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Inngangur

Borgarbyggð er sameinað sveitarfélag á Vesturlandi og 
er 4.926 km2 að stærð. Sveitarfélagið varð til árið 1994 
þegar Norðurárdalshreppur, Stafholtstungnahreppur, 
Borgarnesbær og Hraunhreppur sameinuðust og 
stækkaði frekar árið 1998 þegar þrír hreppir 
bættust í hópinn. Árið 2006 sameinaðist Borgarbyggð 
Borgarfjarðarsveit, Kolbeinsstaðahrepp og Hvítársíðuhrepp. 
Í Borgarbyggð eru nokkrir þéttbýliskjarnar og tveir 
háskólar og er fjölbreytt umhverfi sveitarfélagsins 
sérstaklega aðlaðandi fyrir útivist og ferðamennsku en þar 
eru margir áhugaverðir staðir sem vert er að sækja heim. 
Meginatvinnuvegir Borgarbyggðar eru landbúnaður,
þjónusta og iðnaður en meirihluti starfseminnar er í 
Borgarnesi. Í sveitarfélaginu búa tæplega 4000 manns. 

Þessi skýrsla fjallar sérstaklega um landsvæði innan 
Borgarbyggðar sem áður var hluti  Borgarfjarðarsveitar  
og afmarkast af fjallinu Ok og hálendinu í austri, Reyðarvatni 
og Skorradalsvatni í suðri, Brekkufjalli og Valbjarnarmúla í 
vestri og Þverárhlíð í norðri. Innan þessa svæðis eru kjarnarnir 
Reykholt, Kleppjárnsreykir og Varmaland og þar má meðal 
annars finna finna ýmsar menningarminjar og 
magnaða náttúru. Svæðið var skoðað í þeim tilgangi að 
meta þéttbýliskjarnann Kleppjárnsreyki og nágrenni hans.

Á næstu síðum er leitast við að draga fram einkenni 
svæðis og upplifun á staðaranda þannig að í framhaldinu 
sé hægt að koma með hönnunartillögur byggðar á ítarlegri 
greiningarvinnu. Mikilvægt er að framtíðarskipulag taki 
tillit til þeirra verðmæta sem landslagið býr nú þegar yfir 
og varðveiti sögu og sérkenni svæðisins. Lagt var mat á þá 
sérstöðu sem Kleppjárnsreykir hafa og svæðinu öllu var 
skipt niður í minni einkennissvæði eða landslagsheildir.
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Markmið þessarar skýrslu er að leggja mat á sérstöðu Kleppjárnsreykja og nágrennis svo að hægt 
sé að taka vel ígrundaðar ákvarðanir um framtíðarþróun svæðisins. Þessi greiningarvinna getur 
orðið grunnur að hönnunar tillögum sem leitast við það að styrkja landslagið og þann staðaranda og 
sérkenni sem þegar eru til staðar. 

Verkefnið var unnið í hóp og stuðst var við norsku landslagsgreiningaraðferðina sem byggir á 5 
meginþáttum. Í fyrsta fasa greiningarvinnu var farið í vettvangsferð og hlustað á fyrirlestra. Í öðrum 
fasa var svæðið kortlagt nánar og ítarlegri upplýsingum um eiginleika landslagsins safnað saman með 
ýmsum aðferðum. Í þriðja fasa var svæðinu skipt í minni undirsvæði eða karaktersvæði sem hvert um sig 
hefur sína upplifunarþætti og staðaranda. Landslagið og upplýsingar því tengdu voru túlkaðar og 
samhengi karaktersvæðanna skoðað og í fjórða fasa greiningarvinnu var gildi landslagsins metið. 

Greiningarvinnunni var skipt í eftirfarandi þemu: 



Eldstöðvar 

Í Reykholtsdal, Hvítársíðu og Hálsasveit er víða jarðhiti 
en svæðið flokkast sem lághitasvæði.

Þekktar eldstöðvar á svæðinu eru: 
• Reykjadals- og Laugardalseldstöðvarnar upp af 

Mýrum, 
• Hallarmúlaeldstöðin í Þverárhlíð, 
• Húsafellseldstöðin efst í Hvítársíðu og Hálsasveit og 
• Presthnjúkaeldstöðin undir vestanverðum Langjökli.

Brún/Svart/Mójörð

Mójörð (H)

Brún/Svart/Votjörð

Svartjörð (HA)

Melajörð (MV-GV)

Brúnjörð, svartjörð og mójörð eru helst 
einkennandi ásamt bergjörð í fjalllendinu. 
Brúnjörð einkennist af þurrlendi en mójörð 
einkennist af votlendi þar sem áfok er lítið

Jarðfræði
Jarðvegsgerðir

Berggrunnur

Berggrunnur svæðisins er að mestu leyti basalt-
lög frá Tertíer tímabilinu. Algengasta bergtegun-
din er blágrýti sem er orðið meira en 3,3 mill-
jón ára gamalt en á afmörkuðum svæðum, þar á 
meðal í dölunum, er súrt gosberg. Fleiri tegundir 
finnast uppi á hálendinu en þar er t.d. grágrýti, 
móberg og forsöguleg basísk og ísúr hraun.

Blágrýti - basískt og ísúrt 
gosberg og setlög

Grágrýti - basískt og ísúr 
hraunlög og setlög

Söguleg basíks og ísúr 
hraun

Eldra grágrýti - 

Súrt gosberg

Móberg - basískt og 
ísúrt móberg, bólstra-
berg og setlög



Landmótun
Vestast á þessu afmarkaða svæði er 
samfellt láglendi en inn af því ganga 
nokkrir dalir inn til hálendisins. 
Um er að ræða 15-30km 
langa U-laga dali en á milli þeirra 
eru töluvert háir ásar með ávala 
lögun. Á svæðinu má upplifa mjúk 
form og víða dali. Svæðið er eins og 
áður sagði í jaðri hálendis og 
landmótun er mikil og nokkuð 
rýmismyndandi. 

Dalirnir á milli ásanna og fjallanna heita frá suðri til norðurs: Lundareykjadalur, 
Flókadalur, Reykholtsdalur og Hvítársíða. Þverárhlíð og Norðurárdalur eru svo 
utan afmarkaða svæðisins.

Í næsta nágrenni eru Litla-Björnsfell 695m 
og eldfjallið Strútur 937m. 
Önnur fjöll sem vert er að minnast á eru:
• Skáneyjarbunga 260m, 
• Búrfell 398m, 
• Skorradalsháls 317, 
• Lundarháls 381m, 
• Síðufjall 294m og 
• Steindórsstaðaöxl 202m. 

Hæstu tindar innan svæðis:
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Á láglendinu eru víðast hvar stakstæðir klapparásar og hryggir sem stefna til 
norðausturs frá suðvestri. Þessi ásar standa sumsstaðar upp úr mýrum sem víða 
hafa verið teknar til ræktunar og eru nú tún og beitarlönd. Dalirnir eru grösugir 
með ræktuðum túnum og ásarnir á milli dalanna eru yfirleitt þaktir graslendi, 
birkikjarri og ógrónum melum.

Lundareykjadalur 

Flókadalur

Reykholtsdalur

Hvítársíða



Vatnafar

Á svæðinu má víðast hvar 
upplifa nálægð vatns en 
vatn fellur af hálendinu um 
dalina. Um þá liðast 
nokkrar ár og af þeim er Hvítá 
stærst. Upptök hennar eru við 
Langjökul og er hún 
117km að lengd og tíunda 
lengsta á Íslands. Aðrar ár 
eru Norðurá, Þverá, Reyk-
jadalsá, Flókadalsá og Grímsá. 
Nokkrir fossar eru á svæðinu, 
þar á meðal Hraunfos-
sar og Barnafoss sem eru 
vinsæll ferðamannastaður og 
hefur verið friðlýstur frá árinu 
1987. Í Rauðsgili eru fossarnir 
Laxfoss, Bæjarfoss, Eini 
berjafoss og Tröllafoss. 
Jarðhiti er víða á svæðinu og 
er vatn úr Deildartunguhver 
nýtt á Akranesi og Borgarnesi 
en hann er vatnsmesti hver í 
Evrópu. Einnig er hver á Klepp- 
járnsreykjum og nokkrir á 
Varmalandi. Hluti af Skorra- 
dalsvatni er inni á svæðinu 
en það er 14.7 ferkílómetrar. 
Önnur stór vötn eru Bláfinns-
vatn   og    Blundsvatn 
en að auki eru fjölmörg 
minni vötn og tjarnir. 



Vatnafar

Ár

 Vötn

Lítt raskað votlendi         

Jarðhiti

Fossar
Deildartunguhver

Kleppjárnsreykir

Tröllafoss



Graslendi

Votlendi

Hálfgróið

Jöklar

Kjarr og skóglendi

Líttgróið

Mosi

Ræktað land

Ríkt mólendi

Rýrt mólendi

Straum- og stöðuvötn

Gróðurfar

Graslendi

Votlendi

Hálfgróið

Jöklar

Kjarr og skóglendi

Líttgróið

Mosi

Ræktað land

Ríkt mólendi

Rýrt mólendi

Straum- og stöðuvötn



Gróðurfar
Skógar

Skógar eru þó nokkrir í uppsveitum 
Borgarfjarðar og eru þar nokkrir 
sem eiga jafnvel tilkall til þess að 
teljast restar af landnámsskógum.  
Það eru þá lágreistir birkiskógar sem 
mynda stórar samfellur, til gamans 
má geta þess að á Íslandi er talað 
um skóga ef ákveðið magn trjáa nær 
2m hæð en annars staðar í heimi-
num er viðmiðið 5m og því myndu 
lága birkikjarrið um Borgarbyggð 
og Skorradalshrepp sjaldnast falla 
undir að vera skilgreint sem skóg-  
lendi nema út af undanþágunum 
okkar. En jafnframt er mikið búið 
að gróðursetja af trjám í skógræk-
tarskyni og hefur það aukist jafnt og 
þétt frá um miðja síðustu öld þegar 
að fyrst ungmennafélög byrjuðu að 
gróðursetja í reiti til þess að búa til 
skjól og samkomustaði.  Eitt af því 
sem gefur það sterklega til kynna 
að hér séu um forna skóga að ræða 
eru hversu fjölbreyt svepparíkið er í 
þeim skógum sem finnast í Borgar-
byggð og koma margir þeirra ekki 
fram fyrr en skógarbotn er orðinn 
hundruð ára

Norðtunguskógur er forn skógur í grunninn, sem 
Skógrækt Ríkisins hjálpaði til við að girða af og 
beitarfriða 1928 og keypti síðan 1948 en í dag er 
hann tvískiptur, annarsvegar blandskógur (1948) 
154ha með víði, reyni, ösp, birki, furu, lerki, þin, 
degli og greni og hinsvegar landnámsbirkiskógur.  
Hvor gróðurþekjan fyrir sig er áhugaverð og var 
blandskóginum komið á legg bæði fyrir tils-
tuðlan Skógræktar Ríkisins sálugu og eins voru 
félagasamtök með úthlutaða reiti þarna, sem 
útskýrir hversu fjölbreyttur þessi annars flati 
skógur er. Í blandskógi Skógræktarinnar sten-
dur hús sem áður var starfstöð og er í dag 
sumarhús starfsmanna Skógræktarinnar og 
heitir skógarkot.  

Reykholtsskógur: er nokkuð ungur 
blandskógur en er fallegur með nok-
krum yndælum lundum, þar hefur 
Skógræktarfélag Borgarfjarðar séð um 
umhirðu og aðgengi. 

Logalandslundur er lítill en forn lundur,      
blandskógur sem er kominn um og yfir   
100ár síðan hann var gróðursettur. 

Hálsaskógur: er syðsti skógurinn 
innan rammans og er hann að mestu 
talinn landnáms birki skógur og er 
að mestu eða ölluleyti í einkaeigu 
og umgengni um hann er því í 
samráði við landeigendur, en mikið 
er um sumarbústaðabyggð í honum. 
Fremst norðan meginn í Skorrdal. 

Norðtunguskógur 

Hálsaskógur: 



Húsafellsskógur
friðaður

Húsafellsskógur er í landi Húsafells í uppsveitum Borgarfjarðar

Húsafellsskógur er nyrsti skógurinn innann ramma svæðisins og 
er lágreistur og víðáttumikill birkiskógur. Fjarlægð hans frá sjó 
ásamt því að vera í nálægð við ferskvatnslindir og ár gera Húsafell 
að sérstæðu búsvæði. Húsafell er einnig gömul megineldstöð og 
víða má finna leifar og ummerki hennar. Sauðfjárbeit var lengi tölu-
verð í Húsafellsskógi og lítið var um endurnýjun á birki og landið 
illa farið. Með beitarfriðun hefur skógurinn tekið við sér og vaxið 
jafnt og þétt og mikil endurnýjun hefur orðið á birkinu. Í dag er þet-
ta einstök útivistar paradís. Hluti skógarins var friðlýstur árið 1974 
en árið 2001 var friðlýsingin tekin til endurskoðunar og er friðaða 
svæðið nú 436,7ha. 



Veðurfar

Reykholt            Kleppjárnsreykir

Veðurfar á svæðinu er að jafnaði gott, ríkjandi vindáttir eru NA og SV. Vestlægar og austlægar vindáttir eru 
hagstæðastar. Aðal vindáttirnar geta verið vindasamar þar sem Borgarfjörðurinn er frekar flatur og opinn. 
Þær eru þó breytilegar á stöku svæðum og fer það allt eftir því hvernig landslagið liggur.

Vindrósirnar hér að neðan sýna ríkjandi vindátt yfir allt árið.

Eitt sem þarf að passa við lestur á þessari tegund af vindupplýsingum er að þó að ákveðin átt sýnist slæm 
(út af lengd geirans) þá segir hún aðeins til um tíðni vindátta.

Kleppjárnsreykir - ANA og S áttin eru mest ríkjandi á 
svæðinu yfir allt árið en vestlægar áttir eru hagstæðastar.

Reykholt - S áttin er mest ríkjandi á svæðinu yfir allt árið 
en NA og SA eru einnig algengar. Vestlægar áttir eru hag-
stæðastar.



Dýralíf

Borgarfjörður er grunnur og víðáttumikill 
fjörður með miklu dýra og fuglalífi. Á 
svæðinu er stundaður hefðbundinn 
landbúnaður á flestum bæjum en fuglalífið 
er víðfangsmesti hluti villtra dýra innan 
svæðisins og eitthvað er um minnk, ref 
auk lax í ám. Fjörðurinn er mikilvægur fyrir 
farfugla, eins og gæsir, endur og vaðfugla 
bæði að vori og hausti. Nánast allar helstu 
tegundir mólendisfugla á Íslandi má finna 
innan svæðisins eins og lóu, hrossagauk 
og stelk. Mikið er um vatnafugla eins og 
skúfönd, stokkönd og brandönd sem er 
nýlegur landnemi á svæðinu og einnig sjást 
regulega rjúpur, branduglur og fálkar.

Mófuglar VatnafuglarLandfuglarSpörfuglarVaðfuglar
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Kleppjárnsreykir

Kleppjárnsreykir er byggðahverfi, læknis- 
og skólasetur í Reykholtsdal. Þar er mikill 
jarðhiti og margir stórir vatnsmiklir hverir og er  
samanlagt náttúrulegt rennsli úr hverum og 
laugum í Reykholtsdal á fjórða hundrað
sekúndulítrar. Þar af koma um þrír hlutar 
úr hverum og laugum við Deildartungu og á 
Kleppjárnsreykjum, þar sem annar 
vatnsmesti hverinn í dalnum. Bærinn er kenndur 
við mann að nafni Kleppjárn en nafnið kemur fyrir 
í Landnámsbók. Kleppjárnsreykir eru ekki nefndir 
í Landnámsbók en að fornu hét bærinn aðeins 
Reykir sem vísar einfaldlega til jarðhitans á svæðinu.

Íbúafjöldi: 42



Landnotkun og búseta

Varmaland er þéttbýli sem byggst hefur í kring um 
jarðhitasvæði í Stafholtstungum í Borgarbyggð. 
Byggðin er staðsett í tungunni á milli Hvítár og 
Norðurár. Á Varmalandi er starfræktur leik- og 
grunnskóli fyrir sveitir í kring. Árið 1946 var stofn-
settur Húsmæðraskóli Borgfirðinga. Húsmæðra- 
skólinn var rekinn af heimamönnum til ársins 1978 
þegar ríkið tók við rekstri skólans, sem varð að 
Hússtjórnarskólanum á Varmalandi. Ýmiss tengd 
starfsemi hefur verið í skólahúsnæðinu á sumrin, 
til að mynda veitinga- og gistihús og hvíldar- og 
hressingarheimili. Nú er þar starfrækt Hótel 
Varmaland. Rétt fyrir aldamótin 1900 var lítið 
húsmannsbýli, Laugaland, reist nálægt þar sem 
nú er Varmaland og skömmu seinna hlaðin þar 
sundlaug. Í henni var kennt sund árum saman og 
vatn úr einum af hverunum á svæðinu er nýttur til 
upphitunar laugarinnar. Héraðsheimilið Þing-
hamar er nýreist á staðnum og þar er meðal annars 
íþróttahús fyrir skólana á Varmalandi.

Íbúafjöldi: 20

Varmaland



Reykholt Reykholt er skólasetur, kirkjustaður, prestsetur og gamalt höfuðból í 
Reykholtsdalnum. Staðurinn er einn merkasti og þekktasti sögu- og 
minjastaður á Íslandi. Má það meðal annars rekja það til þess að þar 
bjó um skeið Snorri Sturluson sagnaritari og þar er einnig laugin sem 
kennd er við hann, Snorralaug en hún er eina elsta heita laug á landinu 
og er nú ein af hinum 10 friðlýstu formminjum á Íslandi. Frá lauginni 
lágu jarðgögn til bæjarhúsa Snorra og þau hafa verið grafin upp að 
hluta. Fram hefur farið mikið af fornleifauppgreftri á staðnum og forn-
leifarannsókn við Reykholtskirkju. 

Héraðsskóli var reistur í Reykholti 1931 
og var hannaður af Guðjóni Samúelssyni 
arkitekt. Einnig eru það tvær kirkjur og 
sú eldri reist á árunum 1886-1887. Mikill 
jarðhiti er í Reykholti sem er nýttur til 
upphitunar gróðurhúsa, sundlaugar og 
annarra bygginga á staðnum. 

Stytta af Snorra stendur 
á hlaðinu fyrir framan 
skólabyggingu héraðs-
skólans. 

Íbúafjöldi: 58

Landnotkun og búseta



Aðdráttarafl

Tröllagarðurinn 
Fossatúni

Reykholtskirkja
Snorralaug
Fosshótel
Saga 

Krauma
Veitingastaður
Spa

Hraunfossar
Barnafoss

Deildartunguhver
Kleppjárnsreykjahver

Hótel Varmaland
Sundlaugin Varmalandi

Sundlaugin á Kleppjárnreykjum
Veitingastaðurinn Hverinn

Tjaldsstæði
Sumarhús
Gesthouse Hvítá

Giljaboð Húsafelli



Friðlýst svæði

Hringsgil í Húsafelli

Húsafell er umlukið fjallahring af jöklunum Ok, Langjökli og 
Eiríksjökli og frá þeim koma jökulár. Náttúran á Húsafelli er 
rík auðlindum sem gefur af sér heitt og kalt vatn. Náttúran við 
Húsafell er perla milli hrauns og jökla. Fornar eyðibýlisrústir eru 
á tveimur stöðum norðan við Hringsgil niður undan Reyðarfelli. 

Árhver/Vellir sprettur upp úr skeri í Reykjadalsá og er friðlýst 
vatnsverndarsvæði 

Árhver



Gróðurkort



Lengd vega í km er 
eftirfarandi eftir gerð: 

• Stofnvegir 175,6 
• Tengivegir 263,4
•  Héraðsvegir 254,7 
• Landsvegir 105,5 
• Göngu og reiðleiðir 833

Samgöngur



Þegar talað er um menningar- 
minjar er átt við fornminjar, s.s. 
menningar- og búsetulandslag, 
kirkjugripi og minningarmörk, 
hús og önnur mannvirki, skip, 
báta, samgöngutæki, listmuni og 
nytjahluti, einnig myndir og aðrar 
heimildir um menningarsögu 
þjóðarinnar. Þess vegna er 
mikilvægt að draga þessar 
minjar fram svo að Íslenskum 
menningararfi verði skilað 
óspilltum til næstu kynslóðar. 

Menningarminjar í Borgarfirði eru 
mis sjáanlegar í landslaginu og við 
landslagsgreininguna voru aðal 
einkenni dregin fram.

Menningarminjar



Á hernámsárunum urðu þær 
aðstæður til að ungar stúlkur voru 
sakaðar um að eiga í samskiptum 
við hermenn voru sendar nauðugar 
á vinnuheimilið sem starfrækt var 
á Kleppjárnsreykjum í Reykholtsdal 
í seinni heimstyrjöldinni frá 1941-
1942 án nokkurra sannana. Þetta var 
skipun frá yfirvöldum og hafði 
lögreglan svokallaðar ,,nornaveiðar“ 
til að finna og fylgjast með þessum 
ungu stúlkum og voru foreldrar ekki 
látnir vita að stúlkurnar höfðu verið 
teknar í yfirheyrslur eða sendar á 
vinnuheimilið. Voru stúlkurnar því 
næst settar á svartan lista og enn 
þann dag í dag hefur ríkið 
ekki beðið þær né fjölskyldur 
þeirra afsökunar á þessu fram-
ferði yfirvalda og lögreglunnar. 

Stúlkurnar á Kleppjárnsreykjum



Víða í Borgarfirði eru söguleg hús og 
mannvirki sem hafa bæði byggingarsögulegt 
og fagurfræðilegt gildi. Byggingarlistin fyrr og 
nú er mikilvægur vitnisburður um samfélagið 
hverju sinni. 
Í dreifbýli Borgarbyggðar eru samtals 9 hús 
friðuð, allt kirkjur af lista Húsafriðunarnefndar, 
friðaðar árið 1990 samkvæmt aldursákvæði 
eldri þjóðminjalaga (88/1989). 
Þar af eru 5 friðaðar kirkjur í Reykholts-, 
Lundarreykjadals-, og Skorradalshreppi en 
í dag tilheyrir þetta allt saman Borgarbyggð.

Friðlýstar kirkjur
Hjarðarholts 
-kirkja  (1897) 
Timburhús, 
Árni Þorsteins-
son forsmiður, 
bóndi og 
fræðimaður frá 
Brennistöðum í 
Flókadal byggði 
kirkjuna.

Reykholtskirkja 
(1886) Ingólfur 
Guðmundsson 
húsasmiður frá 
Reykjavík og 
Árni 
Þorsteinsson 
bóndi á 
Uppsölum í 
Hálsasveit 
byggðu kirkjuna.

Gilsbakka-
kirkja (1908) 
Timburhús. Hön-
nuður var 
Ingólfur 
Guðmundsson 
forsmiður, bóndi 
og hreppstjóri 
á Breiðabólstað 
í Reykholtsdal 

Stafholtskirkja – (1877) Timburhús, Hönnuður var Björn 
Þorláksson forsmiður og bóndi í Munaðarnesi og síðar í 
Álafossi byggði kirkjuna.

Stóra-Ásskirkja – (1897) Timburhús, Kirkjan var flutt 
til vesturs ofan á ásnum árið 1965. Hönnuður var Jón 
Magnússon smiður og bóndi í Stóra-Ási sem byggði kirkjuna.



Fornminjar 
  í Reykholti

Snorralaug má finna í Reykholti og var ein af fyrstu friðlýstu 
fornminjum á Íslandi. Hún er ein af þrettán laugum sem vitað er 
um að notaðar hafi verið til forna, og ein af fjórum sem enn er 
nothæf. Einnig eru jarðgöng sem nefnd voru Snorragöng, sem 
liggja frá Snorralaug að bæjarstæðinu. Þau voru grafin upp að 
fullu á síðustu árum 20. aldar og í göngunum er að finna mjög 
vel gerð þrep. 

Snorralaug er kennd við Snorra Sturluson, 
sagnaritara sem var uppi á 13. öld og bjó lengst 
af í Reykholti.  Snorri er höfundur Snorra-
Eddu, Heimskringlu og einnig er talið að hann 
hafi skrifað Egils sögu Skallagrímssonar.



Menningarlegar skírskotanir

Menningarlegar skírskotanir eru margar á svæðinu og er 
svæðið kannski mest þekkt í vitund Íslendinga sem sögulegir 
staðir forntíma.  Á svæðinu eru nokkrar landnámsjarðir, hér 
bjó og var veginn Snorri Sturluson og stórar sturlunga- 
orrustur áttu sér stað. 
En í okkar menningarlegu skýrskotum lítum við nær okkar 
tíma og til þess tíma þegar að núverandi uppsveitir byggjast 
upp. Þegar skólar og hverfi risu og féllu með samgöngu- 
bótum, en enn eymir af.

Við norðurenda Hestháls er lítil grasflöt sem lætur lítið yfir 
sér og ef ekki væri þar fyrir gamalt stálsteypu skilti myndu 
sjálfsagt fáir veita þessu eftirtekt.  En þessi flöt ber nafnið 
Mannamótsflöt og á sér sögu aftur til ársins 1726 þegar 
stefnt var saman nokkrum æðstu valdamönnum landsins til 
lagaendurskoðunar.  Það stóð þá jafnvel til að Alþingi yrði flutt 
þangað frá Þingvöllum.  En af því varð ekki, enda væri flötin 
þá líklega þekktari í dag en hún er. Engu að síður þá hefur frá 
þessum tíma a.m.k. og jafnvel fyrr verið haldin þar 
mannamót og íþróttaviðburðir milli Lunddæla og Andkílinga.  
Einnig var þetta vinsæll áningastaður þegar að þjóðvegurinn 
lá um uppsveitir Borgarfjarðar og ferðalag úr Borgarfirði til 
Reykjavíkur var fleiri klukkustunda ferðalag, bæði sökum vega 
og farartækja.  

Ferkjukot á sér sögu aftur til landnámsmanna, 
en í seinni tíð og í þá tíð sem uppsveitir 
Borgarfjarðar byggjast upp eins og við 
þekkjum þær í dag, þá hafði Ferjukot þann stall 
að vera helsti samgöngustaður til þess að 
komast yfir Hvítá.
Í Ferjukoti og Hvítárvöllum (hinu megin Hvítár) 
voru fyrstu vísar að Laxveiði hér í Borgar-
firði, sem í dag er svo greift í menningarvitund 
sveitarinnar að m.a. skjaldamerki 
Ungmennasamband Borgarfjarðar er með laxi.  
En við Ferjukot eins og nafnið ber með sér var 
ferja sem bæði ferjaði fólk yfir Hvítá en einnig 
var hún notuð til flutninga á niðursoðnum laxi 
sem unninn var í Ferjukoti sem sigld var með 
niður ánna út á Akranes. 
Árið 1928 kemur til Hvítárbrú, sem þykir ein 
fegursta brú landsins og er þekkt kennileiti í 
Borgarfirði.  Brúin var aðal þjóðleið norður í 
land allt fram til ársins 1980 þegar að 
Borgarfjarðarbrúin var tekin í notkun. 

Mannamótsflöt: 

Ferjukot: 



Reykholt er þekktasta örnefni 
Borgarfjarðar og það fyrir tilstilli 
Snorra Sturlusonar og Heimskringlu.  
Þar hefur verið kirkjustaður frá 13.öld og 
hefur kirkjan alltaf átt stóran sess í 
staðnum.  Árið 1931 er byggður 
héraðskli í Reykholti fyrir tilstilli
Jónasar frá Hriflu og var 
þónokkur uppbygging þar á 
20.öldinni tengd skólastarfi en undir lok 
hennar var orðið útséð með það tækist 
að halda því úti, m.a. var reynt að koma á 
menntaskóla þar. Reykholt hefur 
haldist í mestri uppbyggingu í kringum 
sögu Snorra Sturlusonar og er þar 
í dag rekið hótel og kaffihús ásamt 
Snorrastofu og hafa m.a. Norðmenn 
gefið gjafir til  Reykholts í minningu 
um Snorra og Heimskringlu.

Hraunfossar: myndast við að lindarvatn flæðir út úr hrauninu 
í Hvítá, Barnafossar eru þar þekktir og ber sögum ekki saman 
um það hvort þeir heiti Barnafossar eða Bjarnarfossar.  Segir 
þó þjóðsaga að sveinar tveir hafi fallið af steinbrú sem þar 
hafi verið og drukknað og hafi móðir þeirra þá fyrirskipað um 
að steinbrúin skildi brotin. 
Þekkt er að göngubrú hafi verið byggð þarna yfir frá 19.öld og 
hafi hún verið notuð til ferða og niður og upprekstur fjárs af 
afrétt. Í dag eru mikill ferðamannastraumur að svæðinu og er 
svæðinu haldið við og afmarkað með göngustígum og göngu-
brúm.  Einnig er rekin veitingasala á svæðinu. 

Kleppjárnsreykjahverfið byggist upp í kringum ylrækt á 
svæðinu.   Þar hefst fyrsta ylrækt á Íslandi árið 1932 og var þar 
virkjaður Kleppjárnsreykjahver til ylræktar sem var gróðurhús 
reist af þeim Ásgeiri Ásgeirssyni og Magnúsi Ágústssyni 
lækni, en fyrsta ylrækt í atvinnuskyni hófst í Víðigerði nær 
Deildartunguhver. 1961 rís barnaskóli að Kleppjárnsreykjum,en 
upphaflega hafði verið þar læknabústaður eða frá 1924 sem 
eftir 1978 varð að heilsugæslu sem er síðan aflögð í dag.  Í 
dag er þar leikskóli, grunnskóli og sundlaug á staðnum ásamt, 
veitingarekstri og ylrækt í nokkrum húsum.  

Menningarlegar skírskotanir

Reykholt
Hraunfossar

Kleppjárnsreykir
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Fagurfræði og rýmiskennd

Vatnasamspil

veður og vatn 

Heitt / Kalt
Eldur / Ís
Þoka / Útsýni

Andstæður

Öfgar

Orka

Breytingar



Fagurfræði og rýmiskennd

Dalir sem halda 
utan um svæðin

Svæðið býr yfir töluverðri landmótun sem er mjúk, ávöl og aflíðandi en veitir 
samt vissa rýmiskennd. Dalirnir og hæðirnar sem ramma þá inn eru áberandi 
þegar ferðast er um svæðið og þó dalirnir séu opnir og víðir og myndi hálfopin 
rými þá upplifir maður að ásarnir haldi utan um dalina. Hver landslagsheild 
er nokkuð stór og víðáttumikil og útsýni er yfirleitt gott en á svæðinu er ekki 
mikið um hávaxinn gróður se byrgir sýn. 

landslag



Fagurfræði og rýmiskennd
litir og ljós

Birta

Skuggi

Sumarsól

Haustlitir

Hveralitir



Fagurfræði og rýmiskennd
lífríkið



Einkennissvæði
skipting svæðis í landslagsheildir

1 Hálendi

2 Hvítársíða

3 Reykholtsdalur

4 Flókadalur

5 Lundareykjadalur
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FJÖLL - JÖKLAR - JARÐHITI - HVERAGUFA - ÍSLENDINGASÖGUR

EINKENNISORÐ



Heiðalönd og fjallhryggir Borgarfjarðar

Upp af dölunum fimm: Skorradal, Lundareykjardal, 
Flókadal, Reykholtsdal og Hvítársíðu rísa fjallhryggir 
sem hækka sig til austur og mynda heiðalönd og hálendi 
Borgarfjarðar.  Þetta svæði hefur myndast út frá 
Langjökuls-gosbeltinu. 
Það sést vel á andhverfu fjallanna ef að sig er í 
klettabeltum fjallanna ofan Hvanneyri þá halla þau öll 
í átt til þeirrar eldstöðvar sem merki um að þar hafi 
fargið verið meira hér áður fyrr.   Þetta er líka eitt af 
einkennum Borgarfjarðar, klettabríkir í toppum fjalla, 
ýmist láréttir eða hallandi að eldstöðvum, hér 
austan megin í átt að Langjökuls-gosbeltinu og 
vestan megin er andhverfa í gegnum Norðurár 
dalinn og hallar þar í átt að Snæfellsnes-gosbeltisins. 
Við Húsafell og niður að Hraunfossum gefur þó að 
líta nýrri jarðlög eða hraun en annars eru berglög frá 
tertíer-tímanum. 
Þetta svæði er óbyggt, gróðursnautt og hrjósturslegt, 
sökum veðra og vinda.   Þar hefur mest um að segja 
lægra hitastig, enda er ekki langt síðan að jökull lagði 
upp laupana þar, OK heitinn.

Einkennissvæði 1 
Hálendi og fjallhryggir



Einkennissvæði 2-3

Hvítársíða er búskapar dalur, þar er búið á þó nokkrum 
bæjum að mestu norðan megin við ánna Hvítá.  Þar er 
melar og minna gróðursælt enn í hinum dölunum og 
sker það sig dálítíð úr landið sem hefur verið ræktað 
upp vegna gróðursældar innann þeirra túna þar sem 
áburðargjöf og ræktun er.

Hvítársíða og Reykholtsdalur

Reykholtsdalur er mest byggði dalurinn af þessum fimm 
dölum, ef að Hvítársíðu má kalla dal.  En þar voru mikil 
umsvif áður fyrr m.a. var læknasetur við minni hans á 
Kleppjárnsreykjum og hefur dalurinn verið í byggð ásamt 
því að skapa stórann sess í menningu Íslendinga með 
fornsögum.  Reykholtsdalurinn er gróinn í miðið og upp af 
honum rísa ávöl fjöll og um dalinn hlykkjast Reykjadalsá.



Flókadalur er einna mesti heiðadalurinn, þar vorar seinna 
en í hinum dölunum og er gróðurþekja minni og dalurinn er 
mun styttri en hinir fimm dalirnir. Niður dalinn flæðir fram 
áin Flókadalsá. Þar en en nokkur búskapur og er að koma 
þar upp skógrækt í landgræðslusjónarmiðum.

Einkennissvæði 4-5
Flókadalur og Lundareykjadalur

Lundareykjardalur er græni dalurinn, það eru mikil 
tún og mýrar eftir honum og er hann langur og er þó 
nokkur búskapur þar og eftir dalnum hlykkjast áin Grímsá.  
Fremst í dalnum eru gamlir jökulruðningar og bera þess 
merki að dalurinn hafi sjálfsagt áður verið með stöðu-
vatni líkt og Skorradalur er í dag.  Hann liggur þó lægra 
og er gróðursælli fyrir vikið en fremst í honum má einnig 
finna gömlu þjóðleiðina um Hestháls og Mannamótsflöt.



Skorradalur einkennist af ílöngu Skorradalsvatni eftir 
því miðju, þar er þó nokkuð af náttúrulegum birkiskógi en 
jafnframt er þar þó nokkur skógrækt.  Svæðið einkennist af 
því að þar er sumarbústaða byggð og fáir bæir eftir í búskap.

Einkennissvæði 6-7
Skorradalur og Stafholtstungur

Stafholtstungur, Bæjarsveit og Andakíll eru mjög áþekk 
landslagsform, en þar standa jökulsvorfnir hryggir og 
klettar upp úr mýrarflákum og hefur byggð þar byggst upp í 
kringum þjóðleið, skóla og hveri.  Þó nokkuð er um búskap á 
þessu svæði þó mest sauðfjár og hrossabúskapur enda 
túngæði ekki góð. 
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