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Inngangur 

Markmiðið með þessari greiningu var að búa til fimm daga 

gönguleið sem liggur í gegnum Borgarfjarðardali, frá 

Hvalfjarðarbotni að Húsafelli. Það sem var okkur efst í 

huga var að draga fram sérstöðu svæðisins, áhugaverða 

staði, náttúruperlur og menningarminjar ásamt því að 

bjóða upp á gistingu og veitingar þar sem fólk getur fengið 

góða hvíld á milli dagsganga. Mikilvægt var að draga fram 

staðaranda hvers svæðið og upplifa og skynja mismunandi 

karaktersvæði. Stórbrotin náttúra er á svæðinu með 

fossum, fjöllum, heitum laugum, dölum, jöklum, ám, 

dýrum og fjölbreyttum gróðri. 

Aðferðafræði og markmið

Notast var við norsku aðferðina Landskapsanalyse sem er 

góð þegar kemur að því að draga fram sérkenni/einkenni 

svæða til þróunar og styrkingar. Aðstæðum á Íslandi svipar 

víða til í Noregi, strjálbýl, fámenn og víðáttumikil héruð 

með fjölbreytilegu landslagi bæði náttúrufari, 

menningarsögu og þar sem byggða- og avinnumál eiga 

undir högg að sækja. Aðferðafræðin og markmið snúast 

um að draga fram sérstöðu svæðis bæði sem heildar og 

minni einkennissvæða. Að safna gagnlegum upplýsingum 

um náttúrufar, byggð, landnotkun, menningarminjar og 

skynjun. 

Einnig var notast við skosku aðferðina Landscape 

Character Assesment sem er góð til að greina stærri svæði. 
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Staðsetning
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1. Landmótun 

Þriðja sinn las ég ljóðið

lagfært og breytt.

Eg hvíslaði örlágt:

það er ekki neitt.

(Helga Kress, 2006)

Heimildir: Hvalfjörður
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Auðsstaðarfjall er við bæ í vestri. 

BúrfellFjöll og fell

Búrfell er hjá 

Þetta fell nær ekki 400 m 

af því ótrúlegt. Af Búrfelli má sjá 
til átta sýslna í góðu veðri. 

Tröllakirkju og Ok, í suðvestri sést í Skjaldbreið og Kálfstinda, í suðri má sjá Botnssúlur, 
Kjöl og Skarðsheiði og gott ef ekki sést í Esjuna líka. 

Þyrill

Þyrill er fjall austarlega í 
Hvalfirði. 393m hátt. Nafn 

fjallsins er talið dregið af miklum  sviptivindum, 
sem oft gera vart við sig. Í fjallinu finnast margar sjaldgæfar 

tegundir geislasteina. 

Múlafjall

Múlafjall er í Hjalfjarðarbotni. 423m hátt. 

Ásfjall

Ásfjall er norðaustan við Valagil 
og austan við Augastaðfjalls. 559m hátt. 

Dragafell

Dragafell er hjá 

Skorradalsvatni í Skorradal. 333m hátt. 

Síðufjall 

Síðufjall er víða sundurskorið af giljum og 
gróðurlausum melum. Þess á milli eru harðvellisbrekkur með 

kjarngóðu grasi. Bak við Síðufjall liggur hin gróðursæli Kjarrdalur. 

Auðsstaðafjall 

Norðan við Búrfell og sunnan við bæin Háls. 

Rauðsgili.

hæð yfir sjó en samt er útsýni

Í vestri má sjá allt til Snæfellsjökuls, í norðri sést til
Baulu og Tröllakirkju, í austri má sjá Eiríksjökul, Langjökul 

(Kristleifur þorsteinsson, 1971: Auðstaðafjall, e.d.: Dragafell, e.d.: Ásfjall, e.d.: Fararstjóri hjá Útivist,  05.08.00: Þyrill, e.d.: Múlafjall Hvalfirði, e.d.)
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Fjöll 
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Dalir
Skorradalur - er syðstur af 
Borgarfjarðardölum og liggur milli 
Skarðsheiðar, Dragafells og 
Botnsheiðar að sunnan og 
Skorradalsháls að norðan. Dalurinn er 
um 25 km á lengd en Skorradalsvatn 
þekur mestallan dalbotninn. 

Lundarreykjadalur - er á milli 
Skorradals og Flókadals. Dalurinn er 
um 25 kílómetra langur og liggur frá 
vestri til austurs á milli tveggja 
brattra hálsa. 

Flókadalur - er kenndur við 
Hrafna-Flóka sem átti að hafa 
numið þar land. Inni í dalnum 
er Flókadalsvatn og um dalinn 
rennur Flókadalsá. Þetta er 
grösugur en snjóþungur dalur 
á vetrum. 

Reykholtsdalur - er í borgarbyggð. 
Þetta er breiður grösugur dalur með 
stóru jarðvarmakerfi. 

Brynjudalur - er annar tveggja dala 
innst í Hvalfirði. Dalurinn afmarkast 
af Múlafjalli í norðri en í suðri af 
Þrándarstaðarfjalli og Suðurfjalli. 

(Skorradalur, 2020, 07.10: Flókadalur, 1990: Lundareykjadalur, 2018, 20.10: Brynjudalur, e.d.: Reykholt, 2022, 15.01)Heimildir: Flókadalur; Skorradalur

Skorradalur

Flókadalur

10

https://is.wikipedia.org/wiki/Skorradalur
https://is.wikipedia.org/wiki/Fl%C3%B3kadalur_(Borgarfir%C3%B0i)


Dalir
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Rauðsgil - stendur á bakka 

samnefnds gljúfragils sem skerst inn 

í suðurhlíðar Hálssveitar í 

Reykholtsdal. Eftir Rauðsgili rennur 

Rauðgilsá. Gilið er stórfenglegast 

neðarlega þar sem það er um 60 til 

70m djúpt. 

Heimildir: Bæjargil í HúsafelliGil

Bæjargil á Húsafelli - er að finna 

fyrir ofan bæjarstæði á Húsafelli. 

Gilið er vítt og djúpt og er hár foss 

innarlega í gilinu.

(Bæjargil, 2018, 08.10: Fararstjóri hjá Útivist, 05.08.00: Rauðsgil, 2020, 16.12) 12
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Brekkukambur - glæsilegt útsýni 
langsum eftir Hvalfirðinum yfir til 
Akrafjalls. Botnsúlur blasa við í austri og 
svo er sjónarhornið yfir á Skarðsheiðina. 
664m hátt. 

Hælsheiði - Hælsheiði er suðvestur af 
Sandvatni og suðvestur af 
Steindórsstaðaöxl. 313m hátt. 

Hálsinn - Hálsinn er skammt frá Grafardal 
og norðan Grafardals. 340 m hátt. 

Lundarháls - Lundarháls er tindur á 
vesturlandi. 381 m hátt. Lundarháls er 
skammt frá Lómatjörn og austan 
Háahnúks. 

Gil, kambar, heiðar, hálsar, bungur og hryggir

Botnsheiði - er heiði milli innri hluta 
Skorradals, Hvalfjarðarstrandar og 
Botnsdals. 

Grillirahryggur  - Síldarmannagötur 
nefnist vestri leiðin yfir Botnsheiði. Mjög 
fallegt landslag og maður kemur að 
þessum hryggjum þegar maður fer eystri 
leiðinna í Síldarmannagötum. 

Skáneyjarbunga - hjá Reykholti. Í 
Skáneyjarbungu er sagður heygður 
Tungu-Oddur, sem var mestur höfðingi í 
Borgarfirði á 10. öld. 

Á Bökkum - er á mörkum Sléttuhlíðar við 
Stafá og að minni Flókadals. Þar er 
sérkennilegur, strýtulaga hóll sem er á 
náttúruminjaskrá. 

(Brekkukambur í Hvalfirði, e.d.: Hælsheiði. Mapcarta, e.d.: Hálsinn. Mapcarta, e.d.: Lundarháls. Mapcarta, e.d.: Björn Hróarsson, 1994: Hulda Guðmundsdóttir, e.d.:Skáneyjarbunga, e.d.:Flókadalur, 1990)

Botnsheiði - séð inn í Botnsdal

Heimildir: Botnsheiði
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Gil, kambar, heiðar, hálsar og hryggir
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Hæðarlínur
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Almennt - Bergrunnur í Borgarfirði er gamall berggrunnur frá lokum 

Tertíer. Yngri jarðmyndanir eru efst í dölum og mynduðust þær undir 

jökli. Berggrunnurinn er þéttur og sprungulaus. Það er eithvað um 

sprungur þó við Reykholt, Deildartunguhver og Kleppjárnsreykjum og 

fleiri stöðum. Jarðhitinn tengdur gömlu sprungukerfi. Almennn ásýnd 

landslags er mótuð af jöklum frá síðastu ísöld með dalfyllur og allskyns 

jökulrænu seti. 

Deildartunguhver

Klassískt íslenskt basalt er að finna við Deildartunguhver. Þar er ekki 

árset en mikinn jarðhita að finna og góð skilyrði til ræktunar á t.d. 

rótargrænmeti. 

Barnafoss er þrenging í Hvítá og er þekkt fyrir brýr og steinboga sem 

áin hefur markað í bergið með ógnarkrafti sínum.

Hraunfossar - í Hraunfossum er helluhraun sem dreipir vatninu í 

gegnum sig, eldra hraunið er þéttara og heldur vatninu. Úrkoma sem 

fellur á hraunið og jarðvatn sem síast frá jöklunum rennur á milli 

hraunlaga og kemur fram sem grunnvatn og myndar Hraunfossa. 

Vatnið kemur hér fram undan hraunlögunum á um 1 km löngu bili. 

Falla þar fram í Hvítá ótal bunur og fossar, milli kletta og skógarkjarrs 

allan ársins hring. Helluhraun hefur slétt yfirborð. 

Brynjudalur - Brynjudalsá er gamall berggrunnur með 

holufyllingum. Berggrunnur sem gjarnan er kallaður klöpp er fast berg 

við eða á yfirborði jarðar, oft hulinn lausum jarðlögum, það er 

jarðgrunni. Við Brynjudalsá er alveg sérstök náttúrufegurð, á svæðinu 

eru zeólítar. Zeólítar eru geislasteinar og eru þeir með algengustu 

holufyllingum hér á landi, þeir falla út úr volgu eða heitu grunnvatni 

(80-230°C) í blöðrum og sprungum í berginu, segja má að Ísland sé 

frægt fyrir þá.  

Berggrunnur

(Brynhildur Magnúsdóttir, 2021)
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Berggrunnur

24



2. Vatnafar

Mig langar til að spyrja þig, löngu horfna kona

 hvað leiddi hendur þínar

 að sauma þessar rósir í samfelluna þína?

Og svona líka fínar!

(Helga Kress, 2006)

Heimildir: Hraunfossar og barnafossar
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Flókadalsá - er lítil bergvatnsá sem hefur 

einkenni bæði dragáa og lindáa. Hún á 

upptök í vestanverðu Oki, og fellur þaðan, 35 

km á leið til Hvítár í Borgarfirði. 

Reykjadalsá - á upptök sín við rætur Oks og 

rennur um Reykholtsdal framhjá þeim 

sögufræga stað Reykholti. Áin sameinast svo 

Flókadalsá og renna þær saman í Hvítá. 

Fitjaá -  rennur í Skorradalsvatn sem rennur 

úr Eiríksvatni. 

Hvítá - er jökulá sem á upptök sín í 

Hvítárvatni, skammt fyrir ofan Bláfell, undir 

Langjökli. Hvítá er þriðja lengsta á landsins, 

185km. 
Heimildir: Hvítá

Ár

Grímsá - á upptök í Reyðarvatni en í það 

falla smáár og lækir, að nokkru leyti 

uppsprettuvatn, sem gefa Grímsá nokkurn 

lindarársvip. Heildarlengd Grímsár er 42 

km. 

Tunguá - Tunguá fellur í Grímsá á móts við 

Oddstaði og Brautartungu og á upptök í 

vestanverðu Kvígyndisfelli og er 

heildarlengd árinnar 20 km. Áin er ákaflega 

frjósöm og er áin hrein dragá og verður 

vatnslítil í þurrkum.  

Andakílsá - er dragá sem fellur úr 

Skorradalsvatni og rennur um 12 kílómetra 

leið uns hún fellur í Hvítá í Borgarfirði. Í 

ánni eru fossar, Andakílsárfossar. 

Hvítá

(Flókadalsá í Borgarfirði, e.d.: Reykjadalsá í Borgarfirði, e.d.: Skorradalsvatn í Skorradal, e.d.: Hvítá - Skálholt, e.d.: Grímsá í Lundarreykjadal, e.d.: Tunguá í Borgarfirði, e.d.: Andakílsá í Borgarfirði, e.d.)
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Vötn og sjór
Skorradalsvatn - er í Skorradal. Þetta er stórt stöðuvatn og 

liggur það í um 58 metrum yfir sjávarmáli og er um 16 km 

langt en þó ekki nema um 1 ~ 1.5 km að breidd að mestum 

parti. Þetta er djúpt vatn eða um 48 metrar þar sem það hefur 

verið mælt dýpst, en meðaldýptin er um 22 metrar. Úr vatninu 

rennur Andakílsá sem er þekkt laxveiðiá, og í vatnið rennur 

svo Fitjaá sem rennur úr Eiríksvatni. Það er rúmlega 16 km 

langt og 14,7 ferkílómetrar. 

Reyðarvatn - er upp frá botni Lundarreykjadals. Það er 8,3 

km² að flatarmáli og hæð yfir sjávarmáli er 325 m. Í vatnið 

austanvert kemur Reyðarlækur úr Stóra-Brunnvatni. Frá 

norðaustri falla í það tvær ár, Leirá og Fossá. Hin þekkta 

laxveiðiá, Grímsá fellur úr vatninu til norðvesturs. Í 

Reyðarvatni er allmikið af bleikju og murtu. 

Hvalvatn - er staðsett í Strandahreppi og er annað 

dýpsta stöðuvatn á Íslandi, 4, 1 km² að flatarmáli. Það 

liggur í 378 m yfir sjávarmáli og er 180 m djúpt þar 

sem dýpst er. 

Hvalfjörður - er mjór og djúpur fjörður sem gengur 

inn úr Faxaflóa milli Akraness og Kjalarness. Hann er 

u.þ.b. 30 km langur, 4-5 km breiður og mesta dýpi 

hans er 84 m. 

Eiríksvatn - er lítið stöðuvatn upp af 

Skorradal í Lundarreykjadalshreppi. 

Það er 0,77 km² og í 278 m hæð yfir 

sjó. Úr því rennur Fitjaá í 

Skorradalsvatn.

Uxavatn - er staðsett norðaustur af 

Kvígindisfell. 385 m hátt. 

Skorradalsvatn í Skorradal, e.d.: Reyðarvatn, e.d.: Hvalvatn í Strandahreppi, e.d.: Hvalfjörður, e.d.: Eiríksvatn, e.d.: Uxavatn, e.d.)

Heimildir: Uxavatn

18

https://www.veidistadir.is/andakilsa/


Hraunfossar - Þar streymir lindárvatn 
hvítfyssandi undan Hallmundarhrauni 
og niður í Hvítá. Umhverfið var friðlýst 
árið 1987. 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. 

Tröllafossar - Tröllafossar eru fossa- 
og flúðasvæði í Grímsá. Tröllafoss er í 
Leirvogsá sem á upptök sín að mestu 
leyti úr Leirvogsvatni á Mosfellsheiði. 
Hann fellur milli hamra ofan í gljúfur 
sem áin hefur grafið. Fyrir neðan 
fossinn breiðir áin úr sér sem slæða 
yfir bergið. Gljúfrið er um 500 metra 
langt og 50 til 80 m breitt og kallast 
Tröllagljúfur. 

Barnafoss - Barnafoss í Hvítá í 
Borgarfirði, liggur í þrengingum við 
jaðar Hallmundarhrauns rétt fyrir ofan 
Hraunfossa. Austan við Reykholt. Vatn 
úr Langjökli rennur í Barnafoss og 
einnig Hvítá. Meðalrennsli árinnar er 
að jafnaði 80m³/s en hefur í flóðum 
mælst allt að 500m³/s. Þá flæðir áin upp 
úr þrengingunum og yfir nærliggjandi 
svæði eins og umhverfið ber með sér. 

Fossar

(Hraunfossar í Borgarfirði, e.d.: Tröllafoss, e.d.: Barnafoss í Borgarfirði, e.d.)

Hraunfossar 

Heimildir: Hraunfossar 
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Englandslaug - Englandslaug er í Lundarreykjadal. Hlaðin sundlaug við tvo mis 

heita hveraleiki. Hún mun hafa verið fyrst reist um 1850. Þar var lengi sundkennsla 

og laugin til afnota fyrir fólkið í héraðinu. 

Heimildir: Deildartunguhver

Heimildir: Krosslaug

Krosslaug - Krosslaug eða Reykjalaug er í landi Reykja í Lundarreykjadal í 

Borgarfirði. Hún er þekktust vegna þess að í Kristni sögu segir að þegar kristni var 

lögtekin árið 1000 hafi vestanmönnum ekki hugnast að vera skírðir upp úr köldu 

vatni á Þingvöllum og því látið skírast í Krosslaug. Laugin er um 42°C heit og er 

friðlýst.

Deildartunguhver - Deildartunguhver er norðan Reykjadalsár í Reykholtsdal um 37 

km frá Borgarnesi. Kraumandi hverinn, sem er vatnsmesti hver Evrópu og spúir upp 

um 180 lítrum af 100 gráðu heitu vatni á sekúndu. Deildartunguhver 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. 

Heitavatnsuppsprettur

(Snæbjörn Guðmundsson, 2000: Friðsteinn Sigurðsson, 1998: Krosslaug í Borgarfirði, e.d.)

Deildartunguhver

Krosslaug
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Vatnafar
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Fossar
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3. Gróðurfar 

Ef þeir vilja ei til ljá

eyrna hlustir sínar,

 hafi þeir leyfi að hverfa frá,

 en hlýði stúlkur mínar.

(Helga Kress, 2006)

Heimildir:Gróður
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Gróður á svæðinu

Lerki - LarixSitkagreni - Picea sitchensis
 

Rauðgreni - Picea abies Ilmbjörk (Birki) - Betula pubescens

Tunguskollakambur -
 Struthiopteris spicant var. fallax

Blóðberg - Thymus praecox

Jöklasóley - Beckwithia glacialis

Baldursbrá -               
Tripleurospermum maritimum

Heimildir: Rauðgreni: Ilmbjörk: Baldursbrá: Blóðberg: Sitkagreni: Tunguskollakambur: Jöklasóley: Lerki 
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Gróður

27



Jarðvegur

Bergjörð Votjörð

Heimildir: Bergjörð: Votjörð: Mójörð-Eldfjallajörð
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Yfirborðsflokkun
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Stálpastaðaskógur - hlíðóttur og þéttur skógur í Skorradal inniheldur vöxtuleg tré, að mestu sitkagreni og 

rauðgreni. Þar er að finna gönguleiðir og áningastaði á nokkrum stöðum. Það eru a.m.k 30 trjátegundir á 

jörðinni. Skógurinn er 345 ha. Frá árinu 1951 hefur hann verið í eigu Skógræktar ríkisins. 

Selskógur - skógurinn er staðsettur sunnan við Skorradalsvatn og er spilda úr landi Indriðastaða og er 44 ha. 

Barrtré eru ríkjandi, mest er gróðursett rauð- og sitkagreni. Frá árinu 1959 hefur skógurinn verið í eigu 

skógræktarinnar. 

Aldamótaskógur: er staðsettur í Reykholti og er um 5 ha að stærð. Gróðursetning Aldamótaskógur hefur 

verið unnin í samvinnu Skógræktarfélags Borgarfjarðar, Skógræktarfélags Íslands og Reykholts. Árið 2000 

var gróðursett 280 þúsundir skógarplantna, eina fyrir hvern Íslending. Aldamótaskógur er ætlað að vera 

lifandi minnisvarði um tímamót í sögu þjóðarinnar. 

Brynjudalur: Skógurinn er staðsettur í Hvalfirði. Hann er í eigu Skógræktarfélags Íslands og þar er lögð 

áhersla á ræktun jólatrjáa og uppbyggingu útivistar aðstöðu í dalnum. Auk þess er að finna gott berjaland í 

skóginum, svo sem aðalbláber, bláber, krækiber og hrútaber. 

StálpastaðaskógurSkóglendi

(Stálpastaðaskógur, e.d.: Selskógur, e.d.: Reykholtsskógur, e.d.: Brynjudalur í Borgarfirði, e.d.)

Heimildir: Stálpastaðaskógur 30



Skógar
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4. Dýralíf 

Lítil mær heilsar

 löndum sínum,

ung og ófróð,

 en ekki feimin;

 leitar gestrisni

góðra manna

 föðurlaust barn

 frá fátækri móður.

(Helga Kress, 2006)

Heimildir: Blésgæs
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Fuglar - Borgarfjörður fóstrar þúsundir fugla þar sem 

fjörðurinn er grunnur og víðáttumikill með miklu 

grunnsævi og leirum. Fjörðurinn er mikilvægur fyrir 

farfugla, bæði gæsir, endur og vaðfugla vor og haust þar 

sem utarlega í firðinum er að finna stærstu fellistöðvar 

æðarfugls á landinu og innar í firðinum er að finna helsta 

brandandastað landsins, þar má sjá nokkur hundruð fugla 

af þessum nýja landnema síðsumars. 

Við Deildatunguhver er að finna vetrarstöðvar andfugla. 

Ágangur tófu og minks hefur valdið áhyggjum um fuglalíf 

á Mýrum á Vesturlandi en það er svæðið á milli Hvítár í 

Borgarfirði og Hítarár. Það voru 28 jarðir með æðarvarp en 

í dag er æðarvarp á átta jörðum og allir í basli við að verja 

vörpin fyrir ágangi tófu og minks. 

Blesgæs

Bleikja

Dýralíf

Andakíl er mikilvægasti viðkomustaður grænlensku 

blesgæsarinnar á Íslandi. Hún kemur þar við að vori og 

hausti og nýtir hún stóran hluta landsins. Einnig eru 

nokkrar aðrar fuglategundir sem halda sig í eða við 

búsvæðið og eru það haförn, gargönd, brandugla og 

svartbakur og eru þessar tegundir á válista NÍ. 

Fiskar: Í Skorradalsvatni er mikið af fiski, þar er mest að 

finna smábleikju en þar finnst einnig risavaxnar bleikjur og 

værir urriðar. https://www.veidistadir.is/skorradalsvatn-3/  

Andakílsá er ein aflahæsta laxveiði á landsins og er þar að 

finna smálaxa, sjaldgæft er að finna stórlaxa í ánni en þeir 

hafa þó fundist, einnig er að finna urriða og bleikju í ánni.

(Fuglaskoðun, e.d.: Ása Sigurlaug Harðardóttir, 2011: Bergþór Ólason, 2020: Verndarsvæði í Andakílí Borgarbyggð, 2019) Heimildir: Blesgæs2: Skógarsnípa: Bleikja

Skógarsnípa 
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Tófan - tófu hefur fjölgað mikið í Borgarfirði og er hún 

áberandi í Reyk holts daln um, Flókadal og í Andakíl. Mikilvægt 

er að halda henni í skefjum þar sem hún hefur nú þegar fellt all 

mörg dýr og hefur gríðarleg áhrif á fuglalífið. 

Refir og minkar er víða að finna á svæðinu. Minkarnir halda 

sig við Skorradalsvatn og Andakílsána þar sem þær sækja fæðu 

sína mest í vatnið á meðan refirnir halda sig bæði inn á landi 

og við sjó. 

Hagamús - heldur sig þar sem gróður er að finna. Hún er eina 

nagdýrategundin sem lifir villt í náttúru landsins óháð 

manninum. Mýsnar grafa sér holur í grónar brekkur, þúfur og 

bakka. 

Melrakki

Hagamús

Minkur

Tófa

Spendýr

(Snorri Jóhannesson, 2020: Hólmfríður Sigþórsdóttir, e.d: Hagamús, e.d.) Heimildir: Minkur: Melrakki: Tófa: Hagamús
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Dýr
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5. Veðurfar

Borgarfrúin sat við gluggann sinn,

 sömuleiðis ég við gluggann minn.

Úti sveif þó enginn hvítur már,

yfir grúfði himinn þokugrár.

 Ein ég sat og bætti buxnagat,

– best við gluggann skímu notið gat.

(Helga Kress, 2006)

Heimildir: Vindatlas 
36



Meðalárshiti: 4,7 °C

Hæsti meðalhiti á ári/sumar: 8.7 °C

Lægsti meðalhiti á ári/vetur: 1,5 °C

Meðalvindhraði: 3,6 m/s

Heimildir: Vindrósir: Veður

Veðurfar

(Veðurfarsyfirlit, 2020)
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6. Búseta og 
landnotkun 

Fyrir sjónir færist ský,

 fjölga þrauta élin.

Alltaf rís ég upp á ný,

öldruð prjónavélin.

(Helga Kress, 2006)

Heimildir: Reykholt
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Byggð svæði 

Heimild: Byggðastofnun(Íbúafjöldi e.d.)
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Stóra- Drageyri 
var byggt 1924 

og fór í eyði 1966 
en hefur verið 

nýtt til sláttar og 
beitar.

Vatnshorn í Skorradal 
var byggt árið 1937 og 

fór í eyði 1961. 
Skógurinn er talinn 

vera sá fríðasti enda 
náttúrulegur 
birkiskógur.

Stálpastaðir fóru í 
eyði 1946. Bygg- 

ingaár er ekki vitað. 
Skógræktin 

eignaðist jörðina 
1951 og hefur 

ræktað skóg á um 
100 ha  landsins.

Sarpur var byggt 
1938 og fór í eyði 

1970.

Bakkakot var 
byggt árið 1931 

og fór í eyði 
1964. Byggt var 

þó fyrst á 
jörðinni á 17.

öld. 

Litla- Drageyri 
var byggt 1931 

og fór í eyði 
1977.

Efstibær var 
byggður 1902 og fór í 
eyði 1947 en þá hafði 

jörðin verið nýtt frá 
þeim á Sarpi.

Litli-botn í 
Hvalfirði

Eyðibýli
Heimildir: Stóra Drageyri: Vatnshorn: Efstibær: Bakkakot: Sarpur: Stálpastaðir: Litla Drageyri: Litli botn

(Stóra Drageyri, e.d.: Vatnshorn, e.d.: Efstibær, e.d.: Bakkakot, e.d.:Sarpur, e.d.: Stálpastaðir, e.d.: Elín Ósk Hreiðarsdóttir, 2017: Litli Botn, e.d.)
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Kleppjárnsreykir -  lítið þorp í Borgarfirði þar sem gróðurhúsaræktun ræður 

ríkjum, enda jarðhitinn mikill. Grænmeti og ber eru seld beint frá býli eða 

ræktendum. Þar er leikskóli og grunnskóli. Íþróttamiðstöðin á Kleppjárnsreykjum 

hefur 25 metra útisundlaug með heitum potti. 

Reykholt  Borgarfirði er einn sögufrægasti staður landsins, þar sem saga 

staðarins spannar langt aftur um aldir og bjuggu hér kirkjuhöfðingjar og 

valdamenn. Hér er skólasetur, kirkjustaður og prestsetur. Fosshótel er rekið hér á 

sumrin á heimavist skólans en þar er líka Snorrastofa, miðstöð rannsókna í 

miðaldafræðum. Frægust er laugin hans Snorra sem er elsta heita laug landsins. 

Jarðhiti er mikill og notaður til upphitunar gróðurhúsa, sundlauga og annarra 

bygginga þorpsins. Þar er lítil matvöruverslun og bensínstöð, Hönnubúð.

Byggð svæði - Þéttbýli

Heimildir: Byggð: Reykholt2(Íþróttamiðstöðin Kleppjárnsreykjum, e.d.)
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Gisting - mikið framboð er af gistingu á 

svæðinu. Heilsárshótel, bústaðir, gistiheimili, 

poddar, bændagisting og nokkur tjaldsvæði.

Þjónusta - Í Reykholti er matvöruverslun og 

bensínstöð, einnig er kjörbúð og veitingastaður á 

Húsafelli. Bændamarkaði má finna með ferskt 

grænmeti og ávexti þ.á.m. á Sólbyrgi í 

Kleppjárnsreykjum. Ferðaþjónustan á svæðinu er 

fremst í flokki með gönguleiðir, hestaleigu, 

baðstaði og sundlaugar. Golfvellir, Félagsheimili 

til útleigu og svo má ekki gleyma Reykholti með 

sitt menningar og söguarfleið sem laðar marga 

að.

Búrækt - Nokkrar jarðir eru með búfénað.

HverinnStarfsemi í byggð

(Íslensk garðyrkja sú umhverfisvænasta í heimi, 2017) Heimildir: Hverinn: Hús: Jarðaber 42



Gisting, tjaldsvæði og veitingar
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Deildartunguhver í Reykholtsdal er einn vatnsmesti hver Evrópu, en vatnið úr 

honum er dælt til Borgarness og Akraness. Einnig er það nýtt í Krauma, þar sem 

náttúrulaugarnar eru kældar niður með vatni undan öxlum Ok. Krauma,  

Krosslaug og Englandslaug eru einnig vinsælar náttúrulaugar, staðsettar í 

Lundarreykjadal. 

Íshellir á Langjökli er annar stærsti jökull landsins. Þar er boðið upp á hinar ýmsu 

ferðir, snjósleðaferðir og ferðir í íshellinn. Allt heitt vatn suður í Brúará, 

Þingvallavatn, suðvestur Reykjanesfjallgarði, á Arnarvatnsheiði og jarðhitasvæði í 

Borgarnesi, Reykjavíkursvæðið og Geysissvæðinu er komið frá jöklinum. 

Jarðhiti er á einni jörð í Skorradal, en það er á bænum Efri Hrepp. Þar má finna 

sundlaugina Hreppslaug. 

Náttúruauðlindir og nýting þeirra

Íshellir

(Krosslaug í Borgarfirði, e.d.: Íshellir, e.d.: Skorradalur í Borgarfirði, e.d.)

Deildartunguhver

Heimildir: Deildartunguhver: Íshellir
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Í Skorradal er lítið um hefðbundin búskap þar sem sumarbústöðum fer fjölgandi og skóglendið 

stækkar frá ári til árs. Eftir endilöngum dalnum liggur Skorradalsvatn sem hefur löngum gefið af sér 

silunga. Út frá Skorradalsvatni liggur Fitjaá sem er helsta innrennslis á dalsins og er búsvæði fyrir 

laxfiska og er þarna er yfir 80% framleiðslugetu fyrir hrygningar og seiða uppeldis. Svæðið er nýtt til 

malartekju sem getur og hefur gert skaða á mikilvægt uppeldissvæði fiskanna. Önnur mikilvæg 

fiskveiðisvæði, hvort sem er á maðk eða flugu og má nefna Reykjadalsánna, Tunguá, Svarthöfða í 

Hvítá og Flókadalsá. 

Krauma nýtir jarðvarmann úr Deildartunguhver í sinni baðaðstöðu og veitingarnar á staðnum er 

hráefni úr sveitinni. Í Skorradal er síðan ein virk borhola sem hefur u.þ.b. 25-30 L/sek af 96°C heitu 

vatni. 

Talsvert er um efnisnámur á öllu svæðinu, t.d. steinefnanámur.

Reykholt og Kleppjárnsreykir fá vatn úr vatnsbóli á Steindórsstöðum í Reykholtsdal. Vatnsbólið 

gefur af sér 9 sekl á dag en með minniháttar breytingum væri hægt að auka það ef svo yrði að 

fólksfjöldi yrði í byggð eða meiri atvinnustarfsemi. 

Vatnstaka er úr tveimur borholum og djúpum brunni á áreyrum í Rauðsgili við Steindórsstaði en 

vatnsbólið var tekið í notkun í maí 2013. Fyrir það voru nýttar lindir/borhola við Kleppjárnsreyki.

Fossamelar

Frumframleiðsla

(Sigurður Már Einarsson, 2014: Heitavatnslokun Skorradal, e.d.: Hvaðan kemur kalda vatnið mitt, e.d.: Sigrún Tómasdóttir, 2019) Heimildir: Fossamelar
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Námur og gryfjur
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Í Borgarfirði er margt í boði fyrir ferðamanninn og heimamenn.

Ferðalög og tómstundir

(Langjökull í Borgarfirði, e.d.: Hallmundarhraun, e.d.: Víðgelmir í 
Borgarfirði, e.d.: Litli Botn. Ferlir, e.d.) Heimildir: Íshellir2: Hallmundarhraun: Víðgelmir: Hraunfossar: Paradísarfoss

Húsafell er einstök 
náttúruperla sem laðar fjölda 

fólks að, hvort sem það er 
fyrir náttúruna, heitu 

laugarnar, þjónustuna, 
hjólaferðirnar, hestaferðirnar 

eða ferðirnar upp á 
Langjökulinn. 

Hallmundarhraun á sér 
mikla sögu. Þar má finna 

marga hella, eins og 
Víðgelmir, Surtshellir, 

Hallmundarhelli. Í 
hraunjaðrinum eru 

Hraunfossar.

Víðgelmir er stærsti hellirinn á 
Íslandi og talinn stærsti hraunhellir í 
heimi. Hann er friðaður síðan 1993 
og er aðeins aðgengi með leiðsögn. 

Hann er u.þ.b. 148.000m³ og hefur að 
geyma litríkar hvelfingar, 

árstíðarbundinn ís og 1100 ára 
gamlar hraunmyndir. 

Hraunfossar og Barnafoss eru 
ein fallegasta perla Borgarfjarðar 
og laðar marga að. Það er 
göngustígur meðfram ánni við 
fossana sem er ansi vinsæll enda 
ótrúlega fallegt svæði og mjög 
myndavænn. 

Paradísarfoss fellur fyrst fram af 
allháum klettastalli og kemur niður 
bratt bergið og spýtist í fallegan 
boga upp í loftið, svo næstum má 
ganga undir bununa í vatnavöxtum. 
Í kringum fossinn er skóglendi og 
rétt fyrir neðan er lítill hellir.

Tröllafossar eru við Fossatún í Borgarfirði. Í klettum við 
árbakkann er tröllkonu mynd og á sumrin er algengt að sjá 
laxinn hoppa upp fossana.

Mígandi er 
foss sem rennur 
niður af 
Mígandilæk 
sem fallegt er 
að skoða.
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Afþreying og útivist
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Samgöngur
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Stígar
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Hraunfossar - Umhverfið var 

friðlýst árið 1987.   

Barnafoss - Svæðið hefur verið 

friðlýst sem náttúruvætti frá 

1987.  

Gamla kirkjan í Reykholti var reist 1885-86 og 

var í notkun sem sóknarkirkja til 1996. Hún 

tilheyrir nú húsasafni Þjóðminjasafns Íslands sem 

annast viðgerð hennar. Snorrastofa sér um gömlu 

kirkjuna á vegum Þjóðminjasafns, en hún er opin 

gestum staðarins. 

Fornminjar; Í Skorradal : jarðirnar sem eru innan 

svæðisins eru átta talsins (Stálpastaðir, Háafell, Fitjar, 

Sarpur, Efstibær, Bakkakot, Vatnshorn og Hagi. Minjar í 

heimatúnum á jörðum sem eru innan verndarsvæðisins 

voru skráðar árið 2010 af Fornleifastofnun Íslands ef frá 

eru taldar jarðirnar Stálpastaðir og Fitjar. 

Verndun svæða

(Kristborg Þórsdóttir, 2017: Náttúruvernd, e.d.: Snorrastofa Reykholti, e.d.: Hraunfossar í Borgarfirði, e.d.: Barnafoss í Borgarfirði, e.d.) Heimildir: Fyrirhugað friðland: Reykholt 

Friðlýst svæði -  í Borgarfirði 

eru átta svæði sem eru friðlýst í 

mismunandi friðlýsingarflokkum; 

Andakíll, Einkunnir, Eldborg, 

Geitland, Grábrókargígar, 

Hraunfossar, Húsafellsskógar og 

Kalmanshellir.
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Náttúruverndaráætlun
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7. Menningarminjar 

Ég verð að reyna að láta mér lynda

lag mitt við þessi kjör að binda,

sem aldrei svara til óska eða vona,

illt er að vera fæddur kona. 

     (Helga Kress, 2006)

Heimildir: Snorralaug
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Reykholt í Borgarfirði er lítið þorp og einn merkasti 

sögustaður landsins. Líkast frægast vegna búsetu Snorra 

Sturlusonar. Í Reykholti er ýmislegt að skoða og uppgötva 

fyrir ferðalanga, hvort sem áhuginn liggur í sögu, tónlist, 

fornminjum, mat og drykk eða útivist.

Snorralaug er á Reykholti, forn og friðlýst laug, kennd við 

Snorra Sturluson þótt Landnáma segi að á staðnum hafi verið 

laug frá árinu 960. Vatni er veitt í laugina um lokaðan stokk 

úr hvernum Skriflu. Töluverður jarðhiti er í Reykholti, eins 

og nafnið ber með sér, sem m.a. er nýttur til húshitunnar og 

gróðurhúsaræktunar.

Reykholtsskógur er skemmtilegt útivistarsvæði með 

mörgum stígum. Í skóginum má finna ber og sveppi, fallega 

flóru og vísir að merktu trjásafni. Forn þjóðleið liggur 

meðfram og gegnum skóginn. 

Reykholt - Snorralaug

Heimildir: Reykholt í Borgarfirði(Bæjir og þorp, e.d.) 54



Í þjóðsögum Jóns Árnasonar segir svo um örnefnin 

hér sem kennd eru við „hval“ að

eitt sinn settist illhveli eitt, með rauðan haus, að úti á Faxaflóa og 
grandaði fiskibátum. Drukknuðu við það margir menn, þar á meðal synir 
prestsins að Saurbæ á Hvalfjarðarströnd. Presturinn var aldraður, 
blindur og hrumur. Syrgði hann syni sína mjög. Eitt sinn bað hann dóttur 
sína að leiða sig ofan í fjöru. Er þangað var komið tók hann að þylja 
þulur og slá staf sínum í sjóinn. Nokkru síðar sá stúlkan hvar hvalurinn 
kom syndandi inn fjörðinn og staðnæmdist hann í sjónum andspænis 
þeim. Bað presturinn stúlkuna að leiða sig inn fjöruna. Gerði hún það, en 
hvalurinn fór inn fjörðinn samhliða þeim. Þegar í Botnsdal var komið 
hélt presturinn inn dalinn en hvalurinn brölti upp eftir ánni. Þegar hann 
ætlaði að fara upp fossinn sprakk hann og drapst. Eftir þetta var 
fjörðurinn nefndur Hvalfjörður, fjallið Hvalfell og vatnið Hvalvatn.

Einnig er sagt að þegar illhvelið Rauðhöfði tróð sér 

upp gljúfrið við Glym hafi glumið í líkt og um 

jarðskjálfta væri að ræða og af því sé nafn fossins 

dregið. Þegar í Hvalvatn kom hafi Rauðhöfði 

sprungið af áreynslunni. Hvalbein sem fundust voru 

talin sögunni til sannindamerkis.

Hvalfell

Hvalavatn

Glymur

Kort með örnefnum og leiðarlýsingu um Síldarmannagötur                       

Svarta línan liggur um Síldarmannagötur  frá Brunná í Botnsvogi í 

Hvalfirði, um Botnsheiði og að Vatnshorni í Skorradal. Leiðin er 

um 17 km löng og fer hæst í 489 m.y.s.við Tvívörður. 

Örnefni og  Síldarmannagötur

https://skorradalur.is/um-skorradal/sildarmannagotur/https://skorradalur.is/um-skorradal/sildarmannagotur/
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Pétursvirki á Englandi í Lundarreykjadal

Á Englandi í Lundarreykjadal í Borgarfirði er að finna hlaðið virki úr 

grjóti. Virkið stenst þó ekki samanburð við mannvirki á Englandi sjálfu, 

hvorki varðandi stærð né aldur. Virkið sem stendur á Englandshálsi er 

engu að síður merkileg bygging. Það er nefnt Pétursvirki, eftir Pétri 

Georg Guðmundssyni sem hlóð það þegar hann var aðeins 10 ára gamall 

fyrir um hundrað og þrjátíu árum og þykir virkið afar haganlega hlaðið. 

Grjótið var heldur ekki allt við hendina og ljóst að hluti þess hefur verið 

fluttur nokkurn veg.
https://www.flickr.com/photos/gretarwilliam/4666830891

Búsetuminjar

https://www.ruv.is/frett/2020/12/27/petursvirki-a-englandi-i-lundarreykjadal 56



Menningarminjar
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Fitjar eru við austurenda Skorradalsvatns og er gömul kirkjujörð sem líklega 

byggst upp snemma ásamt Vatnshorni. Fitjar hafa löngum verið eitt mesta 

stórbýli sveitarinnar, enda engjajörð mikil.

Fitjakirkja á Fitjum var byggð 1897 af bændunum Júlíusi og Stefáni 

Guðmundssyni, en hún hefur verið gerð upp á afar vandaðan hátt og er meðal 

síðustu kirkna sem byggðar voru í hinum gamla, taumlausa bábreytta stíl. 

Kirkjan er friðlýst samkvæmt lögum um menningarminjar og er hún ein af 

fáum varðveittum bændakirkjum á landinu. 

Heimildir: Fitjar

Staðir í landslagi sem tengjast 
sögulegum viðburðum trú og hefðum

Húsaþyrping að 
Fitjum frá fyrri tíð 

(um 1920). Kirkjan er 
fremst á myndinni og 
fjær sjást tvær burstir 

á torfbænum. Mynd af 
vef Framdalsfélagsins.

(Fitjakirkja. Skorradalshreppur, e.d.)
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 teikning af íbúðarhúsi úr húsakönnun og ljósmynd af bæjarhlaðinu. 

Túnið á Háafelli

Fjárhústóft - horft til suðurs.Túngarður - horft til suðurs

Þúst lambhúsanna rís upp úr umhverfinu, 
horft til norðurs.

Á bæjarhólnum stendur bárujárnsklætt timburhús byggt um 1930, að 

hluta til inn í hól með niðurgröfnum kjallara. Steinaraðir í 

heimreiðinni virðast vera síðustu sýnilegu leifarnar af grjóthlöðnu 

mannvirki. Ábúð lauk 1968, síðan hafa þeir á Snartarstöðum nýtt 

landið til beitar. 14 ummerki eru um húsin. Fjárhúsið og hlaðan voru 

rifin 1955. 
Sagt er í örnefnaskrá: "Austast í túninu, meðfram grjótgarðinum, heitir Sauðagerði. Þá er 

nafnlaus spilda, en efst í túninu eru tvær bungur, sem heita Fjárhúsenni." 

Túngarðurinn er merktur inn á 

túnkort frá 1918 og sést enn. Hann 

var hlaðinn úr grjóti sem nú er 

næstum alveg gróinn. Austurhliðin er 

heillegust en hleðslurnar eru á sig 

komnar. 

Háafell

(Elín Ósk Hreiðarsdóttir, 2012) Heimildir: Háafell 59



Skorradalsvegur; bundið slitlag er frá sveitarfélagamörkum að 

Hvammi og þaðan er mjór malarvegur. Samgönguleiðarnar taka mið 

af fornum þjóðleiðum og er hluti af búsetusögu svæðisins. Ummerki 

eldri leiða sjást enn víða. Yfir vetratímann hér áður var farið á bátum 

yfir ísilagt Skorradalsvatn. Fjölmörg vöð eru þekkt yfir Fitjaá, þar á 

meðal Ferðamannavað, en ummerki sjást illa.

Áhugaverðar þjóðleiðir tengdu Skorradal við aðliggjandi dali. Þar á 

meðal þrjár þjóðleiðir; Síldarmannagötur, Krosshólagötur og 

Uxahryggjaleið sem voru mikilvægir samgönguásar. Önnur þekkt leið 

er leið frá Sarpi eftir Langaási að Englandi í Lundarreykjadal, 

meðfram Selgili móts við Sarp upp á Botnsheiði, þar sem hún 

sameinast Síldarmannagötum og leiðir upp Skúlagil á móts við 

Efstabæ yfir í Botnsheiði að Botni í Hvalfirði.

Malarvegur meðfram Skorradalsvatni.

Gömul brú yfir Fitjaá á milli Fitja og Bakkakots. Brúin er frá 6. áratug 20.  

(Framdalurinn í Skorradal, 2019) Heimildir: Samgöngur

Samgöngur og fornar þjóðleiðir
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Mikið af fornminjum er í framdal Skorradals. Niðurstöður 

fornleifaskráningar sýna að flestar fornleifar á svæðinu eru 

við heimatún eða bæi en fækkar eftir því sem fjær dregur. 

Bæjarhólar eru lang mikilvægasta tegund fornleifastaða og 

brýnt að koma í veg fyrir að þeir verði eyðileggingu að bráð. 

Uppbygging í túnunum getur raskað fornminjum auk þess 

sem skógrækt er talinn helsti áhættuþátturinn fyrir minjar. Í 

heimatúnunum í framdalnum er að finna leifar af útihúsum af 

ýmsum toga í ágætu ástandi. Á flestum túnunum voru skráðar 

útihúsatóftir og þar á meðal margar athyglisverðar fornleifar 

eins og nokkrar fjóstóftir í ágætu ástandi sem er fátítt.

 Kort úr Aðalskráningu fornminja í Skorradal sem sýnir hvernig 
minjarnar eru þéttastar í og við gömlu heimatúnin.

Minjar í heimatúnum

(Framdalurinn í Skorradal, 2019) Heimildir: Samgöngur
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Vatnshorn er við Skorradalsvatn. Jörðin er líklega ein sú fyrsta til að 

komast í byggð í framdalnum. Bærinn fór í eyði árið 1961 en jörðin 

hefur verið nýtt sem beitiland og sumardvalastaður. Íbúðarhúsið er 

nýlega endurnýjað en það var byggt árið 1937. 

Við íbúðarhúsið er pakkhús frá seinni hluta 19. aldar sem er friðað 

samkvæmt aldursákvæði. Fjölmargar minjar eru á svæðinu, leifar 

hesthúss, fjárhúsa, lambhúss, smiðju, rétta, túngarða og brunna. Við 

gamla bæjarhólinn er Smiðjuhóll en þar eru einnig merkilegar tóftir. Í 

hólunum er líklega mikið af fornleifum og er jafnvel talið hugsanlegt að 

þar kunni að leynast bænhús/kirkja. 

Kort úr fornleifaskráningu sem sýnir fornleifastaði og túnakort frá 1919, 
teikning af íbúðarhúsi úr húsakönnun og ljósmynd af vef framdalsfélagsins 
og pakkhúsið úr húsakönnun.

Vatnshorn

(Framdalurinn í Skorradal, 2019) Heimildir: Samgöngur
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Bakkakot er í suðurhlíð framdalsins. Bærinn byggist upp á seinni 

hluta 17. aldar. Jörðin fór í eyði árið 1964. en síðan þá hefur talsverð 

skógrækt verið á jörðinni. 

Aðrar byggingar á túninu eru; geymsluhús frá 1958, véla- og 

verkfæraskemma frá 1961 og hesthús frá miðri 20 öld. Þar að auki 

eru ýmsar fornminjar í heimatúninu; útihús, kálgarðar og rétt.

Yngsta íbúðarhúsið var byggt utan eldri bæjarhóls og hefur það hlíft 

minjum á bæjarhólnum en byggingar fjárhúss, hlöðu og skemmu á 

bæjarhólnum eftir 1930 hefur raskað honum. Leifar þessara húsa sjást 

enn í dag.

Kort úr fornleifaskráningu sem sýnir fornleifastaði og túnakort frá 1919,  gömul 
mynd af vef Framdalsfélagsins og myndir af íbúðarhúsi og skemmu úr 
fornleifaskráningu

Bakkakot

Heimildir: Samgöngur(Framdalurinn í Skorradal, 2019)
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Bærinn Sarpur er við Skorradalsvatn. Sarps er getið í 

Laxdælasögu og í skjali frá 1397. Bærinn fór í eyði árið 1970. 

Íbúðarhúsið var byggt árið 1938.

Í heimatúni Sarps eru mis greinilegar minjar um útihús.  

Gamli bæjarhóllinn er á grasi gróinni hæð, neðan við bæinn 

eru leifar af kálgarði og merki um vegslóða. Ekki hefur verið 

byggt á bæjarhólnum í seinni tíð en tré sem gróðursett hafa 

verið í hólinn ógna þar minjum. 

Heimildir eru um bænhús á Sarpi, líklegast staðsett á lágum 

hól við hlið bæjarhóls. 

Kort úr fornleifaskráningu sem sýnir fornleifastaði og túnakort frá 1919 og gömul mynd af yngra 
bæjarstæðinu. 

Sarpur

(Framdalurinn í Skorradal, 2019) Heimildir: Samgöngur
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Efstibær er innst í dalnum við óbyggðamörk. 

Búsetuskilyrði voru erfið og fór bærinn í eyði árið 1947.

Bæjarstæðið sjálft og húsatóftirnar þykja merkilegar 

fornminjar. Við heimatúnið er stæðileg réttartóft í 

skógarrjóðri og neðan við túnin er þekktur þvottastaður 

þar sem ull var þvegin. 

Þar er Gunnuhóll, en sögur segja að Gunna nokkur hvíli 

þar og börnum var bannað að láta illa í kring um hólinn 

því að „Gunna gæti reiðst“. 

Kort úr fornleifaskráningu sem sýnir fornleifastaði og túnakort frá 1919 

Heimildir: Heimatún Vatnshorns

Efstibær

(Framdalurinn í Skorradal, 2019)
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Friðlýst og friðuð mannvirki
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8. Menningarlegar skírskotanir 

Er grauturinn soðinn,

er bótin bætt,

eru burstaðir allir skór?

Eru bónuð gólfin,

 er brauðið ætt,

og fest þessi tala sem fór?

Helga Kress, 2006)

Heimildir: Heimatún Vatnshorns
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Húsafell 

Landslag sem þekkt er á landsvísu

Barnafoss Hraunfossar  Skorradalsvatn 

Heimildir: Náttúran
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Hreppslaug í Skorradal var byggð 1928-1929 af Ungmennafélaginu 
íslending og er enn í þeirra eigu. Laugin er friðlýst og er hún mikilvægur 
staður í menningar- og félagslífi héraðsins. Laugin er eitt af elstu dæmum 
um upprunalegt steinsteypt mannvirki sem nýtir heitt vatn í þágu sund- og 
baðmenningar.

Samkomusvæði

Heimildir: Samkomusvæði

(Sigurður Björnsson, 2014: Elín Ósk Hreiðarsdóttir, 2012))

Frístundabyggð og skógrækt

Upp úr 1960, þegar jarðirnar í framdalnum eru að leggjast í 
eyði, hefst uppbygging sumarbústaða í landi Fitja í Fitjahlíð 
sem er ein af eldri sumarhúsabyggðum landsins. 

Menningarlandslag í Skorradal hefur tekið miklum 
breytingum eftir að skógrækt hófst. Skógrækt var leið til að 
nýta landið eftir að búskapur lagðist af sem og að vera 
atvinnuskapandi og stuðla að aukinni veðursæld. 

Ungmennafélagar planta í Háafellsreit árið 1938 og konur í birkiskógi, myndir af vef framdalsfélagsins

Heimildir: Frístundabyggð 
69



Þekking heimamanna af 
notkun landslags

Heita vatnið í Deildartungahver hefur 

verið notað til þess að rækta grænmeti og 

til upphitunar húsa í nágrenninu. 

Í Reykholtsdal er bærinn Hurðarbak og 

stendur gamalt uppsteypt hús yfir einum 

hvernum sem nýtt er til að baka 

hverabrauð. Auk þess að vera nýtt til 

hitunar og ylræktar.

Hægt er að versla beint frá býli frá 

nokkrum bæjum allskyns kjöt, broddur, 

listmuni og ýmis handverk.

Hefðir og hjátrú: 

Á bæ í Borgarfirði er álfasteinn, þar er hefð á  

aðfangadagskvöldi að bóndinn fari út með disk af 

jólakræsingum til að færa álfunum. Ekki er vitað hvort 

álfarnir borði kræsingarnar en búskapurinn hefur ávallt 

gengið vel og álfarnir engann usla gert.

Í nágrenni Borgarfjarðar, í Hvalfirði og á fleiri stöðum, er sú 

hefð að búfénaðurinn gengur fyrir á aðfangadagskvöld, 

þegar jólin eru hringd inn. Besta heyið er valið og búfénaði 

gefið áður en mannfólkið sest til borðs. 

Einnig hefur verið til siðs þar sem bændur súrsa ennþá 

sjálfir að halda í þá hefð að smakka til súrmatinn á 

aðfangadag.

(Hitaveita Akranes og Borgarfjarðar, e.d.:Vænt og grænt, 2008: Gisting, e.d.: Halla Lúthersdóttir, 2021) Heimildir: Grænmeti: Kverabrauð: Kartöflur   
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Bæjargil í Húsafelli

Innarlega í gilinu er hár foss og þar í hlíðunum er 

að finna auðunnið og sérstætt rauðleitt og bláleitt 

grjót. 

Heimamenn hafa í gegnum tíðina nýtt þetta grjót 

til legsteinasmíði og höggvið úr ker og fleiri 

smíðisgripi. 

Listamaðurinn Páll sækir þangað efni í 

höggmyndir sínar en einnig má víða á göngunni 

rekast á tilhöggna menn og vættir sem Páll hefur 

mótað á staðnum í samstarfi við náttúruöflin.

Botnsdalur í Hvalfirði Í Landnámu segir frá því að 

Ávangur, írskur maður, hafi fyrst byggt í Botni. Þá var 

dalurinn svo skógi vaxinn að hann hafi smíðað sér 

hafskip og hlaðið þar sem nú heitir Hlaðhamar sem er 

sunnan við Botnsvog. 

(Brynhildur Magnúsdóttir, 2021: Bæjargil, 2018: Botnsdalur í Hvalfirði, e.d.)

Innblástur af landslaginu í gegnum listir og þekktar hefðir

Heimildir: Listamaður
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Heimildir: Skorradalur

Sagnir eru um það að fyrr á öldum hafi menn þóst sjá svarta rák 
eða hrygg eftir endilöngu vatninu. Stundum sást ormurinn reka 
einstaka hluta upp úr vatninu, svo sem hausinn eða sporðinn, og 
hefur þá verið mjög langt á milli þeirra. Stundum hefur hann teygt 
kryppuna svo hátt að hann hefur borið yfir há fjöll. Aldrei birtist 
ormurinn nema fyrir einhverjum illum tíðindum, annað hvort 
vondu veðri eða mannskæðum drepsóttum. Mest bar á orminum á 
17. öld og kvað svo rammt að, að menn voru hræddir um, að hann 
myndi eyða sveitinni. Fengu Skordælingar því Hallgrím Pétursson 
til að afstýra þessum ófagnaði nálægt 1660. Hann varð vel við 
bæn þeirra, og kvað orminn niður á báðum endum og í miðjunni, 
svo að hann má ekki mein gera síðan. En á jólaföstu 1858 sást 
skrímslið marga daga í röð og allt fram yfir jól. Og enn sást það 
1870 í vatnsósnum og var þá í lögun eins og áttæringur á hvolfi.

Gömul þjóðsaga segir að í vatninu væri risavaxinn ormur, 
kallaður Skorradalsormurinn eins og Ólafur Davíðsson, 
þjóðfræðingur segir frá:

Skorradalur

(Skorradalsvatn í Skorradal, e.d.)
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9. Rými og 
fagurfræði

Ferskeytlan mín ekki á

ellistríð að heyja.

Ég lofa henni ljósið sjá,

læt hana síðan deyja.

(Helga Kress, 2006)

Heimildir: Haust
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Rýmismyndun - Skorradalur
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Rýmismyndun - Húsafell
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Rýmismyndun - Hvalfjarðarbotn
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Stefnumörkunarpunktar                                  

Hvalfjörður, Fitjar, Iðunnarstaðir, 

Brennistaðir, Reykholt og Húsafell eru 

áningastaðirnir ásamt ýmsum 

stefnumörkunarpunktum. Þau eru sett 

saman með fjöllum, náttúru, hólum og 

hæðum, dölum, ám, fossum, mismunandi 

landslagsheildum, vegum, stígum, 

kindastígum, litlum sveitabæjum, 

smábæjarbyggð og þjónustu. 
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Litir og áferð í náttúrunni

Heimildir: Köngull: Greni: Greni2:  Birkitré: Borgarfjörður: Ling: Hraunfossar: Grjót: Skógur: Steinar: Mosi : Laufblöð: Hey: Ber: Lúpína
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Árstíðarbreytingar                                  

Heimildir: Sumar-Vetur-Vor-Haust: Árstíðarbreytingar 
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Lyktir

Mold
Gróður
Dýr
Áburður

Hljóðræn skynjun

Fossar
Ár 
Lækjarsprænur 
Vindur 
Dýr
Bílaumferð 

Skynjun                            

Sjónræn skynjun

Áferð
Litir
Dýpt
Rými
Rúmtak
Flötur
Manngerðar línur
Náttúrulegar línur
Geometrískar línur
Form
Skýr mörk
Þéttleiki
Víðátta
Opið rými
Lokað rými
Ljós
Breytileiki í stefnu

Tilfinningaleg skynjun

Kyrrð
Fegurð
Andrúmsloft
Saga
Tærleiki
Frelsi
Friður
Mikilfengleiki
Kraftur
Jarðtenging
Öryggi
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10. Greining karaktersvæða

Himinsins fádæma fegurð ég tilsýndar eygi,

 fjólurauð

 fjöllin mig eggja að fagna komandi degi

fjarri nauð.

Fyrir húsmóðurskyldunni hné mín í auðmýkt ég beygi

 og hnoða brauð

(Helga Kress, 2006)

Heimildir: Hvalfjörður
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Mismunandi karaktersvæði                          
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Karaktersvæði 1 - Rúmtak

Náttúruleg rúmtök

Manngerð rúmtök

Óregluleg rúmtök

6. Skáneyjarbunga
7. Auðstaðafjall
8. Síðufjall
9. Víðgelmir
10. Húsafell

1. Múlafjall
2. Þyrill
3. Þverfell
4. Kistufell
5. Búrfell

Skynjun

Hvað er að sjá á svæðinu

Heimildir: Hvalfjörður: Reyðarfell: Kistufell: Búrfell: Síðufjall: Þverfell: Skáneyjarbunga: Víðgelmir: Bæjargil í Húsafelli: Belgisteinn í Hálsasveit 

Misstór rúmtök Mismunandi áferð á rúmtaki

2

1

3

5

6

4

9

8

Víðátta, frelsi, öryggi,
friður og ró.

7 10
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Karaktersvæði 2  - Rými              

Stór rými AfmörkunLítil rými

Tómleiki, víðátta og frelsi

1. Þóreyjartungur
2. Hvalfjörður

Skynjun

Hvað er að sjá á svæðinu

1 2

Heimildir: Rými: Rými2
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1

2 3

Heimildir: Flötur: Flötur2

Kyrrð, ró, dýpt, myrkur og fegurð

1. Reyðarvatn
2. Hvalavatn
3. Skorradalsvatn, Skorradalur

Skynjun

Hvað er að sjá á svæðinu

Tvívíður flötur

Speglun

Karaktersvæði 3 - Flötur                       
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Karaktersvæði 4 - Náttúrulegar línur                        

Náttúrulegar línur Manngerðar línur Geometrískar línur

Lífrænar línur Sjónræn áhrif

Fegurð, rómantík og lífleiki

Geldingadragi, Skorradalsvatn, 
sumarhús og eyðibýli

Skynjun

Hvað er að sjá á svæðinu

Heimildir: Línur
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Karaktersvæði 5 - Form

Náttúruleg form Manngerð form Óregluleg form
Þyngd, jarðfesta og ferskleiki

Bakkakot, Síldarmannagötur, 
Vatnshorn og skóg

Skynjun

Hvað er að sjá á svæðinu

Heimildir: Form

Línur Mismunandi áferð á formumMisstór form

87



Karaktersvæði 6 - Áferð

Mismunandi áferð Fjölbreytt áferð Óregluleg áferð
Fínleiki, þéttleiki, opið rými

Háafell, fjölbreyttur gróður og 
Hálsaleið

Skynjun

Hvað er að sjá á svæðinu

Heimildir: Form2

Fínleg áferð Grófleg áferð Slétt áferð
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Karaktersvæði 7 - Breytileiki

Breytileiki í áferð Breytileiki í náttúru Breytileiki í litum

Breytileiki í formum Breytileiki í línum Breytileiki í gróðri
Friður, ró, kyrrð, þéttleiki, 
gleði og sorg

Kirkja, Kirkjugarður, 
Skorradalsvatn, Fitjar

Skynjun

Hvað er að sjá á svæðinu

Heimildir: Breytileiki
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Karaktersvæði 8 - Einsleitni

Heimildir: Byrnjudalur: Stálpastaðaskógur: Selskógur: Húsafellsskógur: Botnsskógur: Aldamótaskógur

1

3 6

4

5

Jarðtenging, nærandi, öryggi, 
þéttleiki og ró

Skynjun
Hvað er að sjá á svæðinu

6

1. Brynjudalur
2. Botnsskógur

3. Selskógur
4. Stálpastaðaskógur

5. Aldamótaskógur
6. Húsafellsskógur

Einsleidd sjón
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Dagleið 1:
Gangan hefst í Hvalfjarðarbotni og þaðan að 
Fitjum í Skorradal, leið frá fornu fari er nefnist 
Síldarmannagötur.  Leiðin er nokkuð fjölfarin og 
merkingar eru til staðar að stórum hluta.

Dagleið 2:
Farið er inn með Fitjaá frá Fitjum og að 
Hvítserk, þaðan að Eiríksvatni, eftir hálsinum 
milli Skorradals og Lundarreykjadals að 
Pétursvirki á Englandi, þaðan niður að 
Englandslaug, Gíslavörðu, Krosslaug og að 
Iðunnarstöðum en þar er verið að opna hótel og 
veitingastað.
Dagleið 3: 
Hefst með göngu gegnum skóginn á Tungufelli, 
yfir Grímsá, í gegnum skóginn á Oddsstöðum, 
ofan garðs á Gullberastöðum og Lundi og yfir 
Lundarháls í Flókadal. Þar kemur til greina 
gisting á Múlastöðum eða Brennistöðum.

Dagleið 4:
Lagt af stað úr Flókadal yfir hálsinn að 
Kleppjárnsreykjum og þaðan í Reykholt.

Dagleið 5:
Lagt af stað frá Reykholti innundir Augastaði, yfir 
Hálsasveit, að Hraunfossum og í Húsafell. 91

Borgarfjarðadalur og 

Hvalfjarðarbotn eru miklar 

náttúruperlur með mismunandi og 

stórfenglegum náttúrusvæðum. 

Blanda af ósnortinni fegurð, byggð, 

afþreyingu, fjölbreyttu gróður-, dýra- 

og fuglalífi. Með ótrúlegri fjallasýn 

með vötnum, dölum, kömbum og 

ám. Við erum öll með þau forréttindi 

að geta heimsótt þessa staði og 

einnig er það í okkar höndum að 

ganga vel um, varðveita og bera 

virðingu fyrir svæðinu.

Ályktanir



Fimm skór fyrir 
fimm daga 
gönguleið

Borgarfjarðarbraut

Hemildir: Varða: Skilti
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Tunguskollakambur - https://www.ni.is/biota/plantae/tracheophyta/polypodiopsida/blechnaceae/tunguskollakambur-struthiopteris-spicant-var#&gid=1&pid=1
Votjörð - http://www.lbhi.is/sites/lbhi.is/files/gogn/vidhengi/islenskur_jardvegur.pdf 97

https://is.wikipedia.org/wiki/B%C3%A6jargil
https://is.wikipedia.org/wiki/Botnsdalur_(Hvalfir%C3%B0i)
https://www.flickr.com/photos/audurm/4731927638
https://guidetoiceland.is/travel-iceland/drive/hvalfjordur
https://www.flickr.com/photos/bkort/3713869563
https://iceland.for91days.com/deildartunguhver-and-hraunfoss/
https://is.wikipedia.org/wiki/Hraunfossar#/media/Mynd:Pano_Hraunfossar.jpg
https://iceland.nordicvisitor.com/travel-guide/attractions/west-iceland/hraunfossar/
https://www.wikidata.org/wiki/Q1303762
https://www.pinterest.pt/pin/uxavatn--508273507928575619/
https://www.wikiwand.com/is/Bergj%C3%B6r%C3%B0
https://www.ni.is/biota/plantae/tracheophyta/magnoliopsida/lamiaceae/thymus-praecox?taxon_group=40949&buggy=on&webform_pid=25795&webform_url=/biota/plantae/anthophyta/thymus-praecox&comment=
https://www.ni.is/grodur
https://www.skogur.is/is/nyskograekt/trjategundir-og-trjaheilsa/lauftre/birkitegundir/ilmbjork
https://www.ni.is/biota/plantae/anthophyta/beckwithia-glacialis#&gid=1&pid=2
https://www.youtube.com/watch?v=8ytk64OFRl8
https://www.skogur.is/is/nyskograekt/trjategundir-og-trjaheilsa/barrtre/grenitegundir/raudgreni
https://www.skogur.is/is/nyskograekt/trjategundir-og-trjaheilsa/barrtre/grenitegundir/sitkagreni
https://www.skogur.is/is/thjodskogar/vesturland/stalpastadaskogur
https://www.ni.is/biota/plantae/tracheophyta/polypodiopsida/blechnaceae/tunguskollakambur-struthiopteris-spicant-var#&gid=1&pid=1
http://www.lbhi.is/sites/lbhi.is/files/gogn/vidhengi/islenskur_jardvegur.pdf


Dýralíf:
Bleikja - https://fiskbokin.is/eldisfiskar/bleikja/ 
Blésgæs - https://www.veitur.is/en/node/2255
Blésgæs2 - https://nmsi.is/molar/fugl_manadarins/blesgaes/  
Hagamús - https://www1.mms.is/landspendyr/animal.php?id=2 
Melrakki - https://www.ni.is/dyr/spendyr/melrakki
Minkur - https://www1.mms.is/landspendyr/animal.php?id=6
Skógarsnípa - https://nmsi.is/molar/fugl_manadarins/skogarsnipa/
Tófa - https://www.flickr.com/photos/42911571@N02/5888826288 

Veðurfar:
Veður - https://kjarninn.is/frettir/2020-08-14-tiu-stadreyndir-um-sumarvedrid-2020/
Vindatlas - https://www.vedur.is/vedur/vedurfar/vindorka/gogn/bigimg/2595?ListID=0
Vindrósir - https://vindatlas.vedur.is

Búseta og landnotkun:
Bakkakot - https://www.skogur.is/is/um-skograektina/skograektin/fasteignir/vesturland-1/bakkakot
Byggð - http://ak-d.tripcdn.com/target/220e10000000opw01DBCD_C_500_500.jpg
Deildatunguhver - https://nordical.com/deildartunguhver/
Efstibær - http://framdalur.is/farms/efstibaer 

Fyrirhugað friðland - https://www.mbl.is/frettir/burdargrein/2020/08/19/fridlysing_eda_kolefnisbinding/
Fossamelar - https://byggingar.is/archives/25903
Hallmundarhraun - https://thecave.is/wp-content/uploads/2021/03/DSC8794.jpg
Hús - https://cf.bstatic.com/xdata/images/hotel/max1280x900/52807643.jpg?k=211b5913c3a91d1c89991877657095ef019f46d7a3f3b3cf8d519cb2e35d48df&o=&hp=1
Hraunfossar - https://www.west.is/is/stadur/nattura/fossar/hraunfossar  
Hverinn - https://www.hverinn.is
Íbúafjöldi - https://www.byggdastofnun.is/is/utgefid-efni/maelabord/ibuafjoldi-1-januar
Íshellir - https://i2-prod.mirror.co.uk/incoming/article5740509.ece/ALTERNATES/s1227b/PAY-A-stunning-ice-cave-in-Iceland.jpg
Íshellir2 - https://res.cloudinary.com/itb-database/image/upload/s--BGk94RmY--/c_fill,dpr_auto,f_auto,q_auto:eco,w_1280/v1/Places/e6cc9725edb4be584fcba47d4820e165
Jarðaber - https://images.prismic.io/visiticeland/d4f4f105-1ac1-40ac-a519-ca2435a6e81d_solbyrgi6.jpg?auto=compress%2Cformat&rect=0%2C76%2C1200%2C675&w=1600&h=900
Litli Botn - https://ferlir.is/litli-botn-og-stori-botn-selstodur-og-hellar/
Paradísarfoss - https://www.flickr.com/photos/snogun/10117448883
Reykholt -  https://skessuhorn.is/2020/03/24/allir-geta-nu-notid-hljodleidsagnar-um-reykholt/
Reykholt2 - https://skessuhorn.is/2020/03/24/allir-geta-nu-notid-hljodleidsagnar-um-reykholt/
Sarpur - https://www.skogur.is/is/um-skograektina/skograektin/fasteignir/vesturland-1/sarpur
Stóra Drageyri - https://www.skogur.is/is/um-skograektina/skograektin/fasteignir/vesturland-1/stora-drageyri
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Stálpastaðir - https://www.skogur.is/is/um-skograektina/skograektin/fasteignir/vesturland-1/stalpastadir
Vatnshorn - https://www.skogur.is/is/um-skograektina/skograektin/fasteignir/vesturland-1/vatnshorn

Víðgelmir - https://res.cloudinary.com/itb-database/image/upload/s--VYqLEIKF--/c_fill,dpr_auto,f_auto,q_auto:eco,w_1280/v1/Places/d10629180f2de108031ec68bb0108cee

Menningarminjar:
Fitjar - https://kirkjan.is/soknir/$CongregationsAndChurches/Detail?id=7f49a7c7-7196-4f6d-80d8-2df17b3508e0
Háafell - https://skyrslur.minjastofnun.is/Verkefni_2300.pdf
Náttúran - https://www.husafell.is/gisting/tjaldsvaedi
Reykholt í Borgarfirði - https://www.west.is/is/moya/toy/index/place/reykholt-i-borgarfirdi
Snorralaug - https://icelandthebeautiful.com/snorralaug/ 

Menningarlegar skýrskotanir:
Frístundabyggð - https://www.minjastofnun.is/media/skjol-i-grein/Framdalur-Skorradals.pdf
Grænmeti - https://skessuhorn.is/2020/06/26/selur-heimaraektadan-mais-gulraetur-og-tomata-i-staldrinu/
Heimatún Vatnshorns - https://www.minjastofnun.is/media/skjol-i-grein/Framdalur-Skorradals.pdf 
Kartöflur - https://www.ruv.is/frett/audvelt-ad-raekta-kartoflur-uti-a-svolum
Kverabrauð - https://www.atlasobscura.com/foods/hverabrauo-volcano-bread-iceland
Listamaður - https://skessuhorn.is/2019/03/27/pall-a-husafelli-sextugur-i-fadmi-fjallahrings/
Samkomustaðir - https://skessuhorn.is/2020/05/28/nytt-laugarhus-verdur-byggt-vid-hreppslaug/
Skorradalur - https://is.wikipedia.org/wiki/Skorradalsvatn#/media/Mynd:The_head_of_Skorradalsvatn._(4558268815).jpg 

Rými og fagurfræði:
Árstíðarbreytingar - https://www.visindavefur.is/myndir/arstidir_stor_200318.jpg 
Ber - https://skessuhorn.is/2019/08/14/raudberjalyng-nemur-land-i-borgarfirdi/ 
Birkitré - https://www.mbl.is/frettir/innlent/2013/07/01/mun_fleiri_birkifrjo_en_i_fyrra/ 
Borgarfjörður - Helena Guttormsdóttir
Greni - https://www.flickr.com/photos/kristny/37379097351 
Greni2 - https://reykjavik.is/frettir/tekid-moti-gardaurgangi-thremur-nyjum-stodum 
Grjót - https://is.wikipedia.org/wiki/Mynd:Grjót.jpg 
Haust - Helena Guttormsdóttir
Hey - https://www.colourbox.com/image/background-dry-yellow-hay-grass-image-1966239 
Hraunfossar - https://en.wikipedia.org/wiki/Hraunfossar 
Köngull - https://is.signwiki.org/index.php/Köngull 
Laufblöð - https://ullendullen.is/gaman-ad-fondra-med-laufblod-a-haustin/ 
Ling - https://www.flickr.com/photos/43077919@N07/4019699276

Myndaskrá

99

https://www.husafell.is/gisting/tjaldsvaedi
https://www.west.is/is/moya/toy/index/place/reykholt-i-borgarfirdi
https://icelandthebeautiful.com/snorralaug/
https://www.minjastofnun.is/media/skjol-i-grein/Framdalur-Skorradals.pdf
https://skessuhorn.is/2020/05/28/nytt-laugarhus-verdur-byggt-vid-hreppslaug/
https://is.wikipedia.org/wiki/Skorradalsvatn#/media/Mynd:The_head_of_Skorradalsvatn._(4558268815).jpg
https://www.visindavefur.is/myndir/arstidir_stor_200318.jpg
https://skessuhorn.is/2019/08/14/raudberjalyng-nemur-land-i-borgarfirdi/
https://www.mbl.is/frettir/innlent/2013/07/01/mun_fleiri_birkifrjo_en_i_fyrra/
https://www.flickr.com/photos/kristny/37379097351
https://reykjavik.is/frettir/tekid-moti-gardaurgangi-thremur-nyjum-stodum
https://is.wikipedia.org/wiki/Mynd:Grj%C3%B3t.jpg
https://www.colourbox.com/image/background-dry-yellow-hay-grass-image-1966239
https://en.wikipedia.org/wiki/Hraunfossar
https://is.signwiki.org/index.php/K%C3%B6ngull
https://ullendullen.is/gaman-ad-fondra-med-laufblod-a-haustin/
https://www.flickr.com/photos/43077919@N07/4019699276


Myndaskrá
Lúpína - https://selmahardar.wordpress.com/2012/11/29/skorradalur/ 
Mosi - https://www.flickr.com/photos/alf07/46583554791 
Skógur - https://www.pinterest.fr/pin/545428204842844208/
Steinar - https://www.visindavefur.is/svar.php?id=7294 
Sumar-Vetur-Vor-Haust - https://www.flickr.com/photos/karengunnars/6106769972 

Greining karaktersvæða:
Aldamótaskógur - https://hekluskogar.is/frettir-fra-2011/ 
Belgisteinn í Hálsasveit - https://thorunn.vesturland.is/is/belgisteinn-i-halsasveit/
Botnsskógur - https://lions-dynkur.is/?product=kolefnisjofnun-eitt-tre 
Breytileiki - https://www.pinterest.fr/pin/545428204842844208/
Búrfell - https://www.flickr.com/photos/jonhart57/albums/72157662184293982/
Bæjargil í Húsafelli - https://mapio.net/pic/p-45101456/
Flötur - https://veidiheimar.is/veidisvaedi/skorradalsvatn/ 
Flötur2 - https://www.flickr.com/photos/iceland-ho/9405792524
Form - Helena Guttormsdóttir
Form2 - Helena Guttormsdóttir
Heimatún Vatnshorns - https://earth.google.com/web/ 
Hvalfjörður - https://www.west.is/is/moya/toy/index/place/hvalfjordur
Kistufell - https://www.flickr.com/photos/swohler/50059547041
Línur - https://www.flickr.com/photos/iceland-ho/7304851092 
Reyðarfell - https://www.flickr.com/photos/8019361@N06/with/36546037930/
Rými - https://ferlir.is/botnsdalur-holukot-kotlugrof-kattarhofdi/ 
Rými2 - https://skessuhorn.is/2022/01/25/jardskjalfti-upp-a-33-stig-a-thoreyjartungu/
Selskógur - https://www.skogur.is/is/thjodskogar/vesturland/selskogur 
Síðufjall - https://www.flickr.com/photos/8019361@N06/22695719532
Skáneyjarbunga - http://ploder.blogspot.com/2008/04/borgarfjrur.html
Stálpastaðaskógur - https://www.skogur.is/is/thjodskogar/vesturland/stalpastadaskogur 
Víðgelmir - http://premjithnarayanan.com/portfolio/expeditions-adventures/vidgelmir-lava-tube-iceland/
Þverfell - https://is.wikiloc.com/fjallaferd-slodir/thverfell-3388339/photo-2973256
Brynjudalur - https://www.skoggb.is/svaedin/bryjnudalur/ 
Húsafellsskógur - https://ust.is/nattura/natturuverndarsvaedi/fridlyst-svaedi/vesturland/husafellsskogur-borgarbyggd/

Ályktanir:
Varða - https://ferlir.is/vordur/
Skilti - https://djupivogur.is/Frettir/Adalvefur/Stikun-gonguleida-a-Bulandsnesi
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