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Fiskilækur stendur nálægt Þjóðvegi 1 í Hvalfjarðarsveit og ber landsvæðið 
sterk einkenni um merka jarðsögu. Bæjarstæðið er staðsett í aðeins um 
55 kílómetra fjarlægð frá Reykjavík. Mörghundruð bílar fara framhjá á 
hverjum degi á leið vestur, norður og suður. Staðsetning Fiskilæks er einn 
helsti styrkleiki uppbyggingar á svæðinu þar sem svæðið er í alfaraleið.

Staðsetning

Fiskilækur var bújörð sem lagðist í eyði árið 2007. Þar var stundaður 
búskapur í gegnum tíðina en í dag einkennist umhverfi bæjarins af eyði.  
Landsvæðið í kring ber sterk einkenni merkrar jarðsögu og er stórfeng-
legt víðsýni mikið aðdráttarafl. Nálægðin við náttúruna er sterk og er 
andi staðarins einstakur. Frá því að bærinn lagðist í eyði árið 2007 hafa 
veður og vindar haft áhrif á útlit umhverfisins sem veita sterka upplifun.

Fiskilækur

Útsýni er mikilfenglegt en fjallasýnin veitir sterka náttúruupplifun. Hafnarfjall 
og Skarðsheiðin rísa hátt í bakgrunni en einnig er útsýni inn Hvalfjörðinn og 
út Snæfellsnesið. Umhverfið einkennist af melum, ræktuðu landi og birkiskó-
gi. Jarðsagan er greinilega en helsta einkenni svæðisins eru jökulgarðarnir á 
Skorholtsmelum. Lítil ljósmengun er á svæðinu svo stjörnubjartur himininn 
og norðurljósin njóta sín á köldum nóttum sem er mikill styrkleiki svæðisins.

Landslagsgreining

Umhverfi Fiskilækjar einkennist af opnu svæði, melum  og lágvöxnum birk-
iskógi. Veðurfar á staðnum, mildir vetur og ársmeðalhiti er 5,3°C en hel-
sta veðurváin er vindafar á opnum svæðum. NA og A áttir eru ríkjandi á 
svæðinu en vindhraði mælist yfir 10 m/sek einungis í 28% tilfella og með 
markvissri og góðri hönnun myndi vindur ekki hrjá uppbyggingu á svæðinu. 

Veðurfar

Landslagsþróun
Ef aðstæður breytast ekki á næstunni 
mun þróun landsvæðisins við Fiskilæk 
fara á versta veg. Ef ekki er gert ráð 
fyrir landgræðslu munu melarnir val-
da áfoki sem er áhætta fyrir umferð 
um þjóðveginn og land fer í órækt. 
Byggingar Fiskilækjar bjóða uppá ýmis 
tækifæri en sé þeim ekki sinnt munu 
þær eyðileggjast og valda sjónmen-
gun og hættu fyrir umhverfið í kring. Þróun á versta veg:  Jörðin er í eyði, mannvirki skapa hættu vegna eyðileg-

gingar.  Gróðurfar mun einkennast af órækt og eyðingu sem leiðir til áfoks og 
hættu fyrir umferð. 

Landsvæðið hefur sterk einkenni 
og mikla möguleika á uppbyggin-
gu.  Staðsetning Fiskilækjar sem og 
nálægðin við náttúruna og útsýnið 
gera landsvæðið að áhugaverðum 
stað þar sem notkun gæti orðið 
mikil. Landslagsþróun á besta veg  
eykur verðmæti  Fiskilækjar og umh-
verfis og kemur í veg fyrir niðurníðs-
lu og þróun á versta veg. Uppbyg-
ging við Fiskilæk  gæti haft þau áhrif 
sem gætu leitt til eftirspurnar eftir 
frekari þjónustu í Hvalfjarðarsveit.  

Þróun á besta veg:  Uppbygging söguseturs við Fiskilæk hefur jákvæð 
áhrif á umhverfið og uppbyggingu í Hvalfjarðarsveit.

Bærinn Fiskilækur hefur verið í eyði 
síðan árið 2007.  Bæjarstæðið ber 
sterk einkenni eyðibýlis og umh-
verfið í kring  endurspeglar jarðsö-
guna. Við Fiskilæk mun rísa upp 
sögusetur tileiknað eyðibýlum á Ís-
landi og jarðsögu Hvalfjarðarsveitar. 

Þróun á besta veg
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Sögusetrið við Fiskilæk
Sögusetrið við Fiskilæk er staðsett í mannvirkjum eyðibýlisins við 
Fiskilæk. Í mannvirkjunum er þjónusta og safn en safnið dreifir sér ein-
nig um landsvæðið í kring í formi upplýsingaleiða með skiltum sem 
lýsa umhverfinu og rekja jarðsögu Hvalfjarðarsveitar og sögu eyðibý-
la á Íslandi. Gönguleiðir eru um Fiskilækjarmela og Melasveitarhringurinn 
býður akandi gestum að staldra við á fjölmörgum útsýnisstoppum. 

Markmið Sögusetursins við Fiskilæk eru að veita áhrifamikla upplifun 
fyrir gesti með því að:

Markmið og framtíðarsýn

Varðveita verðmætan þekkingargrunn um eyðibýli á Íslandi.
Ýta undir anda staðar í hönnun svæðisins.

NOTAST VIÐ SJÓNRÆN EINKENNI LANDSVÆÐISINS.
Vel merkt svæði með upplýsingum og góðri lýsingu. 

NÁTTÚRULEGT UMHVERFI SEM ÝTIR UNDIR SÁLRÆNA ENDURHEIMT FYRIR GESTI.

Rekja jarðsögu á myndrænan hátt.
Gönguleiðir Sögusetursins:
Á hlaði Fiskilæks eru bílastæði, 
birkiskógrækt og hljóðmön til 
að verjast áreitis frá bílaum-
ferð. Eyðibýlatorg eru stað-
sett á opnu svæði sem áður 
voru tún bæjarins. Þar eru 
minjar um eyðibýli og upplýs-
ingar um eyðibýli á Íslandi. 

Á kortinu sjást fjölbreyttar gön-
guleiðir sem eru við allra hæfi 
um Fiskilækjarmela og umh-
verfis vötnin Gudduvatn og 
Fjárhúsavatn. Birkiskógur er 
fyrir á svæðinu en til að veita 
sem bestu upplifun fyrir gan-
gandi gesti þá er gert ráð fyrir 
skógrækt á ýmsum stöðum.

Á göngu um svæðið má 
staldra við um stund, njóta 
útsýnisins og lesa sér til um 
jarðsögu eða eyðibýli á  þar 
til gerðum upplýsingaskiltum.

Útsýnishringur um Melasveit:
Hluti af sögusetrinu breiðir úr 
sér í Melasveitarhringinn. Þar 
eru staðsett níu útsýnisstopp 
sem bjóða akandi gestum uppá 
að stoppa, lesa sér til á upplýs-
ingaskiltum og njóta útsýnisins. 
Sögusetrið nær þannig til fjöl-
breyttari markhóps og hafa gestir 
því í boði þá valkosti að upplifa 
landsvæðið á göngu eða akandi.

Melasveitarhringurinn er 15 
kílómetra langur malarvegur um 
Melasveitina og er útsýnið þaðan 
stórfenglegt og nær alla leið inn 
Hvalfjörðinn. Þar geta til dæmis 
fjölskyldur fengið sér skemmtile-
gan rúnt á bakaleið úr ferðalagi 
til að ná sálrænni endurheimt.

Undirlendi Hafnarfjalls og Melasveitin. 
Fiskilækur er staðsettur fyrir miðju á kortinu 
og sýnir bleika línan landamerki bæjarsins. 
Á kortinu eru allar helstu upplýsingar um 
landsvæðið, meðal annars gróðurfar, fjar-
lægðir, ríkjandi vindáttir og vatnafar.

Framtíðarsýn og landslagshönnun fer fram í 
nánasta umhverfi Fiskilækjar, á túnum bæ-
jarins, upp með bæjarlæknum að Fiskilæk-
jarmelum og vötnunum í kring. Hluti af 
framtíðarsýn svæðisins tengist einnig Melas-
veitarhringnum.

Yfirlitskort

Notkun allan ársins hring.

Eyðibýlatorg á opnu svæði á bæjarhlaðinu. Grjóthnullungar, upplýsingaskilti og malarhólar einkenna umhverfið. 
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Útsýnisstopp í Melasveitarhringnum. Aðgengilegt fyrir alla. Gönguleiðir um Fiskilækjarmela. Birki og melar áberandi og stórfengleg fjallasýn. Vinalegt umhverfi við bæjarlækinn.

Útsýnispallur við Gudduvatn. Upplýsingaskilti um jarðmyndanir Hafnarfjalls.

Notkun allt árið um kring. Tilvalið að njóta norðurljósanna við minjar um eyðibýlið Fiskilæk.
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