
Gönguleiðir og áhugaverðir staðir
Hagi
Auðvelt er öllum að ganga út í Haga. Á aðra hönd er ströndin með stöpum
og vogum, þar er víða aðgrunnt og brýtur á boðum og flesjum. Berggangar
standa á nokkrum stöðum af sér ágang hafsins og mynda stapa og tröllahlöð
skammt frá landi. Dökkt bergið stingur fagurlega í stúf við hvítfreyðandi
brimrótið sem oft verður stórfenglegt. Á hina höndina er klettabeltið með
gróðursælum brekkum neðanundir. Stór björg hafa fallið úr Hagaklettum við
frostveðrun, og ef til vill brimrót forðum tíð, og myndað Urðir. Björgin standa
nú þar á ýmsa kanta eins og hús í ævintýraborg, mörg hver skreytt mosum
og fléttum. Milli þeirra er skýlt og víða skuggsælt. Vaxa þar meðal annars
byrkningar svo sem tófugras og skollafingur og krossköngulóin spinnur þar
vefi sína. Mótekja var stunduð rétt innan við Urðir um og eftir aldamót 19. og
20. aldar og sér enn móta fyrir mógröfum.

Brytaskálar
Talsverðar rústir eru við Brytaskála sem sagðar eru vera gamlar fiskiskála-
tættur og hefur fjaran þá verið notuð fyrir uppsátur báta. Áður fyrr, þegar

bátar voru litlir og vanbúnir, var mikils virði að hafa lendingu sem næst
fiskimiðunum þótt lendingarskilyrði væru erfið.  Ekki er ljóst hvernig

örnefnið Brytaskálar er til komið. Ein tilgáta er að staðurinn sé
kenndur við Skorrastaðarbryta enda hafi hann haft það
hlutverk að sjá um aðdrætti fyrir prestsetrið og á að hafa

stundað þarna útróðra.

Páskahellir
Gaman er að ganga niður í Páskahelli. Stigi liggur

niður í hann en ganga má áfram út grýtta fjöruna
og upp utan við hellinn. Páskahellir er skúti sem

myndast hefur við sjávarrof. Í gafli hans má
sjá holur eftir tré sem að öllum líkindum stóðu
í skógi er varð undir hrauni fyrir um 12 millj.
ára. Við hellinn er einnig hægt að virða fyrir sér

fagurlega formað bólstraberg og volduga bergganga.
Víða má sjá holufyllingar af bergkristal og fleiri

steindum. Fögur útsýn er austur á Barðsneshorn og til Rauðubjarga með sínu
eilífa sólskini. Sjór með smálífverum stendur uppi í pollum á Hellistanga og
utar skreyta bláliljubreiður klettana að sumri.
Sagt er að á páskadagsmorgun megi sjá sólina dansa í hellinum. Sagan
segir einnig að bóndinn á Bakka hafi þar forðum á páskadagsmorgun náð
hami fríðrar selameyjar sem hafði ásamt fleirum úr liði Faraós gengið þar á
land til gleðileika. Giftist bóndinn henni og áttu þau sjö börn. Náði hún þá
haminum aftur og hvarf í sæ til annarra sjö barna. Seinna bætti sami bóndi
kúakyn sitt með sænauti en hann náði að sprengja belg þess við Uxavog.
Var talið að selkonan hafi þar sent fyrrum manni sínum björg í bú.

Hundsvík
Hægt er að ganga frá Páskahelli út að Hundsvík og ofan í víkina. Þar er
fagurt útsýni yfir Norðfjarðarflóa og til suðvesturs sér inn í Viðfjörð og Hellis-
fjörð. Upp að líta rís Nípan með hamraflugum, giljum og fossandi lækjum
snemmsumars. Fært er áfram út að Nípustapa en gæta skal varúðar þar
sem hætta getur verið á grjóthruni við vissar aðstæður.

Um Skálasnið eða Klofasteinagjót
Upp úr Haga er gengt um Skálasnið upp á utanverða Neðri-Hálsa eða um
Klofasteinagjót upp í enda Mjóurákar. Báðar leiðir eru sæmilega greiðar en
nokkuð brattar og ástæða til að gæta varúðar við uppgönguna. Ríkulegur

blómgróður er undir klettunum og fallegar lyng-
brekkur.
Á þessum slóðum leynist lyngbúinn og burkninn
þúsundblaðarós sem eru fágætar tegundir. Er
upp í klettana kemur má, auk algengra berangurs-
plantna, finna bergsteinbrjót og klettafrú sem einnig eru
fágætar. Gæta skal þess að hrófla ekki við þessum teg-
undum eða vaxtarstöðum þeirra.

Út Hagakletta
Góð gönguleið er út Hagakletta og hægt að ganga áfram upp á Efri-Hálsa
eða niður í Haga um Skálasnið eða Klofasteinagjót. Yst á Efri-Hálsum er
gróið klettanef með stórum steini og kallast þar Þúfa. Utan hennar byrjar
Breiðarák eða Göngurák. Frá Þúfu er fallegt útsýni út með Nípunni, niður í
Hundsvík og Páskahelli og inn til Hagans.

Viðarhjalli 
Hægt er að ganga upp á Viðarhjalla af Efri- Hálsum um Breiðasnið. Hjallinn
er allbrattur en þar er fallegur gróður, lyng, víðir og skriðult birki, og gott
útsýni. Áður fyrr var geitum beitt þar auk sauðfjár. Innst á hjallanum rennur
Hálsalækur niður á Hálsa, hjá Selhrauni og niður í innanverðan Haga.

Nípukollur
Gönguferð á Nípukoll er fyrir þá sem eru vanir fjallgöngum. Sæmileg leið er
upp um hamrabeltin rétt innan við gil Stóralækjar. Frá Nípukolli er mikið og
fagurt útsýni, Mjófjörður og Norðfjörður blasa við og fjöll nær og fjær. 
Kerling var klettastrýta sem stóð utan í Nípunni ofarlega og er nú horfin.
Talið er að hún hafi hrapað um 1850. Sagan segir að Nípukerlingin væri tröll
í álögum og drangurinn Einbúi í Dalbakka handan Mjóafjarðar væri bóndi
hennar. Víst er að þau hröpuðu og hurfu með stuttu millibili.
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Friðlýsing
fólkvangsins
Vorið 1971 lagði náttúru-
verndarnefnd Neskaup-
staðar fram tillögu um
stofnun fólkvangs utan
Stóralækjar. Tillagan varð
til í framhaldi af því að
nefndin hafði hlutast til um
að hætt var við fyrirætlanir
um grjótnám úr Hagaklett-
um og að förgun sorps við

Haga var stöðvuð. Tillagan var samþykkt í bæjarstjórn og síðar hjá Nátt-
úruverndarráði og ráðuneyti. Friðlýsingin tók formlega gildi 29. nóvember
1972 og var Fólkvangur Neskaupstaðar sá fyrsti sinnar tegundar hér-
lendis. Fáir þéttbýlisstaðir á Íslandi eiga sér jafn ákjósanlegt friðland við
bæjarvegginn. Landslag er tignarlegt, útsýni fagurt, auðugt lífríki og fjöl-
breyttar jarðmyndanir. Svæðið er því kjörið til útivistar, náttúruskoðunar og
náttúrufræðslu.

Landslag og jarðfræði
Norðfjarðarnípa eða Nípa nefnist ysti hluti
fjallgarðsins milli Mjóafjarðar og Norðfjarðar.
Skammt utan Stóralækjar er fjallið hæst, 819
m og heitir þar Nípukollur. Hallar fjallsegginni
þaðan til norðausturs niður í 609 m en þá
taka við hamraflug í sjó að Flesjartanga.
Fólkvangurinn liggur austan í Nípunni frá
fjallsegg að sjó og tekur friðlýsingin einnig til
grynninga út frá ströndinni. 

Nípan er upphlaðin úr blágrýtishraunlögum, mismunandi þykkum og hallar
þeim dálítið inn til landsins. Hjallar og rákir sem eru milli hraunlaganna
fara því hækkandi út Nípuna. Víða skerast berggangar upp gegnum
hraunlögin. Hagi er neðsti hjallinn en ofan hans eru Hálsar sem skiptast
um slitrótt klettabelti í Neðri- og Efri- Hálsa. Innsti hluti klettanna heitir Sel-
hraun rétt utan við Stóralæk. Fyrir ofan Efri- Hálsa er Viðarhjalli, neðan

undir hamrabeltum Níp-
unnar í 250 -300 m hæð.
Hagi er talinn vera gamall
brimstallur, til þess benda
m.a. sléttfægð og þver-
hnípt basaltlög ofan hans
og stórgrýtisbjörgin á kafla
neðan þeirra þar sem heit-
ir Urðir. Ströndin neðan
Haga og út með Nípu eykur
á fjölbreytni svæðisins.
Leifar af berggöngum
standa þar á nokkrum stöðum af sér ágang hafsins og mynda stapa
skammt frá landi. Brimið hefur víða sorfið skúta milli hraunlaga og er
Páskahellir þeirra mestur.

Gróðurfar
Tegundafjölbreytni er mikil í fólkvanginum og gróðurlendi víða gróskumik-
il. Einkennisjurtir Austfjarða, sjöstjarna, gullsteinbrjótur, maríuvöttur og blák-
lukka vaxa þar allar. Einnig allmargar fremur sjaldséðar tegundir svo sem
villilín, klettafrú, þúsundblaðarós, sifjarsóley, skógfjóla, lyngbúi, hagastör
og dúnhulstrastör. 
Í brekkum undir klettum bæði í Haga og uppi á Hálsum þar sem snjór hlífir
að vetri og skjólgott er að sumri er mikið blómskrúð fyrri hluta sumars.
Talsvert votlendi er á Hálsum og sums staðar í Haga. Þar vaxa meðal
annars starir, sef og fífur en
grös þar sem þurrara er.
Víða eru fallegir lyngmóar
og sums staðar dálítið
kjarr. Í hömrum og köm-
bum við sjóinn er að finna
saltþolnar plöntur svo sem
skarfakál, burnirót, kattar-
tungu og blálilju.
Fólkvangslandið var löng-
um nýtt til beitar, einkum
Hagi, en gróður hefur tekið

stakkaskiptum eftir að friðað var fyrir beit um 1970. Tegundasamsetning
gróðurlenda er óðum að breytast, blómjurtir, lyng og víðir koma smám saman
í stað graslendis. Birki og allháir víðibrúskar er komið í hlíðar . Ætihvönn og
geitla eru nú algengar en sáust varla meðan landið var beitt. Einir og fleiri
tegundir sem héldu velli í rákum úti í Nípu eru óðum að dreifast þaðan.

Dýralíf
Fjölskrúðugt fuglalíf er við Haga og úti í Nípu sem er ein iðandi fuglabyggð
er utar dregur. Í sjávarhömrunum er varpstaður ýmissa bjargfugla. Fýll og
rita eru algeng, einnig silfurmáfur, svartbakur og lundi. Æðarfugl er við
ströndina og dílaskarfar sjást oft, einkum að vetri. Í hömrum ofan Hagans
verpir hrafn og skógarþröstur. Steindepill verpir í Urðum og þar hefur sést
músarrindill um varptímann. Uppi á Hálsum verpa ýmsir vaðfuglar og
mófuglar og bjargdúfa í klettaholum inn og upp af Hundsvík.
Í pollum á flesjum og töngum má um fjöru og eftir brim sjá ýmis smádýr
sem tilheyra lífríki fjörunnar svo sem marflær. Hrúðurkarl og sniglar eru
víða á klettum við ströndina og í Haganum er svartsnigill og Austfjarða-
bobbi eða lyngbobbi. Í mógröfum má finna brunnklukkur. 

Náttúruvernd
Markmið friðlýsinga eru einkum tvö. Annars vegar að varðveita hið friðlýsta
landsvæði svo ósnortið af manna völdum sem kostur er þannig að lífríkið
fái þar að dafna eftir lögmálum náttúrunnar sjálfrar. Samfelldar heildir
ósnortinnar náttúru, sem geyma villtar tegundir lífvera og búsvæði þeirra,
eru nokkurs konar bankar líffræðilegrar fjölbreytni. Slík svæði verða sífellt
mikilvægari eftir því sem vaxandi hluti jarðar ber merki mannlegra umsvifa.
Hins vegar er markmið friðlýsinga að gefa fólki kost á að njóta útivistar í
óspilltri náttúru sér til ánægju, lífsfyllingar og menntunar. 
Til að ná markmiðum friðlýsingarinnar voru settar reglur um fólkvanginn.
Þar segir:

Að svæðið sé friðland þar sem fólki er einungis heimil 
för fótgangandi.
Að ekki megi skemma gróður eða trufla dýralíf. 
Að mannvirkjagerð og jarðrask, búfjárbeit og meðferð 
skotvopna sé bönnuð. 

Náttúrustofa Austurlands hefur eftirlit með fólkvanginum.

Undir Hagaklettum

Nípa

Ströndin neðan Haga

Svartsnigill


