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Markmið þessa verkefnis var að draga fram staðhætti og sérstöðu

svæðisins með landslagsgreiningu. Það er gert svo að hægt

sé að taka vel ígrundaðar ákvarðanir um framtíðar uppbyggingu 

svæðisins, varðveita helstu sérkennin og styrkja landslagið.

Efnið sem hér er sett fram byggist á vettvagnsferðum um svæðið, 

frásögnum Evu Lind sem tók á móti okkur og 

fór með okkur um svæðið og sagði okkur frá merkum atburðum 

sem hafa átt sér stað í gegnum árin, aðalskipulagi Borgarbyggðar 2010‐2022,  

Árbók Ferðafélags Íslands frá árinu 2004 og ýmsum öðrum aðgengilegum 

heimildum.

Við landslagsgreininguna var unnið eftir sex þemum og nær hvert 

þema til nokkurra viðfangsefna. Hvert þema um sig getur boðið upp á

eftirminnilega upplifun á svæðinu. 
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Borgarbyggð er á Vesturlandi og er í alfaraleið. Þjóðvegurinn 
liggur í gegnum Borgarnes en þaðan liggja leiðir til allra átta, 
þ.e. þjóðvegurinn norður í land, vestur á firði, til Sæfellsness og 
suður til höfuðborgarsvæðisins og Suðurlands. Borgarbyggð er 
í um klukkutíma akstursleið eða 70 km fjarlægð frá höfuðborg 
Íslands.

Borgarbyggð er fremur ungt sveitarfélag en byggir á gömlum 
grunni þeirra hreppa sem tóku sig saman og stofnuðu Bor-
garbyggð 11. júní 1994 þegar Borgarnesbær, Hraunhreppur, 
Norðurárdalshreppur og Stafholtstungnahreppur sameinuðust. 
Árið 1998 bættust Álftaneshreppur, Borgarhreppur og 
Þverárhlíðarhreppur í hópinn. Í sveitarstjórnarkosningunum 
vorið 2006 bættust Borgarfjarðarsveit, Hvítársíðuhreppur, Kol-
beinsstaðahreppur við og gerðu Borgarbyggð að því sveitarfélagi 
sem það er í dag.

Sveitarfélagið Borgarbyggð

Borgarbyggð er um 4.926 ferkílómetrar að stærð, sem gerir það eitt af víðfeðmustu sveitarfélögum á Íslandi. Mörk sveitarfélag-
sins eru við Skarðsheiði í suðri og Haffjarðará í vestri og teygir það sig allt frá strönd upp að jöklum. Innan Borgarbyggðar eru 
eftirtalin svæði: Kolbeinsstaðahreppur, Hraunhreppur, Álftaneshreppur, Borgarhreppur, Borgarnes, Norðurárdalur, Stafholt-
stungur, Þverárhlíð, Hvítársíða, Hálsasveit, Reykholtsdalur, Flókadalur, Lundarreykjadalur, Bæjarsveit og Andakíll.
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Landmótun
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Borgarbyggðar er mjög flókin, þar sem saman spila tilfærslur á rekbeltum og 
á gosstöðvum og mörg misgengi. Segja má að eldvirkni á svæðinu sé í dag 
ekki til staðar nema fræðileg og því hverfandi líkur á hraunflóðum, gjósku-
falli og flóði undan jöklum. Síðast urðu gos á svæðinu fyrir u.þ.b. 1000 árum, 
eða í Hnappadal og undir Langjökli, þegar Hallmundarhraun varð til. Mögu-
leiki á slíkum jarðhræringum á svæðinu í dag er talinn 1/1000, en þær yrðu 
þá utan byggðar.

Landslagið er þrívítt form úr jarðefnum, sem hrúgað hefur verið upp, fyrst og 
fremst af völdum innrænna afla í eldgosum, hnikað til og hallað af völdum 
annarra en skyldra inrænna afla, höggun, og rofið niður og mótað af vötnum, 
ís og veðrum, sem vinna að því með mætti þyngdaraflsins og kallast útræn 
öfl, þar sem þau vinna að utan frá. Langjökuls-gosbelti, sem nær frá Þingval-
larvatni og norður fyrir Langjökul, hafa orðið gos á því belti eftir að ísöld 
lauk fyrir u.þ.b 10.000 árum og í langan tíma á undan. Innrænu og útrænu 
öflin eru í sífelldri baráttu, án þeirra væri ekkert landslag. Berglögum er hal-
lað í samræmi við átökin í höggun jarðskorpunnar.

Árfarvegir, skriður og dalabotnafyllur hafa víða myndast að mestu eða öllu eftir að ísöld lauk, á 10 þúsund ára skeiði. Enn má sjá mun milli ára, einkum í áreyrum, 
brotnum bökkum, nýjum skriðum og ofanhruni. Jarðsagan er enn að verki, þótt að hún fari hægt. 
Berglögin eru mynduð á tveimur gosbeltum. Elstu berglög svæðisins eiga uppruna sinn að rekja til gosbeltis, sem liggur nú vestur á Snæfellsnes. Upphleðsla 
gosefna er langmest á miðju gosbeltanna, meðan þau eru virk. Fergjast þau þar niður, svo að berglögunum frá þeim hallar inn til miðju gosbeltisins í svokallaðri 
samhverfu. Gosefni hrúgast svo aftur upp á miðju næsta gosbeltis og fergir það þá berglögin frá sér niður, en líka frá gamla gosbeltinu. Geta þá berglögin frá gamla 
gosbeltinu sveigst og hallast í átt að því nýja og myndað andhverfu líkt og Borgarnes andhverfan.
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Landmótun
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Skorradalsháls

Lundarreykjardalur
LundarhálsFlókadalurBrennistaðaháls

ReykholtsdalurSkáneyjarbunga

Hvítársíða



Vatnafar
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Deildartunguhver í Reykholtsdal er vatnsmesti hver Evrópu. Hver-
inn er skýrt dæmi um þá ógnarorku sem býr í jörðinni, en krauman-
di hverinn spúir upp um 180 lítrum af 100°C heitu vatni á sekúndu. 
Þessi náttúruauðlind hefur eflaust verið nytt til þvotta og matarsuðu 
öldum saman en fyrir 80 til 90 árum var um 600 metra timburstok-
kur smíðaður til að flytja gufu að gamla húsinu í Deildartungu. Með 
gufunni mátti hita upp húsið, sjóða mat í gufupotti, auk þess sem 
íbúar gátu farið í heita sturtu og gufubað sem þótti einstök þægindi á 
þeim tíma.

Árhver, sprettur upp úr skeri í Reykjadalsá, um 1 metra að hæð sem 
staðsett er til móts við félagsheimilið Logalands. Þvermál Árhvers 
er um 1 m, hiti þess er um 100°C og rennsli hans um 10-15 sekún-
dulítrar. 1890 voru gos í Árhver 1,5 m í loft upp, en eftir jarðskjálfta 
1896 færðust þau í aukana og náðu allt að 10 metra hæð. Tveimur 
árum síðar voru þau aftur komin í fyrri hæð og í dag gýs Árhver ekki 
af sjálfsdáðum, þó svo hægt sé að fá hann til að gjósa allt að tveim-
metrum ef borin er í hann sápa. 

Deildartunguhver Árhver Gróðurhúsin á Kleppjárnsreykjum Krauma náttúrulaugar 



Vatnafar
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Hvítá er 10. lengsta á íslands og er 117 km löng jökulá sem aðskilur 
Borgarfjarðarsýslu frá Mýrasýslu. Uppretta hennar er við Eiríks-
jökul og Langjökul. Á leiðinni til sjávar renna meðal annars í hana 
úr norðri Þverá og Norðurá og úr suðri Reykjadalsá, Flókadalsá og 
Grímsá. Barnafoss er í Hvírá á milli Gilsbakka og Hraunsáss skammt 
frá Húsafelli og nokkrum tugum metra neðar renna Hraunfossar í 
ána úr Hallmundarhrauni í landi Gilsbakka. Hvítá rennur út í hafið 
í Borgarfjörð skammt norðaustan við Hvanneyri. Á Hvítá eru nok-
krar brýr, bogalaga akbrú milli Hvítárvalla og Ferjukots, akbrýr við 
Kljáfoss og milli Stóra-Ás og Bjarnastaða, göngubrú við Barnafoss og 
akbrú milli Húsafells og Kalmanstungu.

Borgarfjarðarhérað er mesta laxakista Íslands. Stóra slagæðin 
er Hvítá í Borgarfirði og í hana renna allar minni æðarnar, m.a. 
Norðurá, Þverá/Kjarrá og Grímsá, sem allar eru í hópi allra bestu 
laxveiðiáa landsins. Þarna eru fleiri þekktar ar, Flóká, Gljúfruá, 
Reykjadalsá og Langá, sem rennur að vísu ekki í Hvítá heldur inn á 
leirusvæði botns Borgarfjarðar, skammt vestan við Borgarnes.

Hvítá Norðurá Reykdalsá Hraunfossar



Veðurfar
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Veðurfar er nokkuð milt. Það er nokkuð hlýtt miðað við allt Ísland. 

í Reykholti eru norðaustan og sunnan áttir ríkjandi en þegar komið 

er útfyrir hálsana við Bæjarsveit þá er norðaustan áttin ríkjandi.

Lítil úrkoma er á svæðinu.

Vindrós Reykholt Vindrós Bæjarsveit
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Sérstakt afbrigði af burknanum skollakambi vex við hverinn. 
Tunguskollakambur finnst hvergi annars staðar í heiminum svo 
vitað sé. Það er verndun tunguskollakambsins að þakka að ekki var 
steypt yfir Deildartunguhver þegar hverinn var virkjaður í þeim 
tilgangi að hita upp hús á Akranesi og í Borgarnesi

Flóar og flæðimýrar einkennast að vatn stendur að staðaldri uppi 
í rót, eða a.m.k. á aðalvaxtartímanum. Algengust eru þessi svæði á 
bökkum Borgarfjarðar og Hvítár neðanverðrar og neðst við hinar 
neðri Þverá hennar, en finnast annars allt upp á heiðar. Gulstör er 
ríkjandi á flæðimýrunum og spretta gulstararinnar er nokkuð árviss 
á flæðiengjum við árnar á láglendinu og við Borgarfjörð. Þær voru 
undirstaða búsældar á mörgum höfuðbólum héraðsins.

Mýrar eru á meira hallandi landi, sem þó hallar ekki svo mikið, að 
ræsist að staðaldri fram úr jarðvegi, eða þá að mikil sumarúrkoma 
heldur uppi bleytu í þeim.

Vallendi er þurrlendi á góðum og frjóum jarðvegi og einkennist af ýmsum grösum, snarrótarpunti, túnvingli og ýmsum língresum. Graslendi er oft slétt, en þó stun-
dum í stórum þúfum.

Mólendi er líka þurrlendi en rýrara í sprettu en vallendið, oftast þýft en mismunandi að gerð og jaðrar saman við mörg önnur gróðurlendi. Grösum vaxið mólendi 
hefur verið kennt við puntgresið þursaskegg, þar sem spretta er frekar rýr, en yfirleitt er grasið í móunum skrúðminna og kyrkingslegra en á vallendi. Mólendi er 
algengt á mela- og holtajöðrum.
Kvistlendi kallast land sem einkennist af lyngi og hrísi. Móarnir eru stundum vaxnir hrísi og lyngi, fjalldrapa, grávíði, loðvíði, bláberjalyngi, beitilyngi o.fl.



Dýralíf
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Sýnileg vilt dýr á svæðinu eru aðallega fuglar og má finna þar 
fjölbreytt fuglalíf. Tjaldur, lóa, spói, hrossagaukur, grágæs, 
stokkönd og hettumáfur eru áberandi tegundir. 

Fiskitegundir sem finnast á svæðinu eru lax og urriði. Lax 
gengur upp í Hvítá og fer svo þaðan upp í hinar árnar, 
Grímsá, Þverá og Norðurá.

Villt spendýr sem sést hafa á svæðinu eru tófa og minkur, 
reynt er að halda minkunum frá byggð á vorin og á sumrin 
yfir tíma æðarvarps og laxveiða. Hagamús finnst einnig á 
svæðinu.

Hrossagaukur

FUGLAR

Lóa Spói

Grágæs Tjaldur Hettumáfur

Tófa Minkur Hagamús

SPENDÝR

Lax Urriði

FISKAR
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Ýmsir þættir hafa haft áhrif á mannfjöldaþróun í Borgar- 
byggð, til að mynda breytingar á atvinnuháttum og 
skólaumhverfi sveitarfélagsins. Á meðfylgjandi línuriti má 
sjá mannfjöldaþróun sveitarfélagsins í heild

Landnotkun og Búseta

Samkvæmt gögnum Hagstofunnar bjuggu alls 3852 íbúar í 
Borgarbyggð í byrjun árs 2020. Íbúum í sveitarfélaginu fæk-
kaði í kjölfar bankahrunsins en frá árinu 2013 hefur þeim 
fjölgað um 383, eða um 11%.

Um 68% íbúa í Borgarbyggð býr í þéttbýli. Á því svæði 
sem við erum með afmarkað eru þrír litlir þéttbýliskjarnar, 
Kleppjárnsreykir, þar búa um 42 manns, Reykholt, þar búa 
um 58 manns og Varmaland, þar búa um 20 manns.

Meðalaldur íbúa Borgarbyggðar í árslok 2020 var 39,0 ár Kleppjárnsreykir
Búa um 42 manns

Reykholt
Búa um 58 manns

Varmaland
Búa um 20 manns

Þéttbýliskjarnar
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Í Borgarbyggð eru 415 lögbýli samkvæmt Lögbýlisskrá 2019 
og þar af eru 85 eyðibýli. Upplýsingar um fjölda búfjár eftir 
sveitarfélögum liggja ekki fyrir hjá Hagstofu Íslands en sam-
kvæmt samantekt rannsónar vinnu okkar og upplýsingum   
frá aðalskipulagi Borgarbyggðar eru um 294 jarðir í ábúð.  
Hér fyrir neðan má sjá fjölda búa eftir þeim svæðum sem 
við erum með afmarkað, hvert svæði getur haft fleiri en eina 
ræktunarafurð. 

Landbúnaður

Á flestum jörðum í ábúð er stunduð sauðfjárrækt, eða um 72 
jörðum. Á 28 þeirra er stundað Nautgriparækt, 27 aðilar stunda 
mjólkurframleiðslu og 9 eru með alifuglarækt. Einn aðili stun-
dar svínarækt og samtals sex garðyrkjubændur á þessu svæði 
eru skráðir hjá Sambandi garðyrkjubænda og Bændasamtökum 
Íslands. 111 aðilar eru með hross á þessu svæði.

Auk hefðbundinnar landbúnaðarframleiðslu er víða hlunnindi á jörðum, einkum 
veiði í ám og vötnum. Á svæðinu eru nokkrar af fengsælustu laxveiðiám landsins, 
Norðurá, Grímsá og þverá/Kjarrá. 

Skógrækt er einnig vaxandi á svæðinu, um 22 aðilar eru með samning við 
Skógræktina um skógrækt á rúmlega 2400 ha lands.
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Ferðaþjónusta og afþreying

Mikill vöxtur hefur verið í ferðaþjónustu í Borgarbyggð undanfarin 
ár og er hún orðin stór þáttur í atvinnulífinu. Þessi vöxtur kemur 
m.a. fram í tölum um gistinætur, en fjöldi þeirra hefur um það bil 
þrefaldast frá árinu 2010 til 2019. 

 

Ný ferðaþjónustufyrirtæki hafa verið sett á fót og byggð upp þjónusta 

við ferðamenn, dægradvöl og upplifun sem laðar að gesti og lengir 

dvöl þeirra á svæðinu. Dæmi um það séu Ísgöngin í Langjökli, gön-

guleiðanet og þjónusta í Húsafelli, hellaskoðun í Víðgelmi, þjónusta í 

Reykholti og Krauma-náttúrulaugar.

HúsafellKrauma náttúrulaugar Reykholt Hraunfossar
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Menningarminjar, fornleifar

Mikið er af fornminjum við Reykholt og Kleppjárnsreyki og 
svo bæjarsvæðið. 
Á kortinu má sjá annarsvegar glöggar fornleifar í appelsínugu-
lum lit og svo friðlýstar fornleifar í rauðum lit. 
Við Reykholt er það Snorralaug sem er friðlýst og litlu Bæjar-
bólsstaðir. 
Keldur, friðlýst, bæjarstæði, býli, eyðbýli í byggð fram á Stur-
lungaöld. Þar sést í tóftir og túngarða

Guðrún Sveinbjarnadóttir stjórnaði fornleifaupppgreftri í lok síðustu aldar, 
þar fannst sem talið er hafa verið hluti af hýbýli Snorra Sturlussonar. Hel-
lugólf fyrir baðstofu, vatnsstokkur sem leiddi vatn í laugina, forskáli frá Snor-
ralaug og undirgöng 70-80 metra löng og einstök 

Mynd, Guðmundur Þorsteinsson, 2016
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Menningarlandslag

Á herforingjakortunum má glögglega finna heiti helstu 
fornra bæja svo sem Breiðabólsstaðir, Snældubeinsstaðir, 
Keldur, Þórdísarholt

Landbúnaðarlandslag ráðandi og byggðin staðsett við frjósöm 
svæði meðfram Reykjadalsá og svo Hvítá. Þörfin var lengst 
af að framfleyta sér með landbúnaði, í seinni tíð bættist við 
gróðurhús með bættri tækni frá árinu 1930. Aldalöng hefð er 
fyrir nýtingu jarðhita í Reykholtsdal þó landnámsmenn hafi 
verið tregari til þess. 

Kirkjan svo sterkt mótunarafl menningarlandslags frá 
miðöldum og fram á 20 öld. Flestar friðaðar byggingar í sveit-
arfélaginu eru kirkjur og á svæðinu er það Reykholtskirkja.  

Myndir: Landmælingar  Íslands, herforingjakortin
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Menningarlegar skírskotanir

Óleifur hjalti nam Bæjarsveit upp til Flókadalsár.
Bræðurnir Ísleifur og Ísröður námu Syðstu-Tungu. 
Þorbjörn Arnbjarnarson nam Mið-Tungu.
Ketill blundur og Geir sonur hans námu Flókadal allan og 
Reykholtsdal sunnan Reykjadalsár inn til Rauðgils.
Flóki nam Flókadal milli Flókadalsár og Reykjarhóls.
Rauður nam land á Rauðsgili.
Úlfur nam land á Úlfsstöðum.
Auður nam land á Auðsstöðum.
Grímur nam land við Grímsgil.
Þorgils auga nam land á Augastöðum.
Hrani nam land á Hranastöðum. 
Þorkell kornamúli nam land milli Kollslækjar og Deildargils.

LandnámsmennLandnámsmenn

Sigurður þórólfsson (1869-1929) stofnaði lýðháskóla á Hvítárbakka 1905 og 
rak hann til 1920. Skólinn var fluttur að Reykholti 1931. 
Þverárþing var háð í Stafholtsey en um 1150 var það flutt á Faxið sem tengdi 

Stafholtseyna við landið norðan árinnar. 
Á Langholti var fjögurra hreppa þingstaður á Sandatorfum. Ekki sést til man-

nvirkja þar en til eru dómar sem þar voru felldir.
Bær er kirkjustaður frá fornu fari. Rúðólfur eða Hróðólfur, enskur biskup, gerði 
fyrstur tilraun til að stofna klaustur hér á landi strax upp úr kristinitöku. Hann 
hélt einnig fyrsta skóla á Íslandi sem vitað er um. Heimildir eru fyrir því að 

Hróðólfur hafi verið á Bæ frá 1032-1049. Klaustrið í Bæ lagðist fljótlega niður. 

Í Bæ eru villilaukar sem talið er að munkar hafi flutt með sér sem lækningajurt.
Allar líkur eru á að ritun íslensku með bókstöfum í stað rúna hafi verið stunduð 

í Bæ og breiðst út þaðan meðal íslenskra presta og menntaðra landsmanna.
Frændurnir Sturla Sighvatsson og Þorleifur þórðarson úr Görðum háðu einn 
mannskæðasta bardaga Sturlungaaldar í Bæ árið 1237. Í þessum Bæjarbard-
aga er talið að um 600 menn voru hvoru megin og rúmlega þrír tugir manna 
féllu í bardaganum.

BæjarsveitBæjarsveit VillilaukurSturla

Rúnir

Klaustur í Bæ
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Villilaukur
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Menningarlegar skírskotanir

Séra Magnús Grímsson fæddist á Lundi. Hann ásamt Jóni 
Árnasyni hóf söfnun þjóðsagna hér á landi. Magnús þýddi og 

skrifaði skáldsögur, leikrit og orti ljóð.

Goðorð héraðsins er kennt við Lund í Sturlungu þegar Snorri 

Sturluson eignast helming þess. 

LundareykjadalurLundareykjadalur Brú mun hafa verið við Kjáfoss í Hvítá á þjóveldistímanum sem hefur 

staðið fram um 1400.

Í Deildartungu kom upp sauðfjárpestin mæðiveiki. Barst hún hingað til 

lands 1933 með innfluttum karakúlhrútum frá Þýskalandi.

Erlendur Gunnarsson bóndi tókst fyrstur manna að virkja hveraorku 

1908 í Sturlureykjum. 
Snorri Sturluson (1179-1241) gerði Reykholt frægt, enda frægasti 
rithöfundur Íslands. Hann flutti til Reykholts 1206 þar sem hann skri-
faði flest sín rit. Hann skrifaði til dæmis Snorra-Eddu, Heimskringlu og 

Egils sögu. 

Máldagi Reykholtskirkju hefur verið haldinn ritaður um 1185 og talinn 

vera elsta ritaða plagg sem varðveist hefur á íslensku.
Stúlkurnar á Kleppjárnsreykjum-Í seinni heimstyrjöld var Ísland 
hernumið af Bretum. Samskipti íslenskra stúlkna við erlenda herinn 
varð fljótt ekki vel liðið. Hugtakið „ástandið“ átti við samskipti stúlkna 
við herinn. kvennlögregla var ráðin til að hafa eftirlit með stúlkum sem 
var einnig forsvari fyrir sérstöku ungmannaeftirliti. Þetta ungman-
naeftirlit heyrði beint undir lögreglustjóra og hafði það verk að hafa 
eftirlit með og taka skýrslur af þessum ungu stúlkum.  Stúlkurnar voru 
teknar frá fjölskyldum sínum, sendar í greindarpróf, læknisskoðanir 
og yfirheyrslur. Þær stúlkur sem voru dæmdar fyrir siðferðisbrot voru 
sendar á upptökuheimili á Kleppjárnsreykjum.

ReykholtsdalurReykholtsdalur

Snorri Sturluson
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Snorri Sturluson

Bjarni Jónsson Borgfirðingaskáld (1560-1640) er frá Húsafelli. 

Hann orti meðal annars Aldasöngur.

Páll Guðmundsson (f.1959) myndhöggvari og málari er fæddur 

og uppalin á Húsafelli. Höggmyndir hans eru víða um bæjinn.

Júlíana Jónsdóttir (1838-1918) sem varð fyrst íslenskra kvenna 

til að gefa út ljóðabók, Stúlka, ólst upp í Rauðsgil.

HálsasveitHálsasveit

Menningarlegar skírskotanir

Páll Guðundsson

Júlíana Jónsdóttir



20 21

Menningarlegar skírskotanir



22

Þjóðsögur

Mikið er af þjóðsögum sem tengjast svæðinu. Sögurnar tengjast yfirleitt náttúrunni hvort sem það er landslagsform, 
veðurfar, gróðurfar eða vatnafar. Til dæmis eru nær allar þjóðsögurnar sem fjalla um einhverskonar skrímsli eða dýr í 
formi skrímsla tengd vatni. Einnig eru margar þjóðsögurnar um reimleika af ýmsum toga.

Barnafoss- Auðug kona sem bjó í Hraunási fór með heimafólki sínu í kirkju strákar hennar tveir áttu að halda sig 
heima á meðan. Drengirnir gengdu því ekki og ætluðu að elta fólkið. drengirnir komu að boga sem var mjór og hátt 
ofan að vatninu en foss undir. fóru þeir út á bogann og ætluðu yfir ána en þegar þeir komu út á miðjan bogann litu 
þeir niður og svimuðu svo mikið að þeir féllu útaf niður í ána. Reiddist konan og lét höggva bogann af ánni.

Skrifla er hver í Reykholti talið er að áður hafi hún verið í Geitlandi. En flutti Skrifla sig úr Geitlandinu og hvíldi sig í 
Hálsasveit. Þaðan flutti hún sig að Reykholti þar sem hún er nú. Það er náttúra Skriflu að hún gýs ákafar en hún er 
vön þegar ókunnugir menn eru af forvitni að skoða hana og er henni gjarnt til að þeyta á þá logheitum vatnsgusum.

Kom það fyrir nokkur jól í röð að Prestssonurinn frá Reykholti hvarf og fannst ekki þó hans væri leitað. Þegar jólin 
voru liðin kom hann heim aftur, engum vildi hann þó segja hvert hann hafði dvalið. Einn bóndasonur bað hann að 
lofa sér að taka sig með næstu jól sem hann gerði. Héldu þá prestsonurinn og bóndasonur leiða sinna næstu jól að 
klöpp nokkurri. Þar klappaði prestsonurinn upp á og laukst þá kletturinn upp og kom út huldukona. Prestsonurinn og 
bóndasonurinn gistu hjá huldukonunni og dóttur hennar yfir jólin. 
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Þjóðsögur



Rými og fagurfræði

Opið rými og stór sjóndeildarhringur. Til að mynda sést í 
Skessuhorn frá Kraumu í góðu veðri. Hálsar ílöng lág en brött 
fjöll (pulsufjöll) afmarka og mynda dali, berg hallar í sömu átt. 
Reykjadalsá með bogadregna slöngukennda lögun og mynstur. 
Nokkuð um endurtekningar, landbúnaðarlandslag, skógrækt. 
Haustlitir frá birki og lyngi. jarðhiti, ár, vötn, sléttlendi, hraun, 
klappir, steinar.

Kleppjárnsreykir, deildartunguhver og Reykholt mynda megin 
búsetusvæði og eru í sama dalnum nálægt í einskonar þríhyrn-
ing. 

Dulúðleg jarðhitasvæði með ríka sögu.

24
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Karaktersvæði

Óbyggt svæði

Landbúnaðarsvæði

Frístundar svæði

Búsetu svæði
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Óbyggt svæði 
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- Óbyggðu svæðin einkennast af ílöngum hálsum eins og Skorradalsháls, 

Lundarháls og Brennistaðaháls.

- Helsta gróðurfar á svæðinu er: sandur, melar, annað lítið gróið land, 

mólendi, graslendi, ræktaðland og votlendi.

- Breytingaröfl eru bæði útræn- og innrænöfl en það gerist á mjög löngu 

tímabili og eru það því hægfæra breytingar.

- Hlýnun jarðar hefur einnig verið breytingarafl á svæðinu sem hefur breytt 

mynd þess fremur hratt. Það má helst sjá með bráðnun Ok jökuls.

- Aðal kennileitið fyrir þetta svæði er Ok. Fjall sem áður var jökull en missti 
titil sinn vegna hlýnun jarðar.
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Landbúnaðar svæði
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- Fjölbreyttur landbúnaður einkennir svæðið, svo sem garðyrkja, skógrækt 

og búfjárræktun.

- Sauðfjárrækt er í meirihluta og þar á eftir nautgriparækt.

- Jarðhiti á svæðinu, sem nóg er af, er nýttur í hitun gróðurhúsa



Frístundar svæði

28

- Stór hluti af svæðunum fellur undir frístundarbyggð

- Auk frístundarbyggðar er fjölbreytt ferðaþjónusta og afþreyingar, t.d í 

Húsafell er hótel, verslun, sundlaug, tjaldsvæði og golfvöllur. Einnig góðar 

gönguleiðir eru um Húsafellsland og Húsafellsskóg.

- Náttúrulegur birkiskógur

- Sumarbústaðarlóðir sem eru staðsettir milli birkiskóga mynda lítil rými.

- Annað svæði er frekar opið.

- Meigin kennileiti svæðisins eru Hraunfossar og Barnafoss
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Búsetu svæði
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- Byggða svæðið er ríkt af jarðhita og ræktuðu landi. Landbúnaður og 

dreifð byggð setja mark sitt á svip staðanna. Tún eru við árfarvegi við 

Reykjadalsá og Hvítá. Gróðurhús eru að finna víða nálægt jarðhita. 

- Breytingaröfl eru landbúnaðurinn, stjórnmál og efnahagur á svæðinu. 

Jarðhiti og árfarvegir taka breytingum til lengri tíma. 

- Helstu kennileiti svæðisins eru Kleppjárnsreykir, Reykholt, Deildartun-

guhver og þá lúxus sundlaugin Krauma og innan Reykholts, Reykholt-

skirkja og Snorralaug.



Ályktanir

30

Athugunarsvæðið er heilt yfir verðmætt og ríkt af tækifærum, með ríkum landbúnaði og jarðhita og á sér mikla sögu og 

minjar sem eru ómetanlegar eins og í Reykholti í Snorralaug og náttúru eins og Barnafossa og náttúrulega birkiskóga. 

Styrkleikar svæðisins eru vaxandi möguleikar þess til framtíðar til landbúnaðar með hjálp jarðhita og með betri og hag-

stæðari tækni. Tækifæri eru til þess að auka við ferðaþjónustu á svæðinu eins og í nýlegri baðlaugum Krauma. Veikleiki 

svæðisins má segja að sé á einhvern hátt fámenni og strjálbýli þess og að vera ekki tengt þjóðvegi 1.
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