
Ef það manngerða verður of mikið, óhóflega mikið verður byggt á 
svæðinu, orkan úr hvernum verður ofnotuð með því að tengja
fleirri og stærri lagnir sem raska landinu það mikið að 
umhverfisþáttur svæðisins hverfur.

Fegrun Deildartungu

Deildartunguhver skartar sínu fegursta þar sem hringform fá að 
njóta sín og endurspeglast um svæðið allt frá glæsilegri hringlaga 
gönguleið um og yfir hverinn. Vistkerfi friðaðs burkna, 
tunguskollakambs verður sýnilegur gestum.

Ef ekkert yrði gert á 50 ára tímabili er líklegt að sóðaskapur frá 
mannana hendi geri vart við sig, náttúran sér um að litir 
jarðvegsins haldi sér vegna jarðhitans og girðing  sem er á svæðinu 
helst að öllum líkindum óbreytt.
Malargöngustígur að svæðinu væri farin að láta á sjá þar sem 
óæskilegur gróður og illgresi hefðu greiðan aðgang upp á yfirborð 
malarinnar.

Dagleið 1: Leiðin hefst með göngu frá Hvalfjarðarbotni og fyrsti leggurinn yrði þaðan að Fitjum í Skorradal. Sú leið 
er til frá fornu fari og heitir Síldarmannagötur. Nokkuð fjölfarin og merkt að stórum hluta. 
Dagleið 2: Lagt af stað frá Fitjum, inn með Fitjaá, að Hvítserk, þaðan að Englandslaug, Gíslavörðu, Krosslaug og að 
Iðunnarstöðum. 
Dagleið 3: Gengið er gegnum skóginn á Tungufelli, yfir Grímsá, í gegnum skóginn á Oddstöðum, ofangarðs á Gullber-
astöðum og Lundi og yfir Lundarháls í Flókadal. Þar kemur til greina gisting á Múlastöðum eða Brennistöðum.
Dagleið 4: Farið af stað úr Flókadal yfir hálsinn að Kleppjárnsreykjum og þaðan í Reykholt.
Dagleið 5: Frá Reykholti innundir Augastaði, yfir Hálsasveit að Hraunfossum í Húsafell.

Deildartunguhver er norðan Reykjadalsár í Reykholtsdal um 37 km frá Borgarnesi. Kraumandi hverinn sem er 
friðaður er vatnsmesti hver Evrópu og spúir upp um 180 lítrum af 100 gráðu heitu vatni á sekúndu. 
Deildartunguhver er samheiti yfir marga hveri á 50 m svæði. Vatnið rennur um 34 kílómetra leið til Borgarness en 
lengd hitaveituleiðslunnar til Akraness er um 64 kílómetrar. Tengt virkjun á svæðinu þá komst heitt á bæina árið 
1981 og voru veitumannvirkin vígð snemma árs 1982. Árið 1979 var jörðin umhverfis hverinn tekin eignarnámi fyrir 
hitaveitu en áður eða í um það bil 200 ár var svæðið í eigu Deildartunguættarinnar eins og hún var gjarnan nefnd. 
Árið 1941 var garðyrkjustöðin Víðigerði byggð við hverinn, þar eru ræktaðir tómatar og er sú starfsemi enn í rekstri. 

UM DEILDARTUNGUHVER, JARÐVEG OG BERGGRUNN ÞESS

Borgarfjarðarbraut er fimm daga gönguleið sem liggur í gegnum Borgarfjarðardali, frá Hvalfjarðarbotni til Húsafells
Dagleið 4: Á degi fjögur með viðkomu á Deildartunguhver. Farið er frá Kleppjárnsreykjum upp með Reykjadalsá, gengið 
yfir hana við Deildartunguhver og þaðan upp á Borgarfjarðarbraut þar sem gengið er í áttina að Reykholti.

Á V
ERSTA VEG AÐ ÓBREYTTU Á BESTA VEG

Berggrunnur í Borgarfirði er gamall berggrunnur frá lokum Tertíer. Yngri jarðmyndanir eru efst í dölum og mynduðust 
þær undir jökli. Berggrunnurinn er þéttur og sprungulaus. Eitthvað er um sprungur við Deildartunguhver og 
Kleppjárnsreyki. Jarðhitinn er tengdur gömlu sprungukerfi. Almennn ásýnd landslags er mótuð af jöklum frá síðustu 
ísöld með dalfyllur og öðru jökulrænu seti. Klassískt íslenskt basalt er að finna við Deildartunguhver. Þar er ekki 
árset en mikinn jarðhita er þar að finna og góð skilyrði til ræktunar á t.d. rótargrænmeti. Ýmis örnefni á svæðinu 
gefa vísbendingar um að mýrlendi hafi verið ríkjandi við Deildartunguhver og má þar nefna örnefni eins og Túnmýri, 
Stekkjarmýri, Grófamýri, Grafarmýri, Kársnesmýri og Hveramý.

 



Tunguskollakambur er sérstakt afbrigði af skollakambi en hann vex við Deildartunguhver og er friðað 
afbrigði af burkna og hefur fundist á tveimur stöðum á landinu. Árið 2016 fannst tunguskollakambur 
einungis á öðrum staðnum þrátt fyrir að hans væri leitað á báðum þekktu fundarstöðunum. Stofn 
tunguskollakambs er talinn mjög lítill og er hann með mjög takmarkaða útbreiðslu. Þetta einstaka afbrigði 
burkna er í þar til gerðu vistkerfi á staðnum til sýnis fyrir gesti.

Ekið er á staðinn milli hárra fallegra trjáa, inn á skemmtilegt hringlaga malbikað bílastæði þar sem 
umferðinni er stýrt í eina átt. Frá bílastæðinu liggur hellulagður göngustígur sem annað hvort leiðir 
viðkomandi að opnu grónnu svæði eða upp á hringlaga steinsteypta göngubrú í kringum og upp á klöppina við 
Deildartunguhver með frábæru útsýni.

Tunguskollakambur

Framtíðarsýn
Til að laða ferðamanninn enn frekar að væri góð viðbót að fá glæsilegt hótel á staðinn þannig að gestir 
Deildartungu gætu dvalið þar yfir nótt eftir annasaman dag í útivist. Hótelið væri fín tenging við þá þjónustu 
sem Krauma - heilsulind bíður upp á en þar eru fimm heitar náttúrulaugar og ein köld ásamt gufuböðum og 
veitingastað þar sem lögð er áhersla á ferskt hráefni úr héraði. Náttúrulaugarnar innihalda hreint og tært 
vatn, beint úr Deildartunguhveri sem kælt er með vatni undan öxlum Oks. Gestir á svæðinu myndu svo toppa 
daginn með næturgistingu á glæsilegu og rómantísku hóteli.

Gönguhringurinn veitir gestum möguleika á að horfa ofaní hverinn og upplifa þannig öfl náttúrunnar frá öðru 
sjónarhorni og ef horft er til norðurs blasir Krauma - heilsulind við. Setubekkir eru til staðar og grænmeti 
sem ræktað er á staðnum er til sölu. Ætar plöntur og ber vaxa í þar til gerðu beði sem er staðsett á leiksvæði 
ætlað börnum en þar er vegasalt og klifur byggt úr timbri.
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