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Tilgangur þessa verkefnis er að gera landslagsgreiningu á fyrirfram ákveðnu svæði sem staðsett er innarlega í Borgarfirði. 
Landslagið er brotið upp í minni einkennissvæði og einkenni hvers svæðis útskýrt nánar. Með því að safna saman góðum 
upplýsingum um náttúrufar, menningarminjar og skynjun er hægt að draga fram sérstöðu svæðisins, bæði sem heild og sem 
minni einkennissvæði. 

Áður en farið er af stað í hönnun er nauðsynlegt að gera ítarlega landslagsgreiningu á svæðinu. Gott er að finna út hver er 
staðarandi svæðisins. Staðarandi er það hvernig manneskja upplifir og skynjar umhverfið en bæði það manngerða og það 
náttúrulega mótar staðaranda. Saga staðarins, skynjun á umhverfi, upplifun eða tilfinninging sem kviknar þegar komið er á 
ákveðinn stað myndar staðaranda. Margir þættir hafa áhrif á staðaranda og upplifir hver og einn staðinn á mismunandi veg. 
Þættir eins og veðurfar, stærð, vatn, form, litir, ljós, lykt og landslag hafa áhrif á þessa tilfinningu. Með því að fara í góða
landslagsgreiningu er hægt að skilgreina sérstöðu og draga fram helstu einkenni svæða1.

INNGANGUR



Aðferðarfræðin
Verkefnið gekk út á að draga fram sérstöðu svæðisins á afmörkuðu svæði í kringum 
Kleppjárnsreyki. Finna staðaranda, kennileiti og sérkenni í landslagi og menningu. Gera 
þessa þætti sýnilega svo hægt sé betur að taka ákvarðanir og vinna skipulag fyrir svæðið.
Sú aðferðarfræði sem stuðst var við, byggir á norskri greiningaraðferð um landkosti og 
sérstöðu. 
Leiðbeiningum úr bókinni „Landskapsanalyse – framgangsmåte for vurdering av
landsskapskarakter og landskapsverdi og Veileder“ var fylgt eftir við úrlausn verkefnisins. 
Þessi aðferðarfræði leggur áherslu á tengsl við íbúa og hagsmunaaðila. Hún gengur líka 
mikið út frá sérstöðu og einkennum svæða ásamt því að draga fram sérkenni.
Vinnan við greininguna í verkefninu fólst í að flokka og búta niður svæðið. Gögn voru 
skráð, greind og metin. 
Verkefnið var brotið upp í 4 áfanga og þeir áfangar síðan brotnir niður í smærri þætti. 
• Undirbúning - að hlusta á fyrirlestra um landslagsgreiningu og aðferðir. Fá 

upplýsingar um svæðið og fara í vettvangsferð til að skoða svæðið.
• Lýsingu – að safna gögnum um svæðið og skrá öll einkenni.
• Túlkun – að finna samhengi í landslaginu, greina það og leggja mat á landslagsheildir.
• Ályktun – að draga fram sérkenni svæðisins og finna hvaða verðmæti eru mikilvæg í 

landslaginu.
Við byrjuðum á því að fara í vettvangsferð, til að taka myndir, fá tilfinningu fyrir svæðinu 
og upplifa okkar eigin skynjun á umhverfinu. Eftir það skiptum við með okkur verkum við 
upplýsingaöflun og heimildavinnu fyrir hin ýmsu þemu og flokkuðum í landslagsheildir. 
Þær upplýsingar sem okkur fannst skipta máli fyrir svæðið, settum við upp í margskonar 
þemakort til að draga fram helstu landslagsheildir og sérkenni á svæðinu. Þessar 
upplýsingar voru síðan túlkaðar og lagt mat á innihald þeirra. Þannig voru dregin fram 
helstu atriði sem skipta máli fyrir svæðið og framtíð þess. Lögð var áhersla á sérkenni 
svæðisins, breytingar af manna völdum og breytingar af náttúrulegum völdum, samhengi í 
landslagi og landnotkun og ekki síst lögð áhersla á kennileiti á svæðinu. 
Í lokin var svo endanlegt mat lagt á athugunarsvæðið í heild, verðmæti þess og mikilvægi. 
Helstu niðurstöður um svæðið voru svo settar fram í þemakorti með texta

AÐFERÐARFRÆÐI OG MARKMIÐ

Markmið
verkefnisins er landslagsgreining,
• Að draga fram sérstöðu svæðisins bæði sem heildar og sem minni 

landslagsheildir. 

• Að safna saman gagnlegum upplýsingum um náttúrfar, menningarminjar og 
skynjun. 

• Að ná sameiginlegri sýn þátttakenda á sérstöðu svæðisins. 

• Að útbúa grunn fyrir frekari ákvarðanatöku um landmótun og landnotkun. 

Við greininguna var horft til: 
• landmótunar og vatnafars á svæðinu
• Gróðurfars og dýralífs
• Landnotkunar og búsetu
• Menningarminja og menningartengsla
• Fagurfræði og rýmiskenndar

Öll kort sem ekki eru tiltekin sérstaklega í verkefninu eru unnin í ArcGis og GisPro, 
kortagerðarforrit með grunn frá Landmælingum Íslands. 
Þessi kort eru notuð til nánari útskýringa en ásamt þeim eru notaðar ljós- og vefmyndir 

með textaskýringum. 

Mynd 1

Mynd 2
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Lundarreykjadalur Lundarháls

Flókadalur

Reykholtsdalur

LANDMÓTUN 

Borgarfjörður er á milli tveggja rekbelta og hallar landmassinn inn
að rekbeltunum út frá Borgarnesandhverfunni. Innan svæðisins er
hægt að sjá mest alla jarðsögu landsins frá undirlendinu upp til
fjallanna. Gömul kulnuð megineldstöðvakerfi eru í Skarðsheiði og
Hafnarfjalli, en aftur virk megineldstöðvakerfi við Langjökul2

• Til hálendis telst fjallið Ok sem áður var jökull. 
• Til heiðasvæða teljast hálsar og múlar t.d. Skorradalsháls, 

Lundarháls og Kroppsmúli . Í hlíðum hálsanna og múlanna er 
birkikjarr, graslendi og skóglendi, þó misjafnt eftir dölum. Ofan á 
kollunum er að mestu votlendi, lyng- og kjarrgróður. 

• Til láglendis telst landsvæðið frá sjávarfjörunni og upp í 150m 
hæð yfir sjávarmáli. Til láglendis telst t.d. ræktarland og leirur. 
Votlendi er einkennandi fyrir láglendið en það er mismunandi 
eftir landgerð 2

Ok

Skorradalsháls

Kroppsmúli

Hvítársíða og Hálsasveit
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Lundarreykjadalur

Flókadalur

Reykholtsdalur

Hvítársíða og Hálsasveit
DALIR

Fjallahringurinn sem umlykur láglendi
Borgarfjarðar er tilkomumikill, hvort sem litið
er frá láglendi til fjalla eða frá fjallstoppum og
niður á sveitirnar. landslag er margbreytilegt
og gróður fjölbreyttur. Landslaginu má skipta í
þrennt. Það er: láglendi, heiðar og fjöll. Að
sunnan, austan og norðan liggja fjöll og heiðar
sem afmarka láglendið og að vestan er
Faxaflóinn. Svæðin hafa margbreytilegt
landslag og fjölbreyttan gróður.
Dalirnir Hvítársíða og Hálsasveit,
Reykholtsdalur, Flókadalur og
Lundarreykjadalur tengjast fingurskiptir við
láglendið í Borgarfirðinum. Á láglendi er mikið
um hálfdeigju og mýrlendi. Graslendi er víða
áberandi, en uppi á hálsunum tekur aftur við
heiðargróður og ógróið land2

Undirlendið er klettótt og
ásótt, þar sem jökulísinn
hefur ekki náð að sverfa
landið slétt. Dalirnir eru U-
laga og jökulsorfnir.
sjór var yfir öllu
undirlendinu á síðustu ísöld.
Í dalsmynnunum er hægt að
sjá jökulmenjar í formi
malarkamba sem mynduðust
við árset og háa sjávarstöðu.
Mýrar og deiglendi er
ríkjandi á undirlendinu 2
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Blávatn
er nýjasta stöðuvatn 

landsins sem myndast 
hefur í gíg Oksins í 
Borgarfirði á síðustu 

árum. Tilurð vatnsins er 
rakin til loftslags-
hlýnunar og jökul-

bráðnunar. Vatnið er um 
10 ha að stærð og mesta 

dýpi um 4,5 m.3

Reykjadalsá

Blundsvatn Þrándarvatn
Bláfinnsvatn
Skógavatn

Nestjörn

Sandvatn
Urriðatjörn

Hrafnatjarnir

VATNAFAR

Blávatn 

Breiðastaðavatn
Úlfsstaðatjarnir

Bolastaðavatn

Háafellsvatn

7

Vatnafar innan 
svæðis

Engin stór stöðuvötn 
eru á svæðinu en 

mörg minni vötn og 
tjarnir. Blundsvatn 

er stærsta vatnið 
innan svæðis og 

Blávatn það nýjasta

Mynd 1 Mynd 2



Rauðsgil er stórkostleg perla þar sem vatn, klettar og gróður spinna saman sérstaklega 
fallegt umhverfi. Gilið er á engan hátt smátt í sniðum, sennilega er það 60 til 70 m djúpt 
þar sem dýpst er en grynnist þegar ofar dregur. Fossarnir sumir á annan tug metra. 
Rauðsgil nær opnast niður í Reykholtsdal á mörkum Hálsasveitar og Reykholtsdalshrepps.
Fjöldamargir fossar eru í ánni en ekki nema fjórir nafngreindir á korti Landmælinga 
Íslands. Það eru Laxfoss, Bæjarfoss, Einiberjafoss og Tröllafoss.4

FOSSAR

Hraunfossar eru fallegir óteljandi
smáfossar sem renna undan
Hallmundarhrauni út í Hvítá. Vatnið í
fossunum er tært lindarvatn en
jökulvatn er í Hvítá svo andstæður
fossanna og Hvítár eru þarna miklar.
Ofan við Hraunfossa eru litlir fossar eða
flúðir í Hvítá, og kallast þær einu
nafni Barnafoss5, 6
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r Tröllafossar eru fossa- og flúðasvæði
í Grímsá í Lundarreykjadal, nálægt
Fossatúni. Í klettum við árbakkann er
sögð vera afar skýr tröllkonumynd.
Útsýni er gott á Skessuhorn

Mynd 1

Mynd 2 Mynd 3

Mynd 4

Mynd 5
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Hvítá í Borgarfirði er 117 km löng og sjötta vatnsmesta á Íslands. Hún á upptök sín við
vestanverðan Langjökul og er því að mestu jökulá ofarlega í vatnasviðinu. Í Hvítá falla
margar þverár sem eru ýmist dragár, lindár eða jökulár og er vatnasvið hennar mjög
víðfeðmt.9Hvítá

Þverá

Norðurá

Þverá – Kjarrá í Borgarfirði eru í raun ein og sama áin þótt
stundum sé rætt um þetta vatnasvæði sem tvær sjálfstæðar
veiðiár. Hún á upptök sín í vötnum inn á Tvídægru við
Kvíslamót. Frá Tvídægru rennur áin niður Kjarrárdal og
þar sameinast henni hliðarárnar Krókavatnsár og Lambá.
Kjarrá er efri hluti árinnar, en Þverá neðri hlutinn.7

ÁR

Norðurá í Borgarfirði á upptök
sín í Holtavörðuvatni en hana
næra einnig nokkrar þverár eins
og Hvassá, Hellisá, Sanddalsá,
Búðardalsá og Bjarnadalsá.
Laxfoss, Glanni og Króksfoss
eru þrír megin fossar árinnar,
hver öðrum fallegri, þó svo
Laxfoss sé þeirra þekktastur.8

Mynd 1

Mynd 2

Mynd 3
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Reykjadalsá er laxveiðiá í uppsveitum Borgarfjarðar. Hún á upptök sín við rætur 
Oks og liðast mjúklega 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.10

Reykja-
dalsá

Grímsá

Flóka, eða Flókadalsá er lítil bergvatnsá og hefur
einkenni bæði dragáa og lindáa. Hún á upptök í
vestanverðu Oki, og fellur þaðan 35 km. leið til Hvítár í
Borgarfirði, rétt ofan við Svarthöfða.12

Flóka-
dalsá

Grímsá er í Lundareykjadal telst til
bestu laxveiðiáa landsins. Áin á upptök
í Reyðarvatni en í það falla smáár og
lækir, að nokkru leyti uppsprettuvatn,
sem gefa Grímsá nokkurn
lindarársvip. Heildarlengd Grímsár er
42 km.11

ÁR

Mynd 1

Mynd 2

Mynd 3
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Langjökull
1355 m

Ok
1198 m

Fanntófell
900 m

Þórisjökull
1324 m

Lyklafell
848 m

Ok er dyngja við
vesturenda
Langjökuls, 1198 m
há. Jökull lá ofan á
fjallinu um langa
hríð en er nú horfinn
og í hans stað er
komið nýjasta og
hæsta stöðuvatn
landsins sem hefur
hlotið nafnið Blá-
vatn. Nafnið Ok
merkir 'ávöl hæð' eða
'bunga' og á vel við
landslagið14

Langjökull er 
annar stærsti  
jökull landsins, 
um 950 km2. 
Langjökull sést vel 
úr dölunum en er 
ekki innan 
svæðis13

FJÖLL OG JÖKLAR

Ef horft er í vesturátt er fögur fjallasýn
Jöklarnir Langjökull og Þórisjökull

Fjöllin Ok, Fanntófell og Lyklafell

Þórisjökull er um 32 
km2 stapi suðvestur 
af langjökli . Hann 
er 1324 m á hæð15

11

Mynd 1



Brúnjörð (Brown Andosol) er mold gróins
þurrlendis á Íslandi og telst til
sortujarðar. Hún er dæmigerð eldfjallajörð
en þó afar mismunandi að eiginleikum,
m.a. eftir því hvort áfok er mikið, eðli
gjóskulaga o.fl. Til brúnjarðar telst
einnig grunnur jarðvegur með
gróðurhulu með A-lagi, sem hefur
greiningareinkenni brúnjarðar enda þótt
stutt sé niður á efni sem annars teldust
til glerjarðar. 16

Mójörð (Histosol) Mójörðin telst ekki til
eldfjallajarðar heldur er þetta lífræn
mold, og að hluta sömu ættar og mold
sem einkennir votlendar og kaldar
norðurslóðir, þó eru áhrif áfoks og þar með
sortueiginleikar alltaf til staðar að
einhverju leyti og gerir það íslenska
mójörð sérstaka á heimsvísu. Lífrænu
efnin eru misjafnlega mikið rotnuð.
Mójörð hefur ekki mikla
heildarútbreiðslu, en hana er helst að
finna á Vesturlandi, í dölum Vestfjarða
og á Tröllaskaga. Líkt og svartjörð getur
mójörðin haldið gríðarlega miklu vatni
og miðlað til plantna og hefur afar mikla
jónrýmd.16

Svartjörð (Histic Andosol) er að finna 
fjarri gosbeltum en þó er áfok nægjanlegt 
til þess að moldin flokkast ekki sem 
eiginleg mójörð, miðað er við efstu 30 cm 
jarðvegsins. Einnig kann moldin að vera 
heldur þurrari en dæmigerð mójörð 
þannig að rotnun vegur upp á móti 
söfnun Segja má að þessi tegund jarðvegs 
sé afar sérstæð því hún hefur í senn 
eiginleika mójarðar (Histosol) og 
eldfjallajarðar (Andosol). 16

JARÐVEGUR OG JARÐVEGSGERÐ

Mynd 1

Mynd 2
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Á kortinu hér til
hlðar má sjá yfirlit
yfir þau svæði sem
hafa ræktað land eða
skógrækt og
náttúrulegt
birkiland.
Hægt er að lesa út úr
því að láglendið og
svæðin meðfram
árffarveginum er
ræktanlegra en
hálendari svæði.
Stór hluti hluti þessa
svæðis er hátt yfir
sjávarmáli og því
takmarkast
ræktanlegt svæði við
landslagið. Svæðið
hefur einnig að
geyma marga hveri
og í ánum leynast
víða fallegir fossar.
Haustlitirnir í
Borgarfirði eru
margrómaðir, en
stærsti náttúrulegi
birkiskógur
landsins er í
Húsafelli.

RÆKTAÐ LAND

13



Mynd 1 
Hraungambri

Mynd 2
Mólendi

Mynd 3
Stinnastör

Mynd 4
Sortulyng

NÁTTÚRULEG GRÓÐURÞEKJA
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• Mólendi er þurrlent og oft mikið þýft í þykkum jarðveg. Rofdílar eru algengir. 
Gróðurinnihald er oft lyng, runnar, þursaskegg, starir og fléttur.

• Votlendi er blautt land vegna hárrar vatnsstöðu. Þar eru oft deiglendi, mýrar, flóar 
og vatnagróður. 

• Moslendi þekur um helming landsins sem er gróinn. Mosi þrífst best á 
úrkomusvæðum. Finnst í fjöllum og á flatlendi, á hrauni og þýfðu landi.

• Graslendi er yfirleitt þar sem jarðvegur er þykkur og frjósamur.
• Valllendi er ríkt af grösum, störum, grasvíði, lyngi, og klóelftingu. Jarðvegur er 

frjór en tiltölulega þurr. Aðallega á flatlendi og eitthvað í hlíðum.
• Melgresi vex á söndum og er yfirleitt gisin gróðuþekja.
• Finnungur er í brekkum og lautum og liggur oft undir snjó á vetrum. 17, 18, 19, 20



Aðal náttúruauðlind Borgarfjarðar er jarðhitinn.  Hverir eru við annanhvern bæ austan við Norðurá og eru margir virkjaðir. Mjög margir hverir liggja upp með Reykjadalsá og er 
Deildartunguhver einn sá þekktasti. 

Stærsti og vatnsmesti hverinn er Deildartunguhver í Reykholtsdal. Hann er einnig vatnsmesti hver Evrópu en hann er einnig líkt og Kleppjárnsreykjahver samheiti á nokkrum 
hverum sem í heildina ná yfir um 50 m svæði. Úr hverunum koma 180 l af u.þ.b. 100° heitu vatni á sekúndu og er mesta uppstreymið undan 5 m háum leirbakka sem nefndur er 
ýmist Hverahóll eða Laugarhóll. Hverinn er nálægt bænum Deildartungu og dregur nafn af honum. Hann er friðaður. Vatni úr hvernum er dælt til Borgarness og Akraness. Mikið 
jarðhitasvæði er við bæina Runna og Klett. Hurðarbakshver er  við samnefndan bæ. Tveir hverir eru í Reykholti. Skrifla sem rennur í Snorralaug og Dynkur. 21, 22

NÁTTÚRUAUÐLINDIR - HVERIR

Hverir við 
Reykjadalsá

15



Mynd 1. Deildartunguhver

Mynd 2
Deildartunguhver
séð frá Kraumu

Mynd 4
Kleppjárnsreykjahver

Mynd 3
Umhverfi Deildartunguhvers

Heitt vatn er notað til upphitunar á húsum og 
gróðurhúsum og er einnig aðdráttarafl fyrir 
ferðamenn og fræðimenn.
Jarðhitinn tengist gömlu sprungukerfi.

AUÐLINDIR – HITAVEITA OG HVERIR Hverir fylla umhverfi 
sitt ákveðnum ljóma. 
Gufan kemur stöðugt 

upp úr jörðinni og 
svífur síðan með 

vindinum. 
Ævintýralegt 

umhverfi og stemning 
skapast á 

hverasvæðum. 
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Nefna má ferðamennsku og náttúruskoðun til auðlinda . Þetta tiltekna svæði í 
Borgarfirði er margrómað fyrir fegurð sína. Það sem lýtur helst að ferðamanninum 
eru:

Gönguferðir, hestaferðir og geitaferðir

Fjöldi gönguleiða eru á þessu svæði, mislangar og sumar eru fornar þjóðleiðir. Einnig 
er boðið upp á styttri og lengri hestaferðir. 

Nýjast má nefna geitfjársetrið á Háafelli. Þar er boðið upp á gönguferð með geit sem 
dæmi. Ýmis vara úr geitamjólk er þar einnig til sölu. 23, 24

Mynd 1

Mynd 2
Hjónin á 
Sturlureykjum

AUÐLINDIR - FERÐAMENNSKA

Náttúruskoðun

Náttúruböð

Hverir

Fuglaskoðun

Golfvellir

Gönugferðir

Hellaskoðun 

Rjúpna- og 
gæsaveiði

Stangveiði

Hestaferðir

Stuttar eða 
langar

Selfie með 
hestum

Mynd 317



Veiðiár
Reykjadalsá í Borgarfirði sem á upptök sín við rætur
Oks er góð laxveiðiá með fossum og flúðum. Laxveiði á
sér sterka sögu á þessu svæði. Fleiri ár sem má nefna
eru Grímsá í Lundareykjadal sem telst til bestu
laxveiðiáa landsins, Norðurá og Hvítá. Þverá og Kjarrá.
28, 29

Mynd 1
Rjúpur

Mynd 2

FUGLAR OG DÝRALÍF
• Borgarfjörður er grunnur og 
víðáttumikill fjörður með miklu 

grunnsævi og leirum, sem 
fóstra þúsundir fugla. 

• Utarlega í firðinum eru stærstu 
fellistöðvar æðarfugls á 
landinu. Innar er helsti 

brandandastaður landsins, þar 
má sjá nokkur hundruð fugla 

af þessum nýja landnema 
síðsumars. 

• Fjörðurinn er mikilvægur fyrir 
farfugla, bæði gæsir, endur og 

vaðfugla vor og haust 26, 27

Sjófuglar, endur og vaðfuglar eru 
ríkjandi hér á landi en 

spörfuglategundir eru tiltölulega fáar, 
þótt þær séu um 60% fuglategunda í 

heiminum.
Næstum allar tegundir varpfugla á 

svæðinu hafa komið frá Evrópu. 
Einungis 3 tegundir frá norður-

ameríku sem eru himbrimi, húsönd og 
straumönd. 

Rjúpan er áberandi fugl á svæðinu og 
margir veiðimenn sem nýta sér það 25
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Vindrós fyrir Varmaland Vindrós fyrir Kleppjárnsreyki

Vindrós fyrir Reykholt

Vindrós fyrir Húsafell

Vindrós fyrir Lundareykjadal og Flókadal

NA-áttir, S- og  SA-áttir eru ríkjandi á svæðinu. Áhrifa frá hafi 
gætir ekki mikið vegna þess að svæðið er það langt frá sjó. Því er 
hitamismunur meiri bæði dags og nætur og sumar og vetur. 
Þannig getur verið mun hlýrra á góðum sumardegi á þessi svæði 
en í Reykjavík á sama tíma.

Nærveður getur svo verið mjög mismunandi, en það ræðst af 
landslagi fyrst og fremst. Þannig hafa fjöll, ásar og dalir áhrif á 
breytileika í veðri. Hæðarmismunur og skjólmyndun ráða einnig 
miklu um nærveðrið. 
Í Húsafelli eru góð veðurskilyrði á sumrin en þar er jafnframt mun 
kaldara á veturna, vegna áhrifa landslags og legu staðarins. Þar 
hefur mest mælst 28 stiga hiti og oft -20 stiga frost.

Vindrósirnar sýna breytileika í vindi á nokkrum stöðum á 
svæðinu. Þar er greinilegur munur á hverjum stað sem skýrist af 
áhrifum landslagsins. 30, 31, 32

VEÐURFAR
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Árið 2012 voru sett fram sérstök lög sem áttu að tryggja verndun menningarminja og

íslensks menningararfs. Til menningarminja teljast ummerki um sögu þjóðarinnar

eins og t.d. fornminjar, menningar- og búsetulandslag, sögustaðir, hús, kirkjugripir,

samgöngutæki, listmunir og fleira sem tengjast menningarsögu þjóðarinnar.

Tilgangur laganna er að stuðla að verndun menningarminja og tryggja að íslenskum

menningararfi verði skilað óspilltum til komandi kynslóða 33

Hugtakið Búsetulandslag var lengi notað sem samheiti fyrir menningarlandslag en á

síðari árum hefur búsetulandslag verið skilgreint sem ákveðin tegund af

menningarlandslagi þar sem búseta og hefðbundnir atvinnuvegir hafa skilið eftir

ummerki í landinu. Þetta á við atvinnuvegi tengda bæði sjó og landi. Búsetulandslagið

er í raun sveitabæirnir og öll mannvirki sem tilheyra þeim hvort sem það eru vegir, tún,

veiðistaðir, örnefni, sögur eða minningar sem tengjast þessu. Þetta er landslagið sem fólk

bjó í og mótaði 34

MENNINGARMINJAR

BÚSETULANDSLAG

20
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KIRKJUR
1-Lundarkirkja: Kirkja hefur að líkindum staðið að 
Lundi frá 11. öld. Núverandi kirkja er steinsteypt 
og  var vígð árið 1963. 
2-Bæjarkirkja: Skömmu eftir kristnitökuna, árið 
1030, var stofnað eitt fyrsta klaustur landsins í 
Bæ. Bær skipar því merkilegan sess í íslenskri 
kirkjusögu. Klaustrið lagðist niður í kringum árið 
1050. Bæjarkirkja sem stendur nú var vígð 1967

3-Hjarðarholtskirkja – Friðuð: Kirkjan er ein af 
fáum bændakirkjum sem eftir eru í landinu, en 
bændakirkjur eru kirkjur í einkaeign. 
Hjarðarholtskirkja var reist á árunum 1896-1897

4-Síðumúlakirkja: Síðumúlakirkja var í 
kaþólskum sið og var um aldir útkirkja frá 
Gilsbakka. Núverandi kirkja var vígð á jóladag 
1926. 
5-Reykhotskirkja eldri – Friðuð: Kirkjur hafa 
staðið í Reykholti frá upphafi kristni. Kirkjan sem 
nú stendur reis árið 1886. Kirkjan var mikið gerð 
upp árið 2001. 
5-Reykhotskirkja yngri: Uppbygging nýrrar 
kirkju með áföstu Snorrasafni og fræðasetri hófst 
1988 og lauk með vígslu árið 1996. 
6-Stóra-Áskirkja – Friðuð: Kirkjan var frá fornu 
fari bændaeign eða þar til söfnuðurinn tók við 
henni um aldamótin 1900. Kirkjan sem nú 
stendur á Stóra-Ási var reist af kirkjubóndanum 
árið 1897. 
7-Gilsbakkakirkja – Friðuð: Kirkja á Gilsbakka er 
fyrst nefnd um árið 1200. Núverandi kirkja er frá 
1908 en var endurbyggð 1953
8-Húsafellskapella: Bygging kapellunnar sem nú 
stendur á Húsafelli hófst fyrir miðja 20. öldina og 
var hún vígð 1973. 

Kirkjur og önnur bænahús hafa fylgt Íslendingum allt frá landnámi og mikið er til af gömlum kirkjum í landinu. Á

Íslandi eru yfir 360 kirkjur og er meira en helmingur þeirra friðaðar eða um 220 talsins. Á skilgreindu svæði verkefnisins

eru níu kirkjur og þar af eru fjórar friðaðar menningarminjar. 35, 36
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FRIÐLÝSTAR FORNMINJAR

1. Lundur - Hoftóftir
2. Blundhóll 
3. Bær - Klaustur var stofnað í Bæ árið 1030. Í uppgröftri hefur fundist steinn með 

krossi á sem talið er að sé forn steinn sem hafður var við inngang að helgum 
stað(mynd 1)

4. Kaðalstaðir - Hellukot 
5. Brúarreykir - Ísrauðarstaðarúst
6. Höll - Hölluleiði
7. Reykholt - Elstu leifar af mannvirkjum eru frá því um 1000. Frá tíma Snorra 

Sturlusonar, á 12.-14. öld, voru grafnar upp byggingar og mannvirki, 
gufustokkar, jarðgöngin frá Snorralaug, smiðja, ofl. Jarðgöngin í Snorralaug 
hafa verið um 36 m að lengd, og komu þau upp í hringstiga inn í húsi (mynd 2)   
Reykholt - Undir grunni gömlu kirkjunnar fundust nokkrar mannvistarleifar,  
veggjarhleðslur og leifar fimm grafa, en einnig fundust leifar af smiðju sem 
virðist   hafa verið í notkun frá tímabilinu 1030 til 1260. Leirkerjabrot frá 
Englandi og   Þýskalandi, kambur og hringnæla með dýrshöfðum fundust og 
voru frá 12. og 13. öld (mynd 3)

8. Hofsstaðir - Hofrúst 
9. Kollslækur - Hálsar
10. Bjarnastaðir
11. Reyðarfell

Mynd 1

Mynd 2

Mynd 3 22

Fornminjar má skipta í tvo flokka:

Forngripir eru allir lausamunir, 
hlutir, sem eru 100 ára og eldri sem 
menn hafa notað og fundist hafa í 
jörðu eða vatni. Leifar af líkömum 
manna og dýra sem finnast í 
fornum haugum, dysjum og 
leiðum. Skip og bátar sem eru frá 
því fyrir 1950 eru einnig forngripir.

Fornleifar eru allar 
mannvistarleifar á landi eða vatni 
sem menn hafa gert og eru eldri en 
100 ára. Þetta er t.d. 
búsetulandslag, kirkjugarðar, 
bæjarstæði, húsaleifar, vinnustaðir 
til sjávar og sveita, tún, réttir, vegir 
og götur, samgöngumannvirki, 
ferjustaðir, vörður, virki, þingstaðir, 
dysjar, greftrunarstaðir og 
skipsflök. 37, 38



Menningargildi fornra leiða er mikið. Leiðirnar sýna hvernig

samskipti voru á milli manna, bæja og kaupstaða fyrr á öldum og

geta þar af leiðandi gefið góða innsýn í lífskjör á þeim tímum. Til eru

ritaðar sagnir um hvernig ferðamáti fólks var til forna en hérlendis

var fólk yfirleitt á ferð fótgangandi eða á hesti. Flestar leiðir lágu við

kirkju- eða þingstaði sem voru þeir staðir þar sem fólk kom saman. Á

kortinu má sjá helstu reiðleiðir um svæðið en flestar þeirra liggja

nálægt kirkjustöðum. Nokkrar fornar þjóleiðir liggja svo inn og út af

svæðinu. 39

ÞJÓÐLEIÐIR

1. Uxahryggjaleið lá niður á Þingvelli 

og þaðan til Reykjavíkur

2. Leiðin um Arnarvatnsheiði var aðal 

leiðin norður í land

3. Frá Varmalandi var farið upp 

Norðurárdal og þaðan yfir í Dali og 

á Vestfirði

4. Aðalleið um Mýrarnar og út á 

Snæfellsnes
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8. Varmalækur
Njáls saga
Egils saga
9. Flókadalsá
Harðar saga og Hólmverja
Grettis saga
10. Kálfanes
Grettis saga
11. Flókadalsárós
Egils saga
12. Stafholtstungur
Hænsna-Þóris saga
13. Flókadalur
Harðar saga og Hólmverja
14. Hrísar
Egils saga

Fyrstu Íslendingasögurnar voru flestar að öllum líkindum skrifaðar á 13. öld. 
Íslendingasögurnar fjalla um Íslendinga á tímabilinu frá landnámsöld til fyrri 
hluta 11. aldar og gerast að mestu leiti á Íslandi. Íslendingasögurnar eru um 40 
talsins en nokkrar þeirra gerast í Borgarfirði. Á kortinu má sjá nokkra staði 
sem koma fyrir í sögunum. 40

15. Þrándarholt
Egils saga
16. Geirshlíð
Bárðar saga Snæfellsáss
Egils saga
17. Reykir efri
Egils saga
18. Nyrðri Reykjadalur
Harðar saga og Hólmverja
19. Reykjadalsá
Harðar saga og Hólmverja
20. Breiðabólstaður
Hænsna-Þóris saga
Harðar saga og Hólmverja
21. Signýjarstaðir
Harðar saga og Hólmverja

1. Gullberastaðir
Harðar saga og Hólmverja
2. Lundur
Harðar saga og Hólmverja
3. Lundarreykjadalur
Njáls saga
Harðar saga og Hólmverja
4. Blundsvatn
Hænsna-Þóris saga
5. Bakkavað
Laxdæla saga
Harðar saga og Hólmverja
6. Bær
Laxdæla saga
7. Þórdísarholt
Harðar saga og Hólmverja

22. Uppsalir
Harðar saga og Hólmverja
23. Auðsstaðir
Harðar saga og Hólmverja
24. Augastaðir
Harðar saga og Hólmverja
25. Húsafell
Laxdæla saga
26. Hvítársíða
Grettis saga
27. Gilsbakki
Gunnlaugs saga 
ormstungu

ÍSLENDINGASÖGUR

24



1

2 3
4

NÁTTÚRUMINJAR

Náttúruminjar eru náttúrufyrirbæri sem ákveðið hefur verið að vernda með friðlýsingu, friðun eða með öðrum hætti. Lög um náttúruvernd voru sett á árið 2013 og eiga þau að 
vernda til framtíðar fjölbreytni íslenskrar náttúru, þar á meðal líffræðilega og jarðfræðilega fjölbreytni og fjölbreytni landslags. Á svæðinu má finna fjórar náttúruminjar sem eru 
friðaðar með þessum lögum. 41, 42

1. Reykjadalsá ásamt 
nálægum hverum og 
Rauðsgil

2. Sudda – Heit laug 
norðan við eyðibýlið 
Suddu og nágrenni 
hennar

3. Hraunfossar og 
Barnafoss - Friðlýst 
náttúruvættir

4. Húsafellsskógur -
Friðland

Mynd 1



Mynd 1

Mynd 2

Mynd 3

Einkennisgróður - Birki

Mynd 4

EINKENNI SVÆÐISINS

Einkennisdýr - Rjúpa

1. Deildartunguhver 
og Krauma

2. Reykholt og 
Snorralaug

3. Hraunfossar og 
Barnafoss

4. Húsafell

• Birkiskógur
• Laxveiði
• Saga
• Jarðhiti
• Haustlitir
• Náttúra



1

2

3

Þrír þéttbýliskjarnar eru á svæðinu. Kleppjárnsreykir, Varmaland og 

Reykholt. 

Varmaland er þéttbýliskjarni sem byggðist í kringum jarðhitasvæðið í Stafholtstungum.

Þar var lengi húsmæðraskóli sem nú hefur verið breytt í hótel. Grunnskóli er á

Varmalandi, íþróttamannvirki og sundlaug. Íbúafjöldi er í kringum 20 manns.

Kleppjárnsreykir er þéttbýli í Reykholtsdal. Hverfið byggðist upp í fyrstu í kringum

læknis- og skólasetur. Síðar var þar mikil gróðurhúsarækt sem hefur aftur mikið dregist

saman. Í dag er byggðin aðallega í kringum skólann, og þar er nú einnig leikskóli,

íþróttahús og sundlaug. Íbúafjöldi er um 30 og þar af eru 3 undir 18 ára aldri. Við

Kleppjárnsreyki er annar vatnsmesti hver landsins og er hann virkjaður fyrir hverfið.

Reykholt er lítill þéttbýliskjarni í Reykholtsdal sem byggðist upp í kringum

Reykholtsskóla og kirkjuna. Mikill sögu og minjastaður. Þar settist sagnaritarinn,

fræðimaðurinn og höfðinginn Snorri Sturluson að árið 1206. Í dag er þar fræða og

rannsóknamiðstöð. Fosshótel er rekið á staðnum. Íbúafjöldi er 58 manns. 43, 44, 45

ÞÉTTBÝLI

Mynd 1

Mynd 2 Mynd 3
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Sumarhús í Húsafelli

Mjög rótgróið
sumarhúsasvæði er í
Húsafelli og mikil
uppbygging hefur átt
sér stað þar allt í kring á
síðustu árum. Svæðið
snýr í suðvestur og
liggur í skjóli í landinu
sem leiðir til þess að oft
verður mikil veðursæld
á sumrin. Landið er að
miklum hluta vaxið
birkikjarri. Hvítá
rennur norðan og vestan
við svæðið. 46

FRÍSTUNDABYGGÐ Í LANDBÚNAÐARHÉRAÐI

Töluvert er af 
sumarhúsum á 

svæðinu og nokkrir 
þéttir kjarnar sem hafa 
byggst upp þar sem er 

skógur og skjól. Einnig 
er nokkuð um að 

gömlum býlum hafi 
verið breytt í 

sumarbústaði.

28
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FÉLAGSHEIMILI Í SVEITINNI

1. Brún
Brún er að meirihluta í 
eigu Borgarbyggðar en 

Skorradalshreppur á um 
10% eignarhlut í húsinu. 
Hægt er að leigja húsið 

fyrir samkomur og 
skemmtanir. 

Tjaldstæði er við húsið og 
einnig sundlaug sem er í 

eigu Borgarbyggðar47

2. Logaland
Félagsheimilið Logaland er í eigu 
Ungmennafélags Reykdæla. Það 
er leigt út fyrir ýmsar athafnir 

og skemmtanir. 
Ofan við húsið er fallegur skógur 
og gott tjaldsvæði sem leigt er út 

með húsinu.
Meðal áhugaverðra staða í 
nágrenni Logalands eru 

Reykholt, Deildartunguhver, 
Hraunfossar og Barnafoss.

Stutt er í sundlaug á 
Kleppjárnsreykjum. 47

3. Brúarás
Félagsheimilið Brúarás er í eigu 

Borgarbyggðar ásamt 
kvenfélögunum í Hálsasveit og 

Hvítársíðu. Einnig á  
Búnaðarfélag Hálsasveitar og 

Þverárþings hlut í því.
Félagsheimilið hefur verið í 

langtímaleigu og nú er þar rekið 
veitingahús. Meðal áhugaverðra 
staða í nágrenni Brúaráss má 

nefna Hraunfossa og Barnafoss, 
Húsafell, Víðgelmi í landi 

Fljótstungu og Surtshelli47
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Aðal vegurinn um svæðið liggur frá Borgarnesi, í gegnum Kleppjárnsreyki, fram hjá 
Reykholti og að Húsafelli. Önnur leið er svo frá Vesturlandsvegi, fram hjá Varmalandi 
og Deildartungu og að Kleppjárnsreykjum. Þessar leiðir eru malbikaðar en aðrir vegir 
sem tengja saman sveitir og bæi eru malarvegir. Þannig myndar vegakerfið nokkuð 
þétt net um alla sveitina og auðveldar samgöngur milli svæða. 48

Reiðleiðir eru margar og fjölbreyttar og liggja þvert um allar jarðir, hóla og hæðir. Þær 
tengja saman helstu staðina á svæðinu bæði milli bæja og sveita. Þannig liggja 
margar reiðleiðir meðfram vegum eins og sést á kortinu til hægri, en aðrar liggja þvert 
á dali og hálsa. Reiðleiðir liggja einnig áfram upp á hálendið og norður í land. Sumar 
af þessum reiðleiðum eru fornar ferðaleiðir en aðrar nútíma reiðtúra leiðir. 48

VEGAKERFIÐ

REIÐLEIÐIR
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Á svæðinu eru margir áhugaverðir staðir eins 
og vatnsmesti hver í Evrópu, hraun og fossar.
Leiðir liggja inn í dali, upp á hálendi og niður á 
þjóðveg.
Vegna heita vatnsins eru sundlaugar víða, 
heitir pottar og náttúrulaugar.
Mikil veiði er einnig stunduð og veiðikofar við 
helstu ár.
Golfvellir eru við Húsafell og bæinn Nes í 
Reykholtsdal.
Tveir flugvellir eru á svæðinu, við Húsafell og 
Stóra-Kropp. 49, 50 31

V
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V

S

ÁHUGAVERÐIR STAÐIR
AFÞREYING OG ÚTIVIST

Áhugaverðir staðir

1. Lundareykjadalur
2.Krauma/Deildartunguhver

3. Kljáfoss
4. Kaldadalsvegur

Afþreying og útivist.

S. Sundlaug/heitir pottar
G. Golfvöllur

V.Veiði í ám og vötnum



.
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Gisting er fjölbreytt á svæðinu, bæði á fínum hótelum, gistihúsum 
eða í heimagistingu

Mynd 1

Mynd 2

Mynd 3

32

Gisting
1. Hótel Varmalandi

2. Fosshótel Reykholti
3. Hótel Húsafell

4. Ómerktir grænir 
punktar-

Bændagistingar51

HÓTEL OG GISTINGAR



• Gróðurfar á svæðinu ber þess merki að búseta manna hefur verið þar í langan tíma. Góð 
búskaparskilyrði eru víða um sveitina. 

• Fljótlega eftir að land fór að byggjast settist fólk að á þessu svæði og hefur búseta verið 
óslitin síðan. 

• Landbúnaður og ferðamennska eru aðalatvinnuvegir á svæðinu.
• Lögbýli eru annars vegar í eigu einkaaðila eða ríkisins hins vegar og þá leigð út.
• Búseta einkennist af miklu strjálbýli á svæðinu en þar sem eru skólar, hafa myndast 

lítil þéttbýli.
• Nokkur frístundabyggð er einnig á svæðinu og í kringum hana hefur myndast 

þjónusta og afþreying af ýmsu tagi.
• Vaxandi ferðamennska síðustu ár hefur haft áhrif á uppbyggingu á nokkrum stöðum.
• Notkun á landi er þannig tengd landbúnaði, ræktun á túnum, skógrækt og 

matjurtarækt í gróðurhúsum.
• Víða eru heitir hverir og því hefur svæðið verið þekkt fyrir mikla gróðurhúsarækt og 

mikið land verið lagt undir slíka starfsemi á ákveðnum stöðum. 
• Aukning ferðaþjónustu kallar einnig á breytta notkun á landi, til útivistar og 

afþreyingar. 52, 53
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RÝMISMYNDUN

Rýmisgreining tengist landslaginu í 
mismunandi samhengi

- að ferðast um rými
- að upplifa rými
- að skynja rými

Rými getur verið opið eða lokað

Dalur, tunga, síða og sveit eru örnefni á rými 
sem afmarkast af landslagi eins og ám, 

hæðum, hálsum og fjöllum54

Dalirnir á svæðinu eru annaðhvort ílangir og 
þröngir eða víðir og afmarkast af hæðum og 

hálsum. Stafholtstungur eru láglendasta 
svæðið og er mjög opið. Hálendi umlykur svo 

svæðið til vesturs og inná milli dala.



Mynd 1 Mynd 2 Mynd 6 Mynd 7Mynd 7 35

NÁTTÚRULEG KENNILEITI

Hveragufa
Hraun 

Fjallasýn
Jöklar

Íslenskt birkikjarr
Fossar

Mynd 5

Mynd 3

Mynd 2

Mynd 4

Mynd 1
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okKARAKTERSVÆÐI-EINKENNISSVÆÐI

Hægt er að skipta athugunarsvæðinu í 6 einkennissvæði eða karaktersvæði.
Landslagsformið er það sem afmarkar þau af. Þannig myndast dalir á milli hálsa og hæða með hálendi og láglendi til hliðanna.
Innihald og sérkenni svæðanna eru um margt líkt, öll eru þau til dæmis landbúnaðarsvæði og samhengi og samspil á milli þeirra er mikið.
Mannlegu breytingaröflin felast í uppbyggingu á ferðamennsku og nýjum tækifærum í dag sem náttúruleg breytingaröflin hafa fært svæðinu, eins og náttúruperlur og náttúruauðlindir.
Helsta kennileiti hvers svæðis er:
1. Gilsbakki – Gunnlaugs saga ormstungu átti sér stað þar og þar er einnig friðuð kirkja frá 1908.
2. Reykholt - Sögu og minjastaður Snorra Sturlusonar fræðimanns og höfðingja.
3. Flókadalsá – á upptök sín í Oki og rennur út í Hvítá.
4. Tröllafossar – fossa og flúðasvæði við Grímsá.
5. Hjarðarholtskirkja – ein af fáu bændakirkjum sem eftir eru í landinu, reist á árunum 1896-7.
6. Ok – var áður jökull en hefur alveg bráðnað og er nú stöðuvatn sem heiti Blávatn.

1 2 3 4

5

6
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Hvítársíða og Hálsasveit: Gott landbúnaðarland með víðfeðmt vatnasvið þar sem Hvítá rennur í gegnum svæðið sem var mikill farartálmi fyrr á tímum. Svæðið er vel gróið í dölum en 
hrjóstrugra til fjalla. Mikið af fallegum fossum eru á svæðinu. 
Reykholtsdalur er grösugur og vel gróinn dalur með mikla sögu og fornminjar. Eins og nafnið gefur til kynna er jarðhiti mikill í dalnum og hverir víða. Stærstur þeirra eru Deildartunguhver 
sem hefur mikið aðdráttarafl fyrir svæðið og í honum felast miklar auðlindir. Íbúafjöldi er mestur í Reykholtsdal af umræddum svæðum. Í Húsafelli, innst í dalnum er töluverð ferðaþjónusta 
með góðri afþreyingu. Laxveiðiáin Reykholtsdalsá rennur í gegnum dalinn.
Flókadalur: Er breiður og grunnur dalur sem liggur á milli lágra hálsa og hefur ekki eins mikla andstæður í náttúru eins og hinir dalirnir. Vel gróinn á láglendi og gróður rennur saman við 
hálendið.  Flókadalsá rennur í gegnum dalinn og í henni er veiði. 
Lundarreykjadalur: Liggur á milli tveggja brattra hálsa og er vel gróinn og rennur ein af betri laxveiðiám landsins, Grímsá í gegnum hann. Innst í dalnum er Lundarkirkja og einnig 
sundlaug. Ferðaþjónusta er lítil en landbúnaður þó nokkur. 
Stafholtstungur: Er flatlendasta svæðið, vel gróið og vatnafar mikið. Fjöldi áa sameinast á láglendinu og er fuglalíf mikið. Fjöldi býla er á svæðinu.  
Hálendi: Fjallið Ok sem áður var jökull er hálendasti hluti þessa afmarkaða svæðis, hálendið umlykur svæðið til vesturs og á milli dala. Blávatn er ofan á fjallinu og er það nýjasta stöðuvatn 
landsins og kemur í stað jökulhettunnar.  Grágrýti er einkennandi bergtegund og svæðið er fremur hrjóstrugt og gróðursnautt. Engin byggð er á svæðinu. Falleg fjalla- og jöklasýn. 

okEINKENNI SVÆÐANNA
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Við að greina svæðið í mismunandi heildir með því að búta það niður og
flokka eftir mismunandi þáttum fengum við ákveðna heildarsýn yfir alla
eiginleika svæðisins. Með því að finna öll göng sem til eru um svæðið,
greina þau og meta, vorum við svo komin með upplýsingar sem hægt var að
setja fram á kortum, með myndum og texta. En líka með því að fara á
staðinn, skynja og upplifa svæðið með okkar eigin eyrum , augum og
líkama. Öll þessi vinna við greininguna leiddi svo til þess að ákveðnar
niðurstöður fengust um svæðið í heild sinni. Þannig gátum við túlkað
landslagsheildirnar út frá verkefnavinnunni og reynt að gera grein fyrir
samhenginu í landslaginu. Einnig skoðað hvernig landslagsform og sérkenni
verða greinileg.

Megin sérkenni sem hægt er að draga fram út frá þessu öllu 0g þegar lagt er
mat á athugunarsvæðið í heild eru að svæðið hefur að geyma merkilega
fornsögu frá landnámsöld og miklar náttúruauðlindir. Fornleifar og
menningarminjar bera merki sögunnar og einkenna búsetulandslagið.
Svæðið hefur verið gott til ræktar og ríkt af hlunnindum. Með bæði heitt og
kalt vatn í jörðu. Kennileiti á svæðinu eru mörg og tengjast bæði sögu,
menningu og náttúru. Þannig tengjast margir staðir á svæðinu í gegnum
söguna, búsetu eða menningu.
Verðmæti svæðisins í dag eru 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. Verðmæti svæðisins felst
einnig í staðsetningu þess vegna margra athyglisverðra staða í nágrenninu,
eins og hálendisins og jöklanna. Og þar sem svæðið hefur orðið fyrir
breytingum af mannlegum- og náttúrulegum öflum þá liggja þar mikilvæg
verðmæti. Þannig felast verðmæti í búsetu forfeðra okkar og breytingum á
landslaginu af náttúrunnar völdum í tímans rás.

NIÐURSTÖÐUR 

Sérkenni og verðmæti
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Íslendingasögur
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• Mynd 1. Ótitluð ljósmynd. (e.d.). Google. https://earth.google.com/web/@64.6707047,-21.02536415,163.86157822a,25970.93248392d,35y,88.41373338h,65.48816574t,-0r 

Myndaskrá
Öll kort eru unnin af nemendum verkefnisins í ArcGis úr gagnagrunni Íslands,nema að annað komi fram. 
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Bls. 12 – JARÐVEGUR OG JARÐVEGSGERÐ
• Mynd 1 og 2. Ólafur Arnalds, Hlynur Óskarsson, Fanney Ósk Gísladóttir og Einar Grétarsson. (2009). Íslenskt Jarðvegskort. Landbúnaðarháskóli Íslands. 

http://www.lbhi.is/sites/lbhi.is/files/gogn/vidhengi/jardvegskort5mb.pdf   
Bls. 14 – NÁTTÚRULEG GRÓÐURÞEKJA
• Mynd 1. Ótitluð ljósmynd af mosa. (2015). Vísindavefurinn. https://www.visindavefur.is/svar.php?id=11649  
• Mynd 2. Guðmundur Guðjónsson. (e.d.). Lyngmói í Hrísey. Náttúrufræðistofnun Íslands. https://www.ni.is/grodur/grodurflokkun   
• Mynd 3. Petr Filippov. (2012). Stinnastör. Wikipedia  https://is.wikipedia.org/wiki/Stinnast%C3%B6r  
• Mynd 4. Ellisif Bjarnadóttir. (2019). Sortulyng.
Bls. 16 – NÁTTÚRUAUÐLINDIR- HITAVEITA OG HVERIR 
• Mynd 1. Eva Ósk Guðmundsdóttir. (2021). Deildartunguhver.
• Myndir 2-4. Ellisif Bjarnadóttir. (2021). Hverir.
Bls. 17 – AUÐLINDIR-FERÐAMENNSKA
• Mynd 1. Ótitluð ljósmynd af geitum. (2021). Háafell – Geitfjársetur/Goatfarm. https://www.facebook.com/haafellgoatfarm/?ref=page_internal
• Mynd 2. Ótitluð ljósmynd af hjónum. (2020.). Skessuhorn. https://skessuhorn.is/2020/04/21/reidnamskeid-a-
• Mynd 3. Ótitluð mynd af hestum. (e.d). Arctic Adventures. Sótt af https://adventures.is/blog/icelandic-horse/
Bls. 18 – FUGLAR OG DÝRALÍF
• Mynd 1. Ótitluð ljósmynd af rjúpum. (2017). Fuglavernd. https://fuglavernd.is/vidburdur/fyrsti-i-rjupu/   
• Mynd 2. Ótitluð ljósmynd af veiðimanni. (e.d). Ísland komdu með. https://www.ferdalag.is/is/thjonusta/go-fishing-iceland
Bls. 19 - VEÐURFAR
• Mynd 1 og 2. Ótitluð ljósmynd af vindrós. (2021). Veðurstofa Íslands. https://vindatlas.vedur.is/
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Bls. 20 – MENNINGARMINJAR OG BÚSETULANDSLAG
• Mynd 1. Ótitluð ljósmynd af fornleifauppgreftri. (e.d.). Reykjavíkurborg. https://reykjavik.is/frettir/leidsogn-um-fornleifar-arbaejar 
• Mynd 2. Ótitluð ljósmynd af fornleifauppgreftri. (e.d.). Forngrímur. https://fornleifur.blog.is/blog/fornleifur/entry/1933773/ 
• Mynd 3. Ótitluð ljósmynd af Ósvör. (e.d.). Markaðsstofa Vestfjarða. https://www.westfjords.is/is/moya/gallery/index/index/photos/press-photos/20080807-img_1990 
• Mynd 4. Guðný Zoëga. (2015). Tóftir. Iceland Magazine. https://icelandmag.is/tags/fornleifar
Bls. 21 – KIRKJUR 
• Mynd 1. Ótitluð ljósmynd af Lundarkirkju. (e.d.). Wordpress. bls. 21 https://ljonsungi.files.wordpress.com/2013/02/dsc_0277.jpg 
• Mynd 2. Ótitluð ljósmynd af  Bæjarkirkju. (e.d.). Hvanneyrarprestakall. bls. 21 https://www.hvanneyrarprestakall.com/baeligjarkirkja.html 
• Mynd 3. Ótitluð ljósmynd af Hjarðarholtskirkju. (2016). Kirkjuklukkur Íslands https://www.kirkjuklukkur.is/vesturlandsprofastsdaemi/hjardarholtskirkja-i-borgarfirdi/ 
• Mynd 4. Ótitluð ljósmynd af Síðumúlakirkju. (2010). Kirkjukort. http://www.kirkjukort.net/church_photo.php?photo_id=710 
• Mynd 5. Eva Ósk Guðmundsdóttir. (2020). Reykholtskirkja eldri.  
• Mynd 6. Ótitluð ljósmynd af Reykholtskirkju yngri. (e.d). Nat. https://www.nat.is/reykholt-church/reykholtskirkja/ 
• Mynd 7. Ótitluð ljósmynd af Stóru-Áskirkju. (e.d). Minjastofnun. https://www.minjastofnun.is/hus-og-mannvirki/fridlyst-hus-og-mannvirki/vesturland/nr/477 
• Mynd 8. Þórarinn Ólafsson. (2007). Gilbakkakirkja. Pbase. https://www.pbase.com/flydra/image/74192943 
• Mynd 9. Ótitluð ljósmynd af Húsafellskapellu. (e.d.). Kirkjuklukkur Íslands https://www.kirkjuklukkur.is/vesturlandsprofastsdaemi/husafellskapella
Bls. 22 – FRIÐLÝSTAR FORNMINJAR
• Mynd 1. Guðrún Helga Jónsdóttir. (2014). Úthogginn kross. Fornleifauppgröftur. http://www.fornleifauppgroftur.is/digs/dig/73XjRpGw-
• Mynd 2. Guðrún Helga Jónsdóttir. (e.d.). Jarðgöng að Snorralaug. Fornleifauppgröftur. http://www.fornleifauppgroftur.is/digs/dig/73XjRpGw-
• Mynd 3. Christian Bickel. (2006). Reykholt. Ausgrabung der ältesten Kirche. Wikipedia. https://is.wikipedia.org/wiki/Mynd:Reykholt_04.jpg
Bls. 25 – NÁTTÚRUMINJAR
• Mynd 1. Nanna Vilborg Harðardóttir. (2020) Náttúra Húsafells.
Bls. 26 – EINKENNI SVÆÐIS
• Mynd 1. Leamus / Getty Images (e.d.). Borgarfjörður, Iceland. Buzzfeed. https://www.buzzfeed.com/whitneyjefferson/the-52-most-beautiful-places-on-

earth?utm_term=.ttAzw8Mno&utm_source=bbf_enus&sub=4507065_10878390 
• Mynd 2. Ótitluð ljósmynd af Húsafelli. (e.d.). Húsafell. https://www.husafell.is/gisting/tjaldsvaedi 
• Mynd 3. Gordon Ramsey. (2018). Ramsey sáttur við lax og mat. Vísir. https://www.visir.is/g/2018180709037
• Mynd 4. Sindri Skúlason. (2014). Rock Ptarmigan (Rjúpa). Flickr. https://www.flickr.com/photos/sindri_skulason/16211404869

Myndaskrá
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Bls. 27 - ÞÉTTBÝLI
• Myndir 1-3. Ótitlaðar ljósmyndir af Borgabyggð. (e.d). Kortasjá Borgarbyggðar. https://www.map.is/borgarbyggd/
Bls. 28 – FRÍSTUNDABYGGÐ Í LANDBÚNAÐARHÉRAÐI
• Mynd 1. Ótitluð ljósmynd af Borgabyggð. (e.d). Kortasjá Borgarbyggðar. https://www.map.is/borgarbyggd/
Bls. 32 – HÓTEL OG GISTINGAR
• Mynd 1. Ótitluð ljósmynd af Hótel Varmalandi. (e.d.). Markaðsstofa Vesturlands. https://www.west.is/is/west/service/hotel-varmaland
• Mynd 2. Ótitluð ljósmynd af Fosshótel Reykholti. (e.d.). Catterfly. https://quality.catterfly.tech/accommodation/fosshtel-reykholt?isFromPkg=true
• Mynd 3. Ótitluð ljósmynd af Hótel Húsafelli. (e.d.). Visit West Iceland. https://www.west.is/en/inspiration/services/hotel-husafell
Bls. 35 - NÁTTÚRULEG KENNILEITI
• Mynd 1. Ruth og Þráinn. (2013). Haust í Heiðmörk. Fotki. https://public.fotki.com/Paurinn/other/2013/haust-i-heidmork/dsc01425.html
• Mynd 2. Oddur Sigurðsson. (e.d.). Ok árið 2003. Vatnajökulsþjóðgarður. www.vatnajokulsthjodgardur.is/is/svaedin/horfandi-joklar/inngangur/12-algengar-spurningar 
• Mynd 3. Ellisif Bjarnadóttir. (2021). Deildartunguhver.
• Mynd 4. Lucie Hermankova and Martin Tychtl. (e.d.). Hraunfossar. Laidback trip. https://www.laidbacktrip.com/posts/hraunfossar-barnafoss-waterfallshttps 
• Mynd 5. Ferðafélag Íslands. (e.d.). Eiríksjökull. Vesturland. https://www.fi.is/is/ferdir/allar-ferdir/eiriksjokull 
• Mynd 6. Ótitluð ljósmyd af vestur-Íslandi. (e.d.) Audleytravel. https://www.audleytravel.com/iceland/tours/a-private-tour-around-icelands-ring-road
• Mynd 7. Umhverfisstofnun. (e.d.) Birkikjarr. Húsafellsskógur Borgarbyggð. bls. 35 https://ust.is/nattura/natturuverndarsvaedi/fridlyst-svaedi/vesturland/husafellsskogur-borgarbyggd/
Bls. 38 – NIÐURSTÖÐUR
• Mynd 1. Eva Ósk Guðmundsdóttir. (2021) Kleppjárnreykjahver
• Mynd 2. Eva Ósk Guðmundsdóttir. (2021) Reykholtskirkja
• Mynd 3. Lucie Hermankova and Martin Tychtl. (e.d.). Hraunfossar. Laidback trip. https://www.laidbacktrip.com/posts/hraunfossar-barnafoss-waterfallshttps 
• Mynd 4. Umhverfisstofnun. (e.d.) Birkikjarr. Húsafellsskógur Borgarbyggð. bls. 35 https://ust.is/nattura/natturuverndarsvaedi/fridlyst-svaedi/vesturland/husafellsskogur-borgarbyggd/
• Mynd 5. Þórunn Reykdal. (2012.). Þórisjökull. Flickr. https://www.flickr.com/photos/8019361@N06/7679518114/in/photostream/

Myndaskrá
Öll kort eru unnin af nemendum verkefnisins í ArcGis úr gagnagrunni Íslands,nema að annað komi fram. 


	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	Slide Number 17
	Slide Number 18
	Slide Number 19
	Slide Number 20
	Slide Number 21
	Slide Number 22
	Slide Number 23
	Slide Number 24
	Slide Number 25
	Slide Number 26
	Slide Number 27
	Slide Number 28
	Slide Number 29
	Slide Number 30
	Slide Number 31
	Slide Number 32
	Slide Number 33
	Slide Number 34
	Slide Number 35
	Slide Number 36
	Slide Number 37
	Slide Number 38
	Slide Number 39
	Slide Number 40
	Slide Number 41
	Slide Number 42
	Slide Number 43
	Slide Number 44

