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Inngangur

Borgarfjarðarbraut er fimm daga gönguleið sem liggur í gegnum Borgarfjarðardalina.

Leiðin byrjar í botni Hvalfjarðar við mynni Botnsdals og endar í Húsafelli.

Hvalfjörður er eitt af þeim svæðum í nágrenni þéttbýlisins við Faxaflóa sem gefa nánast ótæmandi tækifæri til að njóta náttúrunnar með hollri og góðri útivist fyrir alla 
fjölskylduna.

Gangan er fimm daga með fjörgra nótta gistingu.

Fyrsta daginn er gengið frá botni Hvalfjarðar og gengið að Fitjum í Skorradag, leiðin er frá fornu fari og gengur undir nafninu Síldarmannagötur og nafnið er talið koma frá 
þeim tíma sem síld á að hafa verið í miklum mæli í Hvalfirði. Svo mikið á að hafa verið af henni að helst var hún veidd með varnargörðum sem hlaðnir voru á fjöru og 
henni svo mokað upp í flóði. Síðustu sögur um alvöru síldarveiðar í Hvalfirði eru síðan rétt eftir stríð.

Það er á brattann að sækja fyrsta legginn en fljótlega má njóta útsýnisins. Á Fitjum stendur bændakirkjan Fitjakirkja sem er í Hvanneyrarprestkalli í 
Borgarfjarðarpróffastdæmi.

Annar dagur er gengið frá Fitjum inn með Fitjaá að Hvítserkþaðan að Eiríksvatni, eftir hálsinum milli Skorradals og Lundareykjadals að Pétursvirki á Englandi, þaðan niður 
að Englandslaus, Gíslavörðu, Krosslaug og að Iðunnarstöðum. Það er verið að opna hotel og veitingastað á Iðunnarstöðum.

Þriðji dagur er gengið í gegnum skóginn á Tungufelli, yfir Grímsá í gegnum skóginn á Oddstöðum ofangarðs á Gullberastöðum og Lundi og yfir Lundarháls í Flókadal. Þar 
kemur til greina að gista á Múlastöðum eða Brennistöðum.

Fjórði dagur er gengið úr Flókadal yfir haldinn að Kleppjárnareykjum og þaðan í Reykholt.

Fimmti og síðasti dagurinn er gengið frá Reykholti innundir Augastað yfir í Hálsasveit að Hraunfossum og í Húsafell. Í Húsafelli eru frábærir gististaði og hægt að taka smá 
útúrdúr og kíkja í Giljaböðin.

Gangan hentar vel öllum þeim sem hafa gaman af útivist og fallegri náttúru, ekki er gengið mikið upp í mótið nema þegar gengið er upp að Paríadísarfoss á fyrsta degi 
göngunar. Litlir útúr dúrar eru á göngunni ef göngugarpar vilja bæði til að skoða fossa, kíkja í bjórmenninguna á Streðja og fleiri staðir.



Markmið
Markmið verkefnins er að draga fram sérstöðu svæðisins frá Hvalfjarðarbotni að Húsafelli með landslagsgreiningu. Þetta er gert með því að safna saman gagnlegum 
upplýsingum um náttúrufar, menningarminjar ásamt skynjun. Og ná sameiginlegri sýn þátttakenda á sérstöðu svæðsins til að varðveita helstu sérkenni svæðiðins, 
styrkja landslagið. Að útbúa grunn fyrir frekari ákvöðunartöku um landmótun og landnotkun. Að setja fram legu/feril gönguleiðarinnar Borgarfjarðarbraut sem er skýr 
og öllum aðgengileg og til að íbúar sveitafélagana og aðrir gestir njóti góðs af.

Í landslagsgreiningunni verður fylgt norskum leiðbeiningum um landkosta og sérstöðugreiningu (Landskapsanalyse – framgensmate for vurdering av
landsskapskarakter og lansskapsverdi og veileder). Sérstök svæði eru bæði heildar og minni einkennissvæði.

Unnið er með gögn úr gagnagrunni ArcGIS ásamt öðrum aðgengilegum upplýsingum.

Nýta innviði sem eru fyrir hendi eins og gististaði, hótel ,laugar og brýr. Markhópur er fólk sem vill ganga í kringum 30 km á dag og gista í góðu rúmi og fá góðan mat 
og drykk að lokinni göngu. Gönguleiðin er hugsuð með áhugaverða staði í huga, manngerða, náttúrufarslega o.s.frv.

Landslag er er allt í kringum okkur hvort um staðbundið 
lítið grænt svæði eða stórt fjall er að ræða - samband 
mannsins og náttúrunnar.
Landslag hefur efnahagsleg gildi og getur oft verið 
aðalþáttur í að laða að fyrirtæki og ferðaþjónustu.
Landslag hefur félagslegt gildi sem er mikilvægur partur 
í lífi fólks, okkar sjálfsmynd og vellíðan.
Landslag hefur umhverfisgildi og er mikilvægt fyrir 
vistkerfin, dýralífið og menningarlegt gildi fyrir 
samfélagið sem og nýtingu mannsins á landinu.

Því er mikilvægt að við skiljum eðli landslagsins þegar 
við hugleiðum hvernig best er framkvæma breytingar og 
að breytingarnar verið til hins betra.
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Landmótun
Grunnur Borgarfjarðar er byggt á gömlum berggrunni frá lokum 
Tertíer-tímabilsins. Berggrunnurinn er rofinn hraunlagastafli með 
þekju af lausum setlögum, úr basísku og ísúru gosbergi og er eldra en 
3,3 milljón ára. Blágrýti er lang algengasta bergtegundin í 
Borgarfjarðardölum, en þó kemur líparít fyrir á nokkrum stöðum. 
Hraunlög úr blágrýti hafa hlaðist upp ofan á hvert annað sem skýrir 
hamrabeltin í hlíðum fjallanna. Á milli gosa hlaðast upp þunn lög úr 
ýmis konar móbergi sem er aðallega gosaska, gjall og 
árframburður (set). Móbergið molnar fyrr en blágrýtið. Blágrýtið er 
storkuberg, dökkt að lit og þungt í sér þannig að vatn vinnur illa á því 
(Skorradalur-NAT ferðavísir). Síðar eða á síð-ísöld mótast landslagið og 
skilur eftir sig fjöll ár og dali. Hér eru aðallega útræn öfl að verki við 
landmótun. En útræn öfl eru helst veðrun, upphleðsla setlaga, 
skriðuhlaup, straumvötn, jöklar og jökulrof, höf og sjávarrof. 
Einkennandi fyrir landslag í Borgarfirði er landmótun sem er undir 
áhrifum frá ísaldarskeiði, þar sem jökullinn hefur skorið landið og 
myndað dali ásamt því að laus efni eins og set hefur hlaðist upp eins 
og sjá má við Borgarfjarðarbrúnna, ásamt skriðum og alls kyns 
upphleðslu jarðvegs eða jökulsets. Annar áhrifaþáttur er svo endalaust 
vatnsrof hafs og rennandi vatns. 
Helstu form fjalla og dala. Dalamyndun eftir jökul ísaldar er oftast 
nefnt þroskað landslag. Þannig verða v-laga dalir sem myndast við 
árfarvegi, að u-laga formi þar sem ár renna um eða stöðuvötn 
myndast.
Jarðhiti. Berggrunnurinn er víðast sprungulaus en þó er eitthvað um 
sprungur við Reykholt, Deildartunguhver, Kleppjárnsreyki og fleiri 
staði. Jarðhitinn er tengdur gömlu sprungukerfi. Á ísöld myndar ísinn 
farg á landinu sem veldur því að landið liggur neðar og lyftist upp eftir 
að ísinn hörfar. Í Borgarfirðinum eru dæmi um allt að 140 m háar 
strandlínur. Þegar tveir jöklar hörfa, myndast eggjuð fjöll og tindar eins 
og Skessuhorn. V-laga dalir myndast einkum við vatnsrof þegar ár 
grafa sig í gegnum berggrunninn. Hafaldan sér svo um að grafa sig í inn 
í dalina (Brynhildur Magnúsdóttir).







Síldarmannagötur
Gangan hefst við Botnsdal í Hvalfirði og er gengið vestan við 
Brunná um Botnsheiði, Síldarmannabrekkur um reiðskarð og 
norður með Bláskeggsá og er gangan mest á fótinn í fyrstu upp 
að Paradísarfossi. Fossin á uppruna sinn í Brunnártjörn sem 
Brunná rennur í. Austan við fossinn er Botnskógur. Hægt er að 
ganga til vesturs á fjallið Þyril sem er 393m hátt en þaðan er 
stórkostlegt útsýni yfir Hvalfjörðinn og fjallið fallegt því auðvelt 
er að sjá skýr mörk hraunlaga frá mismunandi tímum (Einar 
Skúlason, WAPP). Með þessu lengist gangan um 1-1,5 klst. en án 
þeirrar göngu er gangan um Síldarmannaslóð um 16 
km. Bláskeggsá er upprunin frá Botnsheiði og þar tekur fossinn 
Þyrill við og rennur vatnið úr honum í Hvalfjörðinn á 
Bjarteyjarsandi. Þegar komið er að Grjóthlíð er mjög gott útsýni 
að Litlasandsdal og að Miðsandi og Hvalfirði, þar sem Hvalstöðin 
Hvalur hf. var með starfsemi sína og var bækistöð hersins í seinni 
heimsstyrjöldinni. Á þessum stað blasir basaltfjallið Akrafjall við 
sem er dæmigert fyrir landmótun ísaldarjökuls og er talið hafa 
myndast fyrir 4,5-3 milljónum ára (WAPP) Á göngusvæðinu sjálfu 

eru ýmis fjöll. Austan við gönguleiðina má finna Hvalfell sem er 
848 metrar yfir sjávarmáli og Hvalvatn sem er í 378 m.y.s. Það er 
4,1 km² og dýpst 180 m og talið annað dýpsta stöðuvatn 
landsins. Selfjall er 438 m. Fossinn Glymur rennur frá Botnsá sem 
á upptök sín í Hvalvatni austan Hvalfells og er annar stærsti foss 

landsins eða 198 m. Glymur er á umræddu svæði en þó á annarri 
gönguleið sem nefnist Leggjarbrjótur. Þar er Brynjudalsá í 
Brynjudal. Vestar og því sem ofar dregur má finna fjallið 
Sjónarhól sem er 405 m hátt. Þar rennur Draghálsá við Hálsinn. 
Fitjá rennur niður í Hvalfjörðin og hefur myndað tjarnir ásamt 

Brunná en þær eru Brunnártjörn, Einstakatjörn 
og Fálkagilstjarnir.

Bláskeggsá

Paradísarfoss

Þyrill

Ávangur



Frá Fitjum í Skorradal
Skorradalur er syðstur Borgarfjarðardala. Hann liggur að Skarðsheiði til suðurs 

og að Lundareykjadal til norðurs. Suð-vestan liggja mörkin að Brekkufjalli, að 

Andarkílsá og þaðan að Hestfjalli. Dalurinn myndast á ísöld af völdum 
skriðjökuls og og hefur fjallgarða allt í kringum sig. Jökullinn hefur legið yfir 

öllum Borgarfirði fyrr utan top Skarðsheiðar sem hefur staðið upp úr. Dalurinn 
er u-laga sem kallast á máli jarðfræðinga þroskað landslag. Skorradalsháls 

skilur að Skorradal. Jökullinn er talinn hafa verið nokkur hundruð metra þykkur. 
Dalurinn er um 25km langur.

Vatnafar. Skorradalsvatn er í jökulsorfinni dæld. Það er 14,7 m2 og rúmlega 

16km langt og rúmlega km á breidd þar sem það er breiðast og dýpst er það 

48 metrar, en viðast hefur það mælst 25m. Lengsta fjaran og mestu grynningar 
eru frá Hrísás og að Vatnsósum. Vatnið leggur oft á vetrum og hefur ís haldist á 

því í 3-4 mánuði og er yfirleitt vel mannhelt. . Dalurinn er mikið skorinn af 
jöklinum og tekur Skorradalsvatn mikinn toll af svæðinu.

Jarðmyndun í Skorradal ber merki ísaldarjökulsins og eru setlög áberandi en 

undir er blágrýti , basalt og eldra móberg

Fitjar eru í framanverðum Skorradal þar er laug og Fitjá sem Kjúkufoss rennur 

úr. Andakílsá sem er dragá rennur um Skorradal úr Skorradalsvatni og rennur 
um 12 kílómetra leið þar sem hún endar í Hvítá í Borgarfirði. Andakílsá var 

virkjuð 1947 og er í dag rekin af Orkuveitu Reykjavíkur. Í ánni veiðist bæði lax 

og silungur. Dragá á upptök sín í Geldingardragi og rennur í Skorradalsvatn sem 

rennur í Hvítá frá Kerlingarfossi. Fitjá er upprunin í Eiríksvatni og rennur einnig 
í Skorradalsvatn. Helstu fossar sem renna frá Fitjá eru Hvítserkur í 

Lundareykjadal, Keilufoss, Kjúkufoss og Kvíafoss.

Hvítserkur í Lundareykjadal

Skorradalur.is

Andakílsá



Skarðsheiði er1053 metrar að hæð og er hún áhrifavaldur í veðurfari og virkar sem
skjöldur. Það snjóar gjarnan sunnan hennar en ekki norðan við. Jarðefni
Skarðsheiðarinnar eru einkum grágrýti, líparít og basalt. Í norðurhlíðinni er eldra
móberg. Í efsta hluta fjallsins eru flöt basaltlög sem talin eru koma úr megineldstöð í 
Hafnarfjalli og Skarðsheiði og sjá má skil á milli laga frá tertíer og árkvarters tímabilsins. 
Undir hömrunum er þykkt líparítlag frá Skessuhorni að Villingadalsá. Mófell er einnig
líparítfell og er brúnbleikt að lit, sama má segja um fjallið Ok. Vatnadalur er á bak við
Mófell og þar á Kaldá upptök sín.

Skessuhorn er stundum einnig nefnt Heiðarhorn en deilur hafa staðið um hvort reynist
réttara. Það er 967m að hæð. Skessuhornið er hvasshyrnt fjall sem myndast þegar tveir
ísaldarjöklar hopa.

Hestfjall er 211 metra hátt og í því er áberandi berggangur á norðvesturhlíðinni. 
Dragafell og Brekkufjall . Andakílsárgil grefur sig í gegnum andesítberg sem er ísúrt berg 
og þar má finna fullt af kalsít-kristöllum. Þar eru skemmtilegir skessukatlar en þeir
myndast í ám og lækjum sem renna á ósléttum botni og eru mjög oft hringiður sem
sverfa með lausu grjóti veggbrattar holur.(Þorleifur Einarsson, 1994 .

Skarðsheiði

Fjöll

Skessuhorn
Svavaralfred.blog.is



Lundareykjadalur
Lundareykjadalur nefndist áður Reykdalur syðri og er einn af 
Borgarfjarðardölunum. Hann er 25 km langur og liggur á milli tveggja brattra 
hálsa á milli Skorradals og Flókadals. Kenndur við Lund,sem er neðan við 
miðjan dal norðan Grímsár sem rennur um dalinn(Wikipedia). Dalurinn er 
víðari, flatari og grynnri en Skorradalur þar sem ekki er gríðarstórt vatn 
heldur rennur Grímsá eftir honum, sem talin er ein af bestu laxveiðiám 
landsins. Dalurinn er dæmigerður fyrr jökulsorfinn dal.

Grímsá á upptök sín í Reyðarvatni þar sem í renna minni ár og lækir sem eru 
að nokkru leyti uppsprettuvatn. Tunguá rennur einnig í Grímsá við Oddstaði 
og Brautartungu. Hún á upptök í Kvígindisfelli og er 20 km löng, vatnasvið 
hennar er 67 ferkílómetrar og hún er laxgeng. U.þ.b. 10 km frá er 
Englandsfoss sem er 8 metra hár (Veiðistaðavefurinn). Grímsá er bugðuá sem 
hlykkjast um dalinn, og grefur sér leið til að mæta mismunandi vatnsmagni 
sínu og gefur dalnum svip með siínum náttúrulegu línum. Heildarlengd 
hennar er 42 kílómetrar.

Krosslaug eða Reykjalaug er um 7 km innan við ármót Tunguár og Grímsár 
rétt neðan við Brautartungu. Laugin er 43°C heit og friðlýst en þar er girt í 
kring um hana. Veggir laugarinnar voru hlaðnir upp árið 1980 undir umsjón 
þjóðminjavarðar. Það má líka nefna Englandslaug sem er í landi Englands.

Brautartunga er tjaldsvæði og félagsheimili, þar var sauðfjárbú, hesta- og 
kúabú asamt kjúklingaeldi.



Flókadalur
Flókadalur fær nafn sitt frá Hrafna-Flóka sem tók sér bólfestu þar 
við landnám. Hann er staðsettur á milli Reykholtsdals og 
Lundareykjadals. Dalurinn er mikið svipminni en hinir fyrrnefndu 
og er breiður og grunnur og liggur á milli tveggja lágra hálsa og í 
miðjunni er hryggur sem skiptir honum upp. Flókadalur er mikið 
hrjóstugri og gróðursnauðari en hinir og skýringin liggur aðallega 
í því að árnar tvær sem renna í gegnum hann eru vatnsminni og 
meira er um klettaborgir sem taka ekki á sig gróðurþekju 
(Brynhildur Magnúsdóttir). Tvær ár liggja um Flókadal og eru þær 
Flókadalsá og Geirsá. Frá Flókadal er fallegt útsýni niður á 
landbúnaðarland. Flókadalsá eða Flóka eins og hún er stundum 
nefnd er lítil bergvatnsá sem hefur hvorutveggja einkenni drágár
og lindár. Hún á upptök sín í vestanverðu Oki og fellur þaðan 35 
km leið til Hvítár í Borgarfirði, rétt ofan við Svarthöfða. Áin er 
laxgeng. Vatnasvið hennar 160 km( veidistadir.is). Áin endar í 
Flókadalsvatni. Frá Flókadal gefur að lita fallegt útsýni niður á 
ræktað landbúnaðarland sem gefur aðra upplifun en fyrri dalir 
göngunnar. Í dalnum er mikið um klettaborgir og mela. Nokkur 
smávötn og tjarnir má sjá í dalnum eins og þrándarvatn, 
Bláfinnsvatn, Skógarvatn, Laugutjörn og margar fleiri minni vötn 
og tjarnir. Breiðafjall hvammshnjúkur, Hofsás og 
Hreppsendasúlur



Kleppjárnsreykir eru í Reykholtsdal skammt frá Reykholti.

Svæðið einkennist af miklum jarðhita því þar eru margir vatnsmiklir 
hverir. Sameiginlegt vatnsrennsli úr hverum og laugum í Reykholtsdal 
eru 4 hundruð lítrar á sekúndu. Þrír fjórðu hlutar koma frá 
Deildartunguhver og Kleppjárnsreykjum sem er annar vatnsmesti 
hverinn í dalnum. Hér er aðstæða góð fyrir ræktun enda eru nokkuð 
mörg gróðurhús á staðnum, en þó töluvert hrörleg að sjá. Það má sjá 
að uppbygging hefur verið mikil í Reykholti en minna gert fyrr 
Kleppjárnsreyki

Hyrna er 300m

Hái hnjúkur

Kleppjárnsreykir



Reykholt
Gufuhverir myndast á háhitasvæðum þar sem grunnvatn jarðhitakerfanna 
(djúpvatnið) er það djúpt að einungis gufa eða gas sem sýður úr því nær til yfirborðs. 
Gufa og gas sem sýður upp af djúpvatninu blandast yfirborðsvatni, verður að 
þéttivatni (gufan) eða rýkur burt. Þar verða til heitar skellur með gufu- og leirhverum. 
Fjölbreytni er mikil meðal þeirra, allt eftir gasinnihaldi í gufunni og því hvernig hún 
hittir á yfirborðsvatn. Skýr mörk eru ekki nema milli eiginlegra gufuhvera, þar sem 
ekkert yfirborðsvatn er, og sísjóðandi vatnshvera þar sem mest er af yfirborðsvatni. 
Leirhverir eru þar á milli.

Hverasvæðið hér hefur yljað fólki í meira en 1000 ár – og því horfum við í vissum 
skilningi hér á eina elstu hitaveitu í heimi. Áður fyrr voru hverirnir á þessu svæði tveir: 
Skrifla og Dynkur. Vatnið úr þeim var ólíkt og því talið að þeir væru úr ólíkum vatns-
æðum, en þegar borað var eftir heitu vatni á áttunda áratug 20. aldar hafi æðarnar 
fallið saman. Þaðan kemur vatnið í hitaveituna fyrir húsin á staðnum í dag og er kennt 
við stærri hverinn, Skriflu. Þaðan rann líka vatnið allt frá öndverðu í Snorralaug og 
sömuleiðis lá þaðan gufustokkur um hríð að bæjarhúsum. Fyrir nokkrum árum var 
hlaðið grjóti utan um hverinn. Hleðslan
er svo krýnd með listaverki – andliti Snorra Sturlusonar – höggvið í stein af Páli 
Guðmundssyni á Húsafelli.

Laugin í Reykholti hefur verið í notkun allt frá landnámsöld og á sinn þátt í að 
Reykholt varð miðstöð valda og áhrifa á miðöldum, hún fékk þá nafn af Snorra 
Sturlusyni. Snorralaug fær heita vatnið úr hvernum Skriflu og voru lagðar þangað 
leiðslur, stokkar úr flötum steinum. Heita vatnið var til að auka vellíðan, til líknar og 
lækninga, og böð voru einnig félagsleg athöfn. Snorralaug hefur í aldanna rás verið 
auðkenni staðarins. Hún hefur haldið lagi sínu nokkurn veginn frá upphafi, en tvisvar 
til þrisvar á hverri öld þarf að hressa hana við þar sem hún gengur úr lagi vegna 
jarðraskana.



Húsafell

Barnafoss

Hraunfossar

Hraunfossar – (einnig nefndir Girðingar) – er samheiti á ótal tærum, fossandi lindum sem koma 
undan Hallmundarhrauni, sem á þessum stað er nefnt Gráhraun, og renna í Hvítá. Skammt frá 
Hraunfossum er bærinn Gilsbakki á hvítársíðu, nálægt áningarstaðnum húsafelli þaðan er ekki er 
langt til Reykholts .
Úrkoma sem fellur á hraunið og jarðvatn sem síast frá umhverfinu, rennur á milli hraunlaga og 
kemur fram við hraunjaðarinn og myndar Hraunfossa. Vatnið kemur fram undan hraunjaðrinum 
á um 1 km löngum kafla. Falla þar fram í Hvítá ótal bunur og fossar, um kletta og skógarkjarr, 
allan ársins hring. Rennslið frá lindunum er um 5 m³/s (rúmmetrar á sekúndu) og vatnshitinn um 
3,5°C.
Barnafoss er Í gljúfri Hvítár ofan við Hraunfossa. Staðurinn er þekktur fyrir steinboga (brýr) sem 
áin hefur markað í bergið með ógnarkrafti sínum. Meðalrennsli árinnar er að jafnaði 80 m³/s en 
hefur í flóðum mælst allt að 500 m³/s. Þá flæðir áin upp úr þrengingunum og yfir nærliggjandi 
svæði eins og umhverfið ber með sér. Svæðið var friðlýst árið 1987 (wikipedia). Þannig 
má glögglega sjá hvernig vatnið hefur unnið á Hallmundarhrauni en nær ekki að vinna á hörðum 
Blágrýtisbreggrunninn. (Brynhildur Magnúsdóttir). Helstu ár á svæðinu eru Litla Fljót, 
Geitá, Hrauná, Norðlingafljót, og Kaldá. Aðrir fossar eru meðal annars Langifoss sem rennur 
niður við Giljaböðin.
Fjallið Strútur er í 17 km fjarlægð frá Húsafelli og er 938 m hátt, þar er gott útsýni yfir 
Borgarfjörð og mikil fjallasýn
Jökullin ok er staðsettur í samnefndu fjalli en hann telst ekki lengur jökull. Hann hefur bráðnað 
mikið á síðustu árum og til að teljast til jökuls þarf hann að hníga undan eigin fargi og til þess 
þarf þykkt hans að ná 40-50 metrum. Okið er fyrsti jökull Íslands til að missa þessa nafnbót 
(ruv.is.).
Oddar skógarleið fer í gegnum sumarhúsabyggð 
í Húsafelli. Farið síðan eftir slóða sem liggur í gegn um skóginn komioð að Hvítá skammt frá þar s
em Norðlingafljót rennur út í Hvítá. Þar er foss sem heitir Hundavaðsfoss. Ákaflega fallegt svæði.



Húsafell

Deildargil- Bæjargil

Hallmundarhraun og hellar

Hallmundarhraun er stærsta hraunbreiða í Borgarfirði og nær að Eiriksjökli og
Langjökli. Hraunið er helluhraun er talið er hafa myndst á 10.öld skömmu eftir
landnám Íslands. Hraunið hefur flætt úr all stórum gíg undir Langjökli. Líklegt er talið

að gosið hafi verið langvinnt og staðið í nokkur ár. Í Hallmundarkviðu er frásögn af
gosinu og er því elsta lýsing af eldgosi á Íslandi. Þar er greint frá jarðskjálftum, 
kvikustrókum, gosmekki, hraunrennsli og mannskaða af völdum gossins
(wikipedia.com). Í Hallmundarhrauni finnast hraunhellar þar á meðal stærstu hellar
landsins, þekktastir eru Víðgelmir, Surtshellir og Stefánshellir. Slíkir hellar myndast

þegar hraunið finnur sér leið í gegnum rásir sem tæmast síðan( visindavefur.is).
Skógarhraun er birkivaxið hraun vestan í Hallmundarhrauni og Gráhraunn í austari
hlutanum. Oddar skógarleið fer í gegnum sumarhúsabyggðina í Húsafelli. Farið síðan
eftir slóða sem liggur í gegn um skóginn komið að Hvítá skammt frá þar sem
Norðlingafljót rennur út í Hvítá. Þar er foss sem heitir Hundavaðsfoss. Ákaflega fallegt

svæði.
Bæjargil í Húsafelli sýnir heilmikla jarðlagasögu. Bæjargil er úr súru líparít sem sýnir
veikleikafleti þar sem líparítið er talsvert mýkra en hraunið. Bæjargil er að finna fyrir
ofan bæjarstæði á Húsafelli. Gilið er vítt og djúpt og skilur þar á milli Bæjarfells og
útfjallsins. Innarlega í gilinu er hár foss Langifoss og þar í hlíðunum er að finna

auðunnið og sérstætt rauðleitt og bláleitt grjót sem ábúendur Húsafells, þar á meðal
myndlistamaðurinn Páll á Húsafelli, hafa unnið úr legsteina og aðra steinafurðir. Fært
er úr gilinu upp við fossinn og að baki hans er tveir aðrir háir en vatnslitlir fossar
(wikipedia).



Áhugaverðir staðir frá jarðfræðilegu sjónarhorni

Borgir við borgarfjörð jökullinn skilur harðasta bergið eftir og myndar klettaborgir.

Rauðsgil Rauðsgil hægt að rölta um gilið og sjá jarðlög og jarðsögu. Okið er dyngja

Bæjargil í Húsafelli Húsafell hefur líka mikla jarðlagasögu. Bæjargil súrt líparít-veikleikafletir. Surtshellir og Víðgelmir

Andakílsárgil Andarkílsárgil áin a grafa sig í gegnum andesít sem er ísúrt berg fullt af kalsít-kristöllum- skemmtilegir skessukatlar

Kirkjufell mjög áhugavert-skoða nánar

Kolgrafarfjörður líparít- Hafnarfjall er basalt en djúpbergið er granófír

Mannvirki. Bláskersá í hvalfirði .Þar er brú sem er fallegt mannvirki og fellur vel inn í landslag -ein elsta steinbrú landsins - er í niðurníðslu

fossinn Hvítserkur Áin er dragá, nokkuð miðluð af stöðuvatni og er rúmlega 10 km að lengd

Hvítserkur liggur eins og brúðarslör yfir landinu í Skorradal



Orka og veitur
Náttúruauðlindir
Í andarkílsár er vatnsaflsvirkjun.
Þar er nýtt vatnsafl til að framleiða
rafmagn. Virkjunin er í eigu Orka
náttúrunnar ON.

Urrðarfellsvirkjun er í Borgarfirði
Mikill jarðhiti, margir hverir og kraftur
vatns mikill á svæðinu.
Krafturinn og hitinn er nýttur á 
margavegu frá því að baka rúgbrauð, nýta
heitt vatn í náttúrulaugar og upphitun
hús og gróðurhúsa og við framleiðslu
rafmagns.

Má nefna hérna Kleppjárnsreykir og
Deildartunguhver.

Kolefnissporið

Hellisheiðarvirkjun

Myndir frá ON.is



Mikið er af hestaleigum og hestarækendum á svæðinu.
Má þar nefna Oddstaði sem komið er við á degi númer tvö. 
Oddstaðir er líka þátttakendur í prógramminu "Bændur 
græða landið" og gróðursetja 3 ný tré á hverju ári til að
minnka CO2.

Á svæðinu eru bændur sem bjóða uppá persónulega og góða
þjónustu.

Margir bændur starfa undir konseptinu"Beint frá bónda" og
er þar borðið uppá vörur sem hafa verið unnar á staðnum af
fólki á staðnum og þannig er þriðja aðila haldið utan fyrir
það. Má þar nefna til dæmis Háafell í Borgarfirði en þar er 
verið að rækta geitur og gerður geitaostur sem gestum er 
boðið að smakka ásamt kaffi og te. Eins er boðið uppá létta 
göngutúra með geiturnar.

Á Sturlureykjum eru ræktaðir hestar og haldið úti hestaleigu
ásamt því að jarðvarminn er nýttur til að baka rúgbrauð.

Dýr

Geitur á Háafelli

Hestar við Oddstaði

Myndir frá haafell.is
Oddstadir.is



Vatn
Á svæðinu eru margir frábærir staðir til að baða sig allt frá
manngerðum sundlaugum í náttúrulaugar. Sundlaugin í Húsafelli
hefur ávalt mikið notið mikilla vinsælda með heitum pottum og
rennibraut

Sundlaugin á Kleppjárnsreykjum, skemmtileg sveitasundlaug eins og
þær gerast bestar, góð laug og pottar.

Giljaböð eru náttúruböð í nágrenni Húsafells og eru þau staðsett í 
tignarlegu gljúfri. Giljaböðin eru jarðhitalaugar með mismunandi
hitastigi, (30–41°C) , en úr þeim er fallegt útsýni yfir gilið sem býr yfir
fallegum jarðmyndunum. Laugarnar eru byggðar í anda hinnar fornu
Snorralaugar og því ekta íslands upplifun að fara þangað.

Krauma er staðsett við Deildartunguhver í Reykholtsdal hann er 
vatnsmesti hver Evrópu og er friðaður. Hverinn er skýrt dæmi um þá 
ógnarorku sem býr í jörðinni, en kraumandi hverinn spúir upp um 
180 lítrum af 100°C heitu vatni á sekúndu. Þessi mikla
náttúruauðlind hefu verið nýtt í Krauma sem eru manngerðar
náttúrulaugar en ekkert hreinsiefni er bætt út í vatnið heldur er 
nýttur karftur vatsins og því hröð vatnsskipti nýtt.
Hreppslaug í nálægð við Hvanneyri nýtur líka jarðhitans og er varnið
nýtt í pottana og laug. Hreppslaug hefur undanfarið verið í 
endurbótum.

Englandslaug í Lundareykjadal er nýuppgerð náttúrulaug

Krauma

Giljaböð



Veiði
Margir leggja leið sína til Borgarfjarðar til að
veiða. Margar góðar ár og vötn eru á svæðinu
og er það mikil afþreying fyrir fólk á svæðinu
ásamt gestum og gangandi.

Veiðisportið er frábært fjölskyldusport og
jafnast fátt við það að njóta íslenskrar náttúru
með góðum vinum eða fjölskyldu, hlusta á nið
vatnsins og veiða kannski einn lax eða svo. 

Hvítá, Grímsá, Flókadalsá, Draghálsá, Fitjá, 
Hvítá, Botná, Þverá, laxá í Leirvogssveit

Fuglaveiðar hafa verið mjög vinsælar á 
þessum stað. Rjúpuveiðar eru það vinsælastar
þar sem mikið er af henni á svæðinu.

Rjúpan David Beckham

við veiðar í Borgarfirði



Fiskar:
Urriði (Salmo trutta) er af laxaætt líkt og lax (Salmo salar) og bleikja (Salvelinus alpinus). Hann 
lifir ýmist alfarið í ferskvatni eða þá í sjó og ferskvatni og kallast þá sjóbirtingur. Vatnaurriði dvelur
fyrsta skeið ævi sinnar í á en þegar hann stækkar gengur hann í stöðuvatn. Þar dvelur hann fram
að kynþroska og fer þá í nærliggjandi á til að hrygna. Fæða urriða eru ýmiss konar vatnadýr eins
og sniglar, vorflugur, mý og smáfiskar, t.d. hornsíli.

Flókadalsá er ein besta bleikjuá á landinu. Stofninn er gríðarlega sterkur og það finnst ekki betri
matfiskur en sjóbleikja úr Fljótunum.
Grímsá 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. 
Tunguá rennur í Grímsá við Veiðistað nr. 600, Oddstaðfljót.Samanlagt vatnasvið ánna er 313 
ferkílómetrar. Með vissu má segja að seinnipartur maí og fyrripartur júní sé besti tíminn í ám og
vötnum á Suður- og Vesturlandi.

Veiðiparadís!
Borgarbyggð er eitt landstærsta sveitarfélag landsins og þar eru margar af fengsælustu
laxveiðiám á Íslandi ma. Grímsá,Fytjá og Flóka, Því er líklegt að stór hluti jarða í sveitarfélaginu

hafi laxveiðihlunnindi, margir af jarðaeigendum fái arð í sinn hlut og að umsvif tengd laxveiðinni
séu umtalsverð. Borgarbyggð hentar því vel til nánari skoðunar á fjárhagslegu mikilvægi laxveiða

fyrir nærsamfélagið.Aðal laxveiðiárnar eru .

Lax (Salmo salar)

Bleikja (Salvelinus alpinus)

Urriði (Salmo trutta)



Fuglar
Skógarsnípa

Glóbrystingur

Auðnutittlingur

Jaðrakan



Golf
Hægt er að stunda golfá svæðinu og eru
nokkrir áhugaverðir staðir í boði bæði
fyrir þaulvana kilfinga ásamt byrjendur.

Gólfvöllurinn í Húsafelli 9 holur

Reykholtsdalsvöllur 9 holur



Hjól og ganga
Margar fallegar gönguleiðir eru á svæðinu
ásamt því að hægt að bruna um holt og hæðir
á fjallahjólum og njóta útivistarinnar í 
einstaklega fallegri náttúru. Hægt er að bóka
sig í dagsferðir eða lengri ferðir.

Fjallahjólaleiðir eru töluvert margar t.d

Skarðsheiði 48km og í kringum Skorradalsvatn
50km

Gönguleiðir eru ótal margar á svæðinu og er 
gaman að kynna sér þær og má þar nefna
stutta göngu í Giljaböðin ómissandi sem er allt
í senn ævintýri afþreying og lúxus. Útsýni úr fjallahjólaferð

Kort í nágrenni Húsafells







Gististaðir
Það eru reknir margir gististaðir á 
svæðinu allt frá
Bændagistinu, tjaldsvæðum og uppí

fínustu hótel.
Hérna hefur ferðaþjónustan notið þess
að dekra við ferðamenn íslenska sem
erlenda. Má því segja að hvort sem
heldur að ferðamaðurinn velur sér að

komast í snertinu við sanna íslenska
náttúru og gista í tjaldi, komist í 
nálægð við heimamenn með gistingu
hjá bónda eða vill láta fara vel um sig í 
huggulegu hóteli þá stendur margt til
boða.
Við Fossatún eru smáhýsi til leigu og
það nýtur niðurinn frá fossinum sín
alveg til ferðalangana og gefur einstaka
upplifun.

Fossatún Poddar Basalt hótel við Iðunnarstaði



Eyðibýli

Á gönguleiðinni eru mörg eyðibýli og er rík
saga í kringum þau. Gaman er að kynna sér
söguna og velta fyrir sér fyrri tíma, kíki inn og
finna fyrir gömlum tíðaranda....

Grafardalur húsið var reist 1936.

Yfirsmiður var Þorbjörn Pétursson frá
Draghálsi. 

Bærinn tilheyrði Fitjasókn til 1972.



Kort af
eyðibýlum
Í nágrenni
gönguleiðar



Eyðibýli

Vatnshorn

Húsið var reist 1937. 
Yfirsmiðurvar Brynjólfur Guðmundsson frá Miðdal í Kjós (1909-1975) 
Brynjólfur var þúsundþjalasmiðuren ólærður. Jörðin fór í eyði 1961.
Pakkhúsið í Vatnshorni er elsta hús Skorradals. 
Það var endurreist 2011, á alþjóðlegu ári skóga sem fyrsta húsið úr
íslenskum viði. 
Húsið gengur undir nafninu Pakkhúsið en var það byggt á grunni gamallar
byggingarmeð sama nafni. Vatnshorn hefur skírskotun í Laxdælu, þar sem
Helgi Harðbeinsson bjó smk. Laxdæli , en hann var einn af þeim
sem fóru gegn Bolla þorleikssyni sem var giftur Guðrúnu Ósvífursdóttir og
veitti honum banahöggið. Þorbergur Þórðarson gisti þarna um tíma. 
Bærinn er einnig nefndur í Harðarsögu og hólmverjasögu

Íbúðarhúsið að Vatnshorni stendur við suðausturhorn Skorradalsvatns. 
Húsið er steinsteypt og nokkuð heillegt, kjallari, hæð og ris, alls um 357 fm. 
Fyrri eigendur hafa yfirráð yfir húsinu samkvæmt samkomulagi við
Skógræktina. 

Skógurinn í Vatnshorni var talinn „fríðasti“ skógur í 
Skorradalá sinni tíð enda er 
hann vöxtulegasti náttúrlegi
birkiskógurá Vesturlandi.

Vatnslitamynd eftir Gunnlaug Stefán Gíslason (Gulli f. 1944)

Íbúðarhúsið

Pakkhúsið,
Byggt úr íslenskum við



Eyðibýli

Sarpur Húsið er fallið eins og önnur hús í Efstabæ

Ábúendur voru hérna til ársins 1888

Háafell var reist 1930.

Yfirsmiður var Þorbjörn Pétursson frá Draghálsi.

Húsið og jörðin voru yfirgefin 1968.

Hagi hét áður Svangi. Húsið var reist 1927-8. 

Yfirsmiður var Þorbjörn Pétursson frá Draghálsi.

Jörðin fór í eyði árið 1996.

Vatnslitamynd eftir Gunnlaug Stefán Gíslason (Gulli f. 1944)



Eyðibýli
Stálpastaðir eina sem eftir er af bænum er hlaða sem var 
austasti hluti húsanna.

Haukur Thors keypti jörðina og gaf til skógræktar árið 1951.

Davverðarnes húsið var reist 1945, en var fellt árið 2000. 
Jörðin fór úr ábúð um svipað leyti.

Hvammur húsið var reist 1925, að hluta úr eldra húsi frá
Hvítárósi. Það er nú fallið. Á jörðinni er nú Vesturlandsdeild
Skógræktar ríkisins.

Húsið var reist 1936. Yfismiður Þorbjörn Pétursson frá
Draghálsi. Bærinn tilheyrði Fitjasókn til 1972.

Vatnslitamynd eftir Gunnlaug Stefán Gíslason (Gulli f. 1944)



Eyðibýli og kirkjur
Ábúendur á Fitjum hafa verið síðan árið 1850 og eru ennþá ábúendur
Karólína Hulda Guðmundsdóttir (1960 -2014)
Jón Arnar Guðmundsson (1953 - )

Á Fitjum er gist fyrstu nóttina í gönguferðinni.

Við bæinn stendur Fitjakirkja sem er ein örfárra bændakirkna á Íslandi. 
Reist af bræðrunum Stefáni og Júlíusi Guðmundssonum á Fitjum á árunum 1896-7.

Bakkakot
Húsið var reist 1931 og eitt örfárra húsa sinnar tegundar sem enn standa, teiknað af 
Jóhanni Fr. Kristjánssyni
Jörðin fór í eyði 1964.

Hallgrímskirkja í Saurbæ (einnig þekkt sem Saurbæjarkirkja) er kirkja að Saurbæ á 
Hvalfjarðarströnd í Hvalfjarðarsveit. Kirkjan er helguð minningu Hallgríms 
Péturssonar en hann var sóknarprestur í Saurbæjarprestakalli á árunum 1651 til 
1669.

Hvanneyrarkirkja staðsett á Hvanneyri. Ekki er vitað hvenær kirkja var fyrst reist á 
Hvanneyri en elsti máldagi hennar sem varðveist hefur er 748 ára gamall, frá 1257. 

Fleiri kirkjur á svæðinu eru: Húsafellskapella, Gilsbakkakirkja (hún er friðuð)
Síðumúlakirkja, Hjarðarholtskirkja (hún er friðuð), Lundarkirkja ofl.

Vatnslitamynd eftir Gunnlaug Stefán Gíslason (Gulli f. 1944)

Bærinn Fitjar sem er staðsettur í Framdal

Fitjakirkja staðsett í Framdal

Bakkakot staðsett í Framdal og er í dag eyðibýli



Landslagið



Menningarminjar

Í Reykholsdal má finna forndys rétt sunnan við Kleppjárnsreyki
Í þjóðsögum Jóns Árnasonar stendur eftirfarandi um tilurð þessarar dysjar:
"Skáneyjar-Grímur.
Svo bar til einn dag á meðan Guðmundur biskup var í Reykjaholti að það kom bóndi einn úr dalnum. Sá 
hét Grímur og bjó á Skáney. Hann var gamall og forn í skapi. Sveinum biskups þótti Grímur undarlegur 
og gjörðu mjög háð að honum. Einn þeirra gjörði það þó mest. Sá maður var oflátungur mikill. Grímur 
segir við hann að ei muni þess langt að bíða að af honum fari oflætið og væri honum betra að láta sér 
skaplega. Maðurinn lét ekki festa á sér orð Gríms. En þegar biskup fór frá Reykjaholti fór hann niður 
dalinn. Var þá maður sá er mest gjörði háð að Grími að leika sér að því að setja spjót sitt fyrir brjóst sér 
og ríða svo. En þá hnaut hestur hans og stakkst spjótið í gegnum hann. Féll hann þá dauður af 
hestinum. Biskup lét dysja hann við götuna og er sú dys við götuna skammt frá Kleppjárnsreykjum 
undir norðurendanum á Hamra melnum. Það var lengi trú manna að enginn mætti svo ríða hjá dysinni 
að ei legði hann í hana þrjá steina."
Við athugun kom í ljós að dysin fyrir neðan Hamramelinn var horfin, Rarik hafði fyrir nokkrum árum 
tekið grjótið úr dysinni til að púkka með raflínu sem var verið að leggja þar rétt hjá.
Hér líta menn þetta mjög alvarlegum augum, þegar hróflað er við slíkum fornminjum sem þessum. 
Þjóðminjavörður hefur verið látinn vita af þessu, líklega mun dysin verða rannsökuð þar sem líkstæðið 
er mjög greinilegt. Síðan mun verða farið fram á það við Rarik, að skila því grjóti til baka sem þeir tóku 
úr dy sinni til þess að fylgdarsveinn Guðmundar biskups megi hvíla þarna í friði. Aldrei verður 
nógsamlega brýnt fyrir þeim sem stjórna verkframkvæmdum þar sem stórvirkar vinnuvélar eru 
notaðar að fara gætilega, þar sem rústir og aðrar fornminjar láta oft lítið yfir sér, óbætanlegur skaði 
getur orðið ef ekki er aðgæsla höfð.Morgunblaðið/Bernhard Sr. Geir Waage, sonur hans Ásgeir og 
Sigurvaldi (mbl.is)

https://www.mbl.is/greinasafn/grein/992/


Menningarminjar
Hvalfjörður
Frá Grjóthlíð er fallegt útsýni niður að Litlasandsdal að
Miðsandi og Hvalfirði. Þar yst stendur Akrafjall. Nokkrar
byggingar standa enn á Miðsandi sem byggðar voru fyrir
breska herinn í seinni heimstyrjöldinni. Síðar tók
hvalveiðifyrirtækið Hvalur hf. við húsunum ásamt
Olíufélaginu hf.



Menningarminjar
Snorralaug

Snorralaug í Reykholti eða Snorralaug er jarðhitalaug sem finna má í Reykholti. Snorralaug var ein af 
hinum 10 fyrstu friðlýstu fornminjunum á Íslandi. Hún er ein af þrettán laugum sem vitað er um að 
notaðar hafi verið til forna, og ein af fjórum sem enn eru nothæf.[1]

Talið er að laugin hafi verið hlaðin á 13.öld, og er hún kennd við Snorra Sturluson, en fyrstu heimildir 
um að það hafi verið laug í Reykholti eru frá dögum Snorra Sturlusonar (1178-1241), en fyrirfinnast 
líka í Landnámabók og Sturlungasögu. Tveir hverir finnast þar sem nefndir eru Skrifla og Dynkur. Var 
vatni veitt í Snorralaug úr Skriflu eftir um 120 m löngum neðanjarðarstokki og er baðlauga í 
Reykholti oft getið í gömlum heimildum. Snorralaug er með elstu mannvirkjum sem varðveist hafa 

hér á landi. Frá lauginni lágu jarðgöng til bæjarhúsa Snorra og hafa þau verið grafinn upp að hluta.

Fyrsti uppgröftur fornleifarannsókna hófst á árunum 1987-1989. Við uppgröftin kom í ljós að 
mismunandi hlutar hússins hafi verið notaðir á mismunandi hátt, vegna þess að gólf var í vesturenda 
en ekki þeim austari, en þar fannst móaska sem hefur þá gengt hlutverki kindiklefa. Þar kom í ljós að 
veggir voru reistir ofan á göngin sem lágu að lauginni. Annað mannvirki fannst líka örlítið norðar og 
einn útskorinn trégripur. Annar gangnabær var einnig grafinn upp en hann er talinn vera frá 17-
19.öld. Reykholt hefur verið byggt myndarlega upp á seinni árum og er þar nú menningarmiðstöðin 

Snorrastofa , Kirkja, Reykholtsskóli og heilsárshótel.

https://is.wikipedia.org/wiki/Snorralaug_%C3%AD_Reykholti


Menningarminjar
Lundareykjadalur

Krosslaug eða Reykjalaug í Lundareykjadal er um 7 km 
innan við ármót Tunguár og Grímsár rétt neðan við 
Brautartungu. Laugin er 43°C heit og friðlýst en þar 
er girt í kring um hana. Veggir laugarinnar voru hlaðnir 
upp árið 1980 undir umsjón þjóðminjavarðar.

Sagan segir að vestanmenn hafi látið skíra sig í Krosslaug, 
er þeir riðu frá Alþingi eftir að kristni var lögtekin á Íslandi 
árið 1000. Þeir höfðu neitað að láta skíra síg í köldu vatni 
á Þingvöllum og kusu frekar heita vatnið í Krosslaug, að 
því er segir í Kristnisögu.

Englandslaug er einnig náttúrulaug við Iðunnarstaði á 
jörðinni Englandi þar er einnig gististaðurinn Basalt.

Pétursvirki var hlaðið af ungum dreng á aldursbilinu 9-12 
ára sem hét Pétur Georg Guðmundsson. Virkið er 2 
metrar á hæð og 2-2,5 m á breidd. Virkið er haganlega 
hlaðið og stendur enn nálægt Hrútaborgum. Þegar Pétur 
óx úr grasi varð hann nafnkunnur verkalýðsleiðtogi. Hann 
flutti til Reykjavíkur og var einn stofnenda Dagsbrúnar, 
ritstjóri fyrra Alþýðublaðsins og sat um hríð í Bæjarstjórn 
Reykjavíkur (Rúv.is, Gísli Einarsson).

Pétursvirki á Englandi í Lundarreykjadal | RÚV (ruv.is)

https://www.ruv.is/frett/2020/12/27/petursvirki-a-englandi-i-lundarreykjadal


Menningarlegar skírskotanir

Írskur landnámsmaður sem nefndur var Ávangur 
var fyrsti landnámsmaðurinn til að byggja sér bæ í 
Botnsdal. Sagt er að svæðið hafi verið svo skógii 
vaxið að hann byggði sér skip úr viðnum. Staðurinn 
sem þetta á að hafa átt sér stað heitir Hlaðhamrar, 
rétt við brúnna yfir Botnsá. Sjá má merki um rústir 
sem sýnir rúmlítil rými.

Bláskeggsá sem gengið er að í Síldarmannagötum 
dregur nafn sitt af Þorvaldi Bláskegg, sem getið er í 
Harðarsögu og Hólmeverjasögu. Þorvaldur var 
veginn af Hólmverjum við ánna nokkrum áratugum 
eftir landnám og sagt var að draugur hans hefði 
ónáðað hermenn sem áttu bækistöðvar sínar í 
Hvalfirði



Saga Snorra SturluSonar
Snorri Sturluson er fæddur 23.september 1179-1241 esti sagnaritari okkar Íslendinga skáld og stjórnmálamaður. Hann var mikilvirkur
fræðimaður og meðal annars höfundur Snorra-Eddu og Heimskringlu sem segir sögu norsku konunganna og hefst þar á hinni
goðsagnakenndu Ynglingasögu og rekur síðan sögu konunganna fram til samtíma síns. Einnig er talið líklegt að hann sé höfundur Egils 
sögu Skallagrímssonar. Snorri bjó fyrst á Borg á Mýrum en lengst af í Reykholti í Borgarfirði. Snorri var yngsti sonur Sturlu
Þórðarsonar goða í Hvammi í Dölum og síðari konu hansGuðnýjar Böðvarsdóttur. Albræður hans voru þeir Þórður og Sighvatur og
hann átti líka tvær alsystur og fjölda hálfsystkina. Þegar Snorri var þriggja ára bauð Jón Loftson í Odda sonarsonur Sæmundar fróða, 
honum fóstur eftir að hafa verið fenginn til að skera úr erfðadeilu sem Hvamm-Sturla átti í og ólst Snorri því upp á því mikla
fræðasetri sem Oddi var á þeim tíma og hlaut þar menntun sína. Jón, fóstri Snorra, dó þegar Snorri var 18 ára en hann varð samt
áfram í Odda. Sæmundur sonur Jóns og Þórður bróðir Snorra komu því til leiðar nokkru síðar að Snorri giftist Herdísi, dóttur Bersa 
auðga á Borg á Mýrum og fékk hann með henni mikið fé í heimanmund og goðorð frá föður hennar þegar hann lést árið 1202. Þau
bjuggu fyrst í Odda, frá 1202 á Borg á Mýrum en árið 1206 flutti Snorri í Reykholt en Herdís varð eftir á Borg.

Þegar Snorri komst yfir Reykholt jókst auður hans og áhrif og ekki síður þegar Þórður föðurbróðir hans lét honum eftir hálft goðorð
sitt sem hann átti í Borgarfirði, og fleiri goðorð eignaðist hann að fullu eða hluta. Gerðist hann þá höfðingi mikill, því að eigi skorti fé, 
segir Sturla Þórðarson bróðursonur hans í Íslendingasögu. Hann var lögsögumaður tvisvar, 1215-1218 og 1222-1231.

Sumarið 1218 sigldi Snorri frá Íslandi til Noregs. Skúli jarl Bárðarson var þá valdamesti maður í Noregi, enda var Hákon konungur
aðeins 14 ára. Snorri dvaldi hjá Skúla jarli um veturinn og urðu þeir miklir vinir. Var Snorri gerður að hirðmanni konungs og naut 
mikillar hylli. Einnig heimsótti Snorri Eskil Magnússon og konu hans Kristínu Njálsdóttur í Skara um sumarið 1219. Þau voru bæði
skyld konungsættinni og gáfu Snorra góða sýn inn í sögu Svíþjóðar. Þegar Snorri fór heim 1220 gaf Skúli jarl honum skip og margar
aðrar gjafir. Höfðu þeir Skúli og Hákon konungur þá farið fram á að Snorri leitaðist við að koma Íslandi undir vald Noregskonungs.

Heimkoma Snorra er vanalega talin marka upphaf Sturlungaaldar en þó virðist hann ekki hafa gert ýkja margt næstu árin til að
uppfylla óskir konungsins og jarlsins. Sennilega hefur mikið af starfsorku hans árin eftir heimkomuna farið í að skrifa stórvirkin sem
einkum hafa haldið nafni hans á lofti, Eddu og Heimskringlu. Hann var enginn ófriðarmaður þótt áhrifa hans gætti víða á bak við
tjöldin í róstum þessa tímabils.



Saga Snorra 
SturluSonar
Sturla Sighvatsson, bróðursonur hans var aftur á móti orðinn fyrirferðarmikill, ekki síst eftir
heimkomu sína úr suðurgöngu árið 1235, þar sem hann kom við í Noregi og hafði þar gerst
lendur aður Hákonar konungs og tekið að sér að koma Íslandi undir hann, enda þótti konungi
Snorra lítið hafa orðið ágengt. Sturla hrakti Snorra frá Reykholti 1236 og árið eftir, þegar Snorri 
hafði yfirgefið Þorleif Þórðarson frænda sinn rétt fyrir Bæjarbardaga, sigldi hann til Noregs.

Þar höfðu þó aðstæður breyst því Skúli jarl og Hákon konungur voru orðnir ósáttir. Snorri var í 
Noregi tvo vetur en 1239, eftir að frést hafði af óförum Sturlunga í Örlygsstaðabardaga, vildi
Snorri snúa heim en konungur bannaði það. Út vil eg, sagði Snorri, hafði orð konungs að engu
og sneri heim.

Stuttu eftir heimför Snorra gerði Skúli jarl misheppnaða uppreisn gegn Hákoni konungi, sem
lauk með því að Skúli var veginn. Konungur taldi Snorra landráðamann við sig og fékk Gissur 
Þorvarðsson það hlutverk að senda Snorra út til Noregs eða drepa hann ella. Sumarið 1241 dó
Hallveig kona Snorra og upphófust þá deilur um arf milli Snorra og sona Hallveigar, Klængs og
Orms, sem voru jafnframt bróðursynir Gissurar. Klængur og Gissur fóru að Snorra í Reykholti og
lét Gissur menn sína vega hann 23.september 1241. Var það Árni beiskur sem hjó Snorra 
banahöggið.

Stytta af Snorra Sturlusyni eftir norska myndhöggvarann Gustav Vigeland var reist við
Reykholtsskóla árið 1947 og er hún afsteypa af styttu sem er í Bergen.

Snorri var sagnfræðingur, skrásetjari goðsagna, rithöfundur og skáld. Ritverk hans eru:

Heimskringla sem er safn konungasagna og er þar fjallað um konunga Noregs frá Hálfdáni
svarta (um 850) fram til Sverris konungs, sem var við völd á seinustu áratugum 12. aldar. 
Heimskringla er helsta heimildin um sögu Noregs á þessum öldum og hefur haft mikil áhrif á 
þjóðarímynd Norðmanna. Talið er að Snorri hafi byrjað á verkinu þegar hann kom heim frá
Noregi árið 1220.

Snorra-Edda er handbók eða kennslubók í skáldskaparlist og þar er fjallað um norræna
goðafræði og goðsagnir og skiptist í Gylfaginningu, Skáldskaparmál og Háttatal. Í upphafi
verksins er fjallað um sköpun heimsins og rætur ásatrúar.

Ólafs saga helga hin sérstaka er ævisaga Ólafs konungs helga Haraldssonar sem dó 1030.

Hugsanlega Egilssaga. Þótt engar beinar sannanir séu um að Snorri sé höfundur Egils sögu
Skallagrímssonar er margt talið benda til þess.



alherjargoði

Grafardalur

Sveinbjörn Beinteinsson alsherjargoði ásatrúarfélagsins bjó á 
bænum Draghálsi. Hann var mjög hafmæltur og orti þennan 
stuðlagaldur:

Verða mörg á vegi

villuljós sem ginna

gleymt ég gat þó eigi

glömpum augna þinna
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Karaktersvæði

Karaktersvæði eru svæði sem hafa ákveða sýn og
upplifun. Náttúran á þessu svæði er býður uppá
margar ólíkar upplifanir og tilfinningar bæði sem
tengist rýmismyndun og svo sem örva skynfærin
okkar. 

Lyktin af blautu Birkinu inní skógunum, útsýnið og 
víðáttan þegar gengið er uppá hæðirnar, Risavaxið 
og tignarlegt Skessuhornið, upplifunin af 
jarðhitanum og krafturinn í náttúrunni, ilmurinn af 
brækiberjarlynginu þegar sólin skýn á það og laxinn 
í ánum svona mætti lengi telja upp hin ólíku 
karaktersvæði. Og gefur það manni skilning um að
þarna mikil náttúra og æfintýranleg upplifun.



Gróðurfar, dýralíf og veður

Gróðurfar
Dýralíf
Veður

Mynd:Tómas Grétar Gunnarsson



Gera nýtt kortJarðvegsgerðir



Svartjörð er mjög lífræn og
sérstök,hún ber mörg
einkenni mójarðar en með
minna af lífrænum
efnum.Hún heldur mikið af
vatni

Myndir :Ólafur 
Arnalds

Brúnjörð er mold þurrlendis
undirgróðri. Þetta er mjög algengur
jarðvegur en hann er nokkuð
breytilegur að gerð.
Fjarri gosbeltum er lítið af
gjóskulögum í jarðveginum og oft 
mikið af leir.

Votjörðin er blaut haust ,vetur og vor
en þornar yfirleitt yfir sumartímann



Gera nýtt kort

Nytjaland



Votlendi einkennist af því að landið er blautt. Vatnsstaða
er mishá, stundum flýtur vatn yfir gróðurinn og stundum
er svörðurinn nánast þurr. Í flokkinn votlendi falla 
gróðurlendin mýri, hallamýri og flói. Land sem flokkast 
sem votlendi einkennist yfirleitt af miklum og 
fjölbreyttum gróðri. Einkennisplöntur votlendis eru starir, 
grös, mýrarelfting og mosar. Sums staðar er fjalldrapi og 
bláberjalyng áberandi.

Flókadalur

Ræktað land
Ræktað land á fyrst og fremst við um tún og önnur ræktuð
svæði, s.s. kornakra og grænmetisgarða. Flög sem myndast

þegar land er brotið til ræktunar teljast sem ræktað land. 
Ræktað land er mjög mismunandi ásýndar.

Moslendi
Land sem telst til þessa flokks einkennist af því að mosi
þekur um eða yfir helming
yfirborðsins. Hinn hluti landsins getur hvort heldur verið
gróinn eða ógróinn
Með mosa vaxa oft grös, starir og smárunnar en oftast er 
gróðurframleiðnin rýr.

Gróðurhverfi

www.mats.is

Fitjar í Skorradal
Mynd Kris tbjörn

Egi lsson.



Rýrt mólendi:
Rýrt mólendi einkennist móasef, þursaskegg og lyngtegundum. Oft er 
þar mikill mosi og jafnvel fléttugróður. Lítið er af blómtegundir, grös, 
störum og víði. Mosi er oft áberandi í rýru
mólendi. Rýrt mólendi er einkum á stöðum þar sem umhverfisaðstæður
draga úr
framleiðslugetu landsins s.s. þar sem jarðvegur er rýr og grýttur, þar
sem er vindasamt og þar
sem úrkoma er takmörkuð.
(Ólafur Arnalds o.fl., 2003).

Moslendi
Land sem telst til þessa flokks einkennist af því að mosi þekur um eða
yfir helming
yfirborðsins. Hinn hluti landsins getur hvort heldur verið gróinn eða
ógróinn
Með mosa vaxa oft grös, starir og smárunnar en oftast er 
gróðurframleiðnin rýr.

Ríkt mólendi
Meira af blómplöntum,grösum,störum og víði.

Skóg og mólendi



Stóri-Botn í Hvalfirði
Helgi Eyjólfsson,byggingrmeistari í Reykjavík,keypti jörðina Stóra -Botn í Hvalfirði upp
úr 1960.Upphaflega var girt þar 10ha skógargirðing en hún hefur verið stækkuð
nokkrum sinnum og nær nú alfriðað land yfir um 2000ha.Aðaltegundinnar eru
sitkagreni og Stafafura sem vaxa mjög vel í þessu umhverfi.

Húsafell

Skógar

Botnsdalur

Húsafellsskógur
,,Í ferðabók Eggerts Ólafssonar og 
Bjarna Pálssonar um ferðir þeirra á 
Íslandi árin 1752-1757: Meðalstór 
tré í honum eru 6 álna há og 
handleggsgild, en stærstu trén eru 
10-12 álnir og svar sér að gildleika. 
Flest eru trén kræklótt.Þeir sem 
höggva í skóginum, verða að gjalda 
prestinum á Húsafelli fyrir við og 
kol“.(Sigurður Blöndal, Skúli 
B.Gunnarsson, 1999

,,Ég vill lýsa viðarkolagerð,eins og hún var unnin í 
æsku minni.Ég var þá á Húsafelli, en þar var þá 
talinn beztur og mestur í skógur í 
Borgarfjarðarslýslu og er svo enn“.
,,Til kolagerðar þurfti tvær axir, sniðil og 
steinbrýni.Önnur öxin var höfð við upptekning
hríssins. Sú var blaðþykk og ekki breið fyrir egg“. 
(Kristleifur Þorsteinsson, Þórður Kristleifsson, 
1971)



Friðlýsing
Votlendis

og
Fitjar









Kóngssveppur
Boletus edulis

Vex í skógum af ýmsu tagi. Hér er hann
oftast að finna í gömlum birkiskógum eða -
kjarri, helst í brekkum þar sem sólar nýtur
vel og ekki er mjög þurrt. Stundum vex hann
í lyngmóum með fjalldrapa og jafnvel í 
grasdældum án nokkurs trékennds gróðurs. 
Suðvestanlands vex hann alloft í 
barrskógalundum og er það líklega sérstakt
afbrigði eða tegund



Veður





Túlkun einkennissvæða
Síldarmannagötur heiðarlandslag og útsýni yfir 
Hvalfjörðin
Fitjar hæð, útsýni yfir Skorradal
Skorradalur einkennist af stóru vatni sem tekur yfir 
dalinn, mikil skógrækt og jarðhiti
Lundarreykjadalur er stærri og breiðar, áin Grímsá 
bugðast og grefur sig í gegnum dalinn
Flókadalur er talsverður hrjóstugur og ber meira á 
klettum og klettaborgum þar. En þegar komið er ínní 
dalinn má líta yfir landbúnaðarlandslag sem er talsvert 
ólíkt landslag fyrri dölum.
Reykholtsdalur er skógivaxinn mikil gróðursæld og 
jarðhiti
Húsafell náttúrulegur birkiskógur, gil, mosa og birkivaxið 
Hallmundarhraunið. Fossar og mikil veðursæld
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