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Svæðið

Svæðið

Kleppjárnsreykir í Reykjadal

Sviðsmyndir

Núverandi staða Á versta veg Tækifærin

Kleppjárnsreykir eru í Reykjadal í 
Borgarfjarðarsveit.  

Helsta sérkenni Kleppjárnsreykja eru 
gróðurhúsin og hverinn en byggð 
byggðist upp á svæðinu við hverinn og 
var vatnið nýtt til kyndingar en mikið 
umfram vatn rennur úr hvernum.
Nýting á því vatni ætti að vera möguleg 
fyrir svæðið.  

Sjarminn við að sjá gufuna umlykja tréin 
og gróðurinn gerir svæðið einstakt.

Fyrir uppbyggingu fyrir svæðið sjálft 
væri gott að gera gott útivistarsvæði, 
eitthvað fyrir íbúa og gesti sem gæti 
aukið aðsókn á svæðið sjálft.

 

Kleppjárnsreykir í Reykjadal

Kleppjárnsreykir eruað mestu leyti flatt 
en þó má finna hóla og hæðir innan 
þess. Fyrir ofan byggðina eru klettar og 
borgir sem setja svip sinn á svæðið og 
tilvalið að gera göngustíga þangað. 
Einnig flæðir Reykjadalsá um svæðið.   

Kleppjárnsreykir í Reykjadal

Hægt að að halda áfram á sömu braut 
og er í dag, að nýta heita vatnið í ræktun 
í gróðurhúsum sem eru á svæðinu. 

En svo gæti alveg farið svo að 
gróðurhúsin yrðu ekki eins vel nýtt og 
þau eru í dag og að önnur og betri hús 
myndu opna annarstaðar á landinu. 
Jafnvel að þeim yrði lokað og flesti á 
svæðinu sem þar vinna yrðu atvinnu-
lausti. 

Einnig er hægt að skoða hvað má betur 
gera og nýta þessa helstu auðlynd 
Kleppjárnsreykja í eitthvað annað, eins 
og til dæmis baðstað. Hafa fleiri atvinnu-
greinar helduren gróðurhúsin. Dreifa 
eggjunum í fleiri körfur. Gríðarleg 
aukning ferðamanna gæti skapað 
atvinnu fyrir marga á svæðinu.
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Svæðið er skopulagt með það í huga að 
grunnskólaborn, íbúar og aðrir gestir 
geti notið dvalarinnar á Kleppjárnsrey-
kjum. 

Göngustígar tengja svæðið sem unnið 
er með við þorpið sjálft. Göngustígur er 
t.d. frá skólanum að svæðinu og einnig 
frá kaffihúsi og tjaldsvæði.

Stígar eru tvennskonar, annarsvegar 
lagðir möl eða viðarstígar, Stígurinn við 
hverinn og fyrirhugaða tjörn verður úr 
timbri og aðeins breiðari en 
malarstígurinn. Einnig liggur stígurinn 
upp í skóginn fyrir ofan þorfið og upp að 
borgunum.

Það sem er á dagskrá er að leggja 
göngustíga, planta trjám og gróðri, reisa 
nýtt gróðurhús, búningsklefa, pott og 
tjörn.

Við hverinn
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Við hverinn

Heit vatn úr hvernum nýtt í stóran heitan 
pott. Vatnið rennur niður læk í nokkrar 
tjarnir og stígur hitinn upp og myndar 
gufu við gróðurinn. Vatnið flæðir í 
gegnum gróðurhús þar sem nemendur í 
grunnskólanum í samstarfi við Land-
búnaðarháskóla nema sinna tilrauna-
starfi með plöntur og raka. Einnig liggur 
göngustígurinn í gegnum gróðurhúsið 
og eru allir velkomnir að ganga í gegn 
og skoða plöntuvalið. 

Göngustígur við hverinn og tjörn er úr 
dökkum við en leiðir vegfarendur á aðra 
stíga sem gerðir eru úr möl. 

Búningsklefi er úr sama við og göngu- 
stígur.

Plöntur við tjörn eru að mestu bleikar 
rósir af nokkrum gerðum og litatónum. 
Einnig eru nokkur tré við tjörnina.

Þónokkuð þéttur skógur er allt í kringum 
hverasvæðið og er því skjólsælt á 
svæðinu.

Áherslan er á skjól, gróður og gufu. Ekki 
þarf mikið og vítt útsýni þegar svona 
fegurð er að finna og er þetta þá einn af 
fáum stöðum sem einblýna ekki á 
útsýni. Hér er það nærumhverfið sem 
við einblýnum á. 

Áferð og stemning Allt fyrir augað

Við hverinn

Ljósgrá hrá steypa er notuð í heita 
pottinn og tjörnina. 

Dökkur viður notaður í göngustíg, 
búningsklefa og grind utanum 
gróðurhús. 

Vatnið er mikill partur af svæðinu sem 
unnið er með, bæði hljóð og mynd.

Ljósmynd tekin veturinn 2021 og sýnir 
heita gufuna stíga upp og leika um tréin. 
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