
 

Kleppjárnsreykir í Reykholtsdal 
er lítið þéttbýli í Borgarbyggð sem telur 38 
íbúa. Kleppjárnsreykir var bújörð til ársins 

1922. Þá var hún hún seld undir læknisbústað 
og fór þá að byggjast upp byggð í kring um 

hann. Nokkur gróðurhúsarækt var á árum áður 
en töluvert hefur dregið úr henni. 

Reykholtsdalur er nyrstur þeirra dala 
sem ganga út frá Borgarfjarðarhéraði til 

suðausturs. Dalurinn er allbreiður, grunnur og 
grösugur og útsýn víða mikil. Dalbotninn 

liggur lágt og að ofan rennur dalurinn saman 
við Hálsasveit. 

Reykjadalsá er laxveiðiá í uppsveitum 
Borgarfjarðar. Hún á upptök sín við rætur Oks 
og liðast hún mjúklega í fögrum bugðum um 

Hálsasveit og Reykholtsdal, framhjá 
sögufrægum stöðum eins og Reykholti og 

Deildartunguhver. Áin sameinast svo 
Flókadalsá og eiga þær saman ós í Hvítá 

skammt ofan við Svarthöfða. 

Allmargir hverir eru í Reykholtsdal.

Kleppjárnsreykjahver er í miðju 
þéttbýlinu og er hann annar vatnsmesti hverinn 
í Reykholtsdal á eftir Deildartunguhver. Hann 

er annar vatnsmesti hverinn í Reykholtsdal með 
vatnsmagn upp á 70 l/sek á eftir 

Deildartunguhver sem er stærsti hver í Evrópu 
og spúir upp um 180 ltr/sek. Báðir þessir hverir 
eru samheiti á nokkrum hverum sem í heildina 

ná yfir um 50 m svæði.

Jarðhiti við Kleppjárnsreyki 
er mikill og er á lághitasvæði. Einkenni 

lághitasvæða eru fremur lítil ummyndun bergs, 
basískt vatn, kísilútfellingar, laugar og hverir á 

yfirborði og að hiti þar fer ekki yfir 150 °C á 
1000 m dýpi. Hægt er að nýta vatn beint úr 
hverum og /eða borholum. Jarðhitinn við 

Kleppjárnsreyki er mesta náttúru auðlindin þar 
og hefur mikla þýðingu fyrir samfélagið og 
veitir ýmis tækifæri til uppbyggingar s.s. í 

sambandi við ferðaþjónustu og ýmiss konar 
ræktun. 

Friðlýstar plöntur
Sérstakt afbrigði af  

burknanum skollakambi 
vex við 

Deildartunguhver. 
Tunguskollakambur 
finnst hvergi annars 
staðar i ́ heiminum

Svæði á 
náttúruminjaskrá
Reykjadalsá ásamt 
nálægum hverum 

og Rauðsgil

Á svæðinu er skóli, leikskóli og 
íþróttahús. 

Stærstu þéttbýliskjarnar við 
Kleppjárnsreyki eru Borgarnes 

og Akranes. 
Í næsta nágrenni 

Kleppjárnsreykja er 
Skorradalur, Reykholt og 

Húsafell, Deildartunguhver og  
bað- og veitingastaðurinn 

Krauma.

Eva Ósk Guðmundsdóttir
Lark IV – Verkefni 6
12. maí 2021
Kennari Gísli Rafn Guðmundssón
Landbúnaðarháskóli Íslands

Fjallahringurinn sem umlykur 
láglendi Borgarfjarðar er tilkomumikill, 
hvort sem litið er frá láglendi til fjalla 

eða frá fjallstoppum niður á sveitir 

fjarðarins. Landslaginu má skipt í 
þrennt, láglendi, heiðar og fjöll. Svæðin 

hafa margbreytilegt landslag og 
fjölbreyttan gróður. Á láglendi er mikið 
um hálfdeigju og mýrlendi. Graslendi er 
víða áberandi, en uppi á hálsunum tekur 

við heiðargróður og ógróið land.  
Dalirnir Hvítársíða og Hálsasveit, 

Reykholtsdalur, Flókadalur og 
Lundarreykjadalur tengjast 
dingurskiptir við láglendið í 

Borgarfirðinum. 

Saga  Sérkenni 

Ævintýralegt umhverfi 
og stemning skapast á 

hverasvæðum þar sem gufan 
kemur stöðugt upp úr jörðinni, 
svífur með vindinum og gefur 
umhverfinu sérstaka dulúð og 

ljóma

Kirkjur

Tvær kirkjur eru í Reykholtsdal og 
eru þær báðar í Reykholti þar sem 
hefur verið kirkjustaður frá upphafi 

kristni. 

Reykholtskirkja eldri: 
Kirkjan sem nú stendur reis árið 

1886 og er nú friðuð
Reykhotskirkja yngri: 

Uppbygging nýrrar kirkju með 
áföstu Snorrasafni og fræðasetri 

hófst 1988 og lauk með vígslu árið 
1996

Landkosta- og sérstöðugreining
leiddi í ljós að svæðið hefur að geyma merkilega 

fornsögu frá Landnámsöld og miklar náttúruauðlindir. 
Svæðið hefur verið gott til ræktar og ríkt af  

hlunnindum með bæði kalt og heitt vatn í jörðu. 
Kennileiti á svæðinu er mörg og tengjast þau bæði sögu 

menningu og náttúru svæðisins. Landbúnaður og 
ferðamennska eru aðalatvinnuvegir á svæðinu og 

notkun á landi er tengd landbúnaði, ræktun á túnum, 
skógrækt og matjurtarrækt í gróðurhúsum. Víða eru 
heitir hverir og verðmæti svæðisins í dag er fólgin í 
jarðhitanum og þeim möguleikum sem hann gefur. 

Náttúrufegurðin og fjölbreytni í landslagi eru verðmæti 
sem felast í upplifun og skynjun hvers og eins. Einnig 

eru verðmæti falin í staðsetningu svæðisins vegna fjölda 
athyglisverðar staða í nágrenninu og felast í því aukin 

tækifæri. 



Óbreytt ástand 

Ef  ástandið helst óbreytt munu 
sömu innviðir vera á staðnum. 

Næstu áratugina rokkar íbúafjöldi 
um 2-5 íbúa milli ára og  

uppbygging verður lítil sem engin. 
Fækkun lögbýla og úrelding 

gróðurhúsa myndi fela það í sér að 
ræktað land myndi leggjast í órækt 

og húsakostur á svæðinu myndi 
eyðileggjast ef  nýjir íbúar kæmu 

ekki á svæðið. 

Sviðsmyndir
Uppbygging á svæðinu gerir ráð fyrir aukinni byggð. Í fyrsta áfanga 
íbúahverfis er gert ráð fyrir 8 raðhúsum og 6 einbýlishúsum sem gætu rúmað 
allt að 84 íbúa. Í skipulaginu eru sett skilyrði fyrir góðum grænum tengingum 
innan hverfis og tengingu við miðbæ og hverasvæði. Góðar hjóla- og 
gönguleiðir verða innan þéttbýlis og vistvænum ferðamátum gert hátt undir 
höfði með góðu aðgengi fyrir alla. Uppbyggingin gefur möguleika á að stækka 
byggðina til austurs í öðrum áfanga og síðan til norðurs í áfanga þrjú og 
fjögur. Gott byggingarland er á svæðinu og gæti orðið allt að 500 íbúa byggð 
á svæðinu miðað við að rúmt sé um alla og hugað vel að grænum innviðum. 

Uppbygging  Nýtt hverfi

Verstu horfur

Á síðustu 20 árum hefur töluvert 
dregið úr íbúafjölda á 

Kleppjárnsreykjum eða um 34.5%. 
Íbúar voru 58 árið 2001 en í dag eru 

þeir 38 manns. Miðað við verstu 
horfur og ef  ekkert er gert til að 
auka íbúafjölda og aðdráttarafl á 

svæðinu mun þjónusta leggjast af  
og staðurinn leggjast í eyði. Gömul 

úr sér gengin gróðurhús grotna 
niður ásamt íbúðarhúsum og 

staðurinn verður að ruslahaug með 
einstaka íbúa eftir á staðnum.

Margt býr í þokunni eða hveragufunni í þessu tilfelli. Hverasvæðið fær að vera óraskað að mestu 
utan þessa að hægt er að ganga á göngustíg upp á risatóran glerhring þar sem þú stendur ofan á 

hverunum og baðar þig í þoku sem varð útfærð út frá hugmyndum Ólafs Elíassonar um listaverkið 
Fog Assembly.

Ævintýralegt umhverfi og stemning skapast á hverasvæðum þar sem gufan kemur stöðugt 
upp úr jörðinni, svífur með vindinum og gefur umhverfinu sérstaka dulúð og ljóma

Bestu horfur
Þróun í besta átt yrði aukinn íbúafjöldi og aukning atvinnu á 

svæðinu. Jarðhitinn er aðalauðlind svæðisins sem væri hægt að nýta 
á margvíslegan hátt t.d. Í aukinni ræktun og ferðamennsku. Land er 
gott og möguleikar til uppbyggingar eru góðir. Svæðið hefur góða 

tengingu við athafnasvæði í nágrenningu sem styrkir stöðu 
svæðisins. Andi staðar og sérkenni er hveragufan, sem stígur upp og 

sveiflast með vindinum og býr til dulúð í landslaginu. Í 
hönnunartillögunni sem er tvískipt er lögð áhersla á nýtt 

íbúðarhverfi norðan þjóðvegar með raðhúsum og einbýlishúsum. 
Gert er ráð fyrir að byggðin geti stækkað fyrst til austurs og svo til 
norðurs og getur orðið nokkuð þétt byggð með grænum innviðum 
og áherslu á vistvænan ferðamáta.  Fjölbreytt lauga- og hverasvæði 
með tengingu við nýjan miðbæ er einnig í tillögu að uppbyggingu á 
Kleppjárnsreykjum. Hverasvæðið verður með góðum gönguleikðum 

en jafnframt reynt að halda náttúrunni ósnortinni að mestu. 
Gríðarstórt hringlaga gróðurhús með útigarði í miðju hússins og 
veitingaaðstöðu mun bæði styrkja stöðu atvinnuuppbyggingar á 

svæðinu og vera aðdráttarafl fyrir heimamenn og gesti.  
Hveralaugar með góðri sturtuaðstöðu, spa rými, gufuböðum, sweati 

og veitingastað eru einnig í tillögunni, og munu styðja við aukna 
uppbyggingu á svæðinu.  Tjaldsvæðið verður fært austan við 

skólasvæðið, stækkað til muna og tengt við svæðin með göngustíg.



Mkv. 1:2000

A
A1

gróðurhús

núverandi hús

gras

gras og lynggróður

hverasvæði

hellusteinar með grasi

völusteinn hellur 

hellur á miðbæjarplani

vatn

möl við bílaplan

raðhús 1.áfangi

bílastæði

einbýlishús 1.áfangi                

götur og göngustígar

skeljasandur

runnar og gróður 

tré

Mkv. 1:500

Jarðhiti er ein helsta 
auðlind svæðisins og er því 

unnið með hana í 
hönnunartillögunni. Heitir 
pottar, gufuböð, gufuskáli 
(sweat), sturtuaðstaða og 

veitingastaðir eru í þessari 
myndarlegu byggingu. 

Húsið sjálft með torfþaki og 
umhverfis pottana er 

skeljasandur

Hönnunartillaga, snið  stemningsmyndir 

skipulagsmörk -  ný hverfi

tjaldsvæði

Mkv. 1:500Snið A-A1


