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1. Inngangur og aðferðarfræði
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1. Inngangur
Að greina landslag er mikilvægur þáttur í 
ákvörðun um framtíðar uppbyggingu 
svæðisins. svo að ekki tapast sérkenni 
þess og til þess að viðhalda 
samfélagslegri þróun. 

Tilgangur verkefnisins er að leggja mat á 
sérstöðu Hvalfjarðarsveitar svo að hægt 
sé að taka vel ígrundaðar ákvarðanir um 
framtíðarþróun  þess. Landslagsgreining 
er mikilvægur þáttur í því ferli.

1.1 Aðferðarfræði
Náttúran og landslag er misjafnt alveg 
sama hvernig við horfum á það. Hver og 
einn sér og skynjar náttúruna á sinn hátt. 
En til þess að skilja náttúruna og nánasta 
umhverfi er gott að landslagsgreina 
umhverfið. Í þessu verkefni er 
landslagsgreint Hvalfjarðarsveit. Hlutverk 
landslaggreingar er að gera sjónarmið 
náttúru- og menningarminja í skipulags- og 
stjónsýsluferlum sýnilegri.  Þar er dregið 
fram verðmæti umhverfisins, verdun 
svæða, fjölbreytileika, landnotkun, 
gróðurfar, dýralíf, landmótun, vatnafar, 
búsetu og sögu svæðisins. 
Notast var við norsk leiðbeiningarrit um 
landkosta- og sérstöðugreiningu 
(Landskapsanalyse – framgangsmåte for 
vurdering av landsskapskarakter og 
landskapsverdi og Veileder) í þessu 
verkefni sem auðveldar vinnu mikið því 
gott og skýrt

1.2 Vinnuferli
Vinnuferlið byggist upp af 
undirbúningsvinnu þar sem hver og einn 
aflar sér upplýsinga og heimilda um 
Hvalfjarðarsveit. Svæðinu var svo skipt 
niður í flokka og deilt á nemendur sem 
fóru í að landslagreina hvern flokk.

1.3 Fjargreiningin
Fjargreiningin fór þannig fram að hver og 
einn nemandi notaði þau göng og 
heimildir sem hópurinn var búin að finna 
um sitt svæði og flokk. Þetta eru ýmsar 
skriflegar og myndrænar heimildir sem 
komu úr bókum, munnlegar heimildir, 
aðalskipulagi Hvalfjarðarsveitar, 
svæðiskipulagi, ýmsar heimdir af netinu, 
kort, GIS gagnagrunni og fleirra. Nemendur 
notuðu þessar upplýsingar til þess að 
landslagsgreina hvern flokk. 

1.4 Vettvangsferð
Farið var í vettvangsferð um 
Hvalfjarðarsveit og þá aðalega Hvalfjörð. 
Meginmarkmið ferðarinnar var að kynnast 
svæðinu og fá betri heildarmynd yfir 
Hvalfjarðarsveit. Arnheiður Hjörleifsdóttir 
tók á móti okkur og fór með okkur um 
svæðið og sagði okkur frá merkum 
atburðum sem hafa átt sér stað í gegnum 
sögu Hvalfjarðarsveitar. Haft var í huga 
flesta flokka landslagsgreingar í þessari 
ferð. Skoðaðar voru menningaminjar, 
landmótun, gróðurfar, dýralíf, búseta og 
tekið var mikið af myndum til þess að nýta 
í verkefnavinnu.

1.5 Úrvinnsla gagna
Eftir alla undirbúningsvinnu var komið 
mikið magn gagna sem nemendur 
notuðu til þess að vinna hver í sínum 
flokki. Allir settu þeir sína úrvinnslu og 
niðurstöður á kort sem búið var til í 
ArcGis, einnig voru texti og myndir 
notaðar. Allt efni var svo safnað saman 
og sett í eina skýrslu. Skýrslan inniheldur 
afrakstur vettvangsferða, 
landlagsgreininga, ljósmyndunar, 
heimildarvinnu, ritsmíða og kortagerða.



2. Yfirlitskort af Hvalfjarðarsveit
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Sveitarfélagið Hvalfjarðarsveit varð til árið 2006 með sameiningu fjögurra

hreppa, Hvalfjarðarstrandarhrepps, Skilmannahrepps, Leirár- og Melahrepps og
Innri-Akraneshrepps (Hvalfjarðarsveit.is). Stærð Hvalfjarðarsveit er 493,77 km2.
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3.1 Landmótun - landskipting

Landskiptingin er mjög greinileg og 

hægt er að skipta henni í dal, 
hálendi, slétta og stök fjöll. Stöku 
fjöllin eru Hafnarfjall, Skarðsheið, 
Akrafjall, Hvalfell, Þyrill. 

Það eru tveir dalir sem 
Hvalfjarðarsveit er einna mest 
þekktir fyrir og það eru Svínadalur 
meðfram Hafnarfjalli, Grafardalur 
sem er innst inn í Svínadal og svo 
Botnsdalur sem er að finna inns t inn 
í Hvalfirði. Einnig eru tveir aðrir dalir 
í Hafnarfjallinu sem heita 
Hafnardalur og Leirárdalu

(Akrafjall) (Hafnarfjall) (Hvalfell og Hvalvatn) (Þyrill) (Botnsdalur)

(Svínadalur)
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3.2 Landmótun - Berg

Jarðmyndanir Hvalfjarðarsveitar 

spanna alla jarðsögu Íslands. 
Tertíer – jarðmyndanir eldri en 3,1 
milljón ára. Kvarter – jarðmyndanir 
0,7 -3,1 milljón ára. Ísöld –
jarðmyndanir 12 þúsund – 0,7 
milljón ára og nútímann sem nær 
yfir síðustu 12 þúsund ár. 
Hafnarfjall, Botnssúlur, 
Skarðsheiðin og Akrafjall eru allt 
hlutar megineldstöðva frá tertíer 
tímabilinu. 

Hellstu einkenni eru síendurtekin 
gos sem verður til þess að þessi 
háu fjöll myndast. Meginefnið er 
basískt(basalt, blágrýti) en í lok 
virknitímabila gjósa 
megineldstöðvar súru bergi 
(líparíti) sem sést líka víða í 
sveitarfélaginu. 
(Aðalskipulag Hvalfjarðarsveit
2008-2020, Greinagerð)
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3.3 Landmótun - Jarðvegur

Jarðvegurinn samanstendur aðalega af fjórum 

jaðrvegstegundum. Bergjörð, Svartjörð, blanda 
af Melarjörð – Malarjörð og svo blanda af 
Brúnjörð – Svartjörð – Votjörð. 

Stærsti hluti svæðisins er Brún, Svart og 
Votjörð og nær það yfir hálendi og lálendi. 
Svartjörð er einna mest að finna í lálendi og við 
sjó. Bergjörð og Melar, Malarjörð er mest að 
finna í fjallshlíðum.
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3.4 Vatnafar

Mest allt vatn á svæðinu á 

upptök sýn úr úrkomu. Það er 
mikið vatn í landinu og rennur 
Laxá í gegn sem er stærsta 
áinn á svæðinu. Hún á upptök 
sín í Eyrarvatni og rennur 
alveg niður á sjó eða að 
Grunnafirði. Laxá og Leirá eru 
mjög vinsælar laxveiðiár og 
syndir mikið af lax upp þær ár. 
Einnig er að finna Botná innst 
inn í Hvalfirði. Stærstu 
stöðuvötnin eru Eiðisvatn, 
Hvalvatn, Eyrarvatn, 
Gammastaðavatn, Hólmavatn 
og Geitabergsvatn. Einnig er 
að finna mörg minni 
stöðuvötn á svæðinu sem 
almenningur sækist mikið í. 
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3.5 Form í umhverfinu
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3.6 Hæðstu punktar í Hvalfjarðarsveit
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4.1 Gróður í Hvalfirði
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Fyrir bólfestu mannsins var allt undirlendi utan blautustu mýra klætt

kjarri og skógi. Ósnortin gróðursvæði frá náttúrunnar hendi finnast
nú vart lengur, ýmist hafa menn eða skepnur breytt ásýnd gróðurfars
frá því sem áður var. Mikil búfjárbeit síðustu aldir hefur víða breytt
úthaganum. Í kjölfar jarðræktarlaga 1923, ásamt tilkomu stórvirkra
vinnuvéla á fimmta áratug síðustu aldar, urðu þáttaskil í nýtingu
mýrlendis. Upphófst þá tímabil stórfelldrar framræslu sem styrkt var
með framlögum úr opinberum sjóðum.

Í byrjun voru láglendismýrar, sem eru yfirleitt frjósamar og vel fallnar

til ræktunar, ræstar fram til túngerðar. Síðar jókst framræsla mýra til
að bæta þær sem beitiland. Í sveitarfélaginu hafa stór votlendissvæði
verið framræst til túnræktar eða í öðrum tilgangi. Með framræslu
votlendisins hafa grastegundir orðið ríkjandi og gildi viðkomandi
svæðis sem beitilands þar með aukist (Hvalfjarðarsveit Aðalskipulag
2008-2020, greinargerð).
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(Hjartatvíblaðka)

(Baldursbrá)

(Krækilyng)(Litunarjafni)(Liðfætla)(Dúnhulstrastör)(Sóldögg)

(Silfurhnappur)(Birki)(Jöklasóley)(Ljósberi)(Fjalldalafýfill)

(Fergin)

(Grájurt)

(Blóðberg) (Eyrarrós)(Engjavörður)

(Bláberjalyng)(Umfeðmingur) (Blálilja)



4.2 Gróðurfar & nytjaland

Gróðurfar sveitafélagsins

einkennist af landbúnaðarjörð þar
sem votlendi hefur verið ræst upp
sem tún eða beitiland. 
Fyrr á tíð var landið mýrar klætt
kjarri og skóg en i dag hefur allt
svæðið verið ræst upp og notað
sem tún eða betiland.

Mikið af grastegundum er ríkjandi
og skórækt hefur líka aukist mikið. 
Mikið er um náttúruelgt birkilendi
en einnig ræktaðir skógar. 
Hálendið einkennist af lítið grónu
eða hálfgrónu landsvæði. 
(Aðalskipulag Hvalfjarðarsveit
2008-2020, greinargerð)
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4.3 Gróðurfar - náttúrulegur birkiskógur
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Hafnarskógur er af mörgum talinn einn merkilegasti
birkiskógur landsins. Óviða hefur birkiskógur hjarað við jafn
erfiðar aðstæður hvað varðar vindálag, beitarárlag og
saltaustur, þegar vindur stendur af hafi. Landið við
Hafnarfjall var fyrrum vel gróið og þakið vöxtulegum
birkiskógi. Í aldanna rás hnignaði skóginum og eyðingaröflin
náðu smám saman yfirhöndinni.

Áberandi mikið af náttúrulegt birkiskógur er til í

Hvalfjarðarsveit. Samt er núverandi birkilendi bara lítil
hlutfall af því sem var einu sinni.

Birkiskógur innst í Hvalfirði

Birkiskógur innst í Hvalfirði

Hafnarskógur áferð Hafnarskógur

Í dag eru þessir aðallega:
Hafnarskógur, Við Ölver, Vatnaskógur og Botnsskógur

Landbætur undir Hafnarfjalli er eitt stærsta
landgræðsluverkefni sem Pokasjóður verslunarinnar hefur
styrkj. Landgræðslufélag við Skarðsheiði, félag landeigenda á 
svæðinu, stýrir frankvæmdum í samvinnu við Landgræðslu
ríkisins og fleiri aðila (Skildi undir Hafnarfjall við Hafnarskógi). 



4.4 Plöntur á válista
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Tjarnablaðka (Persicaria amphibia )

Eggtvíblaðka 

(Listera ovata)

Ferlaufungur (Paris quadrifolia) Melasól (Papaver radicatum) Fölvastör

(Carex livida)

Blóðkollur 

(Sanguisorba 

officinalis)

Rauðsmári 

(Trifolium 

pratense)

Vatnalaukur (Isoetes lacustris) Hlíðableikja 

(Barbarea 

stricta)

Sandlæðingur (Glaux maritima)

Bergsteinbrjótur (Saxifraga paniculata)

(Hver punktur táknar 10x10km)



4.5 Dýralíf í Hvalfirði
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Synileg vilt dýr eru aðallega fuglar í Hvalfjarðarsveitinni. 

Einnig er einstaklega og fjölbreytt fuglalíf í Grunnafirði
(Leirárvogar) (Ferðaþjónusta bænda). Þetta víðáttumikla
svæði er friðlýst vegna óvenju auðugs fuglalífs og lífríkis í
leirum í grunnum firðinum (Ferðaþjónusta bænda). Einnig
er mikið um laxveiði í laxá - Botnsá og Laxá í Leirársveit.

(Brandugla)(Haförn) (Lax)

(Minkur) (Refur)

(Kría)(Snjótittlingur)

(Æðarfugl) (Lómur)

(Hrossagaukur) (Straumönd) (Spói)

(Tjaldur)



4.6 Dýralíf í Hvalfirði – Villt dýr: 
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4.7  Veður
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Mesti vindhraði sem mælst hefur 61.8m/sek

Vestlægar áttir hagstæðar, minnst af vindkviðum
vegna legu svæðisins og fjallana í kring

Sagt er að alltaf má finna skjól hjá Hallgrímssteini

Vindáttir milli norðurs og austurs eru kröftugar.

Úrkoma er mest í Stóra-botni, innst í Hvalfirði. 
Mældist 1.651mm að meðaltali frá 1971-1980

Meðalárshiti er 4,3 C svipað og í Rvk.

Hlýjast er í júlí, 10-11 C að meðaltali.

Sumarið 2010 var hitametið slegið og var það 11,9 C að meðaltali.

Hvalfjarðarsveit með þeim snjósléttustu svæðum
landsins en staðhættir valda skafrenningi á veturnar

(Aðalskipulag, Hvalfjarðarsveit, greinargerð)

(Veðurfarsstofa)



5.1 Búseta & landnotkun - landnámsjarðir
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Hvalfjarðarsveit var mikilvægt frá

landnáminu sem landnámsjörð í Brekku, 
Ferstiklu og Leirá (Brekka Hvaljarðarsveit) 
(Vega Handbókin) (Árnheiður). 
Þá og í dag er landbúnaður mikið á
staðinu. Iðnaður Hvalur og Grundartanga
skifta mikið mál fyrir þróun atvinnutilboð
svæðisins. 

Járnblendiverksmiðjan á Grundartangi tók
til starfar árið 1979 (Elkem Ísland). 
Norðurál Grundartangi ehf byrjaði
starfsemi á Grundartangi árinu 2004 og
bjóðar upp á uþb. 500 störf (Century 
Aluminum Company, 2015). Samtals
bjóðar Grundartangi upp á uþb. 1.000 
störf. Hvalveiðifyrirtækið Hvalur hf er
siðan árið 1990 í starfsemi
(Ríkisskattstjóri, 2015). Stór svínabú og 2 
kjúklingabú bæta líka við atvinnutækifæri
á svæðinu.

Með fjölgun ferðamanna á Íslandi ókst líka
tilboð á ferðaþjónustu í Hvalfjarðarsveit
með gistingu og tilboð af afþeyfingu.
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5.2 Búseta & landnotkun - Búseta og mannfjöldi
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Í Hvalfjarðarsveit eru tveir litlir þéttbýliskjarnar sem eru

Melahverfið og Hlíðarbær. Þriðja þéttbýliskjarni er
Krossland sem er skammt frá mörkum sveitarfélagsins og
Akraneskaupstaðar og er í uppbyggingu. Melahverfi er sú
stærsti með 100 manns sem bjuggu þar árið 2008
(Hvalfjarðarsveit.is). Grunnskólinn Heiðarskóli er í Leirá
og leikskóli Skýjaborg er í Melahverfinu (Axel Kaaber o.fl.,
2012).
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Þrjár kirkjur tilherja Hvalfjarðarsveit sem eru Hallgrímskirkja
að Saurbæ, Leirárkirkja og Innri-Hólmskirkja
(Hvalfjarðarsveit, 2009). Engar matvöruverslanir eru í
Hvalfjarðarsveit en íbúar þurfa að fara í Akranes, Borgarnes
eða lengra til þess að versla. Merki fyrir frístundahús og
sérbýli geta skilgreint fleirri en eitt fyrirbæri til þess að
einfalda kortið.
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5.3 Búseta & landnotkun - Eyðibýli
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Eyðibýlin standa ekki öll 
sér. Á nokkrum stöðum 
eru eyðibýli hluti að 
sveitabæum sem eru 
enn í notkun svo sem 
Arkarlækur, Brekka, 
Eystir-Reynir, 
Hávarsstaðir, Kirkjuból, 
Ós, Skálatangi og 
Svarfhóll.



5.4 Búseta & landnotkun Atvinna & landnotkun
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Landnotkun í Hvalfjarðarsveitinni skiptir sér

aðallega milli iðnaður og landbúnaður. 
Ræktunarland er viða í Hvalfjarðarsveit aðallega á
undirlendi. 
Milli 14 – 15 bændur á sveitinu eru með
Mjólkurfamleiðsla/kúabú. Uþb. 20 bæir eru með
sauðfjárrækt (með yfir 100 fjár). Hross eru um 820 
í Hvalfjarðarsveit (upplýsingar frá kennari).

Allir bæir sem liggja að Laxá, sem og þeir sem
liggja að Grunnafirði hafa veiðihlunnindi af ánni. 
Margir bæir liggja að sjó og hafa þeir allir hlunnindi
af fiðri æðarfugls ef hlúð er að varpi (Aðalskipulag
Hvalfjarðarsveitar 2008-2020, Greinargerð 2009).

Skógrækt er atvinnuskapandi aukabúgrein í

landbúnaður 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. Skógar bind CO2 (koltvísýring), að
meðaltali 4,5 tonn á ári hver hektari skógar. 885 ha 
svæði Hvalfjarðarsveitar fallar undir skógrækt 
(Aðalskipulag Hvalfjarðarsveitar 2008-2020, 
Greinargerð 2009). 

Grundartangi Norðurál og Elkem
járnblendiverksmiðja

Brennimelur Tengivikri

Mið-Sandur Hvalur hf og olíubirgðarstöð

Litli-Sandur Olíubrigðastöð

Saurbær Líparítvinnsla

Melabakkar Stjörnugrís þauleldisbú

Hurðabak Kjúklingabú

Reykjagarður á Stiklum á 
landi Ferstiklu

Kjúklingabú

Landbúnaður Grundartangi Hvalur hf Ferðaþjónusta Leik- og grunnskóli

Vestri- og Eystri-Reynir 
(Mats Wibe Lund).

Grundartangi - Elkem og 
Norðurál (Reykjavík Pure 
Energy).

Skiparnir frá Hvalur hf (The 
Diplomat, 2013).

Dæmi um ferðaþjónustu í 
Hvalfjarðarsveitinu (Bjarteyjarsandur -
Beint frá býli).

Heiðarskóli í Hvalfjarðarsveit 
(Vísir, 2011).
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5.5 Búseta & landnotkun - Náttúruvernd
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Jökulgarðuar í landi Narfastaða, Fiskilækjar og 
Skorholts. Merkar jarðmyndanir frá lokum 
síðustu ísaldar.
Melabakkar í landi Áss, Mela og Melaleitis –
lífauðugar fjörur og merkar jarðmyndanir frá 
lokum síðustu ísaldar.
Gamalt íbúðarhús í Hvítanesi – reist 1869
Gamalt verslunarhús í landi Kalastaðakots

Friðlýst svæði:
Grunnafjörður er alþjóðlegt Ramsarsvæði siðan 
árið 1996 vegna viðáttumiklar leirur með miklu 
fuglalífi. Blautós fjörur og grunnsævi ásamt 
Innstavogsnesi friðlýst þar sem er með miklar 
leirar, sjávarfitjar, mikið fuglalíf. Líka er svæði 
tilvalið útivistar- og fræðslusvæði.
(Aðalskipulag Hvalfjarðarsveitar 2008-2020, Greinargerð)

Ófriðlýst svæði:
Hafnarskógur og nágrenni er friðlýst þar sem 
náttúrulegur bikiskógur í nágrenni þéttbýlis sem 
þarf verndun. Líka verda svæði vegna mikið 
útivistagildi.
Borgarfjörður fjörur og grunnsævi vegna 
viðáttumikið grunnsævissvæði, leirur og fitjar 
með miklu fuglalífi. Utanverður Borgarfjörður 
hefur afar mikla þýðingu fyrir æðarfugl síðari 
hluta sumars.
Hvalfjarðarstönd – fögur strandlengja með 
fjölbreyttu landslagi og ríku fuglalífi.
Svæði inn af Hvalfjarðarbotni – fagrir dalir, 
töluverður kjarrgróður. Mjög lífauðugar leirur, 
mikið fuglalíf. Algjör náttúruperla.
(Aðalskipulag Hvalfjarðarsveitar 2008-2020, Greinargerð)

Hverfisverndarsvæði: 
A: 

B: 

C: 
D:

(Aðalskipulag Hvalfjarðarsveitar 2008-2020, Vernduð Svæði 2009)



5.6 Búseta & landnotkun - Afþreyfing

Afþreying á þessu korti sýnir aðal 

afþreyingu og veitingastaði í 
Hvalfjarðarsveit, sem liggur helst á 
fjórum stöðum:

Bjarteyjasandur:
Bjarteyjasandur gerir mikið fyrir 
ferðaþjónustu Hvalfjarðarsveit. Selt 
eru ekki bara gisting og veitingar 
heldur eru seld framleiðsla 
listamanna svæðisins og líka ferðið 
til æðarvarps, kræklingatínsla og 
meira.

Ferstikla:
Hér er vel skipulagt sjóppa sem 
bjóðar líka upp á litil matarveisla 
fyrir það nauðsinlegasta og er líka 
heimili Hvalasafns.

Hlíð
Hér í félagsheimili er sundlaug og 
Hernámssetrið. Líka er hægt að 
leiga sal fyrir hátíðahald.

Þórisstaðir
Margt er í boði á Þórisstaði: Gisting, 
stangveiði, LazerTag, húsdýragarður, 
lítil golfvöllur of meira.

Yfirlit yfir veitingar:
Bjarteyjasandur
Ferstikla
Hótel Glymur
Laxárbakki
Hótel Hafnarfjall
Skessubrunnur

(Margar heimildir – sjá heimildarskrá)
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5.7 Búseta & landnotkun - Göngu- og reiðleiðir
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Hvalfjarðarsveit bjóðar upp á 

fjöldir skemmtilegum að 
miserfiðum Gönguleiðum. 
Leggjabrjótur og Síldarmannagötur 
eru gamlar þjóðvegir sem eru mjög 
vinsælir hjá göngu- og reiðfólki. 
Leggjabrjótur leiðir yfir til Þingvellir 
en Síldarmannagötur yfir í 
Skorradal. Síldarmannagötur eru 
líka hluti af pílagrímsleiðin sem 
leiðir frá Bæ í Bæjarsveit í Skálholt 
sem eru 117 km fjarlægð.

Eins og getur sjá á kortinu eru 
viðadreift bifeiðastæðir til fyrir fólk 
sem koma í dagsferðir og langar að 
njóta fallega Hvalfjarðarsveitin. 
Mjög vinsælt er göngutúr til Glym 
sem er með 198 m hæð er hæsta 
foss landsins.
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5.8 Búseta & landnotkun - Gisting
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Margir möguleikar eru

í boði varðandi gistingu, til
dæmis er hægt að gista á 
tjaldsvæði, bændagistingu
eða á fínu hóteli.



6.1 Menningarminjar – Þjóðminjaverndarsvæði
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6.2 Menningarminjar – Staðir á fornminjaskrá
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Litlisandur, Bláskeggsbrú
Í Hvalfjarðarsveit stendur sem er ein af fyrstu brúm sem er
steypt er í boga á Íslandi, en hún varð 100 ára gömul árið
2007. Brúin er stendur í gilinu þar sem þjóðvegurinn lá
fyrrum. Bláskeggsbrú er eina mannvirki sinnar tegundar
sem hefur verið friðlýst samkvæmt þjóðminjarlögum. 
(upplýsingar frá Álfheiði)

Fjórir staðir eru á fornleifaskrá hafa verið friðlýstir í Hvalfirði

Kalastaðir
Ferjustaður þvert yfir fjörðinn yfir Hvalfjarðareyri I Kjós
áður en vegur var lagður fyrir Hvalfjarðarbotn 1931. Á
þessum merka stað hafa fundist leifar af fornri kirkjutoft, 
með kirkjugarði, sem mótar fyrir á túninu austur frá
bænum. (Fornleifavernd, 1990).

Þyrill
Leifar forns blóthúss, vestur á túninu.
Gamla brúin Bláskeggsá, í gilinu þar sem 
þjóðvegurinn lá fyrrum.

Blótsteinninn í þyrli, sem kallaður er, og á að hafa staðið í Blóthúsinu.

Blóthúsið í túninu á Þyrli, Gólfið í afhýsinu er steinlagt og lægra en í
aðalhúsinu. Þar fannst askur og hrosstönn

Ferstikla
Á ferstiklu skiptast leiðir yfir í Leirár og Melasveit. Hjá
ferstiklu fellur lækur sem Skroppugil er nefndur. Í
Harðarsögu og Hólmverja að þar er Skroppa galdrakerling
grafin eftir að hún hafði brugðið sér í gyltulíki en síðan hafi
Hörður Grímkelsson grýtt hana til bana. Á Ferstiklu fannst
dys, rétt við þjóðveginn sem skráð var á fornminjaskrá
1965. (Íslenskur Sögu Atlas, 1992)



6.3 Menningarminjar – merkilegar minjar
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Fornar gönguleiðir
Síldarmannagötur
Fjölfarin leið áður fyrr sem liggur yfir í skorradal. Af 
síldarmannagötum eru 3-4 km fram á vesturbrún þyrils. Ætla má að 
það sé forn gönguleið sem hafi verið notuð þegar farið átti 
síldarvinnslu en það veiddist t.d. óvenju mikið af síld á árunum 1947 
– 48. Hin miklu síldarupp-grip urðu til að lyfta efnahagsmálum 
þjóðarinnar á hærra plan á hafta-árunum þar sem atvinnuleysi hafði 
farið vaxandi.

Indriðastígur
Nefnist skarð austan við Helguskarð. Það er nefnt eftir Indriða á 
Indriðastöðum í Skorradal sem vó Þorsteinn gullknapp banamann 
Harðar. Indriði fór niður skarð þetta, vó Þorstein, lýsti vígi sínu og 
hvarf aftur á braut. 

Hvalstöðin
Undir Þyrilsklifi var Hvalstöðin reist 1948 til þess 
að landa og vinna hval. Notast var við það sem 
var til staðar t.d. bryggju, bragga og fleiri 
mannvirki sem Bandamenn höfðu reist þar á 
stríðs árunum. Stöðin var starfrækt til 1989 og 
lagðist af í tvo áratugi en hófsust svo hvalveiðar 
aftur sumarið 2009. 

Geirshólmi
Sögufrægur hólmi úr sögu Harðar og 
Hólmverja, stöðutákn í Hvalfirði. En þaðan 
flúði helga Jarlsdóttir, kona Harðar með syni 
sína tvo. 

Helstu atburðir 
Hvalfjarðarsveita

980 Helga syndir úr 

Geirshólma(Harðarsaga)

1651 Hallgrímur Pétursson gerist prestur 

á Saurbæ

1800 prentsmiðja leirárgörðum, fyrsta 

prentsmiðja sem ekki laut kirkjunni

1907 elsta steinbrú landsins byggð, 

Bláskeggsárbrú

1940 NATO byggir braggahverfi

1947-8 síldarvertíð bjargar 

kreppuárunum

1957 kirkjan á Saurbæ vígð

1979 Íslenska Járnblendifélagið 

Grundartanga

1989 Lögbann á Hvalveiðum

1997 Álver á Grundartanga

1998 Hvalfjarðargöng opnuð

2006 Hvalfjarðarsveit verður til með 

sameiningu 4 hreppa.

2007 Bláskeggsárbrú endurgerð í 

upprunalegt form

2009 Hvalveiðar leyfðar á ný.

(Hvalstöðin)

(Geirshólmi)

(síldarmannavegur)



7. Grófflokkun
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9.1 Grófflokkun – Svæði 1
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(Náttúrulegur birkiskógur) (Hafnarfjall)(Hafnarskógur, mynd sem sýnir niður að sjó)

M = Mannleg breytingaröfl
N = Náttúruleg breytingaröfl
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Aðaleinkenni og sérkenni Hafnarskógur er harðgerður birkiskógur sem berst við harða vindátt,
sjávarseltu, og breitálagi frá fyrri tíð en hluti hans var svo friðaður.
Svæðið fyrir utan Hafnarskóg einkennist af uppblásnum melum og
víðitorfum.
Mikil umferð er í gegnum svæðið en Þjóðvegur/Vesturlandsvegur sker
svæði í tvennt.
Sumarbústaðarlóðir sem eru staðsettir milli birkiskóga mynda lítil rými. 
Annað svæði er mjög opin.

Breytingaröfl M: Vegagerð og mannvirki eins og t.d. sumarbústaðir og jarðefnanámur.
N: Vind- og sjávarrof mikið, náttúrulegur birkiskógur.

Samhengi og samspil Samspil milli fjalls og fjöru sterk ásamt umferð og villtri náttúru.



9.2 Grófflokkun – Svæði 2
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M = Mannleg breytingaröfl
N = Náttúruleg breytingaröfl

(Straumeyri) (Bóndabæinn Höfn, mynd sem snýr niður að sjó) (Við bóndabæinn Höfn)
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Aðaleinkenni og sérkenni Sjávarlengja með áberandi klettaborgum og sjávarleifum eru á svæðinu.
Sjávar- og fjörugróður einkennir einnig þetta svæði.
Ekki er um sérstaka rýmismyndun að ræða þar sem svæði er opið út á 
sjó og upp á land.
Svæði er skráð í náttúruvernd Hvalfjarðarsveitar en er enn ófriðlýst.

Breytingaröfl M: Jarðefnanámur.
N: Sjávarrof er mikið ásamt sterkri vindátt.

Samhengi og samspil Samspil milli fjalls og fjöru sterkt.



9.3 Grófflokkun – Svæði 3
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M = Mannleg breytingaröfl
N = Náttúruleg breytingaröfl

(Hafnarfjall, mynd sem snýr að Ölver frístundabýggð) (Vesturlandsvegur) (Túnrækt) (Láglendi, horft á Miðfell og Hafnarfjall)
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Aðaleinkenni og sérkenni Frístundabyggð við Ölver.
Náttúrulegur birkiskógur.
Mikið láglendi.
Hluti af svæði undir Hafnarfjall er í vatnsvernd og hverfisvernd. Hluti af
náttúrulegum birkiskógur er staðsett á því svæði.
Uppgræðsla lúpinu við Ölver og mela þar í kring.
Opið vindasamt svæði með frjósaman jarðveg sem er mikið notaður í 
landbúnað.
Melahverfið er stærsti þéttbýliskjarni Hvalfjarðarsveitar. 
Þjóðvegur/Vesturlandsvegur liggur í gegnum svæðið.

Breytingaröfl M: Endurræst votlendi, uppgræðsla með til dæmis lúpínu, mikið um 
tún- og smá skógrækt, frístundabyggð og þéttbýliskjarni.
N: Talsvert mikið vind- og sjávarrof, jökulgarður og náttúrulegur
birkiskógur.

Samhengi og samspil Samspil milli landbúnaðar, vatnsvernd og ferðaþjónusta eins og t.d. 
stangveiði í Laxá í Leirásveit.



9.4 Grófflokkun – Svæði 4
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M = Mannleg breytingaröfl
N = Náttúruleg breytingaröfl

(Hluti af Grunnafjörð og nágrenni)
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Aðaleinkenni og sérkenni Grunnafjörður er friðland frá 1994 og Ramsasvæði frá 1996.
Nokkur nes ganga út í fjörðinn og mynda hlykkjótta strandlínu. 

Breytingaröfl M: Lítið um mannrof.
N: Flóð og fjara.

Samhengi og samspil Samspil milli náttúrverndar , afþreyingu eins og fuglaskoðun, laxveiði í 
Laxá í Leirársveit og reiðleiðir sem liggja innst í fjörunni. 



9.5 Grófflokkun – Svæði 5
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M = Mannleg breytingaröfl
N = Náttúruleg breytingaröfl

(Akrafjall)

UMSK IV – Verkefni 4 Vor 2015 Nemendur: Metlicka Katharina, Þorsteinn Ragnarsson & Silja Yraola

Aðaleinkenni og sérkenni Akrafjall og láglendi í kringum fjallið.
Akrafjall er helgarsvæði vatnsins, grann- og fjarsvæði eru upp á fjallinu
og brunnsvæði í kringum það.
Mikið er um mannleg breytingaröfl í kringum fjallið.

Breytingaröfl M: Miklar breytingar í vegagerð, landbúnaði, skógrækt og átta
jarðefnanámur.
N: Vatnsrof í fjallinu sem myndar v-laga dal.

Samhengi og samspil Mikið samspil manns og náttúru og þá aðalega Akrafjalls.



9.6 Grófflokkun – Svæði 6
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M = Mannleg breytingaröfl
N = Náttúruleg breytingaröfl

(Grundartangi, ruv.is) (Grundartangi)
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Aðaleinkenni og sérkenni Grundartangi er 162 hektara iðnaðarsvæði með tveimur
stóriðjuverum. Þar er að finna álvinnslu og járnblendi verksmiðju, 
Elkem og Norðurál.
Ein stærsta höfn landsins.
Lítið er um náttúrulegt umhverfi. 

Breytingaröfl M: Stóriðnaður og mikil mengun.
N: Sjávar- og vindrof.

Samhengi og samspil Samspil milli aðalatvinnustaðar sveitarinnar og erfitt getur verið að
halda menguninni niðri.



9.7 Grófflokkun – Svæði 7
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M = Mannleg breytingaröfl
N = Náttúruleg breytingaröfl

(Hafnarfjall, touristlink.com) (Fjalsganga, fjallgongur.is)

Aðaleinkenni og sérkenni Hafnarfjall og Skarðheiði er stórt útivistarsvæði.
Vesturhlíðin er snarbött og gróðurlaus sem skorin er af Hafnardal að
sunnan og Ytra-Seleyrargili að norðan. Fyrir austan Hafnarfjall liggja
hryggir og toppar Skarðsheiðar sem tilheyra sveitarfélaginu, meðal
annars Skarðshyrna (923 m.y.s) og Heiðarhorn (1053 m.y.s.).
Vatnsrof skapaði marga V-dali.

Breytingaröfl M: Gönguleiðir en lítið sem engin mannvirki.
N: Vatns- og vindrof.

Samhengi og samspil Náttúran er ríkjandi.
Litið er um áhrif manns.



9.8 Grófflokkun – Svæði 8
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M = Mannleg breytingaröfl
N = Náttúruleg breytingaröfl

(Svínadalur)

Aðaleinkenni og sérkenni Svína- og Grafardalur.
Svínadalur er víður í byrjun og verður þrengri því lengra inn í dalinn
maður ferog myndast þar rými.
Vatnaskógur er náttúrulegur birkiskógur með mikilli frístundabýggð sem
er sterkt einkennismerki.
Svínadalur einkennist af landbúnaði alveg inn í dalsbotn.
Dalurin er blautur þar sem er mikið er af yfirborðsvatni eins og t.d. Laxá
í Leirársveit sem kemur við í þremur stöðuvötnum.
Innst í dalnum er vatnsverndarsvæði með grann- og fjarsvæði.
Grafadalur er dalur sem er tengd Svínadal. Þar er lítið um að vera nema
tveir bóndabæir. Draghálsá rennur í dalbotninum.

Breytingaröfl M: Viða túnrækt, landbúnaður,  íbúar- og frístundabýggð.
N: U-dalur eftir jökulrof, náttúrulegur birkiskógur.

Samhengi og samspil Samspil milli náttúran og mannvirkja.  Passa þarf vel upp á 
vatnsverndarsvæði og Vatnaskóg. En svo er líka mikilvægt að
landbúnaður hefur nógu mikið pláss fyrir sýna starfsemi.



9.9 Grófflokkun – Svæði 9
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M = Mannleg breytingarölf
N = Náttúruleg breytingaröfl

(Hótel Glýmur og hluti af Vatnaskógi) (Brekkuhverfi, olítuankar og Þyrill) (Bryggja við Miðsand) (Kúlulaga hraun)

Aðaleinkenni og sérkenni Í hvalfirði er hlutfallslega lítið af undirlendi en samt er landbúnaður
ríkjandi.
Mannvirki eru mjög einkennandi á svæðinu eins og Brekkuhverfi, Hvalur
hf, líparítnámur og olíutankarsvæði.
Áberandi er að hraunið er kúlulaga.

Breytingaröfl M: Viða mannvirki eins og t.d. íbúarhús, hótel, jarðefnanámur og fl.
N: Gömul eldstöð (gígur), sjávarrof við strandlengjan.

Samhengi og samspil Samspil gömlu tímanna og nútímans sem er mjög áberandi við
Brekkuhverfið og bryggjubyggðina.



9.10 Grófflokkun – Svæði 10 
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M = Mannleg breytingaröfl
N = Náttúruleg breytingaröfl

(Helguskarð, Þyrill) (Þyrilsnes) (Þyrilsnes) (Geirshólmi)

Aðaleinkenni og sérkenni Þyrilsnes og Þyrillinn einkennist að sterkri sögutengingu við Þjóðsöguna
“Harðar saga og Hólmverja”.
Þyrill er tignarlegt fjall sem hefur sterkan anda staðar. Með formi og
staðsetningu hans er hann klárlega ein af einkennismerkjum
Hvalfjarðarsveitar.
Þyrilsnes er nes með mikið af æðarvarpi.

Breytingaröfl M: Hvalfjarðarvegur liggur milli Þyrilsnes og Þyrils og fyrir utan nokkrar
göngu og reiðleiðir er ekki mikið um mannleg breytingaröfl
N: Mikið er af sjávarrof í kringum nesið.

Samhengi og samspil Þetta svæði tengir nútíman, fallega náttúru og þjóðsöguna saman.
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UMSK IV – Verkefni 4 Vor 2015 Nemendur: Metlicka Katharina, Þorsteinn Ragnarsson & Silja Yraola

M = Mannleg breytingaröfl
N = Náttúruleg breytingaröfl

(Kleifar) (Botnsdalur og Hvalfell) (Botnsdalur, Hvalfell og að Múlafjalli) (Botnsdalur, Botnssúlur og að Múlafjalli)

Aðaleinkenni og sérkenni Botnsdalur og fjaran til Þyrilsnes eru á skrá hjá náttúruvernd en er enn
ófriðlýst.
Fjöll báðum megin við Botnsdal mynda rými.
Einkennandi gróður er birkiskógurinn sem er að stórum hluta
náttúrulegur.
Séreinkenni svæðisins eru Glymur sem er 198 metra hár og hæsti foss
landsins og margir fjallstindar. Margar gönguleiðir eru á svæðinu eins
og t.d. Leggjabrjótur.
Nokkuð er af mannvirkjum á svæðinu sem eru frístundabyggð og þrjú
eyðibýli – Botnskáli, Litil-Botn og Stóri-Botn.

Breytingaröfl M: Brú innst í botninum sem hefur áhrif á leirsöfnun. Frístundabyggð
og eyðibýli.
N: Botnsdalur var grafin af jökultungu. Botnsá grafar sig smátt og smátt
inn í bergið. 

Samhengi og samspil Botndalur er samspil milli gömlu tímanna og nútima útivistar.
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UMSK IV – Verkefni 4 Vor 2015 Nemendur: Metlicka Katharina, Þorsteinn Ragnarsson & Silja Yraola

Það sem kom okkur hvað mest á óvart var hversu fjölbreytt og sérstök Hvalfjarðarsveitin er. 
Erfitt er að gera sér grein fyrir þessum fjölbreytileika þegar horft er á svæðið frá sjónarhorni
bílsins frá og til Reykjavíkur. Afþreyingarnar eru ótal margar, fjölbreyttar gönguleiðir, 
fuglaskoðun, spennandi fjörur og margt annað.

Hvalfjarðarsveitin er mikil náttúruperla, friðsæl og tilhugsunin við að búa þar er heillandi. 
Mikilvægt er að atvinna sé til staðar og nálægð við þéttbýli eins og Akranes og Borgarnes
býður uppá fleirri atvinnu- og félagslega möguleika. Einnig er góður kostur að stutt er í
höfuðborgina frá Hvalfjarðarsveit.
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10. Heimildaskrá - Kort
Yfirlitskort af Hvalfjarðarsveit: LMÍ (IS50V), SPOT5 (Vörpun: Lambert Conformal Conic)
Landmótun – Landskipting: LMÍ (IS50V), Spot 5, LMÍ Kortasjá (Vörpun: Lambert Conformal Conic)
Landmótun – Berg: LMÍ (IS50V) Spot 5, ni.is (berggrunnur) (Vörpun: Lambert Conformal Conic)
Landmótun – Jarðvegur: LMÍ (IS50V), SPOT5, Jarðvegskort lbhi 2009 (Vörpun: Lambert Conformal Conic)
Vatnafar: LMÍ (IS50V), SPOT5. (Vörpun: Lambert Conformal Conic)
Form í umhverfinu: LMÍ (IS50V), Spot 5 (Vörpun: Lambert Conformal Conic)
Hæsta punktar í Hvalfjarðarsveit: LMÍ (IS50V), Spot 5. Ja.is (kort) (Vörpun: Lambert Conformal Conic)
Plöntur á válista: LMÍ (IS50V), SPOT5, NÍ.is Plöntuvefsjá (Vörpun: Lambert Conformal Conic)
Búseta: LMÍ (IS50V), SPOT5. (Vörpun: Lambert Conformal Conic)
Menningarminjar – Merkilegar Minjar: LMÍ (IS50V), SPOT5, Aðalskipulag Hvalfjarðarsveitar 2008-2020, Vernduð Svæði 2009.
(Vörpun: Lambert Conformal Conic)
Manningarminjar – Staðir á fornminjaskrá: LMÍ (IS50V), SPOT5,Aðalskipula Hvalfjarðarsveiter 2008-2020, Greinargerð 2009. (Vörpun: 
Lambert Conformal Conic)
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Hvalfjörður: hyyp://uk.ask.com/wiki/hvalfjordur skoðað 12. mars 2015
Svínadalur: http://www.mbl.is/frettir/forsida/2010/08/28/madurinn_fundinn_i_svinadal/ 
skoðað 30. Mars 2015
Akrafjall: http://www.hostel.is/Inspireme/DrivingandhikinginIceland/ skoðað 30. Mars 2015
Hafnarfjall: http://www.west.is/en/west/place/hafnarfjall-mountain skoðað 30. Mars 2015
Hvalfell og Hvalvatn: http://www.ferlir.is/?id=7858 skoðað 30. Mars 2015
Þyrill: https://www.flickr.com/photos/omag/2282102963/ skoðað 30. Mars 2015
Botnsdalur: http://www.offtrailrunning.com/?page_id=991 skoðað 30. Mars 2015
Gróður í Hvalfirði (allar ljósmyndir) www.floraislands.is skoðað 14. mars 2015
Birkiskógur innst í Hvalfirði: mynd úr eingasafn
Birkiskógur innst í Hvalfirði: mynd úr eingasafn
Hafnarskógur áferð: mynd úr eingasafn
Hafnarskógur: mynd úr eingasafn
Plöntur á válista (allar ljósmyndir nema vatnalaukur) www.floraislands.is skoðað 14. mars 
2015
Vatnalaukur: http://www.biopix.com/quillwort-isoetes-lacustris_photo-47015.aspx skoðað
19. mars 2015
Refur: http://agbjarn.blog.is/blog/agbjarn/month/2008/8/ skoðað 19. mars 2015
Minkur: http://is.wikipedia.org/wiki/Minkur skoðað 19. mars 2015
Æðarfugl: http://is.wikipedia.org/wiki/%C3%86%C3%B0arfugl skoðað 19. mars 2015
Lax: http://www.wie-gross.com/wie-gross-ist-ein-lachs/ skoðað 19. mars 2015
Lómur: 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gavia_Stellata_%C3%96lfus%C3%A1_20090606.jpg
skoðað 19. mars 2015
Kría: http://kirkjubol.is/wp/?page_id=484&lang=en skoðað 19. mars 2015
Hrossagaukur: http://kirkjubol.is/wp/?page_id=484&lang=en skoðað 19. mars 2015
Straumönd: http://kirkjubol.is/wp/?page_id=484&lang=en skoðað 19. mars 2015
Brandugla: http://www.brandugla.com/ skoðað 19. mars 2015
Haförn: http://www.ruv.is/frett/haforn-gaeti-numid-landid-allt skoðað 19. mars 2015
Snjótittlingur: 
http://www.ljosmyndakeppni.is/viewtopic.php?t=7813&sid=42058290a97cd4f3868b952e2a
c9cd52 skoðað 19. mars 2015
Tjaldur: 
http://is.wikipedia.org/wiki/Tjaldur#/media/File:Haematopus_ostralegus_Norway.jpg 
skoðað 19. mars 2015
Spói: http://www.ljosmyndakeppni.is/viewtopic.php?p=641263 skoðað 19. mars 2015
Vindrós Þyrill: Veðurstofa Íslands, 20. mars 2015
Landbúnaður: http://mats.photoshelter.com/image/I0000hYEPUcEQ2fU skoðað 8. mars 
2015

Grundartangi: http://investinreykjavik.is/reykjavik-investment-profile/grundartangi-
industrial-park skoðað 8. mars 2015
Hvalur hf: http://thediplomat.com/tag/hvalur-hf/ skoðað 8. mars 2015
Ferðaþjónusta: http://www.beintfrabyli.is/bjarteyjarsandur skoðað 8. mars 2015
Grunnskóli: http://www.visir.is/nytt-skolahus-vigt-i-hvalfjardarsveit/article/2011110829643 
skoðað 8. mars 2015
Bláskeggsbrú: http://www.visir.is/blaskeggsarbru-i-hvalfirdi-
endurbyggd/article/2008474321898 skoðað 16. mars 2015
Blótsteinn: http://www.ferlir.is/?id=8446 skoðað 16. mars 2015
Blóthús: http://www.ferlir.is/?id=8446 skoðað 16. mars 2015
Hvalstöðin: http://is.wikipedia.org/wiki/Hvalst%C3%B6%C3%B0in_%C3%AD_Hvalfir%C3%B0i 
skoðað 16. mars 2015
Geirshólmi: http://www.mbl.is/folk/ljosmyndakeppni/colorbox/32283/top/ skoðað 16. mars 
2015
Svæði 1: Allar myndir úr einkasafni.
Svæði 2: Allar myndir úr einkasafni.
Svæði 3: Allar myndir úr einkasafni.
Svæði 4: Mynd úr einkasafni.
Svæði 5: Mynd úr einkasafni.
Svæði 6: Grundartangi úr einkasafni. 
Svæði 6: Grundartangi http://www.ruv.is/frett/fimm-ara-kjarasamningur-vid-nordural skoðað
9. apríl 2015
Svæði 7: Hafnarfjall: http://www.touristlink.com/iceland/hafnarfjall-mountain/overview.html 
skoðað 9. apríl 2015
Svæði 7: Fjalsganga: http://www.fjallgongur.is/tindur45_hafnarfjall_9tindar_021010.htm 
skoðað 9. apríl 2015
Svæði 8: Mynd úr einkasafni.
Svæði 9: Allar myndir úr einkasafni.
Svæði 10: Allar myndir úr einkasafni.
Svæði 11: Allar myndir úr einkasafni.


