
Friðland við Fitjaá
-Fljótandi á votlendi-
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Styrkleikar

- Menningaminjar / sögulegir staðir
- Náttúruleg sérstaða
- Staðsetning
- Útsýni

Veikleikar

- Lélegar samgöngur / göngustígar
- Mikið dreifbýli
- Litlir byggðarkjarnar
- Engin verslun

Ógnir

- Menningaminjar ekki varðveittar 
/ gleymast
- Landið leggst í órækt
- Lögbýlum fer fækkandi
- Íbúafjöldi minnkar
- Mengun í ferskvatni
- Skemmdir á friðlendi

Tækifæri

- Ferðaþjónusta eykst
- Samgöngur bættar / 
göngustígakerfi
- Menningaminjar vel varðveittar
- Sérstaða svæðisins gerð að 
meira aðdráttarafli
- Aukin skógrækt
- Meira atvinnulíf
- Friðland styrkt með betra 
aðgengi

Ef allt færi á versta veg

Að öllu óbreyttu

Ef allt færi á besta veg

Fallegt grænt svæði með miklu mannlífi. 
Eftirsóttur ferðamannastaður þar sem 
er að finna mikla þjónustu, varðveittar 
menningarminjar og einstakar náttúru-
perlur. Lögbýlum hefur farið fjölgandi og 
íbúum sömuleiðis.

Landsvæði sem lagst hefur í órækt, lítið 
viðhald á annars fallegum minjum og 
öðrum sérstöðum svæðisins. Íbúum fer 
minnkandi sem og lögbýlum.

Óræktað landsvæði þar sem að innviðir 
eru komir í niðurnýslu. Íbúar fluttir af 
svæðinu og eyðibýli myndast en sumar-
húsum hefur fjölgað. Menningaminjar 
hafa fallið í gleymsku. Engin heilsárs-
búseta og meiri einsleitni.

Svæðið er staðsett við botn Skorradals. Þangað liggur 
greið leið frá gönguleið Borgarbrautar. Tilvalið væri að 
taka beygju til vinstri útfrá Síldarmannagötum sem liggur 
niður að Bæjargili og þaðan komið niður að bænum Vatn-
shorni. Þetta væri tilvalinn endir á deginum fyrir göngufólk 
sem hafði hugsað sér að gista fyrstu nóttina á Fitjum. Þar 
sem að gengið væri um votlendissvæðið og síðan endað 
á Fitjum, hægt væri að skoða þar kirkjuna og gista síðan.

Staðsetning svæðisins

Friðað land við Fitjaá, víðlent, samfellt og lítið raskað votlendssvæði sem skiptist 
í mýrar og flóa. Mikilvæg vistkerfi og búsvæði þar sem að búa sjaldgæfar lífverur. 
Með friðlýsingunni er ætlað að vernda tegundafjölbreytni ásamt því að viðhalda 
fræðslu um votlendissvæðið. Friðlandið er mikilvægt búsvæði plöntu- og fugla- 
tegunda, dregur úr áhrifum flóða og mengunar og eykur vatnsvæði straumvatna 
sem renna um það. Víðáttumikið mýrargróðursamfélag sem er einkennandi fyrir 
vatnaplöntur, mýrarstör og gulstör. Svæðið hefur mjög hátt verndunargildi, þar er 
starungsmýravist helsta votlendisgerðin, fjölbreytt fuglalíf og óspillt votlendissvæði 
við ósa Fitjaár.

Friðland við Fitjaá

Skorradalsbotn við Fitjaá. Þar sem 
að Skorradalsvatn mætir landi, 
í botni dalsins. Fitjaá rennur í 
bugðum niður dalinn og svæðið í 
kring mótað af votlendi. Sitthvoru 
megin við friðlandið er vegur og 
endar sumarhúsahverfið með 
vatninu. Nokkra sveitabæi er að 
finna við friðlendið. 

Diagram

Fuglategundir á 
svæðinuSkorradalsvatn

Mýrargróður á 
svæðinuFuglaskoðunarskýli

Göngustígar í gegnum 
friðlendið

Viðarplankar byggðir ofan á fallegt friðlendi við Fitjaá þar sem að þú færð 
tilfinninguna á því að þú fljótir ofan á votlendinu. Flóðaslétta með einstöku 
mýrargróðursamfélagi og miklu fuglalífi. Friðlandinu gefið nýtt líf þar sem að ýtt er 
undir núverandi fegurð og sérkenni og komið þannig í veg fyrir spillingu og 
skemmdir á dýralífi og gróðri. Ýtir undir líffræðilega fjölbreytni og viðheldur 
tegundafjölbreytni og vistfræðilegum ferlum. Falleg leið sem ýtir undir núverandi 
sérstöðu svæðisins, auknu viðhaldi og virðingu, þannig fá allir að njóta góðs af því.

Vatn

Friðland

Götur og byggingar

Göngustígur
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FLJÓTANDI GÖNGUSTÍGUR
Bugðótt gönguleið sem liggur um friðland Fitjaár. Þar sem að gengið er fyrst um 
náttúrustíg, framhjá fuglaskýli og niður að flóðasléttunni. Þar breytist gönguleiðin 
í viðarplanka og við nyrsta punktinn er plankinn breiðastur. Þar eru bekkir sem 
liggja meðfram leiðinni og upplýsingaskilti um fuglalífið og gróðurinn, þarna er að 
finna einstakt útsýni og ríkir mikil ró. Þegar búið er að ganga yfir mesta votlendið 
breytist stígurinn aftur í náttúrustíg og liggur að Fitjum.
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Viðarplankar

Náttúrustígur
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Við byrjun leiðarinnar og í mesta hallanum á svæðinu er staðsett fugla- 
skýli. Einfalt og stílhreint fuglaskýli, komið fyrir á náttúrulegan hátt í 
umhverfinu, látlaust og náttúrulegt, úr við í stíl við gönguleiðina. Tilvalið 
til að byrja gönguleiðina, þar sést vel yfir svæðið, hægt að skoða fuglana 
og ásamt því að fá góða sýn á svæðinu og gönguleiðinni. Aftast í fugla- 
skýlinu er staðsett kort sem sýnir gönguleiðina.
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Friðland við Fitjaá
Skorradalur

Fuglalíf

HimbrimiLóuþræll

Stelkur Hrossagaukur

Í framdalnum er fjölbreytt vistkerfi. Fjölbreytt fuglalíf er á svæðinu og er hluti þess á náttúruminjaskrá. Verpur við vötn 
og tjarnir með silungi, frá sjávarmáli upp í 600 m hæð. Hreiðrið er stór en grunn laut á vatnsbakka eða í litlum hólma og 
myndast vel troðin slóð milli hreiðurs og vatns. Ungarnir fara á vatn um leið og þeir verða þurrir. Foreldrarnir fæða þá þan-
gað til þeir geta farið að veiða sjálfir. Himbrimi er mjög heimaríkur og líður ekki önnur himbrimahreiður nærri sínu. Það er 
aðeins á stærstu vötnum, sem finna má fleira en eitt par. Á Þingvallavatni eru oftast fjögur til fimm pör og eitt til tvö á Úl-
fljótsvatni. Dvelur á veturna við strendur og geldfugl er aðallega á sjó á sumrin.

Gróðurfar
Votlendið og óshólmar Fitjaár eru meðal örfárra óras-
kaðra votlendissvæða á Vesturlandi og er talið hafa mikið 
verndargildi. Skógrækt og framræsing túna hefur ógnandi 
áhrif á votlendið auk þess að hækkað og sveiflukennt yfir-
borð Skorradalsvatns hefur haft slæm áhrif. Mikilvægt er 
að viðhalda fjölbreytni í gróðri til að styðja við viðkvæmt 
dýralíf og koma í veg fyrir að umgangur og ágangur raski 
þessu svæði.

Fljótandi á votlendi
Gönguleið um votlendi Friðlendis við Fitjaá

Svæðið er staðsett við botn Skorradals. Þangað liggur greið leið frá gönguleið Borgarbrautar. Tilvalið væri að taka beygju til vinstri útfrá Síldarmannagötum sem liggur niður 

að Bæjargili og þaðan komið niður að bænum Vatnshorni. Þetta væri tilvalinn endir á deginum fyrir göngufólk sem hafði hugsað sér að gista fyrstu nóttina á Fitjum. Þar sem 

að gengið væri um votlendissvæðið og síðan endað á Fitjum, hægt væri að skoða þar kirkjuna og gista síðan. 

Viðarplankar byggðir ofan á fallegt friðlendi við Fitjaá þar sem að þú færð tilfinninguna á því að þú fljótir ofan á votlendinu. Flóðaslétta með einstöku mýrargróðursamféla-

gi og miklu fuglalífi. Friðlandinu gefið nýtt líf þar sem að ýtt er undir núverandi fegurð og sérkenni og komið þannig í veg fyrir spillingu og skemmdir á dýralífi og gróðri. Ýtir 

undir líffræðilega fjölbreytni og viðheldur tegundafjölbreytni og vistfræðilegum ferlum. Falleg leið sem ýtir undir núverandi sérstöðu svæðisins, auknu viðhaldi og virðingu, 

þannig fá allir að njóta góðs af því.

Bugðótt gönguleið sem liggur um friðland Fitjaár. Þar sem að gengið er fyrst um náttúrustíg, framhjá fuglaskýli og niður að flóðasléttunni. Þar breytist gönguleiðin í viðar-

planka og við nyrsta punktinn er plankinn breiðastur. Þar eru bekkir sem liggja meðfram leiðinni og upplýsingaskilti um fuglalífið og gróðurinn, þarna er að finna einstakt 

útsýni og ríkir mikil ró. Þegar búið er að ganga yfir mesta votlendið breytist stígurinn aftur í náttúrustíg og liggur að Fitjum. Við byrjun leiðarinnar og í mesta hallanum á 

svæðinu er staðsett fugla- skýli. Einfalt og stílhreint fuglaskýli, komið fyrir á náttúrulegan hátt í 

umhverfinu, látlaust og náttúrulegt, úr við í stíl við gönguleiðina. Tilvalið til að byrja gönguleiðina, þar sést vel yfir svæðið, hægt að skoða fuglana og ásamt því að fá góða 

sýn á svæðinu og gönguleiðinni. Aftast í fugla- skýlinu er staðsett kort sem sýnir gönguleiðina.

Fugla- og dýralíf
Friðland við Fitjaá

Fitjaá í Skorradal
Framdalurinn, sem er innsti hluti Skorradals, er falin perla úr alfaraleið þar sem varðveisla menningarlandslags frá 19. og 
20. öld er einstaklega góð.
Saga framdalsins er löng og hana má m.a. lesa úr fjölda fornminja á svæðinu. Þessa sögu má lesa úr svipmóti staðarins, 
heimatúnum bæjanna og samhengi þeirra við umhverfið sem birtist m.a. í fornum þjóðleiðum sem tengja framdalinn við 
umheiminn.
Í framdalnum standa enn bæjarhús frá fyrri hluta 20. aldar sem eru góð dæmi fyrir þá kynslóð húsagerðar í sveitum sem 
reis á eftir torfbæjunum. Kotin og heimatúnin í framdalnum eru dæmigerð fyrir búskapar- og híbýlahætti til sveita á þeim 
tíma og saman má segja að framdalurinn myndi ákveðna heild, með Fitjakirkju sem miðju.

Víða erlendis eru dæmi um hús og svæði sem hafa mikið aðdráttarafl vegna staðarandans og eru eftirsótt sem dva-
larstaðir, sér í lagi ef vandað er til endurgerðarinnar og umhverfið er hlýlegt og býður upp á afþreyingarmöguleika, eins og 
framdalurinn getur boðið. Í framdalnum er tækifæri til að gera sögu svæðisins skil með varðveislu og endurgerð gamalla 
húsa og miðlun á sögu byggðarinnar og búháttaþróun, allt frá landnámi.
Með því að gera heimatúnin í framdalnum að Verndarsvæði í byggð er mótuð stefna og skilmálar um verndun staðarins til 
framtíðar svo að dýrmætar minjar tapist ekki.
Jafnframt gefur verndunin staðnum aukið vægi sem einstakur útivistarstaður í friðsælli náttúru þar sem sögunni er miðlað 
til komandi kynslóða.
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