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Markmið
Tilgangur með þessu verkefni er að vinna landslagsgreiningu 
sem dregur fram staðhætti, staðaranda og sérstöðu 
Skorradalshrepp bæði sem heild og sem minni 
einkennissvæði. Að safna saman gagnlegum 
upplýsingum um náttúrufar, menningarminjar og skynjun, 
með það í huga að hægt sé að taka vel ígrundaðar 
ákvarðanir um framtíðar uppbyggingu svæðisins, varðveita 
helstu sérkenni og styrkja landslagið. 

Staðurinn er það sem við sjáum og skynjum. Staðurinn er 
það sem hann er. Allt landslag og sérhver staður skiptir máli 
og sérhver staður hefur sín sérkenni. Skorradalshreppur 
hefur sín sérkenni og sinn staðaranda, staðarandinn er 
óáþreifanlegur en byggist á upplifun okkar, skynjun og sögu 
svæðisins. 

Aðferðarfræði
Við landslagsgreiningu skynjum við náttúruna og 
nærumhverfi hennar, skiljum hvernig landslagið er 
í dag, hvernig það hefur orðið eins og það er og 
hvernig breytingar verða. Við þessa 
landslagsgreiningu skiptum við niður á okkur 
efnisþáttum til heimildaöflunnar og unnum síðar í 
sameiningu að karaktersvæðum og kortagerð í 
landupplýsingakerfi. Greiningin var unnin jafnt í 
skóla, í fjargreiningu og á greiningarsvæði. Þeir 
greinigalyklar sem við notuðum voru samblanda af 
skoska greiningalyklinum ásamt þeim norska til þess 
að fá sem ítarlegustu útkomu.  

Norska aðferðin: 

Dregur fram sérstöðu og einkenni svæða, góður fyrir 
stærri svæði og er sveigjanlegur og hentar íslenskri 
náttúru. 

LCA Skoska aðferðin: 

Góður til að greina stærri svæði. Fellur vel að mark-
miðum Landslagssáttmálans, góður til að 
skilja hvernig landslagið er í dag og breytingar á því. 
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Dalurinn minn

Skessuhornið þér á móti tekur
fuglasöngurinn þig vekur.

Ilmur trjánna sterkt þig fangar,
Skorradalinn, þig alltaf langar.

Höf: Reykjavíkurdætur 2016
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 Skorradalur er syðstur Borgarfjarðadala sem liggur að 
Skarðsheiði, norðan Skorradals er Lundarreykjadalur og liggja 
hreppamörkin við Borgarfarðarsveit eftir vatnaskilum á 
hálsinum milli dalanna. Að sunnan liggja mörkin um 
Botnsheiði, Dragafell og Skarðsheiði og að suðvestan ná mörkin 
yfir í Brekkufjall, þaðan í Andakílsá og úr henni upp á hálsinn 
ofan Hestfjalls.
 Skorradalur myndaðist á ísöld af skriðjökli og lá jökull yfir 
öllu Borgarfjarðarhéraði nema toppur Skarðsheiðar sem stóð 
upp úr. Talið er að jökulinn hafi verið nokkur hundruð metra 
þykkur. 
 Dalurinn er skorinn ofan í berggrunni og hefur 
jökulsvarf átt sinn þátt í landmótuninni. Sést það á hlíðum 

hálsanna beggja vegna dalsins sem eru yfirleitt sléttar og 
stroknar, frekar brattar og eykst brattinn því sem innar 
dregur. Greinilega ummerki eftir jökulrof eru í Skorradal sem 
skýrir u-lögun hans, en þannig lag er mjög einkennandi fyrir 
jökulsorfinn dal. Þegar lögun hans er athuguð nánar kemur í 
ljós að suðurhlíð dalsins er brattari en norðurhlíð hans.
 Ár og lækir hafa víða grafið gil í hlíðar fjalla og hálsa á 
svæðinu. Ár og lækir eru ekki síður algeng fyrirbrigði á 
sunnanverðum Skorradalshálsi og rennur Andakílsá bugðótt 
eftir áreyrum sínum.
 Jarðmyndun í Skorradalshrepp er frá tertíer tímabilinu 
og er hluti af blágrýtismyndun Íslands. Blágrýtismyndunin er 
að mestu úr víðáttumiklum blágrýtislögum sem hlaðist hafa 

Jarðfræði og landmótun
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Jarðfræði og landmótun

ofan á hvert annað og sjást vel í dag sem hamrabelti í hlíðum 
fjallanna. Sumstaðar á milli blágrýtislaganna er þunn lög úr 
ýmiskonar móbergi. Líparít er einnig að finna á einum stað í 
Skorradal norðan undir Skarðsheiði fyrir ofan Indriðastaði.   
 Berggrunurinn er ýmist súrt berg eða ísúrt berg.
Brúnjörð, svartjörð og mójörð er helst að finna í dalnum en 
bergjörð í fjalllendinu. Brúnjörð einkennist af þurrlendi en 
mójörð af votlendi þar sem áfok er lítið. 
 Í dag er dalurinn umlukinn fjallagarði og stærsta 
stöðuvatni Borgarfjarðar, Skorradalsvatni. Dalurinn er 25 km. 
langur, hann er hlykkjóttur og frekar þröngur.

Náttúrvá

Í Skorradal eru hlíðarnar nokkuð brattar sem getur orsakað 
ofanflóð en bæði skriður og nokkur snjóflóð hafa fallið víða í 
dalnum. Jarðskjálftamælingar hafa verið gerðar og er 
metin lítil hætta á skaða af völdum jarðskjálfta á svæðinu.  
 Gróðureldar geta myndast í dalnum hjá þéttum skógræk-
tarsvæðum og þéttri frístundabyggð og er 
hættumat og viðbragðsáætlun í vinnslu hjá hreppnum.



Vegir

Skorradalsvegur nr. 508 liggur að vestan frá vegamótum við 
Ausu á Borgarfjarðarbraut og inn eftir dalnum að norðanverðu 
og inn að Fitjum við innri enda vatnsins. Sá vegur er með 
bundnu slitlagi inn að landamerkjum milli Hvamms og 
Vatnsenda. Dragavegur nr. 520 áður nefndur 
Geldingadragi síðan Dragi er ekki með bundnu slitlagi. Hann 
liggur frá Svínadal yfir Draghálsinn og niður að Stóru-Drageyri, 
beygir vestur við Skorradalsvatnið og framhjá Indriðastöðum 
og yfir Andakílsá. Vegurin heldur svo áfram yfir í 
Lundareykjadal.                                                                                
 Frá Dragavegi liggur Mófellsstaðavegur nr. 507 við brú yfir 
Andakílsá. Vegurinn liggur að Borgarfjarðarbraut nr. 50. 

Mófellstaðarvegur er ekki með bundnu slitlagi.  
Malarvegur er sunnan við vatnið frá Stóru-Drageyri og 
Dragavegi og inn dalinn að eyðibýlinu Haga. Þaðan liggur 
erfiður slóði meðfram vatninu austur fyrir Skorradalsvatn og 
tengist síðan Skorradalsvegi nr. 508 við Fitjaá.
         Frá Fitjum liggur jeppavegur lengra inn dalinn að 
bænum Sarpi. Frá Sarpi liggur erfiður jeppaslóði uppúr 
dalnum nr. F508 hann tengist Uxahryggjavegi nr. 52.
 Margir traktórsfærir slóðar liggja um skóglendið í dal-
num. Í flestum sumarbústaðalöndum eru malarbornar 
heimreiðir sem bera ekki þung ökutæki. Við flest sumarhús 
liggja malarvegir og snúningspláss lítið.

Vegir
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Jarðvegur

    Mójörð Svartjörð

  Brúnjörð



Berggrunnur
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Landmótun

Skorradalur
25 km
langur

Skorradalsvatn
16 km
langt



Skorradalsháls

Landmótun

Sneiðing af  fremri hluta Skorradals

RAÐSÝN
EINSLEITNI
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Drageyraröxl Skarðsheiði

Landmótun

NÁTTÚRULEGAR LÍNUR

FLÖTUR
Skorradalur 
snið



Sagður víðast sveitaval
sanna fegurð ber hann.
Skógur prýðir Skorradal
skemmtilegur er hann. 

Höf: Bragi Jónsson Hoftúnum í Staðarsveit
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Í Skorradal er nokkuð fjölbreytt gróðurfar, samkvæmt 
Aðalskipulagi Skorradalshrepp hefur landsvæðinu verið skipt 
niður í eftirfarandi 6 flokka eftir einkennum landslagsheildar:

·   Þurrt mólendi og ræktað land
·   Votlendisflákar, mýra-, jaðargróður og skógivaxnir ásar
·   Stöðuvatn og skógur
·   Dalbotn á vatnasviði Fitjaár
·   Hálendisvotlendi og flóar
·   Lítt gróið land

Fremst í Skorradalnum er mikið undirlendi sem er á flestum 
stöðum votlent en hefur að hluta til verið ræst fram. 
 Beggja megin við Fitjaá sem fellur í Skorradalsvatn 
austanvert, er allstórt votlendi sem skiptist í mýrar og flóa, þó 
aðallega norðan við hana.
 Nokkuð er um ágengar plöntur í Skorradal sem eru 
plöntutegundir sem hafa slæðst úr ræktun eða sem hafa verið 
fluttar í villt gróðurlendi og náð þar yfirhönd . Árið 1998 var 
Alaskalúpínunni Lupinus nootkatensins sáð eða henni plantað 
viðsvegar um Skorradalinn. Það varð til þess að hún breiddist 
hratt um dalinn, yfir gróið land sem og yfir ógróið land. Í dag 
er Alaskalúpínan orðin ríkjandi gróðurfélag í Skorradal og má 
finna hana á nokkrum stöðum í votlendi dalsins og í blautum 
flóa. Víðitegundin Viðja Salix myrsinifolia virðist einnig vera 
farin að breiða úr sér á stökum stað eftir að hafa numið land í 
Skorradal á svipuðum tíma og Alaskalúpínan. 

Fitjaengjar

Í Skorradal er friðað votlendi sem kallast Fitjaengjar. 
Engjarnar eru austantil í dalnum á grasigrónu undirlendi í landi 
Fitja. Þar er að finna mjög fjölbreyttar og áhugaverðar plöntur. 
Á svæðinu er upplýsingaskilti um gróðurfar fyrir áhugasama. 

Gróðurfar

Geldingahnappur
Ameria maritima

Mýrfjóla
Viola palustris

Engjarós
Potentilla palustris

Krossmaðra
Galium boreale

Horblaðka
Menyanthes trifoliata

Beitilyng
Calluna vulgaris
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Skógur

Í Skorradal hefur verið náttúrulegt birkilendi frá 
manna minnum og í eldri heimildum er talað um 
mikið skóglendi á svæðinu sem fór hörfandi eftir 
landnám. Skógar voru höggnir fyrir eldivið eða til 
að rýma fyrir beitarlöndum. Þetta mikla skóglendi í 
Skorradal var mikið birkilendi og kjarr eins og á 
fleiri svæðum á Íslandi. 
 Áhrif kólnandi veðurs á tímabilinu frá 1600-
1900 hafði mikil áhrif á allan gróður á Íslandi og þá 
sérstaklega birkið sem átti erfitt uppdráttar í miklum 
vetrarhörkum. Birki- og kjarrskógurinn í Skorradal 
hefur líkast til fengið sömu útreið vetrahörkunnar 
en komið sér aftur á legg. Mikið af þessu birkilendi 
hefur nú vikið fyrir miklu og myndarlegu skóglendi 
sem fer vaxandi í Skorradalnum. Skógrækt ríkisins, 
skógarbændur og margir sumarhúsaeigendur eiga 
hug sinn í skógræktinni í Skorradal. 
 Þessi mikla skógrækt í Skorradal hefur breytt 
mikið ásýnd dalsins frá því sem áður var og með 
skógræktinni hafa myndast ný gróðurvistkerfi. Þess 
má geta að allt skóglendi í Skorradall, þar með talið 
kjarrlendi, birkiskógur, barrskógur, blandskógur og 
skógræktarsvæði  telur um 1988 ha.  Í dag eru þrír 
skógar í Skorradal í höndum Skógræktar ríkisins, 
Stálpastaðaskógur, Vatnshornsskógur og Bakkakot 
sem er suðaustan við Vatnshornsskóg. 

1988 ha.
af 

Skóglendi

Skógur



Sígrænn gróður

Dæmi um fjölbreytileika sígrænna trjáa í Skorradal

Bergfura 
Pinus uncinata

Lindifura 
Pinus sibirica

Skógarfura 
Pinus sylvestris

Evrópulerki 
Larix decidua

Blágreni
Picea engelmannii

Broddgreni
Picea pungens

Sitkagreni
Picea sitchensis

Rauðgreni
Picea abies

Hvítgreni
Picea glauca

Fjallaþinur 
Abies lasiocarpa

Fjallaþöll
Tsuga mertensiana

Marþöll
Tsuga heterophylla

Alaskasýpris
Cupressus nootkatensis

Fjallaþöll
Juniperus communis

Fjallaþöll
Tsuga mertensiana
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Stálpastaðaskógur      

Stálpastaðaskógur er um 100 ha og liggur í hlíðóttu landslagi í 
norðanverðum Skorradal, fyrir miðju Skorradalsvatns. 
Í skóginum má finna um 30 merktar trjátegundir frá um sjötíu 
stöðum á jörðinni og hefur verið stunduð skógrækt þar frá árinu 
1951 þegar fyrrum ábúendur ánöfnuðu Skógrækt ríkisins landið, 
í kjölfarið var landsvæðið friðað. Jörðin var eins og fyrr segir 
um Skorradalinn, kjarri vaxin og með grisjun á jörðinni er búið 
að planta þar um 600.000 plöntum, mest af því er rauðgreni og 
sitkagreni og er nú Stálpastaðaskógur stærsti Sitkagrenisskógur 
á Íslandi.

Vatnshornsskógur

Skógurinn liggur í innanverðum Skorradal, sunnan við 
Skorradalsvatn og er mjög þéttur og vöxtulegur náttúru-
legur birkiskógur. Skógurinn var talin fríðasti skógur Skorradals 
hér áður fyrr  og í dag má þar finna allt að 6-7 m há birkitré.  
 Sjaldgæfar gróðurtegundir er einnig að finna í skóginum 
og er botngróður mikill. Fjölbreytt fuglalíf er í skóginum og við 
ósa Fitjár sem setur svip sinn á svæðið. 
 Skógrækt ríkisins og Skorradalshreppur keyptu 
jörðina á sínum tíma og er skógurinn friðland samkvæmt 
náttúruverndarlögum. Með friðlýsingu eru engin inngrip í 
skóginum og kemur skógurinn til með að líta út eins og þeir 
skógar sem tóku á móti landnámsmönnum okkar fyrir um 1140 
árum.

Fágætar plöntutegundir í Skorradal

Birkikræða Alectoria sarmentosa ssp. Sarmentosa 
Er vel þekkt ásæta í skógum á norðurslóðum en hefur 
eingöngu fundist í Skorradal hér á landi, hún myndar 
flóka á birki þaðan sem hún fær nafnið sitt. 

Eggtvíblaðka Listera ovata

Grámygla Gnaphalium uliginosum

Vatnsnafli Hydrocotyle vulgaris
 
Friðlýstar plöntutegundir í Skorradal

Ferlaufungur Paris quadrifolia

Birkikræða 

Ferlaufungur

Gróðurfar



Yfirborð
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Gróðurfar

1988 ha.
af 

Skóglendi



Í Skorradal

Fölur máninn myrkrið slær
mæru hvítu ljósi.

Inni í koti kúra fær,
kát þótt úti frjósi.

Höf: Miriam Petra
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Skorradalsvatn

Skorradalsvatn þekur dalbotn Skorradals að mestu, vatnið er 
langt, mjótt, bugðótt og aðkreppt á milli brattra hlíða dalsins. 
 Skorradalsvatn er jökulgrafið dalvatn, svipað og 
Lagarfljót á Fljótsdalshéraði og er vatnsbúskapur þess undir 
sterkum dragvatnsáhrifum.  Skorradalsvatn er fremur 
næringasnautt frá náttúrunnar hendi og tengist það gerð 
berggrunns á vatnasviðinu ásamt stærð og dýpi vatnsins og 
löngum endurnýjunartíma þess, sem er um 330 dagar. Lágur 
styrkur næringaefna takmarkar mögulega getu vatnsins til 
frumframleiðslu og þar með almennan lífvænleika í 
vatnavistkerfinu. 
 Vatnið stendur í 57 metrum yfir sjávarmáli og er eitt af 
megin einkennum svæðisins en vatnið fyllir botn Skorradals. 
Vatnið er um 16 km langt og er víðast um 1 km á breidd, mesta 
dýpt á vatninu er 48 m. Vatnasvið 
Skorradalsvatns er um 147 km2. 
 Vatnið er miðlunarlón fyrir Andakílsárvirkjun og getur yfir-
borðssveifla þess náð tveimur metrum.  Þessi mikla sveifla ógnar 
náttúrulegu lífríki auk umferð vélknúinna farartækja á vatninu. 
Önnur afleiðing sem yfirborðssveiflan veldur er landbrot en 
bakkinn má víða ekki við meira landbroti. 
 Auk ýmissa lækja sem falla úr hlíðum dalsins, falla Fitjaá 
og Dragá í Skorradalsvatn. 

Fitjaá

Fitjaá fellur úr Eiríksvatni sem er um 0,77 km2 á stærð, það er 
staðsett á eystri mörkum Skorradalshrepps.  Fitjaá fellur um 8 
km leið vestur í Skorradalsvatn og er meðalrennsli hennar um 
3 m3/sek.  

Dragá

Dragá fellur í Skorradalsvatn úr Skarðsheiði og veitir um 1-2 
m3/sek til Skorradalsvatns.

Andakílsá

Andakílsá er affall Skorradalsvatns og stærsta stöðuvatn í 
Skorradal. Hún liðast bugðótt vestur um Andakíl, alls um 
13-14 km leið þangað til hún fellur í Borgarfjörðinn. 
 Efri hluti árinnar er fremur lygn en fellur hún fram af 
allháum bergstalli ofan í hamragljúfur sem er tæplega hálfur 
km að lengd. Náttúrulegt vatnsmagn árinnar er 6-8 m3/sek, en 
því er stýrt um miðlunarmannvirki af Andakílsárvirkjun sem 
er í um 5 km fjarlægð frá upptökum árinnar. Meðalrennsli er 
10,7 m3/sek. Vestantil úr Skarðsheiði falla Kaldá, Hornsá og 
Álfsteinsá í Andakílsá. Allar þessar ár eru dæmigerðar dragár, 
en þær bera mikið af möl og urð með sér í leysingum.

Stöðuvötn og ár
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Eiríksvatn 

Eiríksvatn er lítið stöðuvatn upp af Skorradal,  það er 0,77 
km2 og stendur í 278 m.y.s. Suðurá rennur til vatnsins en úr 
vatninu rennur Fitjaá niður í Skorradalsvatn. Veiði er í 
vatninu og hefur verið veitt þar í net og eitthvað á dorg í 
gegnum ís. 

Fossar í Fitjaá

All nokkrir fossar eru í ánni og er Hvítserkur þeirra mestur.
Fossinn er ekki hár en hann þykir formfagur. Hann fellur fram 
af jökulbergslagi og breiðir neðri hluti hans úr sér þar sem 
hann skiptir upp berglagi.
 Keilufoss er ofar í ánni sem er á móts við bæinn Sarp 
sem farinn er í eyði. Fossinn dregur nafn sitt af þjóðsögu sem 
má finna hér í kaflanum um menningarlegar 
skírskotanir. Nokkrir minni fossar eru í Fitjaá en ekki eru til 
upplýsingar um þá. Frá Hvítserk og niður að Skorradal eru 
eftirtaldir fossar Eiríksfoss, Þrífossar, Stekkjarfoss, Mýrarfoss 
og Kvíafoss.

Veiði

Veiði í Skorradalsvatni

Nokkur veiði er í Skorradalsvatni, silungur var veiddur af 
flestum bæjum í net á sumrin en var lítið um það á veturna. 
Dorgveiði var því ekki stunduð að neinu ráði á vatninu. Mikil 
búbót var að þessu eða fram yfir miðja 20. Öld. 
 Veiðin skertist til muna þegar vatninu var breytt í 
miðlunarlón og farið var að flökta vatnsborðinu upp og niður, 
en framlag lífríkisins er mest í vatnsbolnum við ströndina, þar 
sem sólarljóss nýtur niðri í vatninu. Veiðimenn hafa talið að 
bleikjuveiðin hafi borið skaða af eftir að urriðanum var sleppt í 
vatnið. Þó svo að urriði og bleikja fari vel saman í 
Þingvallavatni er erfitt að fullyrða um að önnur tegundin éti 
hina úr vistkerfinu eða spilli afkomu hennar á einhvern annan 
hátt.
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Vatnafar

Skorradalsvatn
48 m
djúpt



Fitjar eru falleg jörð,
fyrnast þó að kunni.

Hún er vel úr garði gjörð
af Guði og náttúrunni.

Höf: Sigurður Helgason á Jörfa Borg
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 Fjölskrúðugt dýralíf leynist í Skorradal og er þar að finna 
fugla, fiska og landsspendýr. Við ósar Fitjaár er aðal 
hrygningarsvæði bleikju og urriða. Einnig er fuglalífið afar 
fjölbreytt og sérstakt í dalnum.
 Skorradalsvatn er frá náttúrunnar hendi fremur 
næringarsnautt og fylgir það gerð berggrunnsins á 
vatnasviðinu, stærð og dýpi vatnsins og vegna langs 
endurnýjunartíma þess, sem er um 330 dagar. 
Möguleikar vatnsins til frumframleiðslu eru takmarkaðir vegna 
lágs styrks næringarefna og þar með almennan lífvænleika í 
vatnavistkerfinu. Miðað við önnur vötn í landinu er 
þéttleiki botndýra í grýttu fjörubelti Skorradalsvatns í lægra 
lægi. Af völdum vatnsmiðlunar í vatninu verður búsvæðið, þ.e. 
fjörubeltið, fyrir mestu álagi. Veldur það óstöðugleika fyrir 
lífverur vegna breytilegrar vatnsstöðu, þ.e. búsvæðið þornar og 
blotnar á víxl.

 

Fiskar

 Í Skorradalsvatni eru þrjár ferskvatns-
tegundir, bleikja, urriði og hornsíli. Bleikjan og hornsílin 
eru náttúrulegir stofnar en á árunum 1974 og 1976 he-
fur Urriða verið sleppt í vatnið frá Þingvallavatni.  
  Bleikjan er dýraæta og lifir einna mest á 
krabbadýrum s.s. kornátu, vatnsfló, rykmýi, mýlirfum 
og smágerðum hornsílum. Stærsta bleikja sem veiðst 
hefur á Íslandi var veidd í Skorradalsvatni, árið 1985 og 
vó hún 11,5 kg.
 Urriðinn er varmakærari en bleikjan og gerir meiri 
kröfur til umhverfisins. Urriðinn étur murtuna og 
hrygnir bæði í Fitjaá og Andakílsá en er seinni áin lélegri 
til uppeldis. Hrygningarsvæði urriðans í Fitjaá er um 3 
km langt og hrygnir hann í október. Um 1000 -1400 ur-
riðar veiðast í vatninu á ári. 
 Hornsíli er smár fiskur og verður yfirleitt ekki 
stærri en 5-7 cm og er ekki veiddur til nytja. Hornsílin 
éta nánast allt það sem býðst hverju sinni.
  Andakílsá er aðgengileg laxveiðiá í Borgarfirði 
sem er lygn og róleg. Áin skiptist í laxa og silungasvæði 
og eru mörk milli laxa og silungasvæðis við brúna á 
þjóðvegi 50. Laxasvæðið er fyrir ofan brúna og er um 4 
km langt og er silungasvæðið neðan við brúna.

Fiskar

Fjölskrúðugt dýralíf

Bleikja

Hvar er Hornsílið mitt?
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Fuglar

Fuglategundir í Skorradal eru heldur fjölskrúðugar og 
eru varptegundir um 27 talsins. Afar fjölbreytt fuglalíf er 
við ósar Fitjaár.
         Fuglalíf í birki- og greniskógum einkennast af 
auðnutittlingum, músarindlum og skógarþröstum. 
Glókoll er helst að finna á skógræktarsvæðum og var 
það um aldamótin 2000 sem hafði sést varp frá honum. 
Glókollur er minnsta fuglategundin í Evrópu.
Á mólendissvæðum er heiðlóa nokkuð algeng, sama á 
við um þúfutittling en er hann einnig algengur á 
frístundasvæðum. Himbrimi er sagður vera konungur 
Skorradalsvatns.
         Skógarsnípur flækjast árlega hingað til lands frá 
Evrópu á haustin og dvelja jafnan fram yfir veturinn í 
skóglendi. Árið 2004 fannst fyrsta hreiður 
skógarsnípunnar í Skorradal og er varpsvæði hennar í 
stafafuruskógum. Varpstofn hennar er talin vera eitt það 
merkilegasta sem dalurinn hefur. 

Skógarsnípa

Skógarsnípan Scolopax rusticola er vaðfugl á stærð við dúfu. Hún hefur gogg 
sem er um 6-7 cm langur og er skógarsnípan um 34 cm á lengd með 
goggnum. Hún er um 300g á þyngd og er vænghaf hennar um 56-60 cm.
 Skógarsnípa er aðlöguð að lífi í skógum og verpir venjulega 4 eggjum í 
hreiðurskál á skógarbotni og klekjast þau á 23 dögum. Skógarsnípa leitar 
einkum að fæðu á skógarbotni í þéttum trjálundum, þ.e. ánamöðkum og 
öðrum skordýrum auk ýmissar jurtafæðu. Hún er einstaklega felugjörn og 
sést helst í ljósaskiptum kvölds og morgna. 
 Á varptíma flýgur þó karlfuglinn gjarnan í ljósaskiptunum kringum óðal 
sitt, lágt yfir trjátoppum, með vængjataki sem minnir á uglu og hljóðum sem 
líkjast froskakvaki og með háum blístrum inn á milli. Skógarsnípa er stórvaxin 
frænka hrossagauksins.

27
Varp-

tegundir

Fuglar

Auðnutittlingur
Carduelis flammea

Glókollur
Regulus regulus

Himbrimi
Gavia immer

Þúfutittlingur
Anthus pratensis

Skógarsnípa
Scolopax rusticola



Algengar varptegundir í Skorradal 

Brandönd, duggönd, gulönd, rauðhöfðaönd, 
stokkönd, toppönd, fálki, hrafn, 
hrossagaukur (algengur) og smyrill.

Tegundir sem hafa búsvæði 
við ósa Fitjaár 

Álft, grágæs (hefur fjölgað sér á 
síðastliðnum árum) jaðrakan, lóuþræll, 
stelkur.

Tegundir á válista

Flórgoði er á válista og verpir hann við Álftar-
hólma í Skorradalsvatni.

Landsspendýr

Refir, minkar og mýs eru víða í Skorradal. Refa- og 
minkaveiðar eru stundaðar að einhverju leiti í dalnum. Minkarnir 
halda sig aðallega við Skorradalsvatn og Andakílsánna. 
Refurinn heldur sig til í hlíðum og hálsum dalsins. Kanínur hafa 
fundist í dalnum og virðist sem að þeim hafi verið sleppt og hafa 
þær sést í skóginum við bæinn Hvamm. Ekki er alveg vitað hvort 
kominn sé upp villistofn af þeim. 

1
tegund á
válista

Landspendýr
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Dýralíf



Ásgeir með sitt orðaval
á fyrir skálum segja.

En skáldfífli úr Skorradal
skildst mér best að þegja.

Höf: Sigurður Helgason á Jörfa Borg
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64,552N 21,545V
(tugabrotsgráður WGS84)

Vindatlas
2016-02-23 15:32
(ár-mán-dags klst:mín)

Samantekt meðalvindhraða og orkuþéttleika

Hæð [m] Mælistærð 0,000 m 0,030 m 0,100 m 0,400 m 1,500 m

10 Meðalvindhraði [m/s] 10,4 7,6 6,7 5,2 3,5

10 Orkuþéttleiki [W/m2] 1.962 745 489 234 68

25 Meðalvindhraði [m/s] 9,5 7,5 6,8 5,7 4,4

25 Orkuþéttleiki [W/m2] 1.376 656 478 283 127

50 Meðalvindhraði [m/s] 9,6 7,9 7,3 6,3 5,2

50 Orkuþéttleiki [W/m2] 1.275 700 543 359 195

100 Meðalvindhraði [m/s] 10,2 8,7 8,2 7,3 6,3

100 Orkuþéttleiki [W/m2] 1.408 864 703 505 316

200 Meðalvindhraði [m/s] 11,6 10,2 9,7 8,9 7,8

200 Orkuþéttleiki [W/m2] 1.973 1.316 1.114 855 588

Staðsetning breidd/lengd (WGS84): 64.5515 -21.5446

Hrýfislengd (m): 0,000

Hæð (m): 10,0
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Vindur blæs inn að miðju

Veðurstofa Íslands
Bústaðavegi 7-9 / 150 Reykjavík

522 6000 (sími) / 522 6001 (fax)

www.vedur.is

64,525N 21,480V
(tugabrotsgráður WGS84)

Vindatlas
2016-02-23 15:28
(ár-mán-dags klst:mín)

Samantekt meðalvindhraða og orkuþéttleika

Hæð [m] Mælistærð 0,000 m 0,030 m 0,100 m 0,400 m 1,500 m

10 Meðalvindhraði [m/s] 7,5 5,5 4,8 3,8 2,5

10 Orkuþéttleiki [W/m2] 723 280 185 89 26

25 Meðalvindhraði [m/s] 7,6 6,0 5,4 4,6 3,5

25 Orkuþéttleiki [W/m2] 717 346 253 151 68

50 Meðalvindhraði [m/s] 8,3 6,8 6,3 5,5 4,5

50 Orkuþéttleiki [W/m2] 850 469 365 243 132

100 Meðalvindhraði [m/s] 9,4 8,0 7,5 6,7 5,8

100 Orkuþéttleiki [W/m2] 1.132 695 567 410 257

200 Meðalvindhraði [m/s] 10,8 9,5 9,0 8,3 7,4

200 Orkuþéttleiki [W/m2] 1.662 1.111 943 729 510

Staðsetning breidd/lengd (WGS84): 64.5254 -21.4796

Hrýfislengd (m): 0,000

Hæð (m): 10,0
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Vindur blæs inn að miðju

Veðurstofa Íslands
Bústaðavegi 7-9 / 150 Reykjavík

522 6000 (sími) / 522 6001 (fax)

www.vedur.is

64,524N 21,605V
(tugabrotsgráður WGS84)

Vindatlas
2016-02-23 15:31
(ár-mán-dags klst:mín)

Samantekt meðalvindhraða og orkuþéttleika

Hæð [m] Mælistærð 0,000 m 0,030 m 0,100 m 0,400 m 1,500 m

10 Meðalvindhraði [m/s] 10,9 8,0 6,9 5,4 3,6

10 Orkuþéttleiki [W/m2] 2.261 856 561 269 78

25 Meðalvindhraði [m/s] 10,0 7,8 7,1 6,0 4,6

25 Orkuþéttleiki [W/m2] 1.639 777 568 338 151

50 Meðalvindhraði [m/s] 10,2 8,4 7,7 6,7 5,5

50 Orkuþéttleiki [W/m2] 1.640 905 702 465 252

100 Meðalvindhraði [m/s] 10,9 9,3 8,7 7,8 6,7

100 Orkuþéttleiki [W/m2] 1.879 1.158 936 673 421

200 Meðalvindhraði [m/s] 12,5 11,0 10,4 9,5 8,5

200 Orkuþéttleiki [W/m2] 2.553 1.701 1.435 1.104 768

Staðsetning breidd/lengd (WGS84): 64.5235 -21.6051

Hrýfislengd (m): 0,000

Hæð (m): 10,0
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Veðurstofa Íslands
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64,499N 21,415V
(tugabrotsgráður WGS84)

Vindatlas
2016-02-23 15:29
(ár-mán-dags klst:mín)

Samantekt meðalvindhraða og orkuþéttleika

Hæð [m] Mælistærð 0,000 m 0,030 m 0,100 m 0,400 m 1,500 m

10 Meðalvindhraði [m/s] 7,4 5,4 4,8 3,7 2,5

10 Orkuþéttleiki [W/m2] 701 272 179 87 25

25 Meðalvindhraði [m/s] 7,7 6,1 5,5 4,6 3,6

25 Orkuþéttleiki [W/m2] 738 354 260 155 70

50 Meðalvindhraði [m/s] 8,5 7,1 6,5 5,7 4,7

50 Orkuþéttleiki [W/m2] 926 510 398 264 145

100 Meðalvindhraði [m/s] 9,8 8,4 7,8 7,0 6,1

100 Orkuþéttleiki [W/m2] 1.282 788 643 465 293

200 Meðalvindhraði [m/s] 11,3 10,0 9,5 8,8 7,8

200 Orkuþéttleiki [W/m2] 1.939 1.304 1.109 859 599

Staðsetning breidd/lengd (WGS84): 64.4993 -21.4147

Hrýfislengd (m): 0,000

Hæð (m): 10,0
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Veðurstofa Íslands 23. febrúar 2016
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Mikil veðursæld er í Skorradal og er þar að jafnaði nokkuð gott 
veður, sólin skín ríkulegu norðan megin á dalinn og þar er 
jafnframt mun þurrara. Skarðsheiðin hefur þessi miklu áhrif á 
veðurfarið í dalnum og skiptir það bændurna miklu máli. Undir 
heiðinni eru því oft miklir skúrir sem veldur því að 
ræktunarskilyrði eru breytileg eftir staðsetningu í dalnum og eru 
því misgóð. 
 Vart er við þriggja veðra í dalnum á sama tíma allt frá 
skafrenningi og snjókomu í lygnt, sólríkt og þurrt veður.
Rigningaskúrar eru reglulegir sem færast hægt yfir dalinn og 
getur munað allt að tveimur klukkustundum á því hvenær 
byrjar að rigna austast eða vestast í dalnum. 
 Ríkjandi vindátt er suðaustanátt. Úrkoma er mest á 
haustin og mælst hefur mesta úrkoman við  Andakíl og Skarðsheiði 
og getur hún farið yfir 2.000 mm á ári. Engin veðurstöð er í Skor-
radal, en næstu veðurstöðvar eru á Botnsheiði og á Hvanneyri.

Veðurfar

  Meðalárshiti

     4,3 °C

      Sumar

    11 - 12 °C

    Úrkomudagar 
          á ári

      200

      Vetur

    -1 - 0 °C

Breytileiki í veðri í Skorradal

Sólargangur í Skorradal

SÓLSKIN

DUMBUNGUR

SÓLSTAFIR

SKÝJAÐ

AV



Þegar ég hauður hníg,
hvergi lengur talinn,

englavængjum á ég flýg
yfir Skorradalinn.

Höf: Bjarni Jónsson frá Hvammi Skorradal
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Andakílsárvirkjun
 
 Við Andakílsárfoss stendur Andakílsárvirkjun sem er 
vatnsaflsvirkjun og var hún reist á árunum 1945-1947. 
Hún virkjar fall Andakílsár úr Skorradalsvatni. Virkjunin var á 
sínum tíma reist af sveitarfélögum á Vesturlandi en tilheyrir í 
dag Orkuveitu Reykjavíkur. Árni Pálsson verkfræðingur hannaði 
stöðvarhúsið og stíflumannvirkin, hann var jafnframt 
tæknilegur ráðunautur verksins ásamt Jakobi Guðjohnsen.
 Andakílsárvirkjun var fyrsta stóra virkjunin sem var að 
öllu leyti hönnuð og reist af Íslendingum. Í október 1947 var 
virkjunin gangsett og var hún þá þriðja stærsta virkjun 
landsins og var afl hennar 3,7 MW. Árið 1974 var afl 
stöðvarinnar rúmlega tvöfaldað upp í 8 MW, og var þá bætt við 
nýrri vélasamstæðu og um leið voru stíflumannvirki styrkt og 
stækkuð.

Orka og auðlindir

 
Saga Andakílsárvirkjunar

Enskur kaupsýslumaður og rafmagnsverkfræðingur, 
Cooper að nafni festi kaup á vatnsréttindum og landareig-
num við Andakílsfossa árið 1907. Hann ætlaði að reisa 
virkjun og hefja verksmiðjurekstur, næstu tvö ár stóð félag 
Coopers fyrir rennslismælingum í ánni, en ekkert varð af 
fræmkvæmdum.
 Það var ekki fyrr en á árum síðari heimstyrjaldarinnar 
að það komst skriður á virkjunarmálið og stofnað var sa-
meignarfélag í eigu Akranes, Borgarfjarðarsýslu og Mýrasýs-
lu árið 1942. Ákvað var að reisa 3,7 MW rafstöð og var það 
samþykkt af Alþingi og fór þá undirbúningur í fullan gang og 
var hún gangsett í október 1947.

Andakíll er byggðarlagið við botn Borgarfjarðar að 

Andakílsárfossar

Samtals
46 m
á hæð

Andakílsárvirkjun

8 MW
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Orka og auðlindir

sunnanverðu, norðan Skarðsheiðar. Láglendi er þar flatt, mýr-
lent og grösugt. Þar var áður sjávarbotn.
 Orðið kíll merkir djúpur, lygn lækur en þeir eru 
algengir á svæðinu. 
 Andakílsá liðast um Andakílinn og eru vatnsstraumar 
hennar nýttir. Staðsetningin þótti hentug því Skorradalsvatn er 
nýtt sem miðlunarlón fyrir virkjunina. Við ós vatnsins er stífla 
og er því auðvelt að stjórna straumnum á vatninu sem fer inn í 
virkjunina.
 
Vatnsveita

Í Skorradalshreppi eru fjögur vatnsból. Þau þjóna Grund, 
Hvammsskógi, Vatnsendahlíð og tjaldsvæðinu í Selsskógi.   
 Vatnsbólin eru ýmis nýtt sem einkaveitur einstakra jarða 
og frístundarbyggða, en við Birkimóa í landi Grundar er vatns-
veita í eigu Skorradalshrepps en sökum smæðar telst hún ekki 
starfsleyfiskyld.

 
Hitaveita

Ein virk borhola er í Skorradal og er hún í landi Stóru 
Drageyrar. Vatnsmagn í borholunni er u.þ.b. 25-30 L/sek. af 
96°C heitu vatni.



Rafveita
 
Á árunum 1952 – 1973 var lagt rafmagn á flest alla bæi í 
Skorradalshreppi sem höfðu fasta búsetu en ekkert rafmagn er 
enn á nokkrum jörðum í hreppnum, það eru þeir bæir sem eru 
innan við Dagverðarnes og Haga, fyrir utan Fitjar.
 
Tengivirki

Tengivirki eru tvö í og við Skorradal það er við Andakíl og 
Vatnshamra. Þrjár raflínur liggja yfir Skorradalshrepp það eru 
Sultartangalína (SU1) sem liggur um hluta Skorrdals nánar 
tiltekið um lönd Estabæjar, Sarps, Fitja, Bakkakot, Vatnshorns 
og Botnsheiðar, Vatnshamralína 1 liggur frá tengivirki í landi 
Vatnshamra um hluta af landi Neðra-Hrepps til suðurs, en 
sveigir svo til suðvesturs yfir Skarðsheiði að Brennimel í 
Hvalfirði. Sultartangalína (SU3) sem liggur samsíða 

Sultartangilínu 1 en heldur um Botnsheiði að tengivirki við 
Brennimel.

Námur/efnistaka
 
Í Skorradal eru 28 efnistökunámur og er það aðallega 
malarnámur sem eru víðsvegar á svæðinu í árfarvegum eða 
á landi.
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Orka og auðlindir



 Skorradalur

Dalurinn er dásemd ein,
dægur langra ljósa.

Lauga sálir, lækna mein
líf í garði rósa. 

Höf: Brynja Einarsdóttir
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Menningarlegar 
skýrskotanir



Þjóðleiðir

Síldarmannagötur

Síldarmannagötur liggja úr Botnsdal, vestan við Brunná, upp 
Síldarmannabrekkur um Reiðskarð og norður með Bláskeggsá.
Heitið „Síldarmannagötur“ er talið hafa orðið til í tengslum við 
nytjar Borgfirðinga og annarra sem fóru um heiðina í Hvalfjörð 
til að veiða og nytja síld, þegar síldarhlaup komu í Hvalfjörð. 
Svo mikið á að hafa verið af henni að helst var hún veidd með 
varnargörðum sem hlaðnir voru á fjöru og henni svo mokað upp 
á flóði.

Sarpur að Uxahryggjaveg

Slóðin að Eiríksvatni er þjóðleið sem var farin fyrir 
ábúendur á Sarpi og Efstabæ, slóðin heldur áfram milli Eiríksfells 
og Vörðufells og tengist Uxarhryggjaveg.
 
Dragavegur

Um Geldingadragann lá gamla póstleiðin norður í land yfir 
Andakílsá á brú skammt frá Skorradalsvatni um Hestháls að 
Hvítárbrú. Vegurinn dregur nafn sitt af því, þegar Hólmverjar 
rændu 80 geldingum frá Indriða, mági Harðar. Þeir lentu í ófærð, 

en Hörður dró tvo forystusauði á undan og gerði þannig braut 
fyrir hina. Frá Draghálsi lá önnur leið um Þjófadal austan við 
Dragafell yfir að Haga í Skorradal, hann hét áður Svangi.

Skarðsheiðarvegur

Forn þjóðleið milli Leirársveitar og Andakíls.  Leiðin var 
fjölfarin fyrir þá sem áttu erindi milli Borgarfjarðar og Akranes.
 

Göngu- & reiðleiðir

Síldarmannagötur

Er götuslóði sem er lítið á fótinn og er um 17 km langur og fer 
hæst í 487 metra yfir sjávarmál, gangan tekur um 4 
klukkustundir. Síldarmannagötur liggja úr Botnsdal, vestan 
við Brunná, upp Síldarmannabrekkur um Reiðskarð og norður 
með Bláskeggsá.
 

Þjóðleiðir
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Síldarmannagötur - vestri og eystri leið

Við Tvívörður skiptast Síldarmannagötur til vesturs um 
Selflóahrygg að Vatnshorni í Skorradal (göngu- og reiðleið) sem 
er gamla leiðin um Síldarmannagötur og síðan til austurs og 
þá er komið niður milli Fitja og Sarps í Skorradal (gönguleið) 
um Vegahrygg milli Löngugötugils og Fálkagils og niður með 
Skúlagili á móts við Efstabæ í Skorradal.

 
Fitjar að Þingvöllum

Hægt er að ganga frá Fitjum og inn eftir dalnum að 
Eiríksvatni, þaðan er hægt að ganga niður í 
Þingvallaþjóðgarð. Þá er farið frá Eiríksvatni yfir Veggi, 
að Hvalvatni, yfir Leggjarbrjót, að Svartárkoti og þaðan niður 
í Þingvallaþjóðgarð. Frá Eiríksvatni er einnig hægt að fara að 
Reyðarvatni á Uxarhryggjum. 

Vatnshornsskógur

Illfær slóði liggur að Vatnshornsskógi sem hægt er að fara 
gangandi.

Sarpur að Eiríksfelli

Byrjað er á móts við bæinn Sarp, gengið er niður að Fitjaá og 
að Keilufoss, farið er áfram eftir jeppaslóðanum að bænum 
Efstabæ, fyrir neðan bæinn er Eiríksfoss, farið er áfram eftir 
línuveginum að Eiríksvatni og svo upp Eiríksfell. Þaðan er gott 
útsýni yfir Skorradalinn, einnig sést til Faxaflóa og sést að 
Þórisjökli og Langjökli. Þegar farið er til baka er hægt að 
ganga meðfram Fitjaá og þar er hægt að sjá marga fallega 
fossa.

Göngu- og reiðleiðir



Grillirahryggur

Leiðin er fáfarin vermannaleið úr uppsveitum Borgarfjarðar og 
er farin fáfarinn slóði upp frá bænum Stóra-Botni í Botnsdal, upp 
Svartahrygg, upp á Víðhamrafjall og norður eftir Grillirahrygg. 
Síðan er farið niður með Skúlagili vestanverður alla leið niður að 
Fitjum.

Stálpastaðaskógur

Margir skemmtilegir göngustígar í hlíðóttum skógi.

Hálsaleið

Liggur frá Háafelli í Skorradal og yfir að Snarastöðum þaðan að 
Lundi og yfir Sökkuás svo að Hrísum í Flókadal. 

Dagverðarnes

Götuslóði er frá Dagverðarnesi upp á Skálafell.

Krosshólsvegur

Skágata sem liggur um Skorradalsháls, frá Háafelli, utan við 
Stekkjargil.

Grafardalur

Hringleið frá Haga í Skorradal um Grafardal.  Leiðin 
liggur austsuðaustur með Skorradalsvatni inn að 
botni vatnsins við eyðibýlið Vatnshorn. Þaðan er farið á 
Sjónarhól í 400 m hæð í Grafardal að Þjófadal fyrir austan 
bæinn Dragháls. Farið um kjósarsun og niður til Haga.

Göngu- og reiðleiðir
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Pílagrímaganga

Aðrar göngu- og reiðleiðir
Göngu- og reiðleiðir eru að öðru leyti meðfram 
Skorradalsvatni eða á vegum um dalinn, einkum sunnantil. En-
gir hjólastígar eru sérmerktir í Skorradal. 10 km 
línuvegur liggur frá Fitjum inn að Uxahryggjaveg. Einnig er línu-
vegur frá brú á Fitjaá um Botnsheiði til Grafardals. 

Pílagrímaganga

Hulda á Fitjum hefur staðið fyrir uppbyggingu á gönguleiðum í 
Skorradalnum og er í bígerð pílagrímaganga frá Bæjarkirkju í 
Bæ í Borgarfirði upp í Skálholt. Er þetta fyrsta verkefni 
áhugamannafélagsins Pílagrímar. Gangan er 120 km og er 
ráðgert að hún taki 6 daga. 
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Á öðrum degi göngunnar er Krosshólsvegur 
genginn yfir í Skorradal. Komið er að Háafelli og 
gengið að Fitjakirkju. Gist er á Fitjum þar sem 
verður fræðsla um fram-Skorradalinn.  

Félagið vinnur að því að merkja gönguleiðir eftir kristinni hefð. 
Tilgangurinn er að efla vitund Íslendinga um gildi þeirra og 
tengja saman vitund um gamla kirkjuvegi og þjóðleiðir, 
sérstaklega frá Skálholti og Hóla og um sögulegan arf gamalla 
helgistaða.  
 Félagið Pílagrímar vilja minna á þessa sögu og tengja 
saman þessi fornu menningasetur og kirkjumiðstöðvar með 
pílagrímsgöngunni. Félagið hefur sett upp upplýsingaskilti um 
leiðina á Fitjum, einnig hefur verið merkt með stikum mest 
alla leiðina. 



Örnefni

Örnefni í Skorradal

Hvítserkur
Merking orðsins er 

“hvítur kyrtill” 
(ermalaus eða ermastuttur) 

Eiríksfoss

Eiríksfoss er nefndur eftir vinnumanni frá Efstabæ sem 
drukknaði við að drekkja hundi einum. Þeir drukknuðu 
báðir.

Geldingadragi

Vegurinn yfir í Svínadal, dregur nafn sitt af því, þegar 
Hólmverjar rændu 80 geldingum frá Indriða, mági Harðar. 
Þeir lentu í ófærð, en Hörður dró tvo 
forystusauði á undan og gerði þannig braut fyrir hina.
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Göngu- og reiðleiðir



Valdar þjóðsögur úr Skorradal

Þjóðsögur úr Skorradalnum setja svip sinn á þann anda sem ríkir 
yfir friðsæla dalnum. Hugurinn reikar til fortíðar og vekur upp 
spurningar en um leið svör.
 
Sarpur

Á móti Sarpi er foss, sem heitir Keilufoss. Þjóðsaga segir, að un-
dir fossinum hafi alltaf verið nógur silungur, en þau álög 
fylgdu, að ekki mátti veiða meira hverju sinni en dugði í máltíð. 
Maður nokkur braut þessa reglu en veiddi þá keilu. Síðan hefur 
ekki veiðst þar.

Vatnshorn og Skorrhólar

Ekki er nefndur annar landnámsmaður í Skorradal en Skorri, 
leysingi Ketils gufu. Hann nam land fyrir ofan vatn og var þar 
drepinn, segir Landnáma. Er ekki vitað hvar hann bjó, en milli 
Vatnshorns og Haga eru Skorrhólar þrír, og er sagt að í einum 
þeirra sé Skorri grafinn. E.t.v. bjó hann á Vatnshorni en 

Vatnshorn fór í eyði 1961. Á Vatnshorni bjó Helgi 
Harðbeinsson, sem að sögn Laxdælu veitti Bolla Þorleikssyni 
áverka, þegar hann var felldur, en annar maður greiddi 
honum banahöggið. Helgi gekk að konu Bolla, Guðrúnu 
Ósvífursdóttir, og þurrkaði blóð af spjóti sínu í 
blæjuhorni hennar. Guðrún leit til hans og brosti við, en félagi 
hans kallaði þetta illmannlega gert. Helgi bað hann eigi það 
harma, "því að ég hygg, að undir þessu blæjuhorni búi 
höfuðsbani minn."

Skorradalsormurinn

Sagan segir frá orm í Skorradalsvatni. Varð hann til með þeim 
hætti að bóndadóttir í Hvammi tók brekkusnigil, lagði hann á 
gullhring í skríni sínu og geymdi í fatakistu sinni. 
Nokkru síðar ætlaði hún að vitja um skrínið en þá var lok þess 
sprungið sundur og ormurinn útblásinn og ægilegur ásýndum. 
Var kistunni þá skellt aftur og róið með hana út á vatn og 
sökkt þar. En eftir þetta urðu menn iðulega varir við ófreskju í 
vatninu og sást hún ýmis öll eða hlutar hennar, svo sem haus, 
kryppa eða hali. Töldu menn, að halinn væri undan Háafelli en 
hausinn undan Vatnsenda. Talið er að Jón krukkur hafi spáð því 
að ormurinn mundi spúa eitri yfir 

Þjóðsögur
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dalinn og eyða byggð þar allri þann dag er sjö bræður 
kvæntust á sama degi á Grund í Skorradal og eignuðust sjö 
systur. Þó er þennan spádóm ekki að finna í þeirri Krukksspá 
sem nú er til. Talið er að síðast hafi skrímsli þetta sést í vatninu 
um 1870, enda á það óhægt um vik eftir að séra Hallgrímur 
Pétursson kvað það niður á báðum endum og í miðjunni.
 
Baðlaug Guðmundar
 
Fram yfir miðja 19. öld bjó að Háafelli Guðmundur 
Þorvaldsson (1792-1866), ættaður úr Landsveit. Hann giftist 
barnlausri ekkju  á Háafelli og bjó þar meira en fjóra áratugi. 
Hann var dugandismaður og mikill hirðu- og jarðabótamaður 
og fékk heiðurspening fyrir; um 1850 var hann búinn að slétta 
sitt tún og hlaða garð umhverfis það. Þá steinlagði hann tröð í 
gegnum túnið, þar sem þjóðbrautin lá um. Um Guðmund var 
sagt að hann væri engin höfðingjasleikja, fremur drykkfeldur, 
ertinn og stríðinn við öl. Fékkst hann allmikið við lækningar við 
allskyns kvillum  og leitaði fólk til hans víðs vegar að, af 
landinu. Dvöldu sjúklingar hans í Háafelli, en hann lét gera 
baðlaug í heitri uppsprettu sem hér var.  Reisti hann hús yfir 
laugina og lét sjúklinga sína stunda heit böð, þeim til heilsub-
ótar.  Stóðu veggjatættur af baðkofanum hér fram yfir miðja 20. 
öld, en laugin kólnaði og hvarf um 1980, af völdum 

vegarlagningarrasks. Böð í lauginni þóttu sérlega góð við 
,,kvennasóttum” en Guðmundur var raunar vakur 
kvennamaður og átti börn framhjá, en ekki með 
eiginkonunum, sem voru rosknar orðnar, þegar hann fékk 
þeirra.

Eiríksvatn, saga við vatnið

Árið 1629 voru tveir bræður frá Stokkseyri á leið uppúr 
Skorradal til Þingvallasveitar.  Þetta var að vetrarlagi í 
hörkufrosti. Þeir riðu austur yfir Eiríksvatn og misstu annan 
hestanna niður um ísinn. Þeim tókst um síður að ná hestinum 
upp en höfðu blotnað mikið við verkið.  Þeir fengu sér 
brennivín til að fá hita í kroppinn en hrepptu síðan mestu 
ófærð á Gagnheiði og sofnuðu. Þeir gátu hvorki staðið upp né 
gengið, þegar þeir vöknuðu en veltu sér og skriðu niður að 
Svartagili í Þingvallasveit. Þaðan voru þeir fluttir til Þingvalla 
til séra Engilberts Nikulássonar (1598-1668). Hann hafði orð 
á sér fyrir að vera góður læknir. Hann varð að saga fæturna af 
báðum bræðrum og annar þeirra missti auk þess flesta fingur.

Þjóðsögur



Marvambarrif 

Ekkja nokkur átti tvo syni. Eitt sinn er þeir voru við veiðar í geg-
num ís, brast hann og þeir féllu þar í gegn og létust. Þegar þetta 
gerist var mikil veiði í vatninu hvívetna. Brást kona 
þessi svo við að hún lét slátra einu nauta sinna, tróð vömbina út 
með mör og kastaði henni svo út í vatnið þar sem hún 
taldi rif nokkuð vera. Setti hún þau álög að allur silungur 
sækti að mörvömbinni á vetrum. Þannig varð hvergi 
annarstaðar fengsælt og erfitt var að hitta á Marvambarrif. 
Sögur fara þó að því að tveir menn hafi hitt þar á og aflað svo 
mikið að þeir gátu ekki farið með aflann í einni ferð. Þegar þeir 
svo vitjuðu hans daginn eftir fundur þeir ekkert og sáu engin 
ummerki. Álög þessi vara enn þann dag í dag.

Saga um bóndann á Grund

Eitt sinn átti bóndinn á Grund í Skorradal erindi suður fyrir 
Skarðsheiði. Heiðina sjálfa fór hann til baka. Á leiðinni hitti 
hann skessuna, en ekki segir af viðureign þeirra, nema hvað 
um kvöldið kom bóndi heim og dró á eftir sér dauða hryssu sem 
hann hafði riðið að heiman. Mjög var af honum dregið og lagðist 
hann í rúmið. Viku seinna var hann dáinn.

Þjóðsögur



1
57

Þjóðsögur



Eyðibýli

Bakkakot

Byggðist fyrst á 17.öld sem 
hluti af Fitjum. Hús var reist 
á jörðinni árið 1931 og fer 
jörðin í eyði árið 1964. Húsið 
stendur enn á jörðinni og er 
í eigu Skógræktar ríkisins. 

Dagverðarnes

Hús reist árið 1945, var fellt 
árið 2000. Jörðin fer í eyði 
árið 2002.

Hagi

Bærinn hét áður Svangi og 
var hús reist þar árið 1927, 
jörðin fór síðan í eyði árið 
1996. 

Litla Drageyri og 
Stóra Drageyri

Litla Drageyri 

Engar heimildir um bæinn, 
en skráðir ábúendur voru 
á jörðinni frá árinu 1851, 
jörðin fór í eyði árið 1997. 

Stóra Drageyri

Hús var byggt á 
jörðinni árið 1924 og fór 
jörðin í eyði árið 1966. 
íbúðarhús og geymsluskúr 
standa enn á jörðinni sem er 
í eigu Skógræktar ríkisins. 

Stálpastaðir

Jörðin fór í eyði árið 1946. 
Húsið er fallið en fjóshlaða 
stendur á jörðinni. Jörðin er 
í eigu Skógræktar ríkisins. 

Vatnshorn

Hús var reist á jörðinni árið 
1937, síðustu ábúendur fóru 
árið 1961. Jörðin er í eigu 
Skógræktar ríkisins og 
stendur íbúðarhús enn 
ásamt fjárhúsi, hlöðu og 
pakkhúsi. Pakkhúsið var 
reist á gömlum grunni á 
jörðinni. 

Sarpur

Hús er byggt á jörðinni árið 
1938 og fer síðan jörðin í 
eyði árið 1970. Jörðin er í 
eigu Skógræktar ríkisins og 
stendur húsið enn. 
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Eyðibýli



Menningarminjar

Vatnshornsskógur

Vatnshornsskógur er friðland og var hann friðlýstur sam-
kvæmt lögum um náttúruvernd nr. 44/1999. Markmið með 
friðlýsingunni er að vernda náttúrulegan, lítt snortinn og 
hávaxinn birkiskóg með gróskumiklum botngróðri, ásamt 
erfðaeiginleika og erfðafjölbreytileika íslenska birkisins. 

Brunnur í Vatnshorni

Í Vatnsholti segja heimildir af hringlaga 12 metra djúpum 
brunn, hlaðnan úr hellugrjóti sem var staðsettur á fjósgangi 
á Vatnshorni. Breytt var yfir brunninn í kringum árið 1930. 
Byrjað var að grafa brunninn upp en það var síðan talið of 
kostnaðarsamt og var því framkvæmd hætt. Brunnurinn er 
fornleif sem þarf að skrá. 

Aðrar minjar

Í Skorradal er unnið að ýmsum fornleifarannsóknum skv. 
minjastofnun Íslands m.a á Dagverðarnesi og á Háafelli. En 
þess má geta að nú í vor hefst 5 ára verkefni í skráningu 
allra minja í dalnum. 

Menningarminjar/ Friðlýsingar

Fitjakirkja 

Eina friðlýsta húsið í Skorradal er Fitjakirkja, var hún friðuð 
árið 1990 samkvæmt aldursákvæði 1. mgr. 36. grein 
þjóðminjalaga nr. 88/1989. Fitjakirkja var byggð árið 1897. 

Hreppslaug

Árið 1928-1929 byggði ungmennafélagið Íslendingur í 
Borgarfirði Hreppslaug. Upphaflegur steinsteyptur hluti 
laugarinnar er friðlýstur skv. lögum nr. 80/2012 um 
menningarminjar. Var sundlaugin fyrsta steynsteypta 
sundlaugin í Borgarfirði og var um árabil helsta útisundlaug 
héraðsins. 
 Hreppslaug hefur gildi frá sjónarhóli byggingarlistar sem 
óvenjulegt steypumannvirki að mati Minjastofnunnar og hefur 
menningarsögulegt gildi sem vitnisburður um félags- og 
íþróttastarf. Laugin var hönnuð af Sigurði Björnsyni yfirsmið 
Hvítárbrúar. 
Hreppslaug er baðstaður með sírennsli vatns úr uppsprettum í 
nánasta umhverfi. 
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Menningarminjar

Fitjakirkja
er eina 

friðlýsta
húsið



Jarðir
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Friðland



Vegabatinn vor er smár.
Vart að neinu talinn.
Kusi verður klaufsár

að klifra um Skorradalinn.

Höf: Sigurður Helgason á Jörfa Borg 



8Landnotkun og 
búseta



Kirkjur

Fitjakirkja tilheyrir Hvanneyrarprestakalli í 
Borgarfjarðarprófastsdæmi og er kirkjan bændakirkja. 
Fitjakirkja var byggð á árunum 1896 – 1897 og var vígð árið 
1898. Kirkjan er friðuð. Kirkjan var byggð sem útkirkja frá Lundi 
og tíu árum síðar var sóknin lögð til Hestþinga og síðan til 
Hvanneyrar.  
 Kirkjan var byggð af Júlíusi og Stefáni Guðmundssynum, 
báðir voru þeir bændur. Fitjakirkja er meðal þeirra síðustu 
kirkna sem byggðar voru í hinum gamla turnlausa og 
fábreytta stíl. Í henni voru langbekkir og mun hún hafa verið 
síðasta kirkjan á Íslandi með því skipulagi. Bekkjarskipan var 
breytt í hefðbundið form árið 1950.

Íbúafjöldi

Samkvæmt upplýsingum frá Hagstofu Íslands árið 2015 eru 
íbúar Skorradalshrepps 62 talsins sem hafa lögheimili í 
hreppnum, þar af eru 34 karlmenn og 28 konur.  Þó svo að íbúar 
með lögbundin heimili í dalnum séu ekki margir, eru fjölmargir 
sem dvelja þar á sumrin og er sá tími farinn að teygjast yfir 
lengra tímabil á árinu þar sem samgöngur eru orðnar góðar og 
sumarhús byggð sem heilsárshús.

Byggð

Samkvæmt skilgreiningu jarðalaga nr. 81/2004 voru 22 jarðir 
í Skorradal 1. des 2009.  Föst búseta var á átta jörðum, þar af 
tvíbýli á tveimur.  Fimm heilar jarðir voru í eigu Fjársýslu 
ríkisins, þar af hafði Skógrækt ríkisins umráð yfir þremur, auk 
hluta úr tveimur og LBHÍ umráð yfir tveimur.  Þá er ein jörð 

í óskiptri sameign Fjársýslu ríkisins, Skógræktar ríkisins og 
Skorradalshrepps og ein jörð í óskiptri sameign Fjársýslu 
ríkisins, Skógræktar ríkisins og einkaaðila.

Þróun búsetu

Árið 1950 voru 20 býli í Skorradal, frá því þá hefur þeim 
fækkað mikið en árið 2014 voru ekki nema 7 lögbýli í 
hreppnum. Jarðirnar í sveitafélaginu eru mis vel á sig 
komnar. Á sumum stöðum eru bæði íbúðarhús og útihús í 
góðu ásigkomulagi, en á öðrum stöðum eru hús ætluð til 
heilsársbúsetu, léleg eða ekki fyrir hendi.

Heilsársbyggð

Sjö heilsárslóðir eru við Birkimóa í landi Grundar. Á síðustu 
árum hefur eftirspurn aukist eftir lóðum til heilsárs eða 
tvöfaldrar búsetu.
 Í aðalskipulagi Skorradalshrepps er áætlað að íbúum 
með fasta búsetu á jörðum eða skilgreindum íbúðasvæðum 
muni fjölga á því tímabili sem aðalskipulagið gildir, en það er 
í gildi frá 2010 – 2022.

Frístundabyggð

Frístundasvæði eru á 10 jörðum. Það eru Dagverðarnes, 
Fitjar, Grund, Hagi, Hálsar, Hvammur, Indriðastaðir, Litla 
Drageyri, Stóra Drageyri og Vatnsendi. Á nokkrum jörðum 
eru fastar tekjur af leigu lóða, en í Dagverðanesi, Hálsum, 
Hvammi og Indriðastöðum hafa eigendur selt lóðir undan 
jörðum sínum að einhverju leyti.

Byggðin
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Tjaldsvæði

Tjaldsvæði eru tvö í Skorradal. Eitt þeirra er við Skátafélagið 
Skátafell sem er fallegt og umvafið trjágróðri, sem myndar 
skemmtilegt rými. Skátaheimilið sjálft er leigt út til hópa fyrir 
ættarmót og fleiri samkomur. Tjaldsvæðið tekur um 50 tjöld og 
10-15 ferðavagna. Gistiaðstaða er í húsinu og tekur það um 50-
60 manns. Við húsið er heitur pottur sem gestir hafa afnot af og 
er skjólgóð laut fyrir varðeld niður við vatnið. 

Í Selskógi við Indriðastaði, er annað tjaldsvæði en litlar 
upplýsingar er að finna um það. Samkvæmt Huldu á Fitjum er 
tjaldsvæðið opið á sumrin, með góðri aðstöðu fyrir bæði tjöld og 
ferðavagna.

Atvinna

Nýjar upplýsingar um atvinnu í Skorradalshreppi eru 
takmarkaðar. Aðalskipulagið byggir á tölum frá 2005 um að 10 
manns hafi starfað við iðnað, þ.e. húsasmíði eða jarðvinnslu.

Atvinnumöguleikar

Í Skorradal hefur verið Skógrækt frá árinu 1951 eða frá því þegar 
Haukur Thors og kona hans ánöfnuðu Skógræktinni jörð 
Stálpastaða. Það má því segja að skógrækt hefur verið 
aukabúgrein í dalnum síðan þá. Miklir atvinnumöguleikar 
myndast því í kringum skógræktina. Þar má nefna að árið 2011 
var farið í útboð á grisjun í Stálpastaðaskógi, með því er komin 
ný starfsgrein í dalinn, þ.e. skógarhögg. Með mikilli grisjun má 
selja afurðir líkt og eldivið, kurl og jafnvel fánastangir líkt og 

Skógrækt Reykjavíkur hefur gert úr rauðgreni og 
sitkagreni. 
 Þar sem ferðaþjónusta er ört stækkandi iðnaður á 
Íslandi má styrkja ferðaþjónustu í dalnum með því t.d að 
styrkja og byggja upp tjaldsvæðin sem eru til staðar, og 
markaðssetja þau t.d með skráningu inná tjalda.is, í dag eru 
litlar upplýsingar um þessi tjaldsvæði. 
 Einnig er hægt að efla þær mörgu gönguleiðir sem eru 
nú þegar til staðar með sérsniðnum ferðum sem hefjast og 
enda í hreppnum. Ferðir þar sem saga og andi 
Skorradalshrepp fær sína uppreisn. Náttúra dalsins, kyrrðin 
og þögnin er einnig ákveðin auðlind sem má styrkja og efla.

Búfé

Eigendur búfjár í lok árs 2008 voru á átta jörðum í 
Skorradalshreppi. Gróf flokkun á búum eftir bússtöfni er úr 
aðalskipulagi.
-3 blönduð bú, þar sem voru fleiri en 5 kýr og fleiri en 40 
kindur.
-2 sauðfjárbú, það eru bú með yfir 40 kindur og færri en 5 
kýr.

Eftirfarandi býli eru enn í búskap: Vatnsendi, Grund, 
Mófellstaðir, Mófellstaðakot og Hálsar. 

Atvinnumöguleikar
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Ferðaþjónusta

Lítil ferðaþjónusta er í Skorradal önnur en á Fitjum. Það er þó 
engin auglýst ferðaþjónusta og lítið hægt að finna um þá 
þjónustu. Þar er þó hægt að leigja út skemmu til veisluhalda, 
með skemmunni fylgir gistiaðstaða og einnig er hægt að 
tjalda á túninu í kringum Fitjar. Vinsælt er að leigja þessa aðstöðu 
fyrir brúðkaup. 
 Einnig er þjónusta fyrir hestahópa og er þá gistiaðstaða í 
boði og beit fyrir hesta. Oft er tekið á móti ýmsum félagahópum 
svo sem eins og eldri borgurum, nemum og fleirum. Tekur þá 
Karólína Hulda Guðmundsdóttir eigandi Fitja á móti hópum og 
segir frá sögu og stað, og bíður uppá kaffi. 
 Á Fitjum er ekki tjaldsvæði en þegar aðstaðan er leigð út 
er yfirleitt tjaldað á túninu í kringum bæinn. 
 Engin þjónustumiðstöð sem þjónustar frístundabyggð er í 
Skorradal. Skorradalur hefur uppá margt að bjóða og liggja 
margvísleg tækifæri í honum sem hægt væri að nýta til að efla 
ferðaþjónustu á svæðinu. 

Ferðaþjónusta
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Landnotkun



Skorradalur

Dulúð yfir vatni svífur,
dalalæðan yfir mig drífur.

Sólskin í botni gægist niður,
yfir mig fyllist góður friður. 

Höf: Reykjavíkurdætur 2016
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Áferð

Fjölbreytileiki áferðar og lita í náttúru Skorradals
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Andleg verðmæti

Með skynjun og upplifun á náttúru Skorradals, köfum við í 
fagurfræði náttúrunnar og reynum að skynja náttúruleg fyrirbæri 
dalsins og leyfum náttúrunni að tala til okkar. Við tökum á móti 
þeim tilfinningum sem koma yfir okkur til að skilja og skynja 
umhverfið. 
 Náttúran er uppspretta fagurfræðilegrar upplifunnar, 
náttúran er frjáls og hún fer sínar eigin leiðir. Í Skorradal má 
segja að það skiptir á skin og skúrum hvort sem það er í veðurfari 
eða náttúrufari, síbreytileikinn umvefur dalinn með dulúð og oft 
á köflum með dramatískum hætti.  
 Upplifun okkar af dalnum er því margbreytileg,  tilfinningar 
og sýn okkar á dalnum fór um víðan völl.  Náttúran almennt er 
uppspretta andlegrar vellíðunnar og er náttúra Skorradals engin 
undantekning. Kyrrð og ró heltekur sálina. 

Tilfinningaleg skynjun

Fegurð
Kyrrð
Saga
Óvænt
Dulúð
Tærleiki
Súrefni
Lykt
Hljóð
Virðing 
Mikilfengleiki

Sjónræn skynjun

Dýpt
Flötur
Massi
Form
Bratti

Raðsýn
Litir
Smæð
Rými
Skýr mörk

Opið rúmtak
Lokað rými
Opið rými
Víðátta
Þéttleiki

Áferð
Breytileiki í
-Stefnu
-Átt
-Ljósi

Skynjun og upplifun

Manngerðar línur
Lífrænar línur
Samhverfa

Frelsi
Löngun
Vellíðan
Sorg
Tómleiki
Ógn
Þyngd
Kraftur
Friður



Karaktersvæði

Karaktersvæðum landslagsgreiningar er skipt upp í tíu svæði. 
Með náttúrugleraugun að vopni, öll fimm skilningarvitin opin og 
söguna á bak við eyrað skiptum við svæðunum niður eftir 
skynjun okkar og upplifun af svæðinu. Við köfuðum í 
grunnatriðin til aukins skilnings á sjónrænum gæðum 
landlagsins. Grunnatriðin eru brotakennd rúmfræði sem birtast 
okkur í landslaginu í formi t.d. línu, flatar, og rúmtaks. 
 
 Hvaða áhrif höfðu svæðin á okkur, hvernig birtust þau 
okkur, hvar fundum við skilin á milli karaktersvæðana og hvernig 
upplifðum við breytileikann í náttúrunni voru spurningar sem 
við settum upp fyrir okkur. 
 Andi dalsins sveif yfir okkur, breytileikinn sem varð að 
karaktersvæðunum birtist okkur sjónrænt jafnt sem að birtast 
okkur í skynjun og tilfinningu fyrir svæðinu. Sjónræni þátturinn 
er mikilvægur, við greinum dýpt, áferð, liti og það sem birtist 
sjónum okkur hverju sinni en tilfinningalegi þátturinn er ekki 
síðri ásamt þeirri skynjun og upplifun sem fangaði sálina. 
 Samspil allra þessara þátta varð að loka niðurstöðu á 
karaktergreiningu svæðanna.

Greining 
karaktersvæða
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Karaktersvæði



Karaktersvæði

RÚMTAK
Tilfinning fyrir þyngd og massa er einkennandi á 
svæðinu, Skarðsheiðin og þrívítt Skessuhorn trónir 
yfir svæðinu sem myndar rúmtak. Þyngdin verður 
áhrifamikil sjónum í fjarlægð. Þú upplifir ófærð og 
ósnortna náttúru þess ókannaða.  

EVEREST

skessuhorn

tindar

ÞUNGI

hálendi

ófærð fjöll

KIRKJA
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Karaktersvæði

OPIÐ RÝMI
Fremsti hluti dalsins er víðsýnn og er virkjanalandslagið mjög 
sýnilegt. Rafmagnslínur leiða þig inn í þennan hluta dalsins þar 
sem undirlendið er víðfermt og tignarlegt. Opið rýmið virðist 
endalaust í eina átt en myndar fjarvídd í hina áttina, inn dalinn. 
Skarðsheiðin stendur vörð um svæðið svo þú finnur til smæðar 
þinnar en þrátt fyrir það finnst þér þú geta hlaupið í allar át-
tir.  Náttúruperlur leynast víða í þessum hluta dalsins. Lagskipt 
bergið myndar hyli og Andakílsárfossar blasa við þegar horft er 
framhjá steyptu mannvirki virkjunarinnar. 

UNDIRLENDI

virkjun

grund

vatnsendahlíð

landbúnaður

fjárbúskapur

indriðastaðir

mójörð

laug

heitt vatn

hylur

manngert

andakílsá

stráksvarða



Karaktersvæði

EINSLEITNI
Einsleittni birtist okkur sjónrænt, svæðið byggist upp 
á klöppum svo gróðurleysi er mikið. Upplifun um ge-
gnumgangandi einsleittni hverfur þó fljótt fyrir bir-
tu og yl. Sólin á svæðinu sést allt árið þegar hún 
skín. Dagverðarnes sem gnæfir yfir dalnum eins og 
varðmaður ber nafn sitt með rentu.

DAGVERÐARNES

sól

birta

skálafell

ganga

gróðursnautt

hlíð

einmannaleiki
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Karaktersvæði

RAÐSÝN
Stálpastaðaskógur myndar háa gróðurveggi og skógivax-
nar hlíðar við vatnið spegla gróðurinn á móti. Gróðurinn 
og hlykkjóttur vegurinn á milli myndar raðsýn, það er eit-
thvað spennandi að handan sem þarf að kanna. Raðsýnin 
tekur við af einsleitu landslagi Dagverðarness þar sem þú 
ferðast í gegnum mikinn breytileika frá sitthvorum enda. 
Einkennandi fyrir svæðið er mikil rýmismyndun frá lokuðu 
rými sem opnast síðan við endann þar sem við tekur an-
nar karakter landslagsins. 

STÁLPASTAÐASKÓGUR

skógrækt

hlykkjóttur vegur

sumarhús

raðsýn

kanínur
óvissa

skörp skil

lokað rými

tegunda fjölbreytni

gróðurveggur



Karaktersvæði

ÁFERÐ
Mikill breytileiki er á gróðri hvar sem þú lítur. Áferð 
gróðursins og náttúran sjálf tvinnast saman á þessu 
svæði, grófleiki og fínleiki, hæð og smæð, þétt og gisið 
mætast og gefa svæðinu ákveðinn karakter sem gefur 
mismunandi rýmis upplifun. 

STUTT
LÁGVAXINN  GRÓÐUR

HÁLSALEIÐ
HÁAFELL

OPIÐ RÝMI

GRÓÐUR FJÖLBREYTNI

Fínleiki

ÁFERÐ

Þéttleiki
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Karaktersvæði

BREYTILEIKI
Svæðið einkennist af miklum breytileika í náttúrunni, sjónrænt 
þá myndast mismunandi form sem grípa augun. Há sígræn tré 
í hnapp á móti einstaka kúlulaga trjágróði. Berrassaðar háar 
lerkiplöntur gefa svæðinu gráma en mynda ákveðnar línur og 
form. Ævintýranlegt undirlendið kíkir uppúr á einstaka stað og 
sagan grípur þig og veldur bæði sorg og gleði. Sorg og auðmýkt 
fylgir kirkjustað og gleði fylgir farfuglunum sem gefa svæðinu 
gildi og friðlandi þeirra. Á svæðinnu virðist þú komast í meiri 
nánd við náttúruna og breytileikinn myndar fjölbreytni í 
heildarmynd svæðisins. 

KIRKJA

Nánd

kirkjugarður

fitjar

saga

dauði

kross
brúðkaup

menningarminjar

friðland

fuglavarp

sorg

ævintýri

ósar



Karaktersvæði

RÝMI
Svæðið myndar ákveðið afmarkandi rými sem heldur utan 
um og lokar dalnum. Svæðið er nokkuð vífermt en sjónlínan 
gefur þér áhuga á að kanna það sem er handan rýmisins. 
Dulúð liggur yfir svæðinu, það er eitthvað sem vekur 
forvitni. 

HÁLENDI
ófærð

hvítserkur

fitjaá

kvíafoss

veiði

spennandi
áhugi

forvitni

jeppaferð

eiríksfoss

gönguleiðir
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Karaktersvæði

FORM
Einkennandi form mynda svæðið, form manngerða- og 
náttúrulegra athafna. Plantaður skógur mynda 
skemmtileg form í annars einsleitu umhverfi þar sem 
undirlendið er lítið. Form myndast utan um náttúrulegan 
friðaðan birkiskóg og gefa svæðinu ákveðna þyngd og 
jarðfestu. Náttúru- og menningarminjar skipa sinn sess í 
formmyndun. 

MENNINGARMINJAR

Friðland

Eyðibýli

síldarmannagötur

falinn brunnur

bakkakot

náttúruvernd

sagabirki

skógur

birkikræða
vatnshorn

vatnshornsskógur

votlendi



Karaktersvæði

NÁTTÚRULEGAR LÍNUR
Lítið undirlendi og bratti er einkennandi fyrir svæðið fyrir utan 
sumarhúsabyggð sem gæðir svæðinu lífi. Svæðið er nokkuð 
einsleitt náttúrulega séð fyrir utan lífrænar línur sem myndast 
í hlíðum svæðisins. Með lífrænum línum greinum við jaðra og 
einn hlut frá öðrum.Stefna og lögun lífrænna lína svæðisins 
hafa mismunandi sterk sjónræn áhrif.  Innarlega á svæðinu er 
rómantík í plöntuðum skógi hjá tjaldsvæði skáta.

EYÐIBÝLI

útivist

lítið undirlendi

sumarhús

geldingadragi

rými

skátar

hagi

fara yfir dragann
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Karaktersvæði

FLÖTUR
Skorradalsvatn myndar tvívíðan flöt á svæðinu og er eitt 
af aðal einkennum dalsins. Flöturinn er 
fyrirferðarmikill og færir okkur tilfinningu um dýpt og um 
leið myrkur. Í lignu og björtu veðri myndar flöturinn 
speglun sem gefur dalnum meiri dýpt og óútskýrða 
fegurð. 

SKORRADALSVATN

urriði

bleikja

flötur

myrkur

djúp

dýpt

SKORRADALSormurinn

veiði

flotbryggja

bátaskýli

speglun

Hornsíli
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Okkar mat

Þegar við byrjuðum að skoða Skorradalinn áttuðum 
við okkur á því hversu mikil friðsæld og kyrrð hvílir yfir 
dalnum, þrátt fyrir mikla frístundabyggð er greinilegt að 
borin er mikil virðing fyrir náttúru og umhverfi. 
Birkiskógur fær að njóta sín, og er hann orðinn ansi 
mikill, skógræktin hefur breytt ásýnd dalsins á síðustu 
áratugum. Brattar hlíðar ramma dalinn inn, og veita 
mikla dýpt en þar með myndast sterkur sjónrænn 
kraftur. Skorradalurinn er í nálægð við alla þjónustu, 
ekki langt frá bænum en hefur að geyma þessa 
miklu náttúruperlu sem er falin frá amstri mikillar 
ferðaþjónustu. Þú getur verið nokkuð viss um að þegar 
þú heimsækir Skorradalinn ert þú útaf fyrir þig þrátt fyrir 
að vera í stuttri vegalengd frá Reykjavík.
 

Okkar mat
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