TEIGARHORN
Búlandstindur - gönguleið
14a. BÚLANDSTINDUR
8 km, 7-8 klst/hrs Hækkun/Rise in elevation 1020 m
Tvær gönguleiðir eru stikaðar upp á Búlandstind, en einnig er hægt að fara þær sem
hringleið. Ef farin er leið 14a (8 km) þá er gengið beint upp grasi grónar brekkur innan við
Stóruskriðugil og stefnt á skarðið fyrir innan Búlandstind. Þaðan rekur leiðin sig þar til efsta
tindi (1069 m) er náð með nokkru klettabrölti. Önnur leið byrjar á sama stað, en beygir svo
austur yfir ána og liggur um urð upp á hjalla. Frá honum er gengið á Goðaborg og svo upp á
Búlandstind.
Breiði endi stikunar ætti alltaf að vísa að næstu stiku en athugið að fylgja þeim ekki í blindni
og takið ávallt tillit til eigin hæfni og getu.
You have a choice of two routes, but can also do a round trip by going up one and down the
other. For 14a (6 km) you head up the grassy slopes on the west side of Stóruskriðugil
ravine towards the opening between cliffs that is SW of Búlandstindur. From there you will
have to clamber through some cliffs to reach the summit (1069 m). The other route crosses
the river and follows a rocky slope up a ridge. From there the route takes you up to
Goðaborg and onwards to the top of Búlandstindur.
The wide side of the wooden stakes marks the way to the next stick. However the stakes
might not be visible and may have fallen down. Always follow your own best judgement and
ability.

20. KLOFSKARÐ
10 km, 4 klst/hrs Hækkun/Rise in elevation 600 m
Gengið er inn Búlandsdal og þar upp Ívarshjalla að Klofskarði (64°40,13-14°27,38). Gengið er
niður að Selhjallabrúnum en þar er fallegur steinbogi upp af bænum Hamri. Endað er við
fjárrétt hjá Hamarsseli (64°39,58-14°33,12).
Walk up Búlandsdalur valley. To

get to Klofskarð pass it is best to
use the shoulder on the west of
the pass called Ívarshjalli. From
Klofskarð you head to Selhjalli
shoulder stopping to view the
pretty stone arch at the edge
directly above the remains of
Hamar farm. The end point is at the
sheep pens (64°39.58-14°33.12) SE
of Hamarssel farm.
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