
Heima á Snæfellsnesi 2018, fyrsta hringleið af þremur. 

Dagskrá: 

Kl. 12.12 Lagt af stað frá Tröð á Hellissandi,  

 

sem var gerð að opnum skógi árið 2006. sunnudaginn 12. ágúst (næsta sunnudag). Sameinumst í bíla 

eftir þörfum. Tröð er rétt sunnan við þjóðveginn um Hellissand og þar er nú fyrirmyndar aðstaða til þess 

að slaka á og njóta fagurs útsýnis. Í Tröð er grill, borð og bekkir. Þar eru stígar, svæði til útileikja og 



tegundarmerkingar á trjám.

 

 
 

 

 

 

Stoppum fyrst í Átthagastofunni í Ólafsvík. Þar verða þeir staðir sem við stoppum á kynntir fyrir 

þátttakendum. 

Bjarnarfoss 

Bjarnarfoss stendur við samnefndan bæ í Staðarsveit, rétt við Heiðarkastið/vegamót Fróðárheiðar og 

Búða. Þar hefur nú verið gerð góð aðstaða fyrir gesti; bílastæði og göngustígur sem tryggir aðgengi fyrir 

flesta.  Fossinn er sérstaklega fallegur, með stuðlabergi og fjallkonu. 

English: 

Bjarnarfoss waterfall is an impressive waterfall right by road 54 here on Snæfellsnes.  The location is 

where the main road splits to Fróðaárheiði leading to Ólafsvík in the northern part and to Búðir and 

Arnarstapi on the south shore.  

 magnificent columnar basalt that stretches out on both sides is really what makes this waterfall 

stand out.  

 Here you can almost shake hands with the fairy woman that seems to be bathing in the middle 

of the waterfall. 
 The waterfall is quite easy to find, and a parking space has just recently been built and a 

convenient walking path leading up to the waterfall.   

 



Útsýnispallurinn við höfnina á Arnarstapa 

Arnarstapi á sér merka sögu og þar búa nokkrar fjölskyldur allan ársins hring. Lendingin á Arnarstapa 

var talin ein sú besta undir Jökli og var þar fyrrum kaupstaður, allt til ársins 1821. Mikið útræði frá því 

snemma á öldum. Þar er smábátahöfn, eina höfnin á sunnanverðu Snæfellsnesi og þaðan eru gerðir 

út allmargir dagróðrabátar á sumrin. Á Arnarstapa er sumarhúsabyggð og mikið er þar um 

ferðamenn, einkum á sumrin. Þar er veitingahús og ýmiss konar ferðaþjónusta.Ströndin milli 

Arnarstapa og Hellna hefur verið náttúruvætti frá 1979. Gaman er að ganga Neðstu götu þarna á milli. 

Stórt kríuvarp er á Arnarstapa og þar er líka mikið af ritu sem verpir við klettaströndina, skarfa má sjá á 

skerjum og fleiri dýr. Drangar, gjár og skútar, stuðlaberg og gatklettur gera Arnarstapa að einum 

vinsælasta áfangastað á Snæfellsnesi. Bárður Snæfellsás, eftir Ragnar Kjartansson, stendur við ströndina. 

English: 

Arnarstapi was an important trading post in the past and had a much bigger population than now. 

Columnar basalt, ravines and grottoes surround the Arnarstapi pier. There is good anchorage for small 
boats. 

There is quite a large arctic tern colony.  

A walk along the coastline is recommended to watch the birds and the magnificent lava formations.  



The seaside and the cliffs between Arnastapi and Hellnar have been made a Natural Reserve in 1979. A 
very interesting old path follows the coastline where you can see old lending places of fishermen, lots of 
birds, like the kittiwake, the Arctic tern and the fulmar and pass through a lavafield.  

A sculpture of Bardur Snaefellsas by Ragnar Kjartansson stands by the beach at Arnarstapi. 

Malarrif 

Frá Malarrifi var útgerð og útræði öldum saman og allmikil sjósókn allt til aldamótanna 1900. Viti var 

þar fyrst byggður árið 1917 og hann síðan endurbyggður árið 1946. Bærinn stendur 

á Purkhólahrauni. Austan við Malarrif eru Lóndrangar og Þúfubjarg og þar á milli er merkt gönguleið. 

Vestan við Malarrif eru Djúpalónssandur og Dritvík. 

 

https://is.wikipedia.org/wiki/%C3%9Atger%C3%B0
https://is.wikipedia.org/wiki/%C3%9Atr%C3%A6%C3%B0i
https://is.wikipedia.org/wiki/1900
https://is.wikipedia.org/wiki/1917
https://is.wikipedia.org/wiki/1946
https://is.wikipedia.org/w/index.php?title=Purkh%C3%B3lar&action=edit&redlink=1
https://is.wikipedia.org/wiki/L%C3%B3ndrangar
https://is.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%9E%C3%BAfubjarg&action=edit&redlink=1
https://is.wikipedia.org/wiki/Dj%C3%BApal%C3%B3nssandur
https://is.wikipedia.org/wiki/Dritv%C3%ADk


 

Frá kl. 19.30 í Tröð. Grillum saman (þeir sem vilja, hver kemur með sitt nesti) og leikum okkur (allir 

hvattir til að taka með það sem þeim finnst skemmtilegt) 

Hver ber ábyrgð: Svæðisgarðurinn Snæfellses; sem er farvegur fyrir samstarf á Snæfellsnesi. Ragnhildur 

Sigurðardóttir les sögur úr landslaginu. 

Hvenær: Sunnudaginn 12. ágúst, kl. 12. 

Næstu skref: næsta hringferð verður um Fróðárheiði og Vatnaleið. Sú þriðja um Vatnaleið og Heydal. 

Hugsanlega verður þetta árlegt verkefni og það eru margir möguleikar á því að láta þetta 

tilraunaverkefni vaxa og dafna, m.a. með aðkomu félagasamtaka. Við skulum hugsa þetta saman. 

Til umhugsunar: 

 Að læra að njóta þess sem landið hefur upp á að bjóða, á að vera snar þáttur í uppeldi hvers 

Snæfellings og eykur lífsgæði okkar 

 Allir Snæfellingar ættu að þekkja þjóðgarðinn Snæfellsjökul, friðlönd og fleiri staði sem gerðir 

hafa verið aðgengilegir fyrir gesti 

 

 


