
ISLAND -en drøm realiseres......

Hei! Det er Lars. Flyet til Island går neste fredag, passer det? Hæ , men.. for svarte... 
åssen i....!!??? 
Det er torsdag i slutten av august, og min fluefiskende samboer Stine og jeg sitter i 
bilen på vei til Gudbrandsdalslågen for en langhelg. Senvinters var det snakk om at vi 
skulle reise til Island, men av forskjellige årsaker, ble planene delvis lagt på is, og jeg 
trodde aldri i verden vi skulle komme oss av gårde i år. Veldig trist, da vi hadde gledet 
oss stort. Så ringer altså en meget entusiastisk fiskekompis Lars med denne korte 
beskjeden. En halvtime senere er alle de ”livsviktige” telefoner til respektive 
arbeidsgivere unnagjort, og klarsignal om innvilget ferie i boks. O` undrenes tid er 
ikke forbi, vi skal til Island.. Jiipiii.

Jeg har drømt om Island siden jeg engang på 70 tallet i en alder av 6-7 år leste om 
fantastisk laks og ørretfiske. I de senere årene må jeg innrømme at fjellrøya har blitt 
gjenstand for flest våte drømmer. Store ørreter avbildet i diverse tidsskrifter ol. har 
heller ikke blitt oversett. Brått slår det meg også om hvor liten kunnskap jeg har om 
denne utrolige øya midt i havet. Baldvin Einarsson som driver firmaet IceTour, og 
som arrangerer ”ekspedisjonen”, er som navnet tilsier selv islending. Snakk om rask 
tilgang til førstehånds informasjon. Baldvin bor dessuten selv i Norge.
Baldvin er en stor autoritet på kunnskap om Island generelt, og høylandet spesielt. 
Dessuten har Baldvin en entusiasme og energi jeg aldri har sett maken til.

Fredag 1. September satt tre spente og forventningsfulle fluefiskere samt en 
entusiastisk islending i nevntes Saab for å reise med formiddagsflyet fra Gardermoen 
til Keflavik. Vi skulle returnere tirsdag 5. Formålet med turen var i første rekke test av 
”opplegg”, overnatting, og fiskeplasser for IceTour. Ekspedisjonen var i tillegg et 
samarbeide med Icelandair, Hotel Highland og Hertz bilutleie. Overnatting i 
Hafnarfjörður (m/havfiske) ble arrangert av Viking Village Hotel, og overnatting 
siste natten i Reykjavik, Hotel Plaza.
Siden Icelandair  deltok som samarbeidspartner, hadde vi blitt innvilget 10 kg 
overvekt, noe som gjorde pakkingen svært enkel. Men, la meg legge til med en gang, 
det lar seg fint gjøre å holde seg innefor gjeldende vektregler. Fiskestenger og sneller 
ble pakket i en ganske grov ”bazooka” og sendt som spesialbagasje som ikke blir 
regnet så nøye med i den totale vekta. Alt vadeutstyret pakket i håndbagasjen tok seg 
av resten av ”vektfordelinga”.

Vi hadde et tettpakket program, og skuffelsen var stor da det skulle vise seg at flyet 
var flere timer forsinket. Årsaken lå for en gangs skyld ikke i menneskelig svikt, men 
orkaner langs østkysten av USA. Icelandair flyr nemlig Oslo, Island, og Boston, med 
samme rute tilbake. Iceland Air hadde her en ”ekstraservice” som er ukjent for meg 
fra andre flyselskap; de ga bort måltider til sine reisende på Gardermoens restauranter. 
Så, to middager, og tre røyk senere (hver røyk tok ca. 1 time, da man må helt ut og 
gjennom sikkerhetskontrollen hver gang) var vi endelig i lufta. Island bruker ikke 
sommertid, og tidsforskjellen er 2 timer i minus. Dette betyr at man lander på Island 



bare et kvarter senere enn da man reiste (i klokketid). Lyst var det til klokka 10 på 
kvelden selv nå i september. Tenk å kunne reise til et fluefiskemekka som ligger så 
nære. Vi som bor i drammensregionen hadde ikke kommet lengre enn til Otta i 
Gudbrandsdalen med bil på samme tiden vi bruker hjemmefra helt frem til det 
islandske høyland (5-6 timer).
Selve flyturen var en usedvanlig behagelig opplevelse, med dobbelte så mange 
flyverter som normalt for flytypen, og god mat.
Allerede ved innflygningen til Keflavik da vi fikk øyesyn med geografien i 
fugleperspektiv, forsto vi at dette kom til å bli en opplevelse utenom det vanlige. 
Maken til landskap finnes ingen andre steder i verden

Vi hadde som sagt et hektisk skjema, og siden vi var flere timer forsinket, hadde 
diverse telefoner blitt tatt i mellomtiden.. Vi skulle nemlig på havfiske første kvelden, 
og fangsten skulle tilberedes på Viking Village Hotel i Hafnarfjörður, som også var 
overnattingssted første natten. Havfisketuren var et lite ”sidesprang” i forhold til 
resten av turen, men vi gledet oss veldig til å prøve dette å. For min egen del har jeg 
en tidligere ”karriere” som havfisker, og vet hvor morsomt dette kan være. 
Pga. Nevnte telefonsamtaler, gikk alt knirkefritt ved landing; bagasjen kom med en 
gang, damen som skulle ta seg av desinfiseringen av ALT fiskeutstyret sto klar med 
hanskene på, og Hertz hadde parkert Landcruiseren vi skulle ha rett utenfor døra på 
flyplassen. Ikke var vi slitne etter så kort reise, og mat var det ikke snakk om, vi 
hadde spist to middager på Gardermoen i tillegg til flymat, så her var det bare å stue 
bilen å komme seg av gårde. Skipper med hjelpegutt og ”skøyte” sto å ventet på oss 
20 minutter fra Keflavik. Fiskebåten vi skulle bruke var beregnet på 2-manns 
mannskap, og var perfekt for 3-4 personer og fiske fra. Siden det ikke finnes noe som 
heter ”innaskjærs”, var det heller ikke lange transporten ut til fiskeplassene. Ikke for 
det at det` hadde spilt noen rolle; skipperen ba oss holde oss godt fast, og vi trodde 
han spøkte helt til han dro gassen i bånn. 650 HK på 13 meter fiske båt akselerert så 
det formelig sugde i mageregionen, og var i toppfart på over 30 knop i løpet av 
sekunder. Det var kraftige dønninger etter kuling tidligere på dagen, og båten var 
faktisk helt fri fra vannet i hoppene. Første gang jeg har fisket fra en ”dragster-
fiskebåt”. Dette var forøvrig den vanlige båt typen for Island. Dessverre ble turen en 
del avkortet grunnet flyforsinkelser, men vi fikk noen timer på sjøen allikevel. Da det 
ble mørkt tente skipperen kraftige lyskastere. Det hadde noen dager i forveien blitt 
observert flokker med kjempebrugder i området, og vi håpet på å få se noen av disse. 
Dagen vi ankom startet også jakten på svartfugl, og skipperen hadde hagler til hele 
gjengen. Båtrace, hai safari, jakt, og havfiske på samme turen ER litt spesielt, men 
utrolig spennende.
Bilen hadde i mellomtiden blitt kjørt til hotellet, og vi la til kai ut på kvelden omtrent i 
inngangen på hotellet, snakker om praktisk. Viking Village Hotel er, som navnet 
tilsier, kraftig inspirert av våre forfedre. Nabobygningen var et ”utested” med ekte 
vikingfester. Litt for hard kost for noen stakkars fluefiskere som skulle opp tidlig 
morgenen etter for å reise opp til høylandet. Kvelden ble behørig avsluttet i utendørs 
kildebad (eller Heitur Pottur som det så ufattelig treffende heter), svovel luktet det, 
men med så mye mineraler at ingen av oss trenger hudpleie det nærmeste året! 



Selvfølgelig ble det et par kalde Viking øl også. Kan si man slokner kjapt etter slik 
avslutning på dagen.
Morgenen etter var det tidlig opp for frokost. Vertskapet på Viking hadde fremskyndet 
frokost en halvtime slik at vi skulle få spist før vi reiste. Hotellfrokoster blir aldri det 
samme etter denne. Maken til utvalg og god frokost på et hotell har ikke jeg vært i 
nærheten av.

Kjøreturen til det islandske høyland tok et par timer, kun avbrutt av en stopp i Selfoss, 
hvor vi teamet opp med vår islandske guide Tiffi, som sammen med sin kjære 
Landcruiser skulle være sammen med oss i høylandet. Tiffi er en dyktig fisker og 
tvers igjennom kjernekar.
To timers kjøring går fort i dette landskapet som får en stakkars nordmann til å sitte å 
måpe over en geografi som er totalt ukjent fra noe vi har opplevd tidligere. Vulkaner, 
elver, vann, sletter, isbreer... og alt fullstendig ubebodd. Hytter er forbudt i høylandet. 
Landskap og klima er for barsk for bosetting, det er ikke en gang lov med båt, kano 
eller bellyboat på vanna. Unntaket er i de vanna grunneierne en kort periode fisker 
med garn.

Den første natta skulle vi tilbringe på motellet Hrauneyjar (Lavaøyene) eller 
Highland Center som det blir kalt. Standarden er som man forventer på motell, med 
ok rom som er LITT trange for 2 heterofile, og fellesbad. Maten var helt topp, og som 
et absolutt pluss kunne man spise når det passet en, selv utenom de ”faste” tidene. 
TOPP for fiskere som ikke vil gi seg i en ”godperiode”. Vi brukte forholdsvis kort tid 
på å sjekke inn, for nå MÅTTE vi ut å fiske. Forøvrig er det bare å fastslå først som 
sist; glem personbiler, de ville man ikke kommet en langt med ”offroad” i høylandet. 
Og hvis man hadde prøvd, så hadde de vært vrak, momentant. IceTour anbefaler 
Toyota Landcruiser fra Hertz; behaglige biler med ”traktoregenskaper”. De brukes 
også som regelrette amfibiekjøretøy til tider også.
Men her skulle fiskes. Vi forventet oss en viss transportstrekke, men ble meget 
overrasket da det viste seg at den nærmeste elven bare lå få minutter unna. Snakker 
om å bo midt i smørøyet.

Her var vi altså; ved en isbrefarget elv, med den aktive kjempevulkanen Hekla i 
horisonten, kort vei til Europas største isbre, og til alt overmål midt i Europas største 
ørken. Sannsynligvis er det mulig å få europas største ørreter og røyer i området også. 
Den første dagen blåste det også så kraftig at vi så støvskyene komme langveis fra. 
Prøvde meg med et forslag om å finne en fiskeplass der det var litt trær så vi fikk litt 
le for vinden som ble avskrevet med latter selvfølgelig. Finnes ikke trær, NOE sted.
 Tiffi, guiden vår, hadde enorm kunnskap om området, og var også en meget habil 
fluefisker selv, så det skulle ikke stå på mulighetene for å få et vellykket fiske. Det var 
begynt å bli litt tett opp mot gyting både for ørret og røye, 3 grader i vannet, og lite 
insekter. Dette skulle vise seg å være null problem.

Tørrfluefiske er nok ikke den vanligste fiskeformen i dette området, men det er tidvis 
bra vaking av grov ørret når forholdene er gunstig. Vi så digre ørreter i elva vake å, 
men det var mer av typen ”jeg er tøff å skal ha damer til gyting” vak.



Vi måtte stole på at vi hadde streamere som fungerte (spes. woolybuggere) og slanke 
gullhode larveimitasjoner. Sistnevnte ble fisket dead-drift med en stor nappindikator 
øverst, og gjerne med to nymfer i forskjellig farge. Dette er forøvrig en fantastisk artig 
måte å fiske på, og er mye brukt også på New Zealand, Grønland, Kola osv...
Etter diverse konkurranser i utlandet har jeg heldigvis god trening på varierte 
fisketeknikker, og det kom godt med her. Streamerfiske er likt det man gjør på sjøen 
etter sjøørret. Det samme viste seg å gjelde på fargevalget på fluene også. Ørreten og 
røya hadde tildels lik diett, så teknikk, fluer, og fargevalg fungerte godt på begge arter.
Når det gjelder fiskearter på Island, så er det meget enkelt: Vann og elver i innland 
huser røye eller ørret, eller begge sammen. I elvene som munner ut i havet er det 
atlanterhavslaks, sjøørret og sjørøye. Med andre ord kun 3 arter totalt. Må tilstå at det 
er befrielse å fiske på steder som det ikke er fiskearter som forrykker balansen i 
vassdragene, og det er utrolig å se størrelsen og kondisjonsfaktoren på fisken. Selv om 
nevnte K- faktor er endel lavere så sent på høsten enn den er på sommeren, fikk vi 
noen av de feteste fiskene vi noen gang hadde sett. Utrolig å tenke på at disse blir så 
store av å hovedsaklig spise knottlarver ol. Riktignok så jeg ei vårflue, et par 
stankelbein, ei og annen bille, og jeg skulle ikke bli forundret om det fantes et par-tre 
døgnfluer å. Fjærmygg finnes i hele verden. Men maur for eksempel, var det null av. 
Utrolig at fisken kan bli så stor med en slik diett. Forøvrig var det ikke bare fisk og 
insektarter det var få av. I høylandet finnes egentlig kun gnagere og fjellrev. Sau var 
på beite om sommeren (hva nå engang de spiste). OG, selvfølgelig så er det jo en eller 
annen idiot som har ”mista” mink her å.

Hele Island består av lava, som er et lett og porøst mineral. Dette betyr at vann som 
smelter fra en isbre, faktisk kan transportere seg i grunnen over hele øya. Underveis 
dannes det utrolige mengder oppkommer. Selvfølgelig blir også grunnvann presset 
opp til overflaten. Flere steder i elvene kunne vi se tykke vannstråler regelrett sprute 
rett ut av stein, og i elvegrunnen var det stedvis så mange oppkommer at det så ut som 
noen hadde montert dyser til boblebad på bunnen av elva. Flere av vannene vi besøkte 
hadde også solide ”oppkommer”. Tror ikke jeg overdriver hvis jeg påstår at dette er 
det mest mineralrike og reneste vannet i verden. Ikke rart at fisken trivdes så utrolig 
godt. Dette er ren doping for vannorganismer.

Den første dagen på fjellet fikk vi føle på kroppen hva vind i dette landskapet betyr; 
voldsomt! Heldigvis skulle fiske i elva Kaldakvisl. Kald var den ja, og LITT i le. 
Fiske i denne elva foregår i de slake og dype partiene. Det var her røya bodde. Mye av 
fisket gikk ut på at man enten leste elva grundig fra høyden, så etter fisk på bunnen, 
eller så etter felter med ”sort sand” på elvebunnen.
Lars startet å fiske nederst på strekket. Hvit woolybugger og intermediate er en super 
”fishfinder” metode. Vi hadde i grunn ingen spesielle forventninger eller formeninger 
hvordan fisket skulle dra i vei, men når stanga til Lars sto i kraftig bue etter 20 
minutters fiske økte spenningen betraktelig. Røye eller ørret, stor eller liten? Det var 6 
spente par øyne som stirret i vannet, og etter noen minutter fikk vi øye på fisken; det 
var en feit fjellørret som ble kontrollveid til 2 kg! For en start... Forventningene ble 
ikke lavere da guiden tørt meddelte at den var under gjennomsnitt og at vi skulle ha 
den til middag!!??? Da var jo i grunn lista lagt, og vi skjønte at størrelsen på fisken i 



disse vassdragene er hinsides hva man er vant til i hjemlige trakter. En kort stund 
etterpå var det min tur. Mitt livs første arktiske fjellrøye lå i hoven. Det var en vakker 
fisk på ca. 1,5 kg. Nå er jeg riktignok en svoren fang & slipp tilhenger, men guiden 
vår insisterte innstendig på at det var mengder av disse fiskene, så det var faktisk 
kultivering å ta en og annen, så røya ble også mat. Jeg er ikke kjent med hvordan det 
står til med fiskekultivering på Island, men jeg fikk med meg at de fleste drepte mye 
av de fiskene de fikk. I elva vi fisket kunne man fiske med mark, sluk, flue osv. Fra 
neste år kun flue. I de fleste vann og vassdrag lå begrensningen i antall kort som ble 
solgt i sesongen, ikke i antall fisk, redskap osv. Sportsfiskeinteresse på Island er midt i 
en ”eksplosjon”, og disse og andre vassdrag vil nok i fremtiden bli utsatt for mye 
høyere press enn det de har vært, så man får stole på at forvalterne følger utviklingen 
nøye.
Hvor mye fisk det var enkelte steder skulle vi få oppleve allerede samme ettermiddag. 
Vi skulle kjøre til Þórisvatn, som var et digert reservoar til et kraftverk (jada, elver er 
regulert her å) som hadde til oppgave å forsyne de stadig flere aluminiumsverkene 
med energi. Kjøreturen i seg selv helt surrealistisk. Flere mil i sort ørken ER spesielt. 
Veier var det ikke. Vi ble informert om at vannet var isbrefarget og konstant kaldt. 
Fisket var litt spesielt her, da vannet var kraftig overbefolket av småfisk (iflg. guiden). 
Ja vel, så har de også disse problemene på Island, ikke overraskende. Vi ankom en 
rimelig stor bukt,  med flere 4-hjulstrekkere parkert på rekke og rad i vannkanten 
(islendingene har en veldig grei filosofi; kan vi ikke kjøre dit, drar vi ikke). Et 10 talls 
fiskere hadde en bråte slukstenger med bjeller på stående tett i tett på bredden. Disse 
var tacklet med søkke, 3-4 kroker, og makrellfileter som agn!!!!! Dette, ble oss fortalt, 
kalt et ”makrell-gjerde”. Jeg ruslet bort til en kar som hadde en 50kg´s fiskekasse 
stående ved siden av seg, og den så nesten full ut. Jeg lettet litt på lokket og fikk 
nesten sjokk.... Tiffi kom bort til meg å sa; der kan du se, bare småfisk. . . Ja vel? 
Ingen av fiskene var under 1,5 kg !!!!!!! Alle har sine overbefolkede vann, men fy 
flate, er det mulig??? Tydeligvis er denne ørreten til de grader tilpasset det kalde 
vannet og klimaet, og det samme er maten til fisken... Snakker om biologi en stakkars 
norsk sportsfisker kan elske,.

Etter en opplevelsesrik dag, med lunch bestående av lefse og sylte av smalahoved (for 
de vågale), vendte vi nesen tilbake til motellet for oppsummering av dagen, middag 
og selvfølgelig den obligatoriske runden i Heitur Pottir. Morgenen etter skulle vi 
forflytte oss til Hotel Highland. Hotellet lå bare 1 km unna, å lå ennå nærmere elva. 
Highland var et utrolig flott hotell med få og STORE moderne rom, og en helt 
fantastisk restaurant. Snakk om luksus 5 min fra fiskeplassene.

Det etterlengtede væromslaget kom, og vinden løyet. Dette gjorde kastingen og 
fiskingen mye lettere, dessuten var det nå mulig å se fisken på selv dypt vann. For en 
opplevelse å se 10 talls digre røyer svømme rundt på 5-10 meters dyp. Fisken var 
fullstendig uten kamuflasje i det grønnaktige brevannet. To av oss skulle fiske i en 
dyp ravine, med en foss som kom ut av fjellet. Her var det ifølge guiden vår aldri tatt 
fisk på flueredskap. Snakk om utfordring. Vi hadde fra en fjellskrent observert flere 
fisker her. Røy sto helt på bunnen, og det var 8-10 meter dypt. Plutselig slo det meg at 



jeg hadde 3 virkelig tunge nymfer med meg fra en tidligere fisketur i lomma. Her var 
nymfeteknikk med ekstremt lang fortom den eneste muligheten for å nå ned til fisken. 
Hadde vel ikke noe særlig tro på at dette skulle fungere, men etter bare noen få kast så 
jeg et lite utslag på fluesnøret der nede i dypet, og et raskt tilslag resulterte i 
umiddelbar reaksjon. Røya her fightet omtrent som laks, og tok seg god tid før det var 
mulig å få den opp til overflaten. Når dybden hvor fisken sto var funnet, gikk det 
unna, og 11 store røyer lot seg lure før de tunge nymfene jeg hadde enten var gått i 
bunn, eller fisken hadde slitt de av. Slutt på moroa, men for en fantastisk opplevelse 
mens det sto på. Stine hadde i morgenlysningen hamret streameren over et brekk 
gjentatte ganger før hun endelig klarte å kroke turens største hannrøye. For et 
vassdrag! For et land! Kvelden ble feiret med festmiddag bestående av selvfanget 
røye og ørret. Forresten ble ørreten rimelig flau i forhold til røye. Maken til matfisk 
har vi aldri satt tenna i.

Et slikt eventyr går så alt for fort. Og det siste vi hørte fra elva over en høyde var 
Stine som ropte ”bare et kast til...”. Den siste kvelden og natta tilbrakte vi på flotte 
Hotell Plaza i Reykjavik, midt i sentrum. Dopet av inntrykk og opplevelse sendte oss 
i drømmeland tidlig på kvelden, så det verdensberømte utelivet fikk være i fred for 
oss.... 

Om vi skal tilbake? Flere dumme spørsmål? 
Å reise til Island er en fantastisk opplevelse. Ikke bare for fiskere, men for de som vil 
oppleve. Området vi fisket i lå nære både Geysir, Gullfoss, Landmannalaugar osv. Her 
kan man ha med seg ikkefiskende reisefølge med god samvittighet. Muligheter for 
hesteridning, snøscooterturer, isbreturer osv. osv..... Noe for enhver. 
IceTour avslutter alle sine turer i Reykjavik, og bedre sted for de med sort belte i 
kredittkort og handling skal man lete lenge etter. Eller hva med en ”spa” dag i den Blå 
Lagune....
Vil takke IceTour for en fantastisk opplevelse. Det samme gjelder Icelandair, Hertz 
og Hotel Highland.

For utfyllende informasjon om turer:
http//www.icetour.no

Ønsker noen tips fra meg, er det bare å sende en mail til: post@flyfishnorway.com

http://www.icetour.no
http://www.icetour.no
mailto:post@flyfishnorway.com
mailto:post@flyfishnorway.com


FAKTA OM ISLAND

Island
Island er en øy på 
103.000km2 og har en 
gjennomsnittshøyde på 
500m over havets overflate. 
Kystlinjen er på 4970Km. 
Hvannadalshnjúkur er det 
høyeste punkt, og ligger  
2.119 moh. Over 11 prosent 
av Island er dekket av 
isbreer, bla. Vatnajökull, den 
største i Europa.

Island ligger på den atlantiske høyderygg og er en ”hot spot” av vulkansk og 
geotermisk aktivitet. De 30 ”etter-istidsvulkaner” som har hatt utbrudd i løpet av de 
siste to århundrer, har gitt den “bieffekten” at naturoppvarmet vann forsyner en stor 
del av befolkningen med billig og forurensningsfri oppvarming. De mange elvene 
utnyttes samtidlig til å produsere billig elektrisitet ved bruk av vannkraft.

Av en befolkning på 306.000, lever halvparten i hovedstaden Reykjavik og nabobyer i 
sydvest. Årsaken er at det indre høyland er barskt og ubeboelig. Keflavik 
internasjonale lufthavn ligger ca. 50 km fra hovedstaden. 

Island ble innvandret av nordboere i det 9. århundre og tradisjonelt betraktes Ingolfur 
Arnarson ,som var en norsk viking, som den første permanente beboer. Ingolfur 
gjorde stedet hvor Reykjavik (“røyk-bukta”) nå ligger til sitt hjem. Islendingene 
snakker fortsatt vikingenes originale språk, og selv om moderne islandsk har 
gjennomgått endringer i uttale og ordforråd, er Island alene om å opprettholde en 
annen nasjonal tradisjon, nemlig å anvende fornavn i stedet for etternavn. En 
islendings fornavn etterfølges av hans eller hennes fars fornavn og tilnavnet son eller 
dottir, for eksempel Guðrún Pétursdóttir (Guðrún, datter av Pétur). 
Familiemedlemmer kan derfor ha mange forskjellige ”etternavn”.

I året 930 avholdt de islandske vikingene verdens første folketingshøring på Þingvellir. 
Alltinget ble holdt hver sommer inntil slutten av 1700-tallet. Da den islandske 
selvstendighetskampen kom i gang på 1800-tallet, ble Þingvellir er symbol på den 
historiske stolthet. Da islendingene fikk sin grunnlov i 1874, feiret Alltingets (Althingi) 
tusen års jubileum i 1930, og den moderne republikken ble grunnlagt i 1944, søkte 
islendingene til Þingvellir.

Þingvellir er en nasjonalpark og ble nylig ført opp på UNESCOs liste over 
verdensarven blant 788 andre viktige natur- og kultursteder over hele verden.

I dag er Island ledet av Alltinget i Reykjavik, hvor 63 medlemmer velges hvert fjerde 



år. Det avholdes presidentvalg hvert fjerde år. Presidenten på Island deltar ikke i den 
daglige politiske debatt.

Økonomien på Island er sterkt avhengig av fiske som utgjør nesten tre fjerdedeler av 
eksporten med handelsvarer og omkring halvparten av eksportinntektene. 
Levestandarden er høy, med en inntekt pr. innbygger blant den høyeste i verden. Den 
finansielle sektoren har blitt liberalisert i det siste. Økonomien er service-orientert: To 
tredjedeler av arbeidstyrken er ansatt i servicesektoren, både i den offentlige og den 
private. Island er medlem av EFTA og EØS

Store deler av Island formes stadig rett foran øyene dine... Barske og dramatiske 
landskaper fødes av vulkanutbrudd og formes av isbreens konstante og skjærende 
vandring. Andre deler av Island har nesten ikke endret seg siden de første vikingene 
bosatte seg for mer en 1.100 år siden. Du vil stadig oppleve vill natur, ville dyr, energi 
og total stillhet. Det hele kan oppleves på kort tid, uansett hvor på øya du oppholder 
deg, selv på enkle dagsturer!

Isbreene er blant europas største, hvor Vatnajökull alene er på 8.000 km2. På 
Snæfellsnes kulminerer naturens utrolige arbeid med den mystiske Snæfellsjökull, hvor 
du også finner Islands nyeste nasjonalpark. Island er godt kjent for sine utallige fosser, 
hvor Dettifoss er europas kraftigste og Gullfoss en av de flotteste. Enestående 
Hraunfossar, som danner et belte av vannkaskader over spredte klipper og bjørkekratt, 
samt Glymur som med en høyde på 198 meter, som er Island høyeste foss.

Luften over Island er både renere og friskere enn i noe annet vestlig land.  Årsaken er 
den varme undergrunnen, med vulkanen Hekla som den mest kjente og aktive, samt 
de varme kildene som utgjør en utømmelig strøm av ren og naturlig geotermisk 
energi, noe det moderne Island nyter godt av. Den berømte ”Blå Lagune” rett utenfor 
Keflavik, er kun en av mange helbredende kilder på Island. Andre spennende varme 
kilder finnes i området rundt vulkanen Askja, hvor trøtte turister kan bade i den 
varme krateret Viti (helvete), og høytemperaturområdet Kverkfjöll på randen av 
Vatnajökull, hvor varmen skaper fantastiske og stadig nye åpninger og grotter i isen.

Noe av verdens største kolonier av lunde (sjøpapagøye) og andre havfugler finner du 
på Island, pluss en imponerende blanding av europeiske og amerikanske arter har 
funnet Island som en fredlig sted å være. 

Om sommeren er nettene lyse på hele Island. I juni går solen aldri helt ned i det 
nordlige området. Her kan du ta deg en utflukt til øyen Grimsey ved polarsirkelen, 
hvor midnattssolen oppleves optimalt!

Rett utenfor Reykjavik er det store muligheter for å oppleve hvaler på nært forhold. 
De mest kjente er vågehvaler, finnhvaler, seihvaler, delfiner, spekkhuggere og niser. På 
ni av ti hvalsafarier i sesongen fra april til og med oktober, ser man de fascinerende 
havpattedyrene.

Høylandet på Island er noe helt spesielt, her har det aldri bodd mennesker. Her kan 
du oppleve en natur som stadig er barsk og annerledes, med isbreer, ørkener av svart 
sand, dampende varme kilder, aktive og utbrente vulkaner, samt vegetasjon som trives 
mot alle odds i disse barske områdene.


