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Afmörkun

1:300.000

Kleppjárnsreykir
og nágrenni
Tilgangur þessa verkefnis er 
að gera grein fyrir mögu-
legum aðferðum sem nýta má 
sem verkfæri sem draga fram 
kosti og sérkenni þess 
svæðis sem unnið er með. 
Greiningin mun hjálpa til með 
að efla og styrkja hönnun á 
Kleppsjárnsreykjum ásamt því 
að útbúa grunn fyrir frekari 
ákvarðatöku um landmótun 
og landnotkun. 

Við notuðum til greiningar 
Norsku aðferðafræði þar sem 
stuðst er við mikilvæga þætti 
svo sem verðmæti umhverfis-
ins, fjölbreytileika, landnotkun, 
dýralíf, vatnafar, búsetu 
náttúruminjar, verndun 
svæða, gróðurfar ásamt að 
skoðað er rými og fagurfræði-
leg gildi svæðisins. 



Blágrýti, eldra en 3,3 milljón ára

Grágrýti, yngra en 0,8 milljón ára

Basískt og ísúrt innskotsberg

Eldra grágrýti, 0,8-3,3 milljón ára

Móberg, bólstranberg og setlög, 
yngra en 0,8 milljón ára

Súrt gosberg, eldra en 11,000 ára

Söguleg basísk og ísúr hraun, 
yngri en 871 e.kr 

Fornsöguleg basísk og ísúr 
hraun, eldri en 871 e.kr.

Fellingar jarðlaga

Eldstöðvakerfi

Jarðvegur

Algengasti jarðlögin eru Blágrýti en þar 
á eftir er grágrýti. Þarna mætast gömul 
og ný hraunlög í jarðfræðilegum skiln- 
ingi. Einnig má sjá Eldstöðvakerfi sem 
nær aðeins inn á svæðið.



Ár 

Vötn

Fossar

Vatnafar

1:115.000

Hraunfossar
Barnafoss

Hvítá

Hvítá

Þverá

Grímsá

Skorradalsvatn

Blundsvatn

Nestjörn

Bláfinnsvatn
Skóavatn

Þrándarvatn
Sandvatn

Flókadalsá

Reykjadalsá

Norðurá

Hvítá, Reykjadalsá, Flókadalsá og Grímsá renna þvert í gegnum dalina og sameinast allar saman í 
Hvítá fyrir utan Grímsá sem rennur í Andakílsá. Norðurá rennur svo að hluta til á svæðinu.
Helstu stöðuvötn sem má finna á svæðinu eru Blundsvatn, Bláfinnsvatn, Nestjörn og Skorradals-
vatn að hluta. 
Mikið er af litlum fossum en á svæðinu en þekktustu fossarnir eru Hraunfossar og Barnafoss.



Jarðhiti

Deildartunguhver í Reykholtsdal er vatnsmesti hver Evrópu. 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 náttúruauðlind hefur 
verið nýtt til þvotta og matarsuðu öldum saman en fyrir 80 til 90 árum var um 600 metra timburstokkur smíðaður til 
að flytja gufu að gamla húsinu í Deildartungu. Með gufunni mátti hita upp húsið, sjóða mat í gufupotti, auk þess 
sem íbúar gátu farið í heita sturtu og gufubað sem þótti einstök þægindi á þeim tíma.



Lúpína

Birkilendi

Votlendi

Skógar

Ræktað land

Melar/sandlendi

Gróðurfar

Á svæðinu setur ræktað land mikinn svip á landslagið en víða á dreif er að finna 
mikið birkilendi og votlendi. Melar og sandlendur tekur einnig tiltölulega stóran hluta 
af svæðinu en þar er að mestu að finna í kring um Ok. Ræktað land telst rúmlega 
51 km2, Birkiskógar um 56 km2, Votlendi um 80 km2, skipulögð skógrækt um 16,8 km2 
og einnig hafa rúmlega 2 km2 af lúpínu verið kortlögð.



Plöntur

Rannsóknarstofnun landbúnaðarins hefur gert gróðurfarskort af mestum hluta svæðissins sem sýna stærstu 
gróðurlendi og dreyfingu þeirra. Ástæða þykir til að vekja sérstaka athygli á stórum votlendissvæðum, flóum og 
flæðiengjum.
Stærstu svæðin af þessari tegund eru meðfram Hvítá og nálægt Grímsá.
Búast má við að þessi svæði hafi nokkra sérstöðu hvað varðar gróðurfar og dýralíf. Á svæðinu eru þekkir 
vaxtarstaðir sjaldgæfra og friðlýstra plöntutegunda.



Villt dýr

Talið er að um 38 fuglategundir verpi á þessu svæði, þar af 7-8 andategundir. Ósar Hvítár eru mikilvægur áfagastaður 
gæsa, einkum blésgæsa. Fram kemur í friðlýsingu Reykjadalsár og Suddu að á þessum stöðum sé fjölskrúðugt fugla- 
líf. Þar dvelja t.d. nokkar tegundum af öndum yfir veturinn vegna þess að vatnið leggur ekki.  Svæðið norðan 
Skarðsheiðar er áhuavert land fyrir fuglaskoðara vegna fjölbreytileika fuglategunda. 
Ekki er mikið vitað um stofnstærðir refa og minka á svæðinu og engar upplýsingar eru til um útbreiðslu hagamúsa.

Grágæs Svanur

Spói

Þröstur

Stari

Hrossagaukur

Kríur

Hagamúr

Refur

Minnkur

Jaðraka

Lóa

Þúfutittlingur

Stari



Veðurfar

Kleppjárnsreykir Reykholt Varmaland

Erfitt er að koma með nákvæma greiningu á veðurfari á svæðinu sem heild þar sem landslag svæðisins er mjög 
breytilegt og hæð yfir sjávarmáli mismikil. Að meðaltali er þó búið að reikna að það er um 1°c kaldara í Borgarfirði 
en í Reykjavík á veturna og getur það verið 2°c yfir háveturinn. 

Úrkoman á svæðinu er einnig mjög breytileg og má nefna að meðalúrkoma á ári við Andakílsvirkjun er um 1450mm en 764mm 
við Síðumúla.  

Snjólög eru einnig mjög breytileg eftir landslagi en Borgafjörðurinn í heild sinni er talinn einn af snjóléttari svæðum landsins.  
Þar sem land er nær sjávarmáli er talið alauð jörð sé í um 240-260 daga á ári en við Síðumúla (200m yfir sjávarmáli) eru alauð 
jörð í um 200 daga á ári.

Úrkoma

Snjór



Gömlu hreppamörkin

Andakílshreppur

Hvítársíðuhreppur

Hálsahreppur

Lundareykjadalshreppur

Reykholtsdalshreppur

Skorradalshreppur

Stafholtstungnahreppur

Þverárhlíðarhreppur

Árið 1998 voru hrepparnir Lundareykjadalshreppur, Reykholts-
dalshreppur, Hálsahreppur, Andakílshreppur sameinaðir í sveitar-
félagið Borgarfjarðarasveit en ennþann dag í dag er talað um gömlu 
hreppana sem kennileiti.  Árið 2005 voru svo Sveitarfélag Borgarfjarð-
asveitar og önnur sveitarfélög í hring sameinuð í Borgarbyggð en 
Skorradalshreppur hefur haldið sig fyrir utan sameiningu.



Búseta

Þéttbýliskjarni

Sumarbústaðabyggð

Íbúðarhús

Íbúðarhús (ekki föst búseta)

Eyðibýli

Búsetan er að mestu dreyfð en það eru þrír þéttbýliskjarnar innan svæðiðsins að 
Bæjarsveitarhverfinu frátöldu, sem er ekki skráð sem þéttbýli en er þó þétt byggð.  
Mjög einkennandi fyrir svæðið eru hve mörg hús eru ekki með skráða fasta búsetu en 
eru þó ekki innan frístundabyggðar.  
Ekki er vitað hvers vegna fólk kýs að búa annarstaðar en eiga samt hús á svæðinu og 
gætu möguleikar verið í því að fá búsetu í húsin aftur.



Sauðfjárbú

Hestar

Mjólkurbú

Nautgripir

Gróðrarstöð

Alifuglar

Geitur

Landbúnaður

Landbúnaður er ennþá einn af meigin atvinnugreinunum á svæðinu en hefur þó breyst 
og þróast frá því sem áður var.  
Búin eru orðin einhæfari en á árum áður voru blönduð bú algengari. Mikil þróun hefur 
verið í landbúnaði og ræktun á svæðinu. Algengara er í dag að ábúendur sæki atvinnu 
fyrir utan heimilið og búskapurinn sé orðin meiri „aukavinna“ heldur en aðal innkoma sé 
af býlinu.



Iðnaður

Efnisnámur

Vatnsaflsvirkjun

Hitaveita

Mikið er um efnistökunámur á svæðinu og eru þær ýmist bergnámur eða setnámur sem eru 
mest notaðar í vegaframkvæmdir.  
Á svæðinu eru fjórar vatnsaflsvirkjanir sem allar eru staðsettar í landi Húsafells. Þrjár hitaveitur 
eru á svæðinu sem selja heitt vatn í almennt dreifikerfi en mikið er um einkahitaveitur sem 
skaffa heitvatn á jarðinar sem þær eru staðsettar á en selja umfram magn inná hinar veiturnar.



Þjónusta

Félagsheimili

Sundlaugar

Kirkjur
Grunnskóli
Leiksjóli

Búsetan er að mestu dreyfð en það eru þrír þéttbýliskjarnar innan svæðiðsins að 
Bæjarsveitarhverfinu frátöldu, sem er ekki skráð sem þéttbýli en er þó þétt byggð.  
Mjög einkennandi fyrir svæðið eru hve mörg hús eru ekki með skráða fasta búsetu en 
eru þó ekki innan frístundabyggðar.  
Ekki er vitað hvers vegna fólk kýs að búa annarstaðar en eiga samt hús á svæðinu og 
gætu möguleikar verið í því að fá búsetu í húsin aftur.

Þrjú félagsheimili eru innan svæðisins sem eru að stórum hluta eða alveg rekin af sveitarfélaginu 
Borgarbyggð. Í flestum þeirra er haldið í gamlar hefðir og árlegir viðburðir haldnir eins og þorrablót, 
Góugleði og alíslensk sveitaböll. Grunnskóli Borgarfjarðar hefur þrjá skóla í rekstri og eru tveir þeirra 
inná svæðinu ásamt einum leikskóla. Öll félagsheimilin eru leigð út til viðburða og veisluhalda.  Sund-
laugarnar eru fimm og hafa hver sinn sjarma. Kirkjurnar á svæðinu eru níu en eru þær þó ekki allar í 
fullri notkun og nokkrar af þeim er aðeins messað á stórhátíðardögum og við einkaathafnir.



Afþreying

Fjölbeytt afþreying er á svæðinu og ættu allir að finna eitthvað við sitt hæfi. Svæðið nýtur góðs af miklum jarðhita 
og er því mikið um sundlaugar og baðstaði. Margir möguleikar eru bæði í veitingum og gistingu og má nefna allt 
frá tjaldsvæðum til lúxus hótela. Einnig er svæðið mikið laxveiðisvæði og fjögur veiðihús eru á svæðinu. Svæðið 
býður einnig uppá afþreyingu eins og bjórsmökkun, fræðslu um Snorra Sturluson og Reykholtsstað, Geitfjársetur 
og Tröllagarð.

Landbúnaður er ennþá einn af meigin atvinnugreinunum á svæðinu en hefur þó breyst 
og þróast frá því sem áður var.  
Búin eru orðin einhæfari en á árum áður voru blönduð bú algengari. Mikil þróun hefur 
verið í landbúnaði og ræktun á svæðinu. Algengara er í dag að ábúendur sæki atvinnu 
fyrir utan heimilið og búskapurinn sé orðin meiri „aukavinna“ heldur en aðal innkoma sé 
af býlinu.

Húsafell
Hótel
Veitingastaðir
Sund
Golfvöllur
Tjaldsvæði
Giljaböð

Háafell
Geitasetur
Beint frá býli

Reykholt
Snorrastofa
Hótel 
Veitingastaðir
Sjoppa

Steðji
Brugghús
Gisting

Fossatún
Tjaldsvæði
Gisting
Veitingar
Tröllagarður

Kleppjárnsreykir
Veitingarstaður
Gisting
Sund
Tjaldsvæði
Beint frá býli

Deildartungurkver
Krauma
Veitingarstaður
Söluvagn

Varmaland
Tjaldsvæði

Grímsá
Veiðihús

Hraunfossar
Veitingar
Gönguleiðir

Brúarás
Veitingar

Flókadalsá
Veiðihús

Reykjadalsá
Veiðihús

Þverá
Veiðihús



Menningarminjar og friðlýst hús

Menningarminjar

Friðlýst hús
Reykholt er eitt þekktasta menningarsetur Íslands og heimasetur Snorra Sturlusonar.
Þar er að finna elsta varðveitta mannvirki landsins, Snorralaug sem er grjóthlaðin baðlaug 
sem reist var á 13.öld.
Snorrastofa er menningar- og rannsóknarsetur sem sérhæfir sig í rannsókum á miðöldum á 
Íslandi og býður upp á sögulegar sýningar og fyrirlestrum. 

Gilsbakkakirkja

Reykholtskirkja
(eldri)

Stóra 
Áskirkja

Stafholtskirkja



Rýmismyndun
Heimildaskrá:

Arnar Bergþórsson. (2019) Virkjanir í Húsafelli.  Sótt af
https://orkustofnun.is/media/radstefnur/8.-Virkjanasaga-Husafells-Arnar-Bergthorsson-stjornarformadur-Arnarlaekjar.pdf

Borgarbyggð. (2011).  Aðalskipulag Borgarbyggðar 2010-2022.Borgarbyggð. Sótt af
https://www.borgarbyggd.is/is/stjornsysla/stjornkerfi/frettir-ur-borgarbyggd/adalskipulagborgarbyggdar20102022

Borgarbyggð.  (e.d.) Grunnskóli Borgarbyggðar.  Sótt af
https://www.borgarbyggd.is/is/thjonusta/menntun-og-born/grunnskolar/grunnskoli-borgarfjardar

Borgarbyggð.  (e.d.)  Félagsheimili.  Sótt af
https://www.borgarbyggd.is/is/mannlif/sofn-og-syningar/felagsheimili

Borgarbyggð.  (e.d.)  Leikskólar í Borgarbyggð.  Sótt af
https://www.borgarbyggd.is/is/thjonusta/menntun-og-born/leikskolar

Fossatún. (e.d.) Fossatún.  Sótt af https://fossatun.is/is/heim/
Markaðsstofa Versturlands. (2020). Borgarfjörður - Þar sem sagan var skrifuð. Sótt af
https://www.west.is/is/west/town/borgarfjordur

Guðrún Jónsdóttir. (1998). Svæðisskipulag sveitarfélaganna norðan Skarðsheiðar 1997-2017. Samvinnunefnd um svæðisskipulag norðan Skarðsheiðar og Skipulagss-
tofnun

Húsafell. (e.d.) Húsafell. Sótt af 
https://www.husafell.is/afthreying/husafell-giljabod

Hverinn. (e.d.) Hverinn Travel serive.  Sótt af 
https://www.hverinn.is/

Kirkjukot. (e.d.) Kirkjur á Íslandi.  Sótt af
http://kirkjukort.net/kirkjur/stora-asskirkja_0154.html

Krauma. (e.d.) Krauma.  Sótt af 
https://www.krauma.is/

Markaðsstofa Vesturlands. (e.d.)  Háafell Geitfjársetur.  Sótt af
https://www.west.is/is/west/service/the-icelandic-goat-center-haafell

Markaðstofa Vesturlands. (e.d.)  Hraunfossar.  Sótt af
https://www.west.is/is/west/place/lava-waterfalls

Minjastofnun Íslands. (2020) Vesturland Gilsbakkakirkja. Sótt af
https://www.minjastofnun.is/hus-og-mannvirki/fridlyst-hus-og-mannvirki/vesturland/nr/478

Nes í Reykholti. (e.d.) Golfvöllurinn. Sótt af 
https://nesreykholt.is/golfvollurinn/

Skipulagsstofnun.(2010) Aðalskipulag Borgarbyggðar 2010 - 2022. Sótt af:
http://skipulagsaaetlanir.skipulagsstofnun.is/skipulagvefur/DisplayDoc.aspx?itemid=23634629127848933452

Steðji brewery. (e.d.) Brugghús Steðja.  Sótt af 
https://stedji.com/

Snorrastofa. (e.d.) Snorrastofa.  Sótt af 
https://snorrastofa.is/gestir/

Tjalda.is (e.d.) Tjaldsvæði á Íslandi.  Sótt af
https://tjalda.is/

Veiða veiðileyfi vefurinn. (e.d.) Veiðiár á Íslandi.  Sátt af
https://veida.is/voruflokkur/veidileyfi/

Vegargerðin.(e.d.)  Námuskrá.  Sótt af
http://www.vegagerdin.is/framkvaemdir/efnisnamur/

Þrjú félagsheimili eru innan svæðisins sem eru að stórum hluta eða alveg rekin af sveitarfélaginu 
Borgarbyggð. Í flestum þeirra er haldið í gamlar hefðir og árlegir viðburðir haldnir eins og þorrablót, 
Góugleði og alíslensk sveitaböll. Grunnskóli Borgarfjarðar hefur þrjá skóla í rekstri og eru tveir þeirra 
inná svæðinu ásamt einum leikskóla. Öll félagsheimilin eru leigð út til viðburða og veisluhalda.  Sund-
laugarnar eru fimm og hafa hver sinn sjarma. Kirkjurnar á svæðinu eru níu en eru þær þó ekki allar í 
fullri notkun og nokkrar af þeim er aðeins messað á stórhátíðardögum og við einkaathafnir.

Á svæðinu eru sýnilegar endurtekningar á dölum og hálsum sem einkennist ýmist af U laga og V laga formi, 
einnig er víða hægt að finna svokallaðar borgir sem eru jarðfræðilegar bergmyndanir og einkennandi fyrir 
Borgarbyggð. Hverar og heitar uppsprettur leika við lyktarskynið og á góðum dögum má sjá rjúkandi gufustróka.

ReykholtsdalurHvítársíða
Hálsasveit

Ok

Flókadalur
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Nes í Reykholti. (e.d.) Golfvöllurinn. Sótt af 
https://nesreykholt.is/golfvollurinn/

Skipulagsstofnun.(2010) Aðalskipulag Borgarbyggðar 2010 - 2022. Sótt af:
http://skipulagsaaetlanir.skipulagsstofnun.is/skipulagvefur/DisplayDoc.aspx?itemid=23634629127848933452

Steðji brewery. (e.d.) Brugghús Steðja.  Sótt af 
https://stedji.com/

Snorrastofa. (e.d.) Snorrastofa.  Sótt af 
https://snorrastofa.is/gestir/

Tjalda.is (e.d.) Tjaldsvæði á Íslandi.  Sótt af
https://tjalda.is/

Veiða veiðileyfi vefurinn. (e.d.) Veiðiár á Íslandi.  Sátt af
https://veida.is/voruflokkur/veidileyfi/

Vegargerðin.(e.d.)  Námuskrá.  Sótt af
http://www.vegagerdin.is/framkvaemdir/efnisnamur/

Sögulegur miðpunktur svæðisins mætti segja að væri Reykholt vegna sögu Snorra Sturlusonar, einnig er 
fyrrum jökullinn Ok sýnilegur úr nánast öllum áttum. Í boði á svæðinu er margskonar afþreying og fjölbreytt 
búsetumöguleikar.

Reykholtsdalur

Ok

Lundarreykjadalur
Flókadalur

Hvítársíða



Einkennissvæði

Svæðunum má skipta upp eftir dölum en þar myndast ákveðin rými og einkenni hvers dals ólík þó margt af því
sama sé að finna í dölunum. Einnig fannst okkur stóru árnar skipta svæðinu upp þar sem þær skiptu upp
svæðum hér áðurfyrr og mynduðu samfélagsleg rými. Ok og hálendið stendur eitt og sér sem óbyggðir. Skorra- 
dalinn tókum við út fyrir greiningu þar sem bara lítið brot af honum er inná svæðinu, það litla svæði einkennist af
vatninu, sumarbúsaðarbyggð og skóginum.

Hvítársíða og Hálsasveit

Óbyggðir

Reykholtsdalur

Flókadalur

Lundarreykjadalur

Skorradalur



Einkennissvæði
Hvítársíða og Hálsasveit

Hvítársíða og Hálsasveit var lengi vel tvö mismunandi sveitafélög þar sem Hvítá markaði skil á milli og var að
mestu leiti ófær yfirferðar. Með bættum samgöngum er auðvelt að telja Hvítársíðu og Hálsasveit sem sama
sveitasamfélagið þótt svo að í huga heimamanna markar Hvítá ennþá einhver skil á milli íbúa og einkenni
þeirra.
Dalurinn er að mestu jarfræðilega svipaður þar til að það er komið lengra inn í dalinn, en þar mætast mismu-
nandi jarðvegsgerðir og er m.a. að finna Hraunfossa, Barnafoss og Húsafell sem hefur í gegnum árin verið
mikið aðdráttarafl fyrir svæðið sem heild.
Landbúnaður er fjölbreyttur og hafa menn fundið sér tækifæri í því að nýta sér það aðdráttarafl sem svæðið
hefur og þann ferðamanna straum sem því fylgir og boðið upp á ýmsa afþreyingu eins og veitingasölu, geit-
agöngur og gistingu. Þar má sérstaklega nefna Húsafell sem eflaust má telja sem helsta aðdráttarafl
ferðamanna bæði innlenda sem erlenda. Einnig hafa íbúar Hvítársíðu og Hálsasveitar til að mynda nýtt sér
þær náttúruauðlindir sem svæðið hefur upp á að bjóða eins og heita vatnið sem þar er að finna og nýtt það
til upphitunar.
Svæðið í heild sinni einkennist mikið af landbúnaði og sveitabæjum þar sem ræktað land telur mikinn hluta af
flatarmáli þess, en þrátt fyrir það er einnig töluvert votlendi og stærðarinnar birkiskógur innst í dalnum sem
umlykur Húsafell.
Sögulegar menningarminjar í tengslum við byggðarsögu er vert til þess að varðveita og er vafalaust kostur
fyrir svæðið. Aðrir styrkleikar í nýtingu svæðisins liggja fyrst og fremst í landbúnaði, náttúruauðlindum og því
aðdráttarafli sem það hefur til ferðamanna.
Helstu ógnir sem stafa af svæðinu er afnám búsetu þar sem sumir bæir hafa lagst af líkt og í öðrum ein- 
kenninssvæðum. Nýting náttúruauðlinda á svæðinu er mikið tækifæri fyrir umhverfisvænni iðnað og atvinnu í
sveitarfélaginu. Of mikil áhersla á ferðamannaiðnað svæðisins getur mögulega verið áhrifavaldur í að íbúar
kjósi frekar að flytja frá heimahögum sínum.
Það mætti því segja að það sé afar mikilvægt að hafa iðnað og atvinnu í Hvítársíðu og Hálsasveit í góðu jafn-
vægi svo hvort tveggja valdi ekki ógn af hvort öðru.
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Einkennissvæði
Reykholtsdalur

Reykholt er þéttbýliskjarni í dalnum við Reykjadalsá. Staðurinn er kirkjustaður og gamalt höfuðból í
Reykholtsdal.
Dalurinn er grösugur og fjölbyggður og breiður milli lágra hlíða. Víða er jarðhiti á svæðinu sem er notaður til
upphitunar gróðurhúsa, sundlaugar og annara bygginga á staðnum.
Helstu hverir Reykholts eru Skrifla og Dynkur og var áður talið að hverirnir kæmu úr mismunandi vatnsæðum
vegna hversu ólíkt vatnið var, en þegar borað var eftir heitu vatni á áttunda áratug 20 aldar, féllu æðarnar
saman. Úr þessari æð kemur vatnið sem notað er í hitaveitu fyrir húsin á staðnum í dag. Hitaveitan er kennd
við stærri hverinn Skriflu.
Í Reykholti er Snorralaug sem er ein elsta laug á landinu sem er kennd við Snorra Sturluson og mikill forn-
leifauppgröftur hefur verið á svæðinu í tengslum við hana.
Reykholt er sögusvið margra sagna og margir merkustu rithöfundar miðalda tengjast svæðinu. Þessi
menning er sterkt afl og sérstaða Reykholts.
Nýjasta viðbót heitra lauga er Krauma, sem hefur mikið aðdráttarafl fyrir ferðamenn og aðsókn á svæðinu.
Vatnið sem er notað í baðlaugarnar kemur úr Deildatunguhveri sem er einnig vatnsmesti hver í evrópu.
Hveravatnið er svo kælt niður í kjörstig með hreinu jökulvatni frá Rauðsgili.
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Einkennissvæði
Flókadalur

Flókadalurinn er við fyrstu sýn stuttur og breiður dalur, en þar villir búsetan og samgöngur fyrir því að í raun
er byggðin bara í minni dalsins. Hægt er að segja að hann teygi sig uppá Hælsheiðina þar sem
Þóreyjartungurnar taka við og endi við fyrrum jökulisins Oks. Gróðurfars- og jarðfræðilega er ekki hægt að
segja að Flókadalurinn hafi mikla sérstöðu aðra en að hann hefur í raun tvo dalsbotna sem árnar Geirsá og
fræga laxveiðiáin Flókadalsá renna um. Það sem sker Flókadalinn út frá öðrum stöðum á svæðinu er að það
hefur ekkert heitt vatns fundist þar og er það því eina svæðið sem hefur ekki aðgang að hitaveitu. Tvær holur
hafa verið boraðar og hiti fundist en ekkert vatn.
Búsetumál er helsta ógnin við byggðina í Flókadal en margir bæir hafa lagst af og eru húsin notuð sem 
„sumarhús“ (sjá kort um Búsetu) og þar af leiðandi hefur landbúnaðurinn einnig staðið höllum fæti í dalnum. 
Þó
eru ennþá bæir í rekstri og einn bær hefur engöngu verið skórækt núna í seinni tíð. Ekki er hægt að kenna
þjónustunni um fækkunina á íbúum þar sem Kleppjarnsreykir er að finna grunnskóla, leikskóla,
íþróttamiðstöð og aðra þjónustu í næsta nágrenni. En Fólkadalurinn hefur þó afþreyingu á borð við
bjórbrugghúsið Steðja og Veiðihúsið við Flókadalsá en það er ein eftirsóttasta laxveiði á landinu, og sagt er
að ómögulegt sé að fá keypt veiðileyfi í hana nema hreinlega að erfa þau.
Tækifæri Flókadals gætu falist í því að efla byggð að nýju og jafnvel opna dalinn fyrir ferðaþjónustu svo hægt
væri að nýta veiðihúsið á „off seson“ sem gistingu og bjóða uppá ferðir að Okinu sem er orðið heimsfrægt
fyrir að hafa misst tiltil sinn sem jökul vegna hlýnun jarðar. Hægt væri að bjóða uppá hestaferðir í kringum
jökulinn en góð reiðleið liggur nú þegar í kringum hann og einnig í kringum Þóreyjartungurnar.
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Einkennissvæði
Lundarreykjadalur

Lundarreikjadalur er um 25 kílómetra langur og liggur frá vestri til austurs á milli tveggja
brattra hálsa. Hlykkjótt á rennur í gegnum dalinn og nefnist hún Grímsá. Dalurinn er nefndur
eftir kirkjustaðnum Lund sem er í miðjum dalnum og norðan ár. Margir bæir eru í dalnum,
ýmist með fasta ábúendur eða hús sem nýtt eru sem frístundahús. Lundarreykjadalur er nú
sameinaður Borgarbyggð en var áður sérstakur hreppur, Lundarreykjadalshreppur. Í Dalnum
eru félagsheimili og sundlaug sem standa þau á Brautartungu. Krosslaug er náttúruleg laug
sem finna má á svæðinu. Hún er um 42 gráður og er friðlýst. Sagan segir að í kringum árið
1000 hafi hún verið notið við skírn en eftir að kristni var lögtekin þá hafi vestanmönnum ekki
litist á að vera skírðir upp úr köldu vatni og hafi þá bruggðið á það ráð að nota Krosslaug.
Krosslaug var löguð árið 1980 undir leiðsögn þjóðminjavarðar en þá voru veggir hennar
hlaðnir upp. Flatlendið í dalnum er mikið sem er ýmist nýtt til túnræktunar.
Það sem einkennir hvað mest dalinn er jarðhitinn og heitu hverirnir einnig bröttu klettarnir sem
umlykja svæðið og ramma það inn. Einnig sést í fjallið Ok úr dalnum sem ætti að geta verið
mikið aðdráttarafl fyrir svæðið allt.

Hvítársíða og Hálsasveit

Óbyggðir

Reykholtsdalur

Flókadalur

Lundarreykjadalur

Skorradalur



Samantekt

Heimildaskrá:

Arnar Bergþórsson. (2019) Virkjanir í Húsafelli.  Sótt af
https://orkustofnun.is/media/radstefnur/8.-Virkjanasaga-Husafells-Arnar-Bergthorsson-stjornarformadur-Arnarlaekjar.pdf

Borgarbyggð. (2011).  Aðalskipulag Borgarbyggðar 2010-2022.Borgarbyggð. Sótt af
https://www.borgarbyggd.is/is/stjornsysla/stjornkerfi/frettir-ur-borgarbyggd/adalskipulagborgarbyggdar20102022

Borgarbyggð.  (e.d.) Grunnskóli Borgarbyggðar.  Sótt af
https://www.borgarbyggd.is/is/thjonusta/menntun-og-born/grunnskolar/grunnskoli-borgarfjardar

Borgarbyggð.  (e.d.)  Félagsheimili.  Sótt af
https://www.borgarbyggd.is/is/mannlif/sofn-og-syningar/felagsheimili

Borgarbyggð.  (e.d.)  Leikskólar í Borgarbyggð.  Sótt af
https://www.borgarbyggd.is/is/thjonusta/menntun-og-born/leikskolar

Fossatún. (e.d.) Fossatún.  Sótt af https://fossatun.is/is/heim/
Markaðsstofa Versturlands. (2020). Borgarfjörður - Þar sem sagan var skrifuð. Sótt af
https://www.west.is/is/west/town/borgarfjordur

Guðrún Jónsdóttir. (1998). Svæðisskipulag sveitarfélaganna norðan Skarðsheiðar 1997-2017. Samvinnunefnd um svæðisskipulag norðan Skarðsheiðar og Skipulagss-
tofnun

Húsafell. (e.d.) Húsafell. Sótt af 
https://www.husafell.is/afthreying/husafell-giljabod

Hverinn. (e.d.) Hverinn Travel serive.  Sótt af 
https://www.hverinn.is/

Kirkjukot. (e.d.) Kirkjur á Íslandi.  Sótt af
http://kirkjukort.net/kirkjur/stora-asskirkja_0154.html

Krauma. (e.d.) Krauma.  Sótt af 
https://www.krauma.is/

Markaðsstofa Vesturlands. (e.d.)  Háafell Geitfjársetur.  Sótt af
https://www.west.is/is/west/service/the-icelandic-goat-center-haafell

Markaðstofa Vesturlands. (e.d.)  Hraunfossar.  Sótt af
https://www.west.is/is/west/place/lava-waterfalls

Minjastofnun Íslands. (2020) Vesturland Gilsbakkakirkja. Sótt af
https://www.minjastofnun.is/hus-og-mannvirki/fridlyst-hus-og-mannvirki/vesturland/nr/478

Nes í Reykholti. (e.d.) Golfvöllurinn. Sótt af 
https://nesreykholt.is/golfvollurinn/

Skipulagsstofnun.(2010) Aðalskipulag Borgarbyggðar 2010 - 2022. Sótt af:
http://skipulagsaaetlanir.skipulagsstofnun.is/skipulagvefur/DisplayDoc.aspx?itemid=23634629127848933452

Steðji brewery. (e.d.) Brugghús Steðja.  Sótt af 
https://stedji.com/

Snorrastofa. (e.d.) Snorrastofa.  Sótt af 
https://snorrastofa.is/gestir/

Tjalda.is (e.d.) Tjaldsvæði á Íslandi.  Sótt af
https://tjalda.is/

Veiða veiðileyfi vefurinn. (e.d.) Veiðiár á Íslandi.  Sátt af
https://veida.is/voruflokkur/veidileyfi/

Vegargerðin.(e.d.)  Námuskrá.  Sótt af
http://www.vegagerdin.is/framkvaemdir/efnisnamur/

Svæðið í heild sinni er mjög fjölbreytt og hefur mikið af andstæðum en á sama tíma 
samhverfur og endurtekningar í landslaginu. Hægt er að segja að náttúruöflin spili 
stóran þátt í upplifun á svæðinu hvort sem það er mótun dala og árfarvega eða 
krafturinn sem býr í hverum svæðisins. Mikið er af heitu vatni á svæðinu sem væri 
hægt að nýta betur og skapa meiri sjálfbærni innan svæðisins. Svæðið hefur sterka 
og verðmæta sögu og menningu sem getur skapað ýmis tækifæri. Hægt væri að 
vekja meiri athygli á fyrrum jöklinum Ok sem gæti verið einskonar tákn eða samein-
ing  fyrir svæðin. Afþreying og þjónusta er fjölbreytt og hentar bæði heima-
mönnum sem og gestum sama hvort þeir velja í styttri eða lengri tíma. 
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Myndaskrá:

Glæra 1 (Inngangur):
Glæra 2 (Afmörkun): Landmælingar Íslands.
Glæra 3 (Jarðvegur): Náttúrufræðistofnun Íslands.
Glæra 4 (Ár og vötn): Landmælingar Íslands.
Glæra 5 (Gróðurfar): Náttúrufræðistofnun Íslands.
Glæra 6 (Plöntur): Náttúrufræðistofnun Íslands.
Myndir sóttar af: 
https://www.facebook.com/mundumig.is/photos/p-
cb.1117992788334771/1117989775001739/
Glæra 7 (Villt Dýr): myndir sóttar af:
Fuglar:
Starling Bird Facts | Sturnus Vulgaris - The RSPB
Spendýr:
https://www.sciencephoto.com/media/701246/view,
https://www.visindavefur.is/svar.php?id=3571
Glæra 8 (Veðurfar): Veðurstofa Íslands.
Glæra 9 (Hreppamörk): Landmælingar Íslands.
Glæra 10 (Búseta): Landmælingar Íslands.
Glæra 11 (Landbúnaður): Landmælingar Íslands.
Glæra 12 (Iðnaður):Landmælingar Íslands.
Glæra 13 (Þjónust):Landmælingar Íslands, 

Glæra 14 (Afþreying):
Glæra 15 (Menningarminjar og friðuð hús)
Glæra 16 (Hellutexti)

Kort unnin úr eftirfarandi gagnagrunnum:

Landmælingar Íslands:
LMÍ Hæðarskygging 2016
IS 50V Hæðargögn
IS 50V Mörk
IS 50V Strandlína
IS 50V Samgöngur
IS 50V Vatnafar
IS 50V Vatnafar
IS 50V Yfirborð
Sótt af: https://www.lmi.is/is/landupplysingar/gagnagrunnar/nidurhal

Náttúrufræðistofnun Íslands:
Gróðurkort af Íslandi 1:500.000, GDB og SHP, ISN2004
Jarðfræðikort af Íslandi - Berggrunnur - 1:600.000, GDB og SHP, ISN2004
Útbreiðsla alaskalúpinu á Íslandi, 3. útgáfa – 1:1.000, GDB og SHP, ISN93
Sótt af: http://atlas.lmi.is/NI_Data/

Veðurstofa Íslands:
https://vindatlas.vedur.is/ 
Vegagerðin:
http://namur.vegagerdin.is/

Kortavefsjá Borgarbyggðar:

https://www.map.is/borgarbyggd/


