
Háhitagarður
Garður og vaðlaug við Kleppjárnsreykjahver
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Grindverk í kring um hverinn
Járn girðingarstaurar mað reipi á milli

Uppbygging pallsins í kring um pallinn
Steyptir dvertag í jörðinni, bjálkasktór sem festa 
þá við dregara sem eru svo festir við þverbita sem 
klæðningin liggur ofan á



Yfirlit
Betri umgjörð við Kleppjárnsreykjahver

Helstu markmið með því að hanna svæðið í kring um Kleppjárnsreykjahver er að búa til 
betra umhverfi fyrir ferðamenn að koma og skoða hverinn, þeir koma þangað nú þegar en 
aðkoman er síður skemmtileg. Í öðru lagi þarf að skapa öruggt umhverfi þar sem slys hafa 
átt sér stað við hverinn, þrátt fyrir að hann sé afgirtur. Þó má ekki skyggja á hverinn og 
það verður að vera hægt að treysta fólki til þess að verða sér ekki að voða, því verður að 
girða hverinn af með látlausri girðingu.
Hitt markmiðið er að tengja Deildartungu og Kraumu betur við Kleppjárnsreyki og göngu-
leiðina. Því verður settur stígur í beinu framhaldi frá svæðinu sem liggur meðfram 
Reykjadalsá, yfir göngubrú sem byggð verður yfir hitaveiturörið og svo niður beint framan 
við Deildartunguhver.
Sérkenni Kleppjárnsreykja er háiti og vatn og liggur því beinast við að nota það við 
hönnunina. Takmarkið er að búa til vaðlaug sem nýtir heita vatnið úr hvernum á leið 
sinni niður lækinn. Vaðlaugin og stígarnir sem liggja norð-vestur út frá honum eru mótaðir 
eftir hinni einkennandi bugðu Reykjadalsáar sem liggur ofan Kleppjárnsreykja til þess að 
vísa í nærumhverfi og sérkenni svæðisins. Þar sem mikið vatn getur farið í allar áttir er 
uppsettur fljótandi pallur sem liggur í kring um  hverinn, sem gefur bæði útsýni og vernd 
gagnvart vatninu en auk þess er einföld girðing sem liggur meðfram pallinum, járnstraurar 
með band í gegnum. Frá bílastæðinu og niður að vaðlauginni og pallinum eru hellulagðir 
stígar með grasi á milli sem kemur í stað malbikaða fótboltavallarins sem er þar í dag. 
Til vesturs út frá pallinum liggur svo malarstígur sem tengir svæðið við tjaldssvæðið og 
skógræktarsvæði, og til suður liggur einnig malarstígur út frá pallinum sem tengir svæðið 
við gönguleiðina Borgarfjarðarbraut. Við bílastæðið í norðurhluta svæðisins eru klósett 
sem hjálpa við fjármögnun framkvæmdarinnar. Í kring um hverinn eru svo sex ljóskastarar 
sem lýsa hann upp í skammdeginu.
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Snið B: Göngustígur

Snið A: Vaðlaug
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Göngustígakerfi
Tenging Borgarfjarðarbrautar við 
Kleppjárnsreyki og Kraumu

Sviðsmyndir

Versta mögulega sviðsmynd
Ábúnaður á bæjum minnkar umtalsvert og búfénaður og akuryrkja hverfur. Landið 
kemst að mestu leiti í einkaeigu og það verður ekki nýtt til skógræktar eða annarar 
frumframleiðslu en í staðin eru náttúruauðlindir nýttar til hins ýtrasta sem kemur niður á 
yfirbragði svæðisins
Gríðarlegur fjöldi eyðibýla og húsa í niðurnýslu og landbúnaðarlandi verður ekki breytt 
aftur til baka. Landeigendur nýta landið einungis til veiða og lítil sem engin uppbygging 
verður á svæðinu, ferðaþjónusta legst nánast niður. Hvítá nýtt í auknum mæli til 
vatnsaflsvirkjana. Svæðið grotnar niður og leggst að miklu leiti í eyði og fólki fækkar 
gríðarlega.

Óbreytt ástand
Talsverður landbúnaður heldur áfram, skógrækt eykst lítillega. Takmörkuð uppbygging í 
þjónustukjörnum og ferðaþjónusta verður áfram um sömu staðina og í dag, fáir eða 
engir nýjir staðir bætast við ferðaþjónustuflóruna. Frístundabyggð eykst örlítið en vex 
ekki utan núverandi staða, við Húsafell og í Skorradal. Svæðið lifir nokkuð góðu lífi, 
íbúafjöldi eykst lítillega.

Besta mögulega sviðsmynd
Landbúnaður heldur áfram í svipaðri mynd, Skógrækt eykst talsvert en útlínur þeirra 
verða náttúrulegri í stað þess að vera bundnar ákveðnum reitum. Notkun skóganna 
sem útivistasksvæða eykst og talsverð yndisræktun verður við og innan þeirra. mikil 
uppbygging á við þjónustukjarna sem styðja við ferðaþjónustu. Mikil uppbygging við 
ferðamannastaði og fleyri gerðir aðgengilegir eða jafnvel búnir til frá grunni. 
Frístundabyggð eykst nokkuð og helst að mestu við núverandi svæði, við Húsafell. 
Svæðið blómstrar og yðar af lífi, íbúafjöldi eykst talsvert.

Borgarfjarðarbraut
Borgarfjarðarbraut er fimm daga ganga frá botni Hvalfjarðar yfir Síldarmannagötur að Fitjum í 
Skorradal á fyrsta degi, þaðan að Iðunnarstöðum í Lundareykjadal á öðrum degi, þriðja dagleið 
liggur svo að Brennistöðum í Flókadal, þaðan yfir í Reykholt í Reykholtsdal og að lokum inn að 
Húsafelli innst í dalnum.
Dalirnir innihalda mikið stöðum með mikla sögu og aðrar náttúruperlur. Þar er að finna 
náttúrulaugar eins og Snorralaug og Englandslaug, marga staði sem koma fyrir í Íslandssögunum 
s.s. Reykholt og gríðar fallega náttúru eins og Barnafossa, Deildartunguhver og Húsafell. 
Einn staður á leiðinni er þó nokkuð óspennandi, þrátt fyrir að hafa gríðar mikla möguleika. 
Kleppjárnsreykir eru í nokkurri niðurnýslu og sérstaklega í kring um Kleppjárnsreykjahver. Það er 
búið að girða í kring um hann eftir að 12 ára barn fór á hnédjúpt ofan í hverinn, þó er grindverkið 
orðið nokkuð lélegt og auðvelt að komast framhjá því, en nokkuð er um að ferða menn séu að 
skoða hverinn. Það er því gríðarleg þörf á því að hanna svæðið í kring um hverinn, bæði til þess 
að sýna ferðamönnum þessa náttúruperlu og til þess að koma í veg fyrir fleyri slys. Einnig er þörf á 
því að bæta tengingu fyrir gangandi að Kraumu og Deildartunguhver, svo hægt sé að fara þangað 
á göngunni.
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