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Villt dýralíf
Spendýr, fuglar og fiskar

Landslagið
Fjölbreytt landslag, breytileiki, 
mismunandi áferð og litapaletta 
Borgarfjarðardalir og Hvalfjarðarbotn eru miklar 
náttúruperlur með mismunandi  karaktersvæðum. 
Fjölbreytt gróður-, dýra- og fuglalíf. Ótrúleg fjallasýn með 
dölum, heiðum, kömbum, skógum, heitum laugum, 
vötnum og ám.

Fimm dagleiðir sem bjóða upp á mismunandi upplifanir í 
gegnum Borgarfjarðardali. Gangan hefst í Hvalfjarðarbotni 
og endar í Húsafelli og er svæðið fullt af sögu og 
áhugaverðum viðkomustöðum. Búsetuminjar eru víða að 
finna ásamt menningarminjum, fornminjum, friðlýstum og 
friðuðum svæðum. 

Borgarfjarðarbraut
5 daga gönguleiðin

Fjarlægðir 
Frá Húsafelli að helstu byggð

Spendýr:
Tófa er áberandi í Reyk holts daln um, Flókadal og í Andakíl. 
Minkar halda sig við Skorradalsvatn og Andakílsána þar 
sem þeir sækja fæðu sína í vatnið á meðan refirnir halda 
sig bæði inn á landi og við sjó. 

Fuglar:
Borgarfjörður fóstrar þúsundir fugla þar sem fjörðurinn er 
grunnur og víðáttumikill með miklu grunnsævi og leirum. 
Fjörðurinn er mikilvægur fyrir farfugla, bæði gæsir, endur 
og vaðfugla.

Fiskar: 
Mikið er af fiski, en mest er að finna af smábleikju en einnig 
risavaxnar bleikjur og vænir urriðar. 

Vatnafar
Yfirborðsvatn, heitar 
uppsprettur og fossar

Stórar ár renna á svæðinu eins og Reykjadalsá þar 
sem hægt er að stunda veiðar, ásamt stöðuvötnum, 
þar á meðal Skorradalsvatn. Hægt er að baða sig í 
Deildartunguhver sem er vatnsmesti hver Evrópu ásamt 
Englandshver og Krosslaug. Stórfenglegir fossar eins og 
Barnafoss og Hraunfossar.

Veðurfar
Vindasamt oft á tíðum

Vindasamt svæði þar sem leynast heitir pottar víða með 
öflugu nærviðri.
Meðalárshiti: 4,7 °C
Hæsti meðalhiti á ári/sumar: 8.7 °C
Lægsti meðalhiti á ári/vetur: 1,5 °C
Meðalvindhraði: 3,6 m/s
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Markmið

Heita vatnið og landslagið er auðlind sem býr yfir miklu 
aðdráttarafli. Fjölbreytt landslag dregur fram mismunandi 
staðaranda og upplifanir hverju sinni. Það er fátt betra en 
að stunda útivist í jarðtengjandi náttúru. Fólk nýtur þess að 
vera saman, fræðast og endurnærast. 

Að efla sjálfbæra ferðaþjónustu og gera gönguleiðina 
eftirsóknaverðari þannig að fleiri heimsæki svæðið.  
Að skapa meiri umferð um Borgarfjarðarbraut sem býr  
til tækifæri og störf fyrir fólkið í sveitinni. 

Fimm áningarstaðir á Borgarfjarðarbraut. Einn staður 
á gönguleiðinni fyrir hvern dag. Áningarstaðirnir fimm 
bjóða fólki upp á að staldra aðeins við, svo það geti 
notið töfrandi umhverfisins saman og fengið sér hvíld frá 
göngunni áður en haldið er áfram. Áfangastaðir sem fólki 
hlakkar til að koma við á þessari 5 daga gönguleið. 

Sviðsmyndir  

Á versta veg
Auðkýfingur kaupir landsvæði og lætur byggja vindmyllugarð í 
Skorradal. Þótt þetta sé græn orka sem hér er verið að beisla eru 
vindmyllurnar áberandi og valda mikilli sjón- og hljóðmengun.  
Rask og umrót hefur átt sér stað sem breytir staðaranda svæðisins. 
Þetta hefur áhrif á dýralífið, þar má nefna á vetrarstöðvar andfugla 
sem halda sig við Deildartunguhver og á varplendi æðarfugla. 
Ylrækt leggst niður og íbúar flytja burt.  Menningarminjar og  
saga þurrkast út vegna nýrra skipulaga. Aðsókn ferðamanna  
dvínar allverulega. 

1
Skissur

Fyrsta dagleið  
Áningarstaður og fræðsla um Síldar  mannagötur. 
Hvalfjarðarbotn að Fitjum í Skorradal. 

Önnur dagleið  
Útsýnispallur og fuglaskoðunarskýli fyrir fugla-
áhugafólk. Farið er inn með Fitjaá frá Fitjum og að 
Hvítserk, þaðan að Eiríksvatni, eftir hálsinum milli 
Skorradals og Lundarreykjadals. 

Þriðja dagleið   
Skiptiaðstaða til að baða sig í Krosslaug og/eða 
Englandslaug. Svo er gengið í gegnum skóginn 
á Tungufelli, yfir Grímsá, í gegnum skóginn á 
Oddsstöðum, ofan garðs á Gullberastöðum og  
Lundi og yfir Lundarháls í Flókadal. 

Fjórða dagleið  
Gufubað og heit laug sem hægt er að baða sig í. 
Vatnið kemur frá Deildartunguhver. Lagt af stað úr 
Flókadal yfir hálsinn að Kleppjárnsreykjum og þaðan  
í Reykholt. 

Fimmta dagleið  
Áningarstaður með gufubaði og eldstæði í nálægð 
við Reykjadalsá. Lagt af stað frá Reykholti inn undir 
Augastaði, yfir Hálsasveit, að Hraunfossum og  
í Húsafell.
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Að öllu óbreyttu
Svæðið hefur töluvert aðdráttarafl fyrir ferðamenn sem 
mætti nýta betur. Móttökustaðir ábótavant. Hitavatnsuppsprettur 
eru á svæðinu og Krauma er vinsæll áfangastaður. Ylrækt mætti 
vera stunduð af meiri krafti. Íbúum heldur áfram að fækka. 
Sumarbústaðarland stækkar og tekur yfir stórt svæði í Skorradal 
og Húsafelli. Hætta er á niðurníslu á svæðinu.
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Á besta veg
Sjálfbær ferðaþjónusta blómstrar í firðinum. Öflugur landbúnaður 
og ylrækt. Innviðir, samgöngur og móttaka bætt verulega. Íbúum 
fjölgar og næga vinnu er að fá við ferðaþjónustu. Varðveisla 
menningarminja og sögu. Fjölbreytt og fallegt landslag og mikið 
fuglalíf. Gönguhópum fjölgar um Borgarfjarðarbraut þar sem 
áningastöðum hefur verið bætt við. 

Efniviður og litaval er náttúrulegt og fellur vel að umhverfi 
sínu. Mikil áhersla lögð á það í allri hönnun og skipulagi 
að áningarstaðirnir falli eins vel að náttúrunni og arfleifð 
staðarins og mögulegt er, með umhverfisvernd og 
sjálfbærni að leiðarljósi. Áhersla er lögð á að hámarka 
útsýni með áherslu á skjólmyndun.

Hönnun



Plan - Áningarstaðurinn og landslagið í kring M 1:1000

Lítill stígur leiðir mann 
að áningarstað út frá 
Borgarfjarðarbraut sem er með 
gufubaði, skiptiaðstöðu, litlum 
palli og eldstæði sem býður 
uppá það að grilla eða gera 
varðeld á fallegu sumarkvöldi. 
Minni á er meðfram staðnum 
sem mætir Reykjadalsánni sem 
hægt er að demba sér út í eftir 
að hafa farið í gufubað. Tréin og 
runnarnir skapa skjól í kringum 
áningarstaðinn og hægt er að 
tylla sér á bekki og sjá útsýnið 
allt í kring. 

Plan - M 1:100

Baðhúsið er byggt úr ómeðhöndluðu 
síberíulerki með grænu þaki með 
grasi. Eldstæðið er úr steyptum 
kantstein með viðardrumbum úr 
furu í kring. Vínarsteinn er í hellum 
umhverfis húsið til að hafa yfirbragðið 
náttúrulegt. Stígurinn er einnig úr 
Síberíulerki til að auðvelda manni að 
fara yfir blautari svæði sem leynast 
sumstaðar á leiðinni. Tréin sem 
mynda skjólbeltið eru birkitré og 
birkirunnar. Bekkirnir í skjólbeltinu 
eru úr furu. Í gufubaðið er leitt vatn 
úr heitum uppsprettum sem eru 
skammt frá.

Síberíulerki er ómeðhöndlað og er 
því umhverfisvænt. Engin skaðleg 
efni munu með tímanum leka út í 
jörðina. Endingartími er 50-100 ár og 
þarf viðurinn ekkert viðhald.
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Snið - Gufubað, skjólbelti, útibekkir og stígur M 1:150
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 Snið, hluta- og deiliteikningar
Nýtt Skógarhús

Nemandi: Anna Lalla Filippusdóttir
Kennari: Hermann Georg Gunnlaugsson
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Plan - Eldstæði M 1:30

Snið - Eldstæði M 1:30

2.  Áningarstaðurinn að aftanverðu með útsýni yfir á sem rennur út í Reykjadalsá.

1. Áningarstaðurinn að framanverðu með fjöllin í baksýn, Skáneyjarbungu.

Áningastaðurinn á degi 5
milli Reykholts og Húsafells

Plan - M 1:500
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Rauðsgil er sunnan við staðinn, 
hinum megin við Reykjadalsánna. 
Gufubaðið snýr í suðaustur að 
afar fallegri fjallasýn yfir Búrfell, 
Auðstaðafjall og Rauðsgil. Afstaða 
hússins er einnig hagstæð vegna 
vindátta þar sem helstu vindáttir 
eru úr norðaustri og suðvestri. 
Í austri er svo Hálsasveit og í 
norðvestri er Skáneyjarbunga. 
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