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Sérstakt afbrigði af Skollakambi sem einungis vex hjá 
Deildartungu. Þetta afbrigði er fjölær burkni, aðeins um 3-10 
cm á hæð, með aðeins eina blaðgrein og myndar gróblettina 
neðan á blöðum sem eru í útliti eins og venjuleg tillífunarblöð.
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SVÓTGREINING
Á BESTA VEG
- Huga vel aðsem bestri landnýingu landsvæða
- Efling á menningartengdri ferðaþjónustu
- Heilsteypatar samgöngur - hjóla, reið og gönguleiðir
- Að móta og auka upplifun að náttúrunni
- Gæta að uppbyggingu við skiðulagsgerð ferðamannastaða með tilliti til 
ferðamanna
- Staðsetning, hönnun og útfærsla mannvirkja á ferðamannastöðum hæfi 
karakter og umhverfi þeirra
- Notast sé við það byggðarmynstur sem er ríkjandi á svæðinu og að vitnað sé 
til eldri tíma við skipulagningu og uppbyggingu ákveðinna svæða
- Auka ferðaþjónustu sem tryggir viðeigandi aðstöðu á áhugaverðum stöðum 
án þess að gengið sé á gæði þeirra
- Gæta að aðdráttarafl bæjarrýma felst í samspili rýmis myndunar, efnisvals og 
þeirri sögu og fjölbreytileika sem einkenna hið byggða umhverfi og mannlífið á 
svæðinu
- Gæta að bæjarrýmin sé sameiginlegur vettvangur heimamanna og gesta
- Auka vægi landslagsins í skipulagsvinnu
- Huga vel að náttúruvernd og fylgja náttúruverndaráætlun
- Gæta varðveislu bæði áþreifanlegra og óáþreifanlegra menningarminja
- Leggja áherslu á hið ræktaða land
- Græna beltið sé gengum gangandi á þéttbýlisstöðum svæðisins
- Auka fjölbreytileika dýra- og fuglalífs
- Fæðuöryggi tryggt á vistvænan hátt
- Sjálfbærni í fæðu og orkuöflun
- Ný orkunýting - rafbílar og sólarorka
- Skapa góða tengingu á milli náttúrunnar og hins byggðar umhverfis.
- Hámarka útsýni með áherslu á skjólmyndun
- Aðgengi hreyfihamlaðra í þéttbyli
- Endurheimt votlendis
- Nýting jarðhita
- Skjól á vindasömum svæðum

LYKIL ÁHERSLUR

Skipulögð landnýting, ferðaþjónusta, samgöngur, upplifun að náttúrunni, uppbygging 
ferðamannastaða, náttúruvernd, varðveisla menningarminja, græna beltið, dýra- og 

fuglalíf, sjálfbærni, orkunýting, tenging byggðar og náttúru, útsýni, nýting jarðhita, skjól 
og aðgengi allra

 LYKIL ATVINNUGREINAR

Landbúnaður Ferðaþjónusta Menning og listir Sjálfbær þróun

MANNLÍF

LYKILATRIÐI

Náttúra Fugla- og dýralíf Samgöngur Göngu- og reiðleiðir

Sagan Ferðamannastaðir

Á VERSTA VEG

- Gengið er á gæði áhugaverða staða þar sem ferðaþjóusta er
- Ekki er fylgt áætlunum um náttúruverndarsvæði
- Landnýting landsvæða er ekki vel skipulögð eða ekki skipulögð neitt
- Menningarminjar og saga þurrkast út vegna nýrra skipulaga eða vegna 
niðurníðslu
- Samgöngur einblína einungis á einkabílinn
- Náttúran er ekki mótuð og nýtt fyrir fólkið
- Dýra- og fuglalíf fækkar
- Fólk flytur af svæðinu og þéttbýlin fara í eyði og mannvirkin fara í niðurníðslu
- Gróðurfar einkennist af órækt
- Engin uppbygging verði á áhugaverðum stöðum fyrir ferðaþjónustu
- Ekki hugað að ferðamannastöðum og ekki er öryggt aðgengi að þeim
- Stórar jarðir í einkaeigu fjárfesta
- Stórar virkjanir eru reistar
- Enga vinnu er að fá

LYKIL ÁHERSLUR

Fólksflutningur, órækt, þéttbýli í eyði, mannvirki í niðurníðslu, óöruggt aðgengi 
ferðamannastaða, eyðing og gleymska sögu staðarins, slæm landnýting, einkaei-
ga jarða, engin atvinna, virkjanir, samgöngur einungis fyrir einkabílinn og dýra- og 

fuglalíf fækkar

 LYKIL ATVINNUGREINAR
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AÐ ÓBREYTTU
 
- Aðgengi ferðamannastaða stendur óbreytt og að lokum verður aðgengið 
slæmt sem skapar hættu og sjónmengun við falleg svæði
- Vindur á ákveðnum svæðum helst eins
- Uppbygging dreifbýlis
- Aðgengi hreyfihamlaðra bætt í þéttbýli 
- Skógrækt eykst lítið
- Landbúnaður helst eins
- Fólksfjöldi staðnar
- Stofnvegir haldast eins en vinna að betra umferðaröryggi eykst 
- Framsetning sögu staðarins helst eins
- Áhersla er lögð á að dýra- og fuglalíf fækki ekki
- Framboð húsnæðis eykst örlítið
- Sjálbær þróun höfð að leiðarljósi 
- Verslun og þjónusta helst eins

LYKIL ÁHERSLUR
Uppbygging dreifbýlis, umferðaröryggi, saga staðarins, náttúra, 

ferðamannastaðir, dýra- og fuglalíf, aðgengi allra í þéttbýli og sjálbær 
þróun

 LYKIL ATVINNUGREINAR
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Gönguleið að súlu þar sem Tunguskollakambur er til sýnis, upplýs-
ingarskilti fræðir fólk um Tunguskollakambinn

Gönguleið meðfram Deildartunguhveri, upplýsingarskilti fræðir fólk um hverinn

Aðkoma að kaffihúsi og bílastæði

TIMBUR GÖNGUSTÍGUR

1:5

Markmiðið er að hafa sjálfbæra nálgun í allri 
hönnuninni. Nýta vatnið sem Deildartunguhver 
hefur, nýta jarðhita svæðisins, vernda 
Tunguskollakambinn frá raski þar sem hann er 
friðaður og á válista og fræða gesti um afbrigðið,
auka upplifun gesta með því að ýta undir anda

staðarins, tryggja öryggi og vellíðan gesta í 
náttúrulegu umhverfi, merkja svæðið vel svo að 
aukning á ferðaþjónustu verði á svæðinu og að 
hafa tengingu við Krauma svo svæðið hafi sterka 
heild.

Hugmyndin byggir á að hanna svæði þar 
sem fólk getur komið og séð og fræðst um 
Tunguskollakambinn án þess að rask verði á 
honum. Gönguleið verður hönnuð að kaffihúsi 
og gróðrastöð þar sem hægt verður að skoða 
Tunguskollakambinn sem verður til sýnis í 
súlu, kíkja í gróðrastöðina og fá sér veitingar 
á kaffihúsinu. Til að vernda 
Tunguskollakambinn verður jarðhitinn frá 
hvernum nýttur vegna þess að 
Tunguskollakambur vex einungis við

jarðhita. Súlan verður undir berum 
himni svo að Tunguskollakamburinn fái 
andrúmsloft og sólargeisla. Kaffihúsið verður 
þannig hannað að það falli vel inn í landslagið 
með miðaldabyggingarlist að leiðarljósi svo 
að tenging við Krauma verði sterk og 
mannvirkin mynda eina heild á svæðinu og 
þannig að útsýnið í kring um svæðið fái að 
njóta sín. Aðgengi fyrir alla skal vera í 
fyrirrúmi í allri hönnun svæðisins.

KONSEPTMYND

Sérstaða svæðisins er dýmæta vatnið sem 
Deildartunguhver hefur, jarðhitinn og nýting 
hans til húshitunar, böðunar og ylræktar. 
Tunguskollakamburinn sem vex einungis í

Deildartungu og gefur það staðnum einkenni 
sem hvergi er hægt að finna annars staðar. 
Saga staðarins er mikil og tengjast svæðinu 
merkustu rithöfundar miðaldra.

Þetta afbrigði er friðað og á válista. Talið er að þetta afbrigði 
sé einlent á íslandi. Litningatala afbrigðisins er sú sama og hjá 
venjulegum Skollakambi, 2n = 68

AÐ ÓBREYTTU

Á VERSTA VEG

A1A

Deildartunga er norðan Reykjadalsár, í 
Reykholtsdal, um 37 km frá Borgarnesi.
Staðsetning hönnunarinnar tengist degi

fjögur á gönguleiðinni. Göngufólk getur lengt 
leið sína að Deildartungu til að koma og 
skoða Tunguskollakambinn og fá sér kaffi. 
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VEGRÚN
Notast er við hallandi almenn skilti frá Vegrún. Platan er í 60cm hæð og 100cm breidd. Til-
gangur skiltanna er að fræða gangandi fólk um Tunguskollakambinn og Deildartunguhver.

SÝNINGARSÚLA TUNGUSKOLLAKAMBSINS

Deildartunguhver er vatnsmesti hver Evrópu, 
en hann er einnig líkt og Kleppjárnsreykjahver 
samheiti á nokkrum hverum sem í heildina ná 
yfir um 50 m svæði. Úr hverunum koma 180 l af 
u.þ.b. 100° heitu vatni á sekúndu og er mesta 
uppstreymið undan 5 m háum leirbakka sem 
nefndur er ýmist Hverahóll eða Laugarhóll.

 Hverinn er nálægt bænum Deildartungu og 
dregur nafn af honum. Hann er friðaður. Vatni 
úr hvernum er dælt til Borgarness og Akraness, 
þar sem það er notað til upphitunar húsa. Þá er 
hann einnig notaður til að hita upp gróðurhús 
til ylræktar í landi Deildartungu.

Deildartunguhver
Tunguskollakambur er sérstakt afbrigði af skol-
lakambi sem einungis hefur fundist hér á landi. 
Vex tunguskollakambur einungis við jarðhi-
ta og hefur hann fundist á tveimur stöðum á 
landinu. Árið 2016 fannst tunguskollakambur 
einungis í Deildartungu þrátt fyrir að hans væri 
leitað á báðum þekktu fundarstöðunum.

Stuttir, stinnir, uppréttir jarðstönglar með dök-
ku hreistri og fremur fáum gulgrænum, sígræ-
num blöðum, gróbærum og grólausum, 15-35 
sm á hæð, þar af er stilkur blöðkunnar aðeins 
1/5 - 1/4 hæðar, nema á gróbæru blöðunum 
þar sem hann getur verið helmingur hæðarin-
nar. Breiðist hægt út með jarðrenglunum.

Tunguskollakambur

Á BESTA VEG

Garðyrkjustöðin Víðigerði
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Timbur
Göngustígur

Kaffihús með grasþaki

Timbur pallur

Beð

Hellulögn með 
snjóbræðslu

Súlan nær til himins til að tryggja að 
Tunguskollakamburinn fái sól-hálfskugga

Úðarar sem gefa Tunguskollakambinum gufu

Fremur frjór, léttsúr jarðvegur með jöfnu rakastigi
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