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Sandakravegur
Um er að ræða 16 kílómetra langa
auðvelda göngu þvert yfir Reykjanesið. 
Forn þjóðleið milli Voga og Grindavíkur.

Tími: gangan tekur 5-6 klst með góðum
nestis og fróðleikspásum

Upphaf gönguleiðar: Reykjanesbraut
skammt frá afleggjara að Vogum.

Endir gönguleiðar: Ísólfsskáli



Eru allir klárir í slaginn?

Við skulum vera rétt búin, vel nestuð, með 
augun og eyru opin því framundan er 
áhugaverður fróðleikur.

Allir að hafa að minnsta kosti 1 líter af 
vatni, því ekkert vatn er á leiðinni.

Leggjum í hann!



Hrafnagjá
Hrafnagjá er siggengi á togsprungu, 12 km 
langt og allt að 30 m hátt. Það er lengsta 
brotalínan af þessari gerð á 
Reykjanesskaga og sést hún frá 
Reykjanesbraut. Gjáin er hluti af sigdal 
skammt frá Vogum.



Dýralíf
Samtals hafa 195 fuglategundir sést á 
Reykjanesskaga frá aldamótum, þar af eru 
61 varpfuglar og 66 sjaldgæfar 
fuglategundir.

Gífuleg fuglabjörg eru að finna á
reykjanesinu, þó á gönguleiðinni eru
vissulega mest megnis fuglar sem halda til
inn til landsins..

Melrakki og minkur.

Selir og hveli lifa í sjó allt um kring eins og
vanalegt er á öllu landinu. Fyrra heiti
skagans var Romshvalanes.



Umhverfisvernd
Landvarsla er á svæðinu, þeirra aðal 
kvörtunarefni hingað til hefur verið 
heimilissorp og utanvega akstur.

Eftir að gos hófst fjölgaði landvörðum á 
svæðinu, enda mikil umferð.

Mikill uppgangur er í gerð útsýnispalla á 
öllu reykjanesinu og mörkun á 
göngustígum.

Reykjanesskaginn sígur og sjávarmál 
hækkar.



Arnarsetur
Arnarsetur er fremur stutt gossprunga eða 
um 2 km með gjall- og klepragígum. 
Hraun frá henni var um 20 ferkílómetrar 
er stórskorið og þar eru hraunhellar og 
mikli ummerki um mannfólk. Eldgosið er 
úr seinni hluta rek- og goshrinunnar 
Reykjaneseldar sem var í gangi frá 1210 til 
1240.



Jarðfærði
Berg á Reykjanesi er aðallega Þóelísk 
Basalt en á því finnast þrjár tegundir 
basalts. Hraunin eru helluhraun og 
apalhraun á nýrri svæðum en bólstraberg 
og móberg algengt þar sem land er frá 
síðasta jökultíma.



Drykkjarsteinn
Drykkjarsteinn er stór steinn við 
þjóðleiðina milli Krýsuvíkur og 
Grindavíkur, sem er einnig á Sandakravegi. 
Á steininum finnast þrjár holur. Sögur 
segja að ein sé fyrir hunda, önnur fyrir 
menn og sú þriðja fyrir hesta. Hér áttu 
ferðalangar að geta treyst á að komast í 
drykkjarvatn.



Gróðurfar
Gamburmosi og Einir er einkenni skagans. 
Mosinn er einkenni vegna þess hve mikið 
er af honum á nýlegum hraunum ásamt 
fléttum og lággróðri.



Ísólfsskáli
Ísólfsskáli var eina bújörðin lengi vel 
vestar en Selvogur, en þar er ekki 
stundaður búskapur lengur. Þar bjuggu 
Ísólfur og Herta konan hans lengi vel, en 
búa þar þó ekki enn. Húsinu er vel við 
haldið af afkomendum þeirra sem nota 
húsið sem sumarhús.



Hvað hefur einkennt svæðið?
Ef við lítum yfir farin veg og hugsum hvað 
hefur birst okkur á leiðinni?

Hellar, vörður, stígar, eldsumbrot, 
þjóðsögur, hraun, gróður dýralíf, flugslys, 
hólar, hæðir, litafegurð og annað.

Takk fyrir skemmtilegt ferðalag saman. 
Góða ferð heim á leið.


