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Inngangur

Í upphafi verkefnisins var hafist  handa að safna þematengdum heimildum og upplýsingum um svæðið, bæði á netinu ásamt heimsóknum á 
bókasöfn. Stuðst var við norsku landslagsgreiningaraðferðina landskabsanalyse til að fá sem besta yfirisýn yfir hin ýmsu þemu greiningarinnar. 
Þemu verkefnisins eru útlistuð í efnisyfirliti.

Ásamt heimildaöflun fyrir verkefnið var farið í vettvangsferð um svæðið og dali Borgarfjarðar. Þar gafst nemendum færi á því að upplifa og sjá 
svæðið af eigin hendi í fylgd með kennara. Ljósmyndir voru teknar af hinum ýmsu stöðum innan af svæðinu ásamt því sem glósur og athugasemdir 
voru ritaðar við tækifæri. Þess skal getið að vettvangsferðin var farin að vetri til í vondri færð, sem takmarkaði að einhverju leiti vettvangsferðina 
sjálfa og upplifunina af hinum ýmsu stöðum á leiðinni. 

Á grunni upplýsinga sem aflaðar voru í heimildavinnu og úr vettvangsferð um svæðið var unnin frumskipting athuganarsvæðis á kortum. Þar voru 
sérstakar landslagsheildir valdar frá einhverjum einstökum eða sérstökum einkennum sem finnast á svæðinu. Með landslagsgreiningu á einhverju 
ákveðnu svæði er hægt að ná fram mikilvægu samhengi í landslagi á ýmist stórum og minni skölum. Með greiningunni er sömuleiðs hægt að ná 
fram smáum greiningareinkennum í landslagi - með menningarlegu, búsetulegu, gróðurfarslegu, landmótunarlegu tillitii, sem annars hefði yfirsést 
við þróun hefðbundinna skipulaga á sveitafélagsstigi. Með landslagsgreiningu sem vinnutóli við skipulagsvinnu er unnið að fjórum
túlkunnarþáttum; einkenningu staðbundinna smáatriða og annara einkenna sem snerta  sérkenni og innihald svæða, ásamt því sem  samfélagsleg 
og náttúrufræðileg breytingaröfl svæðanna eru rýnd. Að sama skapi eru kennileiti svæðanna einkennd, og settar eru fram greiningar á innbyrðis 
samspili og samhengi landsvæðinna. 



Aðferðafræði og markmið
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Hvalfjörður Ár, vötn og fossar 

Hvalfjörður í Hvalfjarðarsveit þykir einn af fegurstu fjörðum landsins. Innst klofnar hann í tvo voga, Brynjudalsvog og 
Botnsvog. Fyrir botni eru Múlafjall, Hvalfell og Botnssúlur en utar Þyrill og fleiri fjöll.  (www.west.is)

Hvalfjörður er mjór og 
djúpur fjörður 30 km 
lengd 4-5 km breiður og 
víðast alldjúpur.

Hvalfjörður



S k o r r a d a l s v a t n

S k o r r a d a l s v a t n

Skorradalsvatn er langt og bugðótt og aðkreppt milli hlíða.
16 km lengd   1 - 1,5 km breidd 50 m dýpt
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 mynd6
Hvítserkur í Fitjá fellur fram af 

jökulbergslagi 
mjög formfallegur

Álög hvíldu á fossinum að þar mætti aldrei 
veiða meiri silung en þyrfti í eina máltíð. Að 
lokum braut einhver þá reglu, veiddi keilu og 
eftir það veiddist ekki meir á þessum stað. 
Fossinn tók nafnið Keilufoss en áður var hann 
nefndur Sarpur.

Ke
ilufoss

Skorradalur Ár, vötn og fossar

mynd 4



Landmótun og vatnafar

Lundarreykjadalur Ár, vötn og fossar

mynd 7
Grímsá fellur úr Reyðarvatni 
og fellur í fjölda ofan í dalinn

Jötnabrúarfoss er neðstur

Englandshver  
Jarðhitinn úr honum var notaður 

til þvotta og rúgbrauðsgerðar

Dalurinn er um 25 kílómetra langur og liggur frá vestri til austurs á milli tveggja 
brattra hálsa. Grímsá rennur um dalinn. Dalurinn er kenndur við kirkjustaðinn 
Lund, sem er neðan við miðjan dal, norðan ár.
 (https://is.wikipedia.org)

Krosslaug

mynd 8
Inn með Tunguá er Krosslaug
Hún liggur á landamerkjum 

Reykja og Brennu

Grímsá
Grímsá

Grímsá
Grímsá

Reyðarvatn

Reyðarvatn



Flókadalur  Ár, vötn og fossar

Flókadalsá

mynd 9

Flókadalur þykir fremur sviplítill, 
hann er breiður en grunnur og 

liggur milli lágra hálsa. Hlíðarnar og 
dalbotninn eru 

aflíðandi og dalurinn rennur í raun 
saman við hálendið án greinilegra 

marka. 
Dalbotninn er ekki sléttur, heldur er 

hæðahryggur eftir miðjum dal-
num sem skiptir honum í tvennt. 

(Friðsteinn Sigurðsson, 2004)
Flókadalsá

Flókadalsá

Flóká er góð 
laxveiðiá, en auk 

þess verður aðeins 
vart við sjóbirting á 

vatnasvæði
hennar

Flókadalsá rennur ofan af heiðum um sunnanverðan dalinn og hefur upptök 
sín vestan undir Oki. Hún er dragá og mikið flóðavatn í vatnavöxtum.
Töluvert lindavatn fellur til Flókadalsár undan Oki.
(wikipedia.org)

Karaktersvæði



Landmótun og vatnafar

Reykholtsdalur Ár, vötn og fossar

Reykjadalsá

Reykjadalsá fellur ofan í Reykholtsdal. 
Áin er frægasta bugðuá á Íslandi

Deildartunguhver

Deildartunguhver er vatnsmesti hver 
i Evrópu.  Vatnið er 100 gráðu heitt 

og það rennur allt að 300l/s

Snorralaug í Reykholti er kennd við 
Snorra Sturluson

Mynd 10
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Mynd 12

Reykjadalsá
Reykjadalsá

Reykholt

HvítáHvítá

DeildartunguhverDeildartunguhver

Reykjadalsá í Borgarfirði er mörgum góðu kunn, en hún 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 við Svarthöfða(Friðsteinn Sigurðsson,2004)



Húsafell Ár, vötn og fossar

Svartá
SvartáHvítáHvítá

Gei tá
Gei tá

KaldáKaldá Húsafellsskógur

Barnafoss

Hraunfossar í H
allm

u
n

d
arhrauni

Hallmundarhraun 
er stærsta hraunbreiða í 

Borgarfirði. Það er
 helluhraun sem talið er 
hafa myndast skömmu 
eftir landnám Íslands,

Marga hella er að 
finna í Hallmundar-

hrauni. Kalmanshellir er 
einn af þeim og er hann nú 
friðlýstur til að koma í veg 

fyrir röskun og skemmdum á 
jarðmyndunum

(vísir.is)

Húsafellseldstöð var virk megineldstöð á tímum árkvartert, en úr henni kemur líparít 
sem er sérlega fallegt einkenni staðarins. 178 Geitá er ein af þverám Hvítár. Hún er 
jökulá og kemur undan Geitlandsjökli og Þórinsjökli.(Friðsteinn Sigurðsson,2004)

(wikipedia.org)

Mynd 13
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Landmótun og vatnafar

Berggrunnur af heildarsvæðinu

Við botnsheiði og innsta hluta 
Skorradalsháls er að finna 

yngra berg 0,8-3,1 milljón ára 
gamalt

(Friðsteinn Sigurðsson,2004)



Berggrunnar á svæðinu mynduðust frá nokkrum tímabilum jarðsögu Íslands.  Tímabilin skiptast í tertíer, kvartíer, ísöld og nútímann. 
Jarðmydanirnar einkennast af basískum, ísúrum hraunum, móbergi( blágrýti, grágrýti, gabbró) sem eru úr hörnuðum árframburði, gosösku og gjalli 
ásamt þykkum setlögum. Blágrýti er storkuberg og er lang algengasta bergtegundin en blágrýtislögin hafa hlaðist hvert ofan á annað og má sjá þau 
í hlíðum fjallanna.  Líparít fyrirfinnst á nokkrum stöðum eins og undir Skarðsheiði en hún ásamt Hafnarfjalli, Botnsúlum og Akrafjalli eru allt hlutar 
megineldstöðva frá tertier tímabilinu. (nat.is)

Bergið er að mestu frá kvartíer 
tímabili og tengt Húsafells eldstöð 

sem var virk á þeim tíma en úr hen-
ni kemur líparít sem setur mikinn 

svip á svæðið
(Friðsteinn Sigurðsson,2004)

Húsafell

Grágrýtishraun hefur runnið í 
hlýskeiðum ísaldar niður dalinn.
Hraunin mynda hallann ofan af 

heiðum og ásinn út eftir dalnum 
norðanverðum

( Friðsteinn Sigurðsson ,2004)

Flókadalur

Nær 
hvanneyri 

eru Skarðsheiði 
1053m, Skessuhorn 

964m Brekkufjall 409m 
Skálafjall 469m og 
Hafnarfjall 844m

Mynd 15 Mynd 16 Mynd 17

Skessohorn 
Grágrýtislögin 

Áfoksjörð er ríkjandi jarðvegs-
gerð og er jarðvegur fremur 
þykkur, miðlungi ríkur af kolefni, 
sýrustig er í meðallagi.

Skorradalur



Gróðurfar, dýralíf og veður 



Hvalfjörður U laga dalur 

Þyrill, Hvalfell, Múlafjall og Botnssúlur í 
botni Hvalfjarðar

Hvalfjörður þykir einn af fegurstu fjörðum landsins. Landslagið er fjölbreytt, undirlendið stórfenglegt, snarbrattar hlíðar formfagurra fjalla og 
vogskornar og lífauðugar strendur og víðáttumiklum leirum.  Innst klofnar hann í Brynjudalsvog og Botnsvog.
(www.west.is)

Mólendi graslendi
 votlendi 

mosagróður 
(Friðsteinn Sigurðs-

son,2004)

Hvalfjörður innan línu sem hugsast dregin milli Hvalfjarðareyrar og Grundartanga, 
ásamt fjörum. Grunnir vogar og víðáttumiklar leirur. Mikið fuglalíf er á svæðinu 
árið um kring (Arnþór Garðarsson 1974) og telst það alþjóðlega mikilvægt fyrir 
rauðbrysting (18.512 fuglar) og margæs (1.431 fugl). Auk þess safnast hávellur í 
þúsundatali á vorin í mynni Hvalfjarðar. Á veturna er svæðið mikilvægur dvalarstaður 
flórgoða (55 fuglar að meðaltali í vetrarfuglatalningum Náttúrufræðistofnunar) og 
sendlings (520 fuglar). Þá er talsvert æðarvarp í firðinum og nokkuð af lunda og ritu. 
(www.ni.is)

Hvalfelll rúmtak í rými milli fj allgarða

Hvalfjörður

Hluti af fjörum Hvalfjarðar 
er á náttúru-

minjaskrá, þ.e. ströndin Norðurko-
ti–Hvalfjarðareyri–Laxárvogur, einnig 

grunnsævi, Botnsvogur og strandleng-
jan frá Miðsandi að

 Katanesi. Svæðið Hvalfjarðar-
eyri–Laxárvogur er einnig á 

IBA-skrá(www.ni.is)
Mikið er um 

kræklingatínslu í fjörunni 
við Fossá, æðardúntekja er 

víða og landbúnaður á jörðum í 
kring. Fuglalíf er mikið á svæðinu og 
telst það alþjóðlega mikilvægt fyrir 
fargestina margæs og rauðbrysting. 

Einnig telst svæðið mikilvægt 
fyrir viðgang landselsstofn-

sins.(www.ni.is)
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Myndaðist á ísöld af skriðjökli og er umlukinn fjallgörðum. 
(www.skorradalur.is)

Í Skorradal var mikil  kolagerð var þar fyrr á öldum þannig að gróður eyddist.
yrir austan Bakkakot og í Efstabæ var mikill Birkiskógur en hann myndaðist ekki fyrr en eftir að Skógræktin 
friðaði landið. (skorradalur.is)

Mólendi Graslendi
Ræktað land
Mosagróður
Birkiskógur

Kjarr
Barrskógur

Þurrlendisgróður
 lítið votlendi 

(Friðsteinn Sigurðsson,2004)

Skorradalur

Hagamýs 

Fuglar:
Hrafn, rjúpa, snjótittlingar -álftir 

músarindill 
spóa, kjóa, hrossagauk, maríuer-
lu, skógarþröst og lóu og sandlóu 

og grágæs 

Fiskar: Urriði bleikja hornsíli
(Friðsteinn Sigurðsson,2004)

Gróðurfar, dýralíf og veður 

Lúpína vex allvíða

Fitjaengjar finnast í landi 
Fitja og berjaland er allvíða og 

vestur berjalöndin eru á friðuðum 
svæðum skógræktarinnar. 

Hrútaberjalyng - aðalbláber - 
bláberjalygn og krækiberjalyng, 

jarðaberjalyng í skólendi
 (Friðsteinn Sigurðsson,2004)Mynd 19

Fjölbreyttur
Opinn

Grænn á sumrin
Fuglalíf

Lyng
Ilmar

Karaktersvæði



Mólendi 
graslendi
 votlendi 

mosagróður (Friðsteinn 
Sigurðsson,2004)

Lundarreykjadalur

Lundareykjadalur er 25 km langur, 1,5 -2,5 km breidd. Það er eitthvað um jarðvegseyðingu á svæðinu en grjóður er þó gróskumeiri í norðurhlíð 
dalsins, bæði valllendisgróðu, lyng- og kvistgróður.
Suðurhlíðin er hömrótt með djúpum og dimmum gilum eins og Hrafnagil og Krossgil, vatnsgangur getur verið mikill í giljum og aurskriður (Friðsteinn 
Sigurðsson,2004)

Falleg setlög eru við Lund og undirlendi Iðunnarstaða er fremur ófrjótt, mikið um holt og mela en mólendi á milli.(borgarbyggd.is)

Lundarreykjadalur U-laga dalur Melhryggir - Melhólar

Graslendi
Opinn
Langur

Karaktersvæði

Reyðarfell 335m 

Hafnartjarnarhæðir  

Lundarháls 381m 

Háihnúkur 

Stórhóll 189m 

Skarðshnöttur 

Varmalækjarmúli 318m 



Flókadalur er breiðari en syðri dalir, 4 km breidd en muns styttri, 5-6 km langur.  Hann er því opnari þó að hálsahlíðar séu brattar. 
Í dalnum eru Geirsá og Flókadalsá. Tiltölulega lítill raki á svæðinu, minni gróðursæld , minni rigning, sami berggrunnur og í hinum dölunum. 

Karaktersvæði Flókadals. Hann er frekar hrjóstrugur , klappir og sandur víðast hvar. Víðari og vindasamari dalur heldur en nærliggjandi dalir.  
Skógrækt er á svæðinu og birki vex á sumum stöðum. Kaldari dalur því hann er opinn frá jökli. Sléttir hryggir og frekar lágir – veikara rými (Friðsteinn 
Sigurðsson,2004)

Flókadalur

Gróðurfar, dýralíf og veður 

votlendi 
mólendi 
graslendi

ræktað land
 (Friðsteinn Sigurðs-

son,2004)

Minni gróðursæld
Lítil rigning

Vindasamari

Karaktersvæði

Hrjóstrugur
Klappir og sandur

Víðari dalur
Sléttir hryggir 

Frekar veikt rými

Karaktersvæði

Vetra
rfegurð í Flókadal

Mynd 21



Snældubjargir mjög sterkt einkenni á svæðinu, bergstallar 
í lághlíðum(Friðsteinn Sigurðsson,2004)

Reykholtsdalur 

Stórar malar  - og leir-fyllur sem borist hafa með 
jökulvatni  eru með Hvítá og mynda flata mela og 
hjalla. Þar er lítil úrkoma og lekt melanna er mikil, 
sem veldur einkennum þeirra , gróðurlitlir vegna 
vatnsskorts(Friðsteinn Sigurðsson,2004).

Reykholtsdalur er 10 km langur. Reykjadalsá er eitt  frægasta og mest myndaða bugðuá á Íslandi. Hún myndaðist þegar malarþekja þakti mestallan 
dalsbotninn og áin svigðaði sig um á þurru landi og þegar sjór fjaraði enn  meira og áin tók að grafa sig niður í mölina og leirinn.  Lekt er frekar mikil 
í jarðveginum og því víða þurrlendi með árbökkum, oft móar, en þar er lektin það  mikil að vatn helst ekki til lengdar í jarðveginuum ofan á mölin-
ni(Friðsteinn Sigurðsson,2004).

votlendi 
mosagróður

mólendi 
graslendi

ræktað land
 (Friðsteinn Sigurðs-

son,2004)

Hryggir
Landbúnaðarland

Kornrækt
Jarðhiti

Berglaastaflar
Dys

Karaktersvæði

Skollakambur, vex á svæðinu vegna jarðhitans 



Húsafell

Láglendið er meira eða minna þakið hraunum, víða skógivöxnum en slíkt fyrirfinnst ekki annars staðar í borgarfirði nema að hreðavatni. Ljósleitt 
líparít sést víða í lægri fjöllum, og svalar og vatnsmiklar lindár spretta fram úr hraunum, gjörólíkar dragám á svæðinu.

Megin drættir landsins einfaldir í mikilli fjölbreytni. Það skiptist í láglendi(gólf), byggðafjöll eða lágfjöll(veggir) og háfjöll(þak) Láglendið hækkar úr 
60m í 260m. Fjallið Tunga liggur norðan hvítár og vestur frá bænum í Kalmanstungu, 450m.

Eiríksökull gnæfir innar í dalum og er í um 1700 m yfir sjávarmáli og er þriðja hæsta fjall utan jökla á landinu(Friðsteinn Sigurðsson,2004).

Gróðurfar, dýralíf og veður 

Skógivaxið
Líparít
Fegurð
Lindár

Fjölbreytni

Karaktersvæði
Jökulá i Húsafelli

Mynd 20

Birkiskógur
kjarr

mosagróður
votlendi 

melar
(Friðsteinn Sigursson,2004)



Vindrósir

Flókadalur er opnari þó að 
hálsahlíðar séu brattar

vindasamari
 minni raki - úrkoma

Skarðsheiðin virkar sem 
veðurhemill. Oft snjóar sunnan 

hennar en ekki norðan og 
öfugt.

Í Reykholtsdal er frekar lítil úrkoma 
og lekt melanna mikil svo þeir eru 

gróðurlitilir vegna vatnsskorts.

Vindgreining á Borgarbraut



Þrjú sveitarfélög, Hvalfjarðarsveit, Skorradalshreppur og Borgarfjörður “sameinast” í eitt á Borgarfjarðarbrautinni. 
Með flutning þjóðvegar úr Hvalfirði og leið stytt yfir borgarfjörðinn þá minkaði aðkoma fólks innar inn í landið, rekstur 

fyrirtækja varð nánast ómögulegur og fólk flyktist frá landsvæðinu frekar en að því, til þess að hefja rekstur eða búskap.
 

Fólkinu fór fækkandi í sveitunum en frístundabyggðum fjölgaði, ferðamenn urðu enn tíðari og  hótelin, bændagisting bættist inn  
í landbúnaðarstörfin og ferðaþjónustan varð sterkari.

Ef á heildina er litið er flest allur rekstur á leið þinni í gegnum Borgarbrautina, fjölskyldurekin fyrirtæki, rótgrónir sveitabæir með 
ýmiskonar búskap og auðlindum sem drifin eru áfram á heita vatninu sem er víða aðgengilegt á þessu landsvæði. 

Búseta og landnotkun
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Hvalfjarðarsveit
Frístundabyggðum fækkar frá eldri aðalskipulagsáætlunum og 

heildarflatarmál svæða sem eru tekin frá undir frístundabyggð minnkar um 
u.þ.b. 110 ha frá samþykktum skipulagsáætlunum og fellur aftur undir 

landbúnaðarnot. Það hefur veruleg jákvæð áhrif á umhverfi og svæði undir 
vernd. Aukið tillit er tekið til umhverfissjónarmiða við stefnumörkun fyrir 

frístundabyggð. Til að mynda eiga frístundabyggðasvæði að vera skipulögð í 
heild sinni og hömlur eru settar á uppbyggingu þeirra á svæðum undir vernd 

og þar sem náttúrulegur birkiskógur vex. Samlegðaráhrif stefnumörkunarinnar 
eru því talsverð jákvæð. Áhrif núllkosts á hagræna og félagslega 

umhverfisþætti yrðu einnig talsverð jákvæð, en líkur eru á neikvæðum áhrifum 
núllkosts á umhverfi og svæði undir vernd. (Hvalfjarðarsveit, 2008).

Skorradalur
Frístundabyggð – Gert er ráð fyrir að 872 ha lands fari undir frístundabyggð og

hámarksfjöldi frístundahúsa í hreppnum sé 800 hús.  Áhrif ákvarðanna eru metin
og borin saman við núllkost. (Skorradalshreppur, 2010).

Borgarbyggð
Frátekin eru 146 svæði undir frístundabyggð í sveitarfélaginu, samtals að flatarmáli 
rúmlega 6.000 ha. Frístundabyggðasvæði til framtíðarnota (svæði án deiliskipulags) 

eru 61 talsins, u.þ.b. 3.170 ha að stærð samtals, en þau voru tekin frá í 
Svæðisskipulagi Mýrasýslu, Aðalskipulagi Hvítársíðu 2003-2015 og drögum að 

Aðalskipulagi Borgarfjarðarsveitar 2004-2016. Ekki er alls staðar hafin uppbygging á 
svæðum þrátt fyrir samþykkt deiliskipulag. Ekki er heldur alls staðar til deiliskipulag 

af uppbyggðum frístundabyggðum, sérstaklega þeim elstu. Í október 2007 voru 
1.090 skráð sumarhús í Borgarbyggð, þeim hafði fjölgað úr 770 frá árið 1997. Í 

október 2007 voru 1074 skipulagðar lóðir án sumarhúsa. 
(Aðalskipulag Borgarbyggðar, 2010).

héraðsvegir: Vegir sem liggja að býlum, atvinnustarfsemi, kirkjustöðum, opinberum 
skólum og öðrum opinberum stofnunum utan þéttbýlis sem ákveðnir eru á staðfestu 

skipulagi og taldir upp í vegaskrá. Héraðsvegur skal aldrei ná nær framangreindum 
stöðum en 50 m ef hann endar þar. Jafnframt er heimilt að taka í tölu héraðsvega 

vegi að sumarbústaðahverfum sem tengja að minnsta kosti 30 bústaði við þjóðveg.

Frístundabyggð
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Skógrækt á Íslandi hefur sjálfbæra þróun að leiðarljósi, sem felst í því að Íslendingar ætli að
byggja upp og varðveita skógarauðlind, sem þjóni fjölþættum hagrænum, félagslegum ogumhverfistengdum markmiðum í þágu aukinna lífsgæða og 

almennrar velferðar.
Ræktun skóga á tímabilinu mun hafa fjölþætt markmið, þar á meðal að endurheimtafjölbreytt vistkerfi landsins, vernda jarðveg, binda kolefni, auka 

tækifæri almennings tilútivistar, byggja upp skógarauðlind og efla þar með sjálfbæra byggðaþróun og atvinnu í dreifbýli.
Skógrækt er atvinnuskapandi aukabúgrein í landbúnaði og skapar efnisauðlind til framtíðar en hefur að auki fleiri jákvæð áhrif. Ber fyrst að nefna að 

skógar skapa skjól og draga úr rykmengun, auk þess að bæta aðstæður til útivistar. (Aðalskipulag Skorradalshrepps, 2010-2022).

Fræðsla er mikilvægur þáttur í skógræktarstarfi. Ef skógurinn er ræktaður af kunnáttusemi og natni frá upphafi lifa fleiri tré að vaxa úr grasi, trén 
verða hraustari og fallegri og skógurinn þar með betri og verðmætari. Útivist í skógi er ein tegund skógarnytja og mikilvægt er að byggja upp skógar-
menningu í landinu samhliða því að skógarauðlindin verður til. Fræðsluefni þessu er beint að þeim skógræktendum sem njóta stuðnings hins opin-

bera til 
skógræktar á lögbýlum en ekki síður að kennurum og nemendum í skólum landsins og öllum almenningi. (Skógræktin, e.d.).

Búseta og landnotkun

Skógrækt
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Ferðaþjónusta bænda 
Sú búgrein sem verið hefur í hvað mestri sókn í sveitarfélaginu er ferðaþjónusta bænda, sem nú er viðurkennd sem ein grein innan 
landbúnaðarins. Þrátt fyrir það fellur starfsemi hennar yfirleitt ekki undir landbúnað. Aðrir landnotkunarreitir eru gjarnan skilgreindir í tengslum 
við ferðaþjónustu, sér í lagi landnotkunarflokkarnir svæði undir frístundabyggð, opin svæði til sérstakra nota og verslunar- og þjónustusvæði. Á 
bæjum innan vébanda Ferðaþjónustu bænda er boðið upp á gistingu, jafnvel máltíðir og ýmsa afþreyingu. Innan 
ferðaþjónustunar liggja fjölmörg sóknarfæri, ekki síst sé þess gætt að varðveita þá sérstöðu sem þessi tegund ferðaþjónustu felur í sér. Ferðaþ-
jónusta bænda hefur skapað sér ákveðna ímynd og mikilvægt er að hún sé styrkt enn frekar, ekki síst svonefnd menningartengd ferðaþjónusta. 
Stefna skal markvisst að því að skrá og merkja menningarminjar, m.a. fornleifa, þjóðleiða, örnefna og sögustaða, með það að markmiði að efla 
menningartengda ferðaþjónustu. (Skorradalur, 2010)

Búseta og landnotkun

Fitjar eru gömul kirkjujörð sem líklega hefur 
byggst upp snemma ásamt Vatnshorni. 
Jörðin var nokkuð stór og áttu bændur skógarítak 
í Vatnshornshlíð og góð engjalönd 
auk mýra. Hefðbundnum búskap lauk 1981 en 
skógarbúskapur hófst þar 1988 og 
þar er í dag föst heilsársbúseta. Fitjar hafa löng-
um verið eitt mesta stórbýli sveitarinnar, enda 
engjajörð mikil. Hafa stundum setið þar menn 
sem komið hafa að einhverju leyti við sögu 
þjóðarinnar eða menningu hennar. 
(Skorradalur, e.d.).

Oddsstaðir eru í hinum fagra Borgarfirði á Ves-
turlandi. Sveita hótel með ferðaþjónustu, he-
staferðir og fleira. Mikill breytileiki er á þessu 
svæði í landslaginu og því er það ævintýri að ríða 
íslenskum hestum hingað og njóta náttúrunnar 
á sama tíma. (Oddstaðir, e.d.).

Hótel Basalt er staðsett á Iðunnarstöðum í 
Lundarreykjadal umvafið yndislegu íslensku 
sveitaumhverfi. Við bjóðum upp á 13 vel útbúin 
herbergi og veitingastað sem framreiðir mat frá 
morgni til miðnættis. Vegurinn um 
Lundarreykjadal tengir saman Vesturland 
og Suðurland yfir Uxahryggi og í gegnum 
þjóðgarðinn á Þingvöllum. Frá Uxahryggjum lig-
gur einnig Kaldadalsvegur þaðan sem hægt er 
að komast um hálendi Íslands, að Langjökli og 
niður að Húsafelli svo dæmi séu tekin. 
(Hótel Basalt, e.d.).

Starfsemi í bæjum og þorpum
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Brautartunga Lundareykjadal

Félagsheimilið hefur verið vinsæll staður fyrir ættarmót, brúðkaup og aðra viðburði en í húsinu er 
stór salur sem rúmar um 200 manns í sæti. 
Öðru megin salarins er svið en hinumegin minni salur og rúmgott eldhús. Á efri hæð er setustofa 
með nokkrum sófum og sófaborðum.
Mjög góð aðstaða er fyrir hverskyns veislur og viðburði.
Á staðnum er gott tjaldtæði og sundlaug.
Einnig er mögulegt að útvega svefnpokagistingu fyrir þá sem það vilja. 

Brennistaðir

Gisting í heimahúsi í 2 x 2ja manna og 1 x einsmanns herbergi. Einnig íbúð með sérinngangi, einu 
svefnherbergi, baðherbergi, setustofu og eldunaraðstöðu (aðgangur að heitum potti).
Á bænum er fjárbúskapur, einnig geitur, hænur og hestar.
Geirshlíð í Borgarfirði hefur opnað bændagistingu. Búið er að endurnýja gamla íbúðarhúsið á 
staðnum. Gistiaðstaða er fyrir allt að 10 manns, einnig er góð eldunaraðstaða, stofa og svo loks 
heitur pottur.

Fossatún

Fossatún sveitahótel býður upp á 18,2 m2 þægileg standard tveggja manna herbergi. Sve-
itahótelið hefur 12 herbergi með sér baðherbergi – 9 með hjónarúmum og 3 með tveimur 
aðskildum einstaklings rúmum. Aldurstakmark er 20 ára. 
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Brugghús Steðja er fjölskyldufyrirtæki á Íslandi sem hófst árið 2012. Bruggmeistarinn okkar 
gerði fyrstu tvo bjórana okkar sama ár, Lagerinn okkar og íslenska norðurljósabjórinn. Síðan þá 
höfum við verið að gefa út mikið af nýjum tegundum af bjór. Við viljum að bjórinn okkar hafi sinn 
karakter svo engar tvær tegundir af bjór ættu að vera svipaðar. Fyrir árstíðabundna bjórana okkar 
viljum við grípa í anda hvers árs, svo fólk geti safnast saman of fagnandi og sagt SKÁL! (Steðji).

Hrossaræktin Sturlureykir er hrossaræktarbú með um 60 hross. Á hverju ári fæðast 3-5 
folöld. Við reynum að rækta góða kynbótahross, reiðhesta og keppnishesta.
Við höfum boðið upp á reiðtúra í meira en 30 ár. Ástæðan er einföld, við elskum vinnuna okkar, 
hestana okkar og að veita persónulega þjónustu.
Sturlureykir er fjölskyldurekið býli og hefur verið í sömu fjölskyldu í yfir 150 ár. Í dag eru Sturlurey-
kir reknir af Hrafnhildi Guðmundsdóttur, Jóhannesi Kristleifssyni og fjölskyldu þeirra.  Á Stur-
lureykjum var byggt fyrsta hitaveitukerfið sem byggir á náttúrulegu heitu vatni í Evrópu.
Þér er velkomið að heimsækja bóndabæinn okkar, hvíla þig, fá þér kaffi eða ríða einum af hestu-
num okkar. Þú munt njóta þess.
Þér er velkomið að heimsækja bæinn okkar, hvíla þig, fá þér kaffi eða ríða einum af hestunum 
okkar. (Sturlureykir).

Tröllagarðurinn Fossatúni
Tröllagarðurinn býður upp á fjölskylduvæna skemmtun þar sem hægt er fræðast um tröll og álfa, 
þjóðsögur, sögusviðið í Fossatúni og staði á Vesturlandi. Svo og keppa í skemmtilegum tröllaleik-
jum og njóta annarar leikjaðstöðu í Fossatúni.  Frábært útsýni, náttúrufegurð og og borgfirski 
fjallahringinn spillir heldur ekki uplifuninni. (Fossatún).

Starfsemi í bæjum og þorpum
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Grímsstaðir
Nýsmiði og viðgerðir á 

reiðtygjum, lambakjöt og 
egg.

Háafell er eina geitræktar- og ræktunarbúið á Íslandi og vinnur sérstaklega með 
einni elstu og sjaldgæfustu geitfjártegund heims: Geitinni á Íslandi.  Íslenska geitin 
hefur um árabil teipað á barmi útrýmingarhættu. Á einum tímapunkti hafði íslenski 
geitastofninn fallið niður í tæp 90 dýr um allan heim. Líður eins og hún þyrfti að 
gera eitthvað til að koma í veg fyrir hrun kynsins, Jóhanna yfirgaf farsælan feril sinn 
sem hjúkrunarfræðingur og einbeitti sér að því að bjarga Íslensku geitinni. Nú, þökk 
sé að hluta til viðleitni Jóhönnu, eru rúmlega 800 Íslenskar geitur á víð og dreif um 
bæi um allan heim og kynið nýtur einnig greinargerðar að vera hluti af Slow Food 
International Ark of Taste, skrá yfir í útrýmingarhættu, arfleiðir og önnur söguleg 
matvæli.

BEINT
FRÁ

BÝLI
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Tjaldsvæðið í Húsafellsskógi hefur notið mikilla vinsælda í áraraðir . Stæðin eru á miðju 
orlofssvæðinu og göngufæri í sund, golf, leiktæki, verslun og veitingar. Tjaldsvæðið er rétt við 
Hótel Húsafell.

Þjónusta í boði Golfvöllur, Rafmagn, Veitingahús, Sundlaug, Sturta, Gönguleiðir, Leikvöllur, 
Þvottavél, Salerni.

Tjaldsvæðið að Kleppjárnsreykjum býður uppá 100 til 150 stæði fyrir tjöld, húsbíla og 
aðra ferðavagna. Rafmagnstenglar með útsláttar lekaliða eru til staðar á 60 stæðum. Notalegt 
og rólegt kjarri vaxið umhverfi með fjölbreyttri afþreyingu og þjónustu fyrir alla aldurshópa.

Fossatún er staðsett miðja vegu milli Borgarness og Reykholt í miðjum Borgarfirði. Umhverfi 
og náttúra er einstaklega fallegt á bökkum Grímsár og við Blundsvatn. Svo blasir borgfirski 
fjallahringurinn við með Skarðsheiðina og Baulu í broddi fylkingar.

Tröllagarðurinn er göngu- leik- og útivistarsvæði, sem nýtur mikilla vinsælda sem áfan-
gastaður í Borgarfirði. Undanfarið hefur verið unnið að skipulagi svæðisinis og það sa-
manstendur nú af trölla- og þjóðlagagöngu ásamt tröllaleikjum, s.s. tröllafet, tröllaspark, 
tröllaorð o.fl. sem stuðlar að skemmtilegri og fjölskylduvænni samveru í fallegri náttúru

Búseta og landnotkun
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Sólbyrgi

Hjónin Einar Pálsson og Kristjana Jónsdóttir höfðu nær enga reynslu af 
garðyrkju þegar þau keyptu garðyrkjustöðina Sólbyrgi í Reykholtsdal árið 
2008. Þá fluttu þau ásamt börnum sínum þremur frá Vestmanneyjum og er 
óhætt að segja viðbrigðin töluverð, úr sjávarbænum Vestmanneyjum í sveiti-
na í Borgarfirði. Þá voru í Sólbyrgi eingöngu ræktaðar gulrætur.

Síðustu ár hafa þau nýtt til að betrumbæta aðstöðu og auka við þekkingu 
sína í ræktun. Nú er þeirra helsta framleiðsluvara Jarðarber ásamt agúrkum, 
tómötum, salati og kryddjurtum. Á síðastliðnum fimm árum hafa þau verið 
órög við að reyna alls kyns nýjungar sem sumar ekki gengið upp  en aðrar 
tekist afbragðs vel til. Allar þær tilraunir eru liður í að ná tökum á þeirri lifan-
di og gefandi grein sem garðyrkjan er. Það er sérlega gleðilegt að Kristjana 
og Einar hlutu hvatningarverðlaun garðyrkjunnar nú í ár. (Hið blómlega bú)

Legsteinasafn Húsafelli

Legsteinasafn Páls Guðmundssonar er staðsett á Húsafelli. 
Páll er þekktur fyrir að vera mikill listamaður, myndhöggvari og myndlis-
tamaður. 

Aðallega skúlptúrar hann andlit fólks upp úr berginu sem hann finnur í 
kringum Húsafell. Hann hefur til að mynda mótað andlit Johanns Sebas-
tian Bach, Bjarkar og íslenska rithöfundarins Thors Vilhjálmssonar.
Páll er einnig tónlistarmaður með einstakt hljóðfæri úr steinum sem 
kallast Steinharpa. Hann smíðaði hljóðfærið sjálfur með steinum sem 
fundust í kringum heimili hans. 
Með hljóðfærinu hefur flutt lög ásamt íslensku hljómsveitinni Sigur Rós. 
(Wikipedia).

Starfsemi í bæjum og þorpum 
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Krauma
Skammt norðan Deildartunguhvers standa 
Krauma – náttúrulaugar. 
Náttúrulaugarnar innihalda hreint og tært 
vatn, beint úr Deildartunguhver sem kælt er 
með vatni undan öxlum Oks. 
Laugarnar eru sex talsins, fimm heitar og ein 
köld. 
Engum sótthreinsandi efnum er bætt í vat-
nið, heldur er hreinleiki þess tryggður með 
mjög miklu vatnsrennsli í laugarnar. 
Búningsklefarnir eru með læstum skápum. 
Í klefunum eru rúmgóð snyrtiborð með 
stórum speglum og góðri lýsingu. 
Veitingastaðurinn rúmar 70 manns í sæti 
og annað eins á útisvæði. Lögð er áhersla á 

Giljaböðin Húsafelli
Giljaböðin eru vel skipulögð, mikil áhersla er lögð í hönnun og skipulag svæðisins þannig þau 
féllu vel að umhverfinu og arfleið staðarins, með umhverfisvernd og sjálfbærni að leiðarljósi. 
Hægt er að velja milli tveggja jarðhitalauga með mismunandi hitastigi, (30–41°C) , en úr þeim er 
fallegt útsýni yfir gilið sem býr yfir fallegum jarðmyndunum.

Ekta Íslensk náttúruböð

Böðin eru byggð úr náttúrusteini úr gilinu og í þau er veitt vatni úr heitum uppsprettum á 
staðnum. Mikið er lagt upp úr því að þau falli sem best inn í náttúruna en laugarnar eru byggðar 
í anda hinnar fornu Snorralaugar frá 10. öld. Baðhúsið er byggt úr timbri sem fallið hefur til á 
svæðinu. Jafnvel snagarnir í búningsklefunum eru gerðir úr notuðum hrossaskeifum frá 
nærliggjandi búi. (Húsafell).

Starfsemi í bæjum og þorpum - náttúrulaugar

Búseta og landnotkun

Mynd 41

Mynd 42



Reykholtsdalsvöllur
Golfklúbburinn Skrifla var stofnaður í árslok 2008. Reykholtsdalsvöllur er hans heimavöllur og hefur klúbburinn samning við landeigendur um afnot 
mannvirkja og réttindi félaga á staðnum. Golfvöllurinn liggur austast í landi jarðarinnar milli þjóðvegarins og Reykjadalsár. Hann er ræktaður á göm-
lum túnum og graslendi. Lækur fellur um hann í landbroti. Næst veginum er sléttlendi með skjólbeltum en nær ánni einkenna lautir og hólar landið.
Hannes Þorsteinsson golfvallararkitekt skipulagði völlinn. Einnig er rúmgott æfingasvæði og æfingaflöt fyrir púttspil. 

Klúbburinn er aðili að Golfsambandi Íslands. Vallarmat fyrir Reykholtsdalsvöll tók gildi 16. febrúar 2010. (Blika).

Gólfvöllurinn Húsafelli
Golfvöllurinn á Húsafelli er aðili að Golfsambandi Íslands og gilda leikreglur GSÍ á honum. 
Golfvöllurinn er 9 holu völlur hannaður af Hannesi Þorsteinssyni. Brautirnar liggja meðfram bökkum Kaldár og Stuttár og kylfingurinn þarf að van-
da sig við leikinn því víða liggja brautir yfir vatn og oft er stutt í skóginn. 

Fyrsti teigur er fyrir neðan sundlaugina og eru vallargjöld greidd í Afþreyingarmiðstöð.

Starfsemi í bæjum og þorpum - tómstundir

Mynd 43



Búseta og landnotkun
Fitjar.
Þar sem gamla bænda
kirkjan hefur verið gerð 
upp, sem og íbúðarhúsið og 
útihús. Það sem áður var 
skemma er nú safnaðar-
heimili og stór veislusalur. 
Gamla fjósið er snyrtingar, 
eldhús og setustofa. 
Hlöðuloftið er gistiaðstaða

Fosshótel Reykholti 
Öll herbergin á Reykholti 
Fosshótel eru með skrif-
borð og sérbaðherbergi. 
Sum eru með setusvæði.

Hefðbundin íslensk 
matargerð og alþjóðlegir 
réttir úr fersku, staðbundnu 
hráefni eru framreiddir á 
veitingastað Fosshótels.

Brennistaðir
Brennistaðir eru 1 herberg-
ja aðstaða með fallegu og 
náttúrulegu umhverfi. Þessi 
aðstaða hefur upp á allt 
sem gestir þurfa fyrir rólega 
og notalega viðveru, þ.m.t 
eldhús, einka baðherbergi, 
heitum potti og verönd.

Hótel Húsafell 
Á Hótel Húsafelli eru 48 
herbergi,  með sér baðher-
bergi. Fjögur herbergjanna 
eru aðgengileg fyrir fatlaða

Basalt hótel
Hótelið er tilvalið fyrir 
einstaklinga og hópa fyrir 
styttri eða lengri dvalir. Við 
bjóðum upp á 11 tveggja 
manna herbergi og tvö 
fjölskylduherbergi sem ein-
nig hafa gott aðgengi fyrir 
fatlaða. Öll herbergin hafa 
sér baðherbergi með sturtu

Múlastaðir
Búið er að byggja upp 
fyrirtaks aðstöðu fyrir 
gesti í íbúðarhúsinu á 
Múlastöðum sem hefur 
verið tekið rækilega í gegn 
á undanförnum árum. Í 
húsinu er gistiaðstaða fyrir 
sex til 
átta manns með uppbúnum 
rúmum í þremur svefnher-

Gistiaðstaða á gönguleið Myndir 44-49





Búseta og landnotkun

Byggð og atvinnustarfsemi

Myndir 44-49

Mynd 50



Stóri-Krop-

Húsafell

Á Íslandi eru skráðir rúmlega 40 lendingarstaðir samkvæmt upplýsingabók flugmála og Stóri-Kroppur og Húsafell í Borgarfirð 
eru þar á meðal. 



Kleppjárnsreykir
Kleppjárnsreykir er byggðahverfi, læknis- og skólasetur, þar er hægt að fara í sund og tjalda yfir sumartímann. Sundlauginn að Kleppjárnsreyk-
jum er aðeins 150 m í burtu auk þess eru hestaleiga, líkamsræktaraðstaða og 9 holu golfvöllur í næsta nágrenni. Ekki má sleppa því að minnast á 
Krauma og Steðja sem væri áhugavert fyrir gesti að skoða nánar. Fjölbreyttar gönguleiðir og veiðivötn og ár. Veitingasala og bar og er á staðnum. 
Ásamt því sem við seljum lífrænt ræktað grænmeti úr okkar eigin gróðurhúsum á staðnum.Tjaldsvæðið hentar mjög vel fyrir ættarmót og ýmis-
konar samkomur sem kalla á bæði inni og útigistingu.
„Hobbita hús“ eru upphituð gróðurhús með jarðvarma sem hægt er að tjalda inní í litlum tjöldum. 
 í Reykholtsdal í Borgarfirði, eða Borgarbyggð, skammt frá Reykholti. Þar er mikill jarðhiti og margir stórir og vatnsmiklir hverir og er samanlagt 
náttúrulegt rennsli úr hverum og laugum í Reykholtsdal á fjórða hundrað sekúndulítrar. Þar af koma um þrír fjórðu hlutar úr hverum og laugum 
við Deildartungu og á Kleppjárnsreykjum, þar sem er annar vatnsmesti hverinn í dalnum.

Reykholt 
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 í Reykholti, forn og friðlýst laug, kennd við Snorra 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 í Reykholti, eins og nafnið ber með sér, sem m.a. er nýttur til húshitunnar og 
gróðurhúsaræktunar.
Kirkjur hafa staðið í Reykholti frá upphafi kristni. Þar eru nú tvær kirkjur. Sú eldri er timburkirkja. Við viðgerðir á henni var tekið mið af up-
prunalegri gerð kirkjunnar. Kirkjan er öllum opin.  
Uppbygging nýrrar kirkju, hófst 1988 og lauk með vígslu árið 1996. Kirkjan þykir afburðagóð til hljómleikahalds af ýmsum toga og er öflugt tónlis-
tarlíf í kirkjunni, m.a. Reykholtshátíð sem haldin er í lok júlí ár hvert.  
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 í gegnum skóginn.  
Höskuldargerði, hlaðið úr grjóti og söðlabúr með torfþaki, var gert fyrir ríðandi umferð á staðinn. Tilvalið er fyrir gesti Reykholtsstaðar að ganga 
um skóginn og njóta kyrrðar og útvistar á sögustað. 
Snorrastofa í Reykholti býður upp á sýningar, leiðsögn og fyrirlestra.
Fosshótel er rekið í Reykholti. (Vesturland.is, e.d.). 

Byggð og atvinnustarfsemi

Búseta og landnotkun



Mynd 51-54



Fólkvangur 
er svæði sem er friðlýst samkvæmt 
náttúruverndarlögum og er nálægt 

byggð. Tilgangur þeirra er að tryggja útiv-
istarsvæði fyrir almenning.

Hlutaðeigandi sveitarfélög sjá um reks-
turinn. Umhverfisstofnun gefur álit og 

samþykki fyrir fólkvöngum.

Búsvæðavernd 
er aðferð í landstjórnun sem miðar að því 
að vernda og endurheimta búsvæði villtra 

jurta og dýra, sérstaklega tegunda sem eru háð 
verndun, til að minnka hættu á útdauða, skiptingu 
búsvæða eða minnkun útbreiðslu. Búsvæðavernd 

miðar þannig að því að viðhalda líffræðilegum 
fjölbreytileika svæðis

Þjóðgarðar 
eru friðlýst svæði sem talin eru njóta ákveðinnar 

sérstöðu úrfrá náttúru eða menningu. Fyrst friðlýsta 
svæði Íslands var þjóðgarðurinn Þingvellir, en auk hans 

eru tveir aðrir þjóðgarðar í landinu, Vatnajökulsþjóðgarður 
og Þjóðgarðurinn Snæfellsjökull. Í náttúruverndarlögum eru 

þjóðgarðar einn af friðlýsingarflokkunum. Þjóðgarðar eru oftast 
stór náttúrusvæði sem eru lítt snortin og hafa að 

geyma sérstætt eða dæmigert lífríki, jarðminjar og/eða
landslag. Þegar þjóðgarður er stofnaður er einnig litið til 
mikilvægis svæðisins í menningarlegu eða sögulegu tilliti. 

Af öllum friðlýsingarflokkum má áætla að þjóðgarðar 
séu þekktasti flokkurinn á meðal almennings.

Samkvæmt náttúruverndarlögum er umgengnisréttur almennings um land á náttúruminjaskrá, sem og náttúruverndaráætlun töluverður. 
Meginmarkmið friðlýsingar svæða er að hamla gegn því að náttúru viðkomandi svæðis sé raskað. Ákvæði friðlýsinga og reglur sem gilda um friðlöndog 
fólkvanga geta verið mismikið bindandi fyrir landeigendur. Í friðlýsingunni er kveðið á um hversu víðtæk friðunin skuli vera, þar sem m.a. er gerð grein 

fyrir takmörkunum á framkvæmdum og umgengnisrétti almennings. 

Stjórn Landverndar hefur kynnt sér tillögu að friðlýsingu votlendissvæðis Fitjaár í Skorradal sem friðlands í samræmi við málsmeðferðarreglur 39. gr. 
laga nr. 60/2013 um náttúruvernd.

Markmið friðlýsingarinnar er að vernda víðlent, samfellt og lítið raskað votlendissvæði við Fitjaá, vernda vistgerðir og búsvæði ásamt því að styrkja 
verndun lífvera sem eru sjaldgæfar eða í hættu. Þá miðar friðlýsingin jafnframt að því að vernda og viðhalda tegundafjölbreytni svæðisins og vistfræði-

legum ferlum sem og stuðla að ákjósanlegri verndarstöðu tegunda og fræðslu um votlendissvæðið.
Stjórn Landvernd styður þetta markmið og undirstrikar mikilvægi þess að vernda votlendisvistkerfi. (Stjórnarráðið,e.d.).

Friðlýsing og verndun svæða

Búseta og landnotkun





Sultartangalína (SU1) sem liggur um hluta Skorradals nánar tiltekið um lönd Efstabæjar, Sarps, 
Fitja, Bakkakots, Vatnshorns og afréttarlandsins á Botnsheiði, sem enn er kallað Fitjakirkjuland. 
Línan liggur frá Hrauneyjarfossvirkjun, að tengivirki við Brennimel í Hvalfjarðarsveit. (Aðalskipulag 

Skorradalshrepp, 2010).

Náttúruauðlindir og nýting þeirra

Búseta og landnotkun

Mynd 55

Mynd 56



Námur
Efnistaka er helst úr árfarvegum á 
landbúnaðarsvæðum. 
Almennt er hún minniháttar og miðast einkum við eyrasvæði, en einnig við ósasvæði þar sem 
upphleðsla verður.
Aðalskipulagsáætlun er ætlað að marka stefnu varðandi efnistöku úr eldri námum, ám og vötnum, en einnig fyrir framkvæmdaleyfi og frágang 
efnistökunáma. Listi yfir efnistökunámur kemur frá Vegagerðinni, sem og úr drögum að aðalskipulagsáætlun Borgarfjarðarsveitar 2002-2016. 
Náma í Reykholti, við Reykjadalsá (E61) endurnýjar sig með setframburði úr ánni. Náman er ekki ætluð til opinberra nota.Nauðsynlegt er því að 
ákvæði um umgengni og frágang efnistökusvæðis nái einnig til efnistöku í eldri námum. 
Ekki hefur tekist, þrátt fyrir gildistöku nýrra 
reglna um efnistöku, að koma böndum á stóran 
hluta af þeim námum sem fyrir eru. 
Umhverfisáhrif á efnistökusvæðum í Hvalfjarðarsveit eru þó fyrst og fremst sjónræn áhrif, en efnistaka fer hvergi fram á verndarsvæðum. Gert ráð 
fyrir að þó nokkrar efnistökunámur sem þegar eru í notkun verði notaðar sem moldar- og efnistipp. Mold og annar lífrænn úrgangur sem til fellur 
nýtist þá til að græða upp sár og loka þeim, sem hluti af áætlun um frágang námunnar.



Vatnsveitur
Ekki má spilla grunnvatni

Fráveitur
Bygging lífrænna 

hreinsistöðva

Rafveitur
Ekki í nálægð við skógrækt 

Auðlindir

Búseta og landnotkun
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Andakílsárvirkjun í Borgarfirði hóf rekstur árið 1947. Virkjunin leysti af hólmi vélknúnar rafstöðvar sem notaðar höfðu verið bæði á Akranesi og í 
Borgarnesi og nálægu dreifbýli og var því mikil umhverfisbót. Heildarframleiðslugeta virkjunarinnar er 8 MW. Í rekstri virkjunarinnar er tekið ver-
ulegt tillit til vatnshæðar í Skorradalsvatni og rennslis í Andakílsá í þeim tilgangi að hlúa sem best að Skorradalsvatni sem náttúrusvæðis og Andakílsá 
sem veiðiá. 
Virkjunin var á sínum tíma reist af sveitarfélögum á Vesturlandi en tilheyrir í dag Orkuveitu Reykjavíkur.
Andakílsá er útfall Skorradalsvatns. Fellur í Borgarfjörð. 
Áin er röskuð frá 1948 með stíflu í ósi Skorradalsvatns og stýringu Andakílsárvirkjunar, sem staðsett er þar sem áður voru Andakílsárfossar, um 5 km 
frá upptökum árinnar.
Tilkoma Andakílsárvirkjunar um miðja 20. öldina hefur haft áhrif á lífríki og búskap í 
framdalnum þar sem vatnsyfirborð Skorradalsvatns hefur hækkað og hefur orðið 
sveiflukenndara. (minjastofnun.is)

Mynd 58



Menningarminjar

Menningarminjar

Mynd 61: Braggaþorpið á Miðnessandi.

Stríðsminjar í Hvalfirði
Einar heillegustu stríðs
minjar á Íslandi má 
finna á Miðnessandi 
í Hvalfjörð þar sem 
heilt braggaþorp reis á 
stríðsárunum með her-
setu bandaríska hersins. 
(Skúli Sæland, 2004)

Fitjarkaleikur 
Fitjakaleikur úr Gömlu kirkjunni á Fitjum er 
frá 12. öld, og er geymdur inni á  á Þjóðmin-
jasafni Íslands. (Skorradalshrppur, 2013)

Grettistak
Sem dæmi um friðlýsta 
náttúrmin á svæðinu 
má nefna Grettistak við 
Húsafell. (Orri Vésteins-
son, 1996)

Fljótstungurétt
Sem dæmi um menningarlandslag og mannbúins kennileytis í landslagi er hægt að nefna  
Fljótstungurétt í Hvítársíðu sem er hlaðin rétt. Það mætti einnig færa rök fyrir félagslegum 
eiginleikum réttarinnar sem menningarminjar. Norðan við Kiðá inni í skóginum við Húsafell 
er einnig hægt að finna grjótrétti sem að heita Kiðarétir. (Orri Vésteinsson, 1996) 

Mynd 64: Eftimynd af Fitjakaleiknum. Mynd 65: Fljótstungurétt.

Mynd 66: Útsýni yfir Grettistak.



Frumframleiðsla

Sturlungareitur
Mikil söguleg og menningarleg miðlun fer fram í störfum Snorrastofu að Reyk-
holti, þar sem til að mynda málþing og tónleikar fara fram fyrir tilstilli Snor-
rastofu. (Snorrastofa, e.d.)M
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Mynd 60: Blótshúsið við Þyril.

Mynd 62:Sturlungareitur.

Gamla kirkjan
Gamla kirkjan í Reykholti var reist  á árunum 
1885 - 1887 og er nú friðuð. Austan kirkjunnar 
er hinn svokallaði Sturlungareitur, þar sem 
ættarmeðlimir Sturlungaættarinnar í tíð Snorra 
Sturlusonar bjuggu sér til höfuðból í Reykholti 
ásamt því sem að þeir reistu sér grafreit sem 
ber nafið Sturlungaareitur. Þar mun Snorri sjál-
fur meðal annars hafa verið jarðsettur. (Snor-
rastofa, e.d.)
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Blótshúsið
 við Þyril í Hvalfirði  er dæmi um forna menningarmynd sem fannst við 
 ppgröft á tóft við Þyril árið 1880. Ásamt útveggjum blóthússins fannst 
svokallaður blótsteinn í húsinu. (Una Helga Jónsdóttir, e.d.) 



Örnefni

Menningarminjar



Örnefni á svæðinu
 

      Talið er að allt á 6 þúsund örnefni séu á    
svæðinu frá Hvalfjarðarbotnum yfir til að Hvítá í 
Borgarfirði. Hér er ekki talið með landsvæði Bor-

garbyggðar sem tilheyrði gömlu Mýrasýslu. 
 (Orri Vésteinsson, 1996)



Sögulegir viðburðir og trú hefðir

Síldarmannagöngur

Skorrhólar
Skorrhólar rétt fyrir utan Vatnsholt í Skorradal er legstaður Skorra, landnáms-
manns í dalnum sem var drepinn við hólana samkvæmt Landnámu. (Orri 
Vésteinsson, 1996)

Aftökur á Gálgaskarði
Forn aftökustaður á svæðinu er Gálgaskarð við Snartarstaði í Lundarreykjadal. 

(Orri Vésteinsson, 1996)
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Mynd 68: Baráttan upp  á líf og dauða. 

Menningarminjar
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Mynd 70: Útsýni yfir hluta Skorradals.

Fornar gönguleiðir
Sem dæmi um fornar þjóðleiðir á svæðinu 

má nefna Síldarmannagöngur yfir Botnsheiði. 
(Orri Vésteinsson, 1996)

       Svokölluð Lundasneið er frá Lundi yfir til 
       Hrísa. Kirkjugata er yfir Flókadalsháls frá 
       Brennistöðum yfir til Kópareykja.



Úlfsstaðir og Uppsalir 
Jarðirnar Úlfstaðir og Uppsalir í Hálsasveit eru 
enn með  sýnilegar rústir útihúsa standandi í 
gömlum túnum. (Orri Vésteinsson, 1996)

Túnin, stekkirnir og selin
Tún eru flest á svæðinu skráð í Reykholtshrep-
pi ásamt því sem sel og stekkir voru á flestum 
jörðum inni í Borgarfjarðdölum. Reykholts-
bærinn er eini bærinn á svæðinu sem hefur 
óskemmdan bæjarhól í bæjarhlaðinu.(Orri 
Vésteinsson, 1996)
 

Kumlin í inndölum Borgarfjarðar
Kuml hafa fundist við Snartastaði í Lundarreykjadal og að Skógum í 
Flókadal. (Adolf Friðriksson, 2013)

Bæjarhólinn í Reykholti 

Mynd 71: Bæjarhóllinn á Reykholti

Mynd 73 og 74:  Túnkort af Úlfstöðum og Uppsölum.
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Menningarminjar

Búsetuminjar





  Fornminjar

Menningarminjar

Kaladys
Dys landnámsmannsins Kala í Hvalfirði, sem fyrstur manna bjó á 
Kalastöðum (Lísbet Guðmundsdóttir og Orri Véstesinsson, 2006). 
Dysið var friðlýst árið 1931. (Landlínur, 2008)

Þingnes í Bæjarsveit
Á Þingsnesi í Bæjarsve-
it eru  meintar minjar 
um þinghald á sjálfu 
Þingsnesi ásamt því sem 
tóftir við Blundhól og 
hóllinn Harðhaus eru 
öll friðlýstar fornminjar. 
Ekki langt frá Þingnesi, 
að Heggstöðum í An-
dakíl hefur sömuleiðis 
svokallaður dómhringur 
í túni verið friðlýstur. 
(Orri Vésteinsson, 1996)  Mynd 75:  Kaladys númer 29 á myndin-

Mynd 77: Þingnes á 9. áratug síðsutu aldar

Hofkletturinn
Hofklettur uppi 
hæð og hoftóft í 
túninu við Hof-
staði í Hálsasveit 
eru friðlýst.  (Orri 
Vésteinsson, 
1996)

 Mynd 76: Túnkort yfir Hofstaði  Mynd 78:  Húsafell úr lofti 

Húsafell
Húsafellsjörðin 
er með flestar 
skráðar formin-
jar af jörðum 
svæðsins. Rústir 
við Hringsgil og 
eyðibýlið Hlíðar-
enda í Húsafel-
li eru einnig 
friðlýst.(Orri 
Vésteinsson, 
1996)



 Mynd 23: Snorralaug

Fitjakirkja
Fitjakirkja í Skorradal var vígð árið 1897. 
Kirkjan er ein af fáum varðveittum bænda-
kirkjum hérlendis og er friðlýst samkvæmt 
lögum um menningarminjar, og hefur mikið 
kynningar- og varðveislugildi. (Teiknistofa 
Guðrúnar Jónsdóttur, 2013)

Pétursvirki
Í Lundarreykjadal að Gíslavörðu á Reykjum og 
Pétursvirki á Englandi eru friðlýstar fornminjar. 
Pétursvirkið var reist af 11 ára gömlum Pétri 
Georg Guðmundssyni, til smalastarfa sinna. 
Pétur þessi tók einnig þátt í því að endurbyg-
gja Gíslavörðu í upphafi síðustu aldar. (Orri 
Vésteinsson, 1996)

Snorralaug
Mjög snnemma var hvervatnið nýtt til baða á 
svæðinu. Snorralaug og veitustokkar við Reyk-
holt voru byggð og sett upp í kringum búsetu 
Snorra Sturlusonar á Reykholti. Í dag eru laugin 
og veitustokkar friðaðir. (Orri Vésteinsson, 
1996)

 Mynd 79: Fitjakirkja í Skorradal

Mynd 80: Pétursvirki seint um sumar

Mynd 81: Snorralaug við Reykholti 



Menningarminjar

  Fornminjar



Grasrótin



Saurbær
Saurbær í Hvalfirði er samofið lífi og verkum Hallgríms Péturssonar
sálmaskálds, sem ritaði einhver sín bestu verk á meðan dvöl hans þar stóð sem pres-
tur.  (Kristján Eiríksson, 2006)

Reykholt
Reykholt hefur verið kirkju-, og prestsetur frá öndveðru. Staðurinn er einn merkasti 
og þekktasti  sögu-, og minjastaður á Íslandi með sterkri tengingu við Snorra Sturlu-
son.
 (Freysteinn Sigurðsson, 2004)

Húsafell
Húsafell er rómað fyrir náttúrufegurð sína,  birkiskóginn sem prýðir nágrenni ásamt 
fjölbreyttum  fornminjum.
 (Freysteinn Sigurðsson, 2004) 
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Skorradalurinn
Skorradalsvatn er eitt allra stærsta stöðuvatn á Vesturlandi, alls 15 km^2 
og er miðlunarlóð Andakílsvirkjunna. Næsta nágrenni vatnsins er Vatn-
shornsskógur, sem er einna hávaxnasti birkiskógur á Vesturlandi. (Teiknis-
tofa Guðrúnar Jónsdóttur, 2013)

Glymur í Hvalfirði
Fossinn Glymur í Hvalfjarðarsveit er annar hæsti foss landsins og er 
stór áfangastaður ferðamanna sem gera sér ferð um Hvalfjörð og 
nágrenni. (Kristján Eiríksson, 2006)
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Hraunfossar og Barnafoss
Hraunfossar og Barnafoss eru friðlýst náttúruvætti á Náttúruminjaskrá 
síðan 1996. (Landlínur, 2008)
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Menningartengsl

Sögulegir viðburðir 

Fráfall Snorra
Snorri Sturluson var drepinn af mönnum Gissurs 
Þorvaldssonar þann 23. september
árið 1241. (Snorrastofa, e.d.)

Brennistaðir í Flókadal
Arngrímur heimski Grímsson var þjóðsagnapersóna í 
Flókadal, þar sem hann bjó að Brennistöðum, þar sem sögur-
nar af honum báru vott um  fljótfæran og einfeldningslegan 
mann og fyndin tilsvör hans. (Orri Vésteinsson, 1996)

            Mynd 90: Vaxútgáfa af Snorra

Menningartengsl

Eggertsflöt Ólafsonar
Eggertsflöt í Reykholti dregur nafn sitt af brúðkaupi Eggerts 
Ólafssonar lögmanns árið 1767 í tungunni ofan við Reykholt 
þar sem nú er skóglendi.(Orri Vésteinsson, 1996)

            Mynd 89: Eggertsflöt við Reykholt

            Mynd 88: Brennistaðir í Flókadal



Tunguoddur
Talið er að Tungu-Oddi, landnámsmaður í Reykholtsdal sé 
heygður á toppi Skáneyjarbungu þar sem hann er með útsýni 
yfir alla sveitina. (Freysteinn Sigurðsson, 2004)

Bær í Bæjarsveit
Að Bæ í Bæjarsveit er talið að fyrsta kristna klaustur og-
skóli landsins hafi risið undir leiðsögn Rúðólfs biskups. 
Bær er einnig sögusvið Bæjarbardaga 1237, einni stærstu 
orustu  Sturlungaaldar. (Freysteinn Sigurðsson, 2004)

Skáneyjar-Lassa
Í Skáney var stofnað elsta læknissetur á Íslandi þegar 
Skáneyjar-Lassi var fenginn til landsins að lækna sárasóttsfar-
aldurinn á Íslandi. (Freysteinn Sigurðsson, 2004)

            Mynd 91: Skáney í Borgarfirði

            Mynd 92: Bær í Bæjarsveit árla vors

            Mynd 93: Útsýnið niður bunguna
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.... og fleiri sögusagnir!

Hofstaðamóri, gamall 
sauðamaður bónda gekkk aftur    

eftir að hafa fallið fyrir
eigin hendi og olli usla á Hofstöðum 
og drap þar húsbóndann á bænum.

(Orri Vésteinsson, 1996) 

 Hlaðgerðishóll í Grafardal er  
huldufólksbústaður.  Dreymdi barni 

sem sofnaði við hólinn að kæmi til sín 
kona nefnd Hlaðgerður sem byggi í 

hólnum. Bað hún barnið að færa sig svo 
hún kæmist inn í gegnum dyrnar inn í hó-

linn.(Orri Vésteinsson, 1996)

 Bolahver við Deildartungu 
fékk naf sitt af því þegar naut féll 
í gegnum gat á hvernum og hlaut 
bana af. Beinin og holdið af nau-

tinu flaut upp aftur um síðir. (Orri 
Vésteinsson, 1996) 

Mórauðastráksskúti var draugur 
sem var borinn út sem hvítvoðungur 

og hélt eftiir það til í 
Bæjargilinu við Húsafellinu. Það heyrist 

enn í honum í vindkviðum úr gilinu.
(Orri Vésteinsson, 1996)



Grasrótin

Snorralaug
Snorralaug ásamt veitu
stokkum og göngum eru 
friðlýst, og voru friðlýst fyrir 
stuðlan hinar Konunglegu 
dönsku fornminjaverndar
nefnd árið 1816-1817. 
Reyholtsdælingar voru einnig 
frumkvöðlar á seinni tímum 
að leiða heitt vatn inn í 
hýbýlis til eldunnar og 
hitunar. Þurrböð (sauna) voru 
líka stunduð um aldarmó-
tin 1900 á Sturlu-Reykjum í 
Lundarreykjadal.(Freysteinn 

Húsafellsmyllur 
Efri og Gamla-Mylla voru stað-
settar í Húsafelli, þar sem 
Efri-Myllan var með skúfuhjóli á 
meðan sú gamla var yfirfallshjól. 
(Orri Vésteinsson, 1996)Laukbrekkur

Laukbrekkur draga 
nafn sitt af Lassa í Skáney 

sem var staðarhaldari á 16. 
öld, og hafa laukarnir borist 

þaðan frá klaustursmunkunum 
frá Bæ í Bæjarsveit. (Freyste-

inn Sigurðsson, 2004)

Íslenska geitin
Heimildir eru um geitabúskap 

í og við Húsafell og á  Geitlandi í 
Hálsasveit á öldum áður.  Laxa-, og 

silungsveiði var stundið á svæðinu næst 
Hvítá og Skorradalsvatni,  þar sem veiðin 

reyndist hin mesta búsílag fyrir byg-
gðalögin. Skotbyrgi tengd refaveiði eru 

þónokkur. (Orri Vésteinsson, 1996)

Menningartengsl

            Mynd 97: Eggertsflöt við Reykholt

            Mynd 94: Graslaukur og býfluga

            Mynd 95: Íslensk mylla

            Mynd 96: Snorralaug



Hallgrímslind
Meðal menningarminja í Hvalfirði má nef-
na Hallgrímslind við Saurbæ er talið að 
þjóðskáldið Hallgrímur Pétursson hafi laugað 
sig útaf holdsveiki sinni. Þar eru margir sem 
telja lindina hafa lækningamátt og að hún þrjóti 
aldrei. (Gylfi Helgason, e.d.)

Krosslaug í Reykholtsdal
Krosslaug við bæinn Brennu í Reykholtsdal 
er friðuð. Laugin var nýtt til skírna í kring-
um kristntökuna. (Orri Vésteinsson, 1996)

Englandshverir
Englandshverir skammt neðan við Skírnholt 
voru nýttir til þvotta og brauðbaksturs frá 
næstu bæjum. Hér má nefna hverina Brauðho-
la og Þvottahver. (Orri Vésteinsson, 1996)

            Mynd 98: Hallgrímslind í grænni lautu

            Mynd 99: Krossalaug í Reykholtsdal

            Mynd 100: Englandshverir að störfum



Listir, landslag og samfélag

Laukbrekkur
Skorradalsormurinn varð til þegar Ingibjörgu, heimasætu  að Hvammi 
var gefin gullhringur sem tók að vaxa. Hann var lagður í kistu og ormur 
með. Af munnmælum gekk svo sú saga að ófreskjan væri í Skorradals-
vatni. (Kristbjörg Þórsdóttir, 2017)

Framlag Snorra til bókmennta
Í dag er Snorri Sturluson að Reykholti talinn líklegur rithöfundur 
nokkurra lykilrita íslendingasagna;  Snorra-Eddu, Heimskringlu og jafn-
vel Egils sögu Skallagrímssonar. (Snorrastofa, e.d.)

Hallgrímssteinn
Við Hallgrímsstein við Saurbæ er Hallgrímur Pétursson talinn hafa 
samið höfuðverk sitt, sjálfa Passíusarsálmana. Passíusálmar Hallgríms 
hafa myndað órofa tengsl við hin ýmsu helgihöld tengd kristinni trú á 
Íslandi. (Kristján Eiríksson, 2006)

Menningartengsl

            Mynd 101:  Ormurinn í ham

            Mynd 102: Ungmenni við Hallgrímsstein

            Mynd 103: Snorri á Reykholti



Þrekraunin
Manndómsraunin Kvíahella er mörgum víða um land kunn þar sem séra 
Snorri á Húsafelli, þrekmaður mikill, lét gesti sína reyna til gestaþrautar 
að bera helluna sem er um 180 kg þung.  Páll Guðmundsson á Húsafelli 
hefur rekið öflugt menningarstarf að Húsafelli, þar sem hann hefur un-
nið þekkt málverk og listaverk tengd Húsafelli og 
persónum tengdum svæðinu.(Freysteinn Sigurðsson, 2004)

Styttan af Snorra 
Stytta af Snorra Sturlusyni gerð af norska högglis-
tamanninum Gustav Vigeland var reist norðan 
við Reykholtsskóla á Reykholti á Snorrahátíðinni 
árið 1947 að viðstöddum fleiri þúsunda manna 
ásamt ríkisstjórnum Íslands og Noregs. Styttan 
var reist sem gjöf frá norsku þjóðinni.(Snor-
rastofa, e.d.)

Þjóðsagan um Barnafoss 
Ævintýrið um Barnafoss segir frá því þegar fólkið á Hraunsási fór til 
aftanssöngs á  Gislbakka, þegar börnin hugðust ætla á  eftir þeim og 
lengja fór eftir húsbúendum þegar steinbogi ofan fossins féll saman 
og börnin fórust. Sökum þessa var steinboginn yfir fossinn rifinn og 
eyðilagður. (Orri Vésteinsson, 1996)

            Mynd 104: Barnafoss í fullum látum

            Mynd 105:  Snorri stálsleginn 

            Mynd 106: Kvíahellan alræmda 
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 Við ármót Grímsár, Hvítár og 
Norðurár var snemma miðstöð héraðsins 

og samkomustaður ásamt Reykholti. 
Þar var verslunarhöfn var fram á 13. - 14. 

öld.  (Freysteinn Sigurðsson, 2004)

Hvalurinn Rauðhöfði var 
sagður hafa verið maður undir 

álögum - talið illmenni með 
ofsafengna skapgerð. Eftir að hafa deytt 

tvo drengi fékk hann slík sár frá föður 
þeirra í slagsmálunum að faðir 

drengjanna skipaði honum að skríða á 
land inn í Hvalsvatn þar sem hvalurinn 

dó. (Lísbet Guðmundsdóttir og Orri 
Vésteinsson, 2006)

Alls eru 44 minjar skráðar um
  þinghald og samkomur í

 Borgarfjarðaradölum norðan
 Skarðsheiðar. (Orri Vésteinsson, 

1996)

Gísli Konráðsson  
sagnameistari hélt því fram í 

ritum sínum að Fjalla-Eyvindur og 
Halla hefðu hafist við Þjófakrók við 

Geitland með búskap sinn sem 
útlagar. 

 (Freysteinn Sigurðsson, 
2004)  



Skynjun á landslagi, öll skilningarvitin

Rými og fagurfræði



Endurtekning
Heitir hverir

Mynd 59



https://www.arctic-
photo.is/moods-of-
autumn-fall-colors-in-
iceland

Skessukatlar sem hafa 
myndast í gömlum ár-

farvegum við botnsvörfun í 
hringiðum

Náttúruöfl

Rými og fagurfræði

Mynd 60-67



NÁTTÚRUÖFL

Mynd 68-69



FJALLDALAFÍFILLHOLTASÓLEYSTARIR OG GRÖS

VILLT BER BIRKI VILLT BLÓM

Plöntur og fuglar á svæðunum

Rými og fagurfræði

Mynd 70-76



Mynd 77-82



Litadýrið og andstæður

Rými og fagurfræði

Mynd 83



Mynd 84
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Form í náttúrunni

Rými og fagurfræði

Mynd 85-86
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BARNAFOSSAR OG HRAUNFOSSAR

Svæðið er viðfangsefni margra íslendingasagna. 

Jarðhitinn er stórt einkenni staðarandans og var og er nýttur
 til margra nota eins og eldunarbaksturs, þvottar, 

upphitunar  o.fl. o.fl. 

Mynd 87-88



Botnsdalur er á stórum skala. Rýmið er sterkt með öllum fjöllunum og vatninu

Skorradalur er af upplifun okkar miðlungsstór en návígið við vatnið magnar upp stærð dalsins
 
Lundareykjadalur er dalur af miðlungsstærð, en lengd hans stækkar hann

Flókadalur er tilkomuminnstur í allri upplifun

Reykholtsdalur er miðlungsstór, víður, gróskumikill, fjölbreyttur og rými opið

Skynjun á ljósadýrð

Rými og fagurfræði
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BORGARBRAUT  Karaktersvæði Borgarfjarðadala

S k o r r a d a l u r
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L u n d a r r e y k j a d a l u r

F l ó k a d a l u r

R e y k h o l t s d a l u r
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 Láglendisheiðar - Heiðar ofan Borgarfjarðadala

Ávalt landform með mjúkum línum. Frekar víðfeðmt og samfellt land, 
lítill breytilieiki innan svæða, land í 100 til 500 m hæð yfir sjávarmáli.

Yfirborðið er frekar misgróið mólendi og moslendi, eitthvað af lágum 
trjágróðri, s.s. lyngi, birkikjarri og víðibrúskum og stöku votlendi í 
lægðum. 
Mikil einsleitni í yfirborðsgerð.

Eitthvað af minni ám, lækjum og tjörnum. Lítil byggð og fáir fjallvegir. 

Sjónræn öfl:
Langar sjónlengdir og mikil víðsýni vegna ávals landforms.
Af jöðrum svæða er útsýni yfir láglendi.
Hærri fjöll í bakgrunni.

Láglendisheiði horft  ofan af heiði yfi r Flókadal



 Inndalir Borgarfjarðadala

Dalir sem ná frá láglendi, oft upp að hálendisbrún eða að jaðri 
hálendis.
U eða V-laga landform, mjúkar línur.  Land yfirleitt í 50 til 400 m 
hæð yfir sjávarmáli. Yfirborðið er fjölbreytt,  frekar gróið land, gras-, 
mó- og votlendi, auk skóglendis með birkikjarri og barrskógum.

Ár og vötn í dalbotnum.
Landnýting mikið fyrir sumarhúsabyggð og að miklu leyti land-
búnaðarland og gert út á ferðaþjónustu.
Skógræktarland eins og í Skorradal og í Flókadal, þó mun minni í 
Flókadal

Sjónræn öfl:
Langar sjónlengdir inn og út eftir dölum. Styttri sjónlengdir til 
hliðanna vegna hæða eða fjalla eins og í Skorradal og fjölbreytni í 
yfirborði lands, gróðri og vatnafari. Hærri fjöll eða jöklar í bakgrunni 
eins og á Húsafelli og Reykholtsdal og Skarðsheiðin við Skorradal.
Skorradalur og Húsafell eru fjölbreyttustu inndalirnir, gróskumiklir 
og mikil fjölbreytni. Reykholtsdalur hefur jarðhitasvæði umfram 
hina inndali sem einkennir hann frá hinum dölunum. Flókadalur er 
mun hrjóstrugari og styttri dalur og hefur öðruvísi bergtegund og er 
mun víðari og vindasamari heldur en hinir dalirnir. Lundarreykja
dalur einkennsist frekar af mó- og graslendi og er mjög langur.

Skorradalur

Skorradalur

Flókadalur

Reykholtsdalur

Lundarreykjadalur

Húsafell

Húsafell



 Breiðir firðir milli hárra fjalla - Hvalfjörður

Tiltölulega mikið undirlendi og vogskornar strendur.  Láglendir inn-
dalir ganga inn í landið frá strönd og há fjöll taka við undirlendinu. 
Frekar gróf landform sem eru í 0 til 1.000 m hæð yfir sjávarmáli.

Grýttar eða sendnar strendur og gras eða votlendi á láglendi,  víða 
birkikjarr í inndölum og mólendi neðst í fjallshlíðum, skriður og 
klettar efst. Melar á fjallstoppum og ár og lækir falla til sjávar

Sjónræn öfl:
Langar sjónlengdir yfir og út eftir fjörðum og inndölum og útsýnið er 
aðallega yfir fjörð eða út á sjó.
Talsverð sjónræn fjölbreytni í landformum og yfirborði lands.

Hvalfjörður

Hvalfj örður

Glymur
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DRÖG AF RAÐSÝNIKORTI- LÁGLENDISHEIÐAR OG INNDALIR BORGARFJARÐADALA



Ályktanir

Á grunni upplýsinga sem aflaðar voru í heimildavinnu og úr vettvangsferð um svæðið var unnin frumskipting athuganarsvæðis á kortum. 
Þar voru sérstakar landslagsheildir valdar frá einhverjum einstökum eða sérstökum einkennum sem finnast á svæðinu. Með landslagsgreiningu á ein-
hverju ákveðnu svæði er hægt að ná fram mikilvægu samhengi í landslagi á ýmist stórum og minni skölum. Með greiningunni er sömuleiðs hægt að 
ná fram smáum greiningareinkennum í landslagi - með menningarlegu, búsetulegu, gróðurfarslegu, landmótunarlegu tilliti, sem annars hefði yfirsést 
við þróun hefðbundinna skipulaga á sveitafélagsstigi. Með landslagsgreiningu sem vinnutóli við skipulagsvinnu er unnið að fjórum
túlkunnarþáttum; einkenningu staðbundinna smáatriða og annara einkenna sem snerta  sérkenni og innihald svæða, ásamt því sem  samfélagsleg og 
náttúrufræðileg breytingaröfl svæðanna eru rýnd. Að sama skapi eru kennileiti svæðanna einkennd, og settar eru fram greiningar á innbyrðis samspili 
og samhengi landsvæðinna. 

Borgarbrautin er staðsett í klukkustunda fjarlægð frá Reykjavík. Brautin er talin frekar auðveld yfirferðar, auðvelt er að komast í helstu þjónustur ef 
þess þarf  og hún er nánast öllum aðgengileg. Dalir og firðir eru samsettir ýmiskonar landslagi og náttúruöflum sem gerir ferðina margslungna og 
skemmtilega. Gististaðir á svæðinu eru fjölbreyttir og hægt er að gista bæði í tjöldum, gistiheimili og hótelum.

Jarðhiti í Borgarfirði og kring er mikill, það landsvæði er því góðum kosti gæddur og ætti að auðvelda fólki rekstur bæja, heimila og fyrirtækja. 
Það eru miklir möguleikar á sjálfbærni og nýtingar á orku.  Þrátt fyrir að vera þessum einstaka kosti gædd þá fer íbúum fækkandi en þjónusta sem 
tengist ferðamönnum tvíeflist, erlent vinnuafl með takmarkaða búsetu er fengið á svæðið til fylla upp í þau störf sem vantar.

Miklar þjóðsögur og tröllasögur erum mörgum kunnug frá þessu landsvæði sem lifir í hjörtum íslendinga og koma til að fylgja menningu þjóðar lengi 
vel og ber okkur því skylda að halda áfram og kynna og varðveita sögu landsvæðissins. 
Þessi landshluti hefur í seinni tíð orðið eins og einhverskonar strætóstoppistöð fyrir fólk, við keyrum undir Norður Atlantshafið við byrjun Hvalfjarðar, 
yfir brúnna í Borgarnesi og höldum hratt og örugglega í gegn.

Gróðursældin er einstök og sérstaða svæðsisins er fjölbreytni í landslagi, gróðri, dýralífi og veðursæld er sérstaklega  í Húsafelli á sumrin þarsem lofst-
lagið þar einkennist af heitum sumrum og köldum vetrum. Vatnafar er mikið og margir mögleikar fyrir stangveiðiunnendur. 
 
Ályktun okkar er því sú að ferð þín yfir borgarbrautina verður stórfengleg. 
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