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Hér með lýsi ég því yfir að ritgerð þessi er byggð á mínum eigin athugunum, er samin af mér 

og að hún hefur hvorki að hluta né í heild verið lögð fram áður til hærri prófgráðu. 
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III 
 

Ágrip 

Markmið þessa verkefnis er að gera könnun á því hvort  Naustaborgir sé hentugur staður fyrir 

grafreit á 21. Öldinni.  Naustaborgir er útivistasvæði innan bæjarmarka Akureyrar. Svæðið er 

tilgreint sem óbyggt svæði í gildandi aðalskipulagi og vantar því nýja landnotkun. Nálgunin er 

að brjóta upp hið hefðbundna form kirkjugarða og sameina það svæði sem tilbúið er af 

náttúrunnar hendi, og býður upp á allt það sem nútíma grafreitur þarf upp á að bjóða. Tilurð 

verkefnisins má rekja til þess að Akureyringum vantar nýjan grafreit árið 2020, og 

kirkjugarðsyfirvöldum er mikið í mun að vel takist til með skipulag nýs garðs. 

 

Til þess að svara spurningum og fylgja markmiðum verkefnisins var gerð  greining á 

landkostum Naustaborga, sögu þess og tækifærum. Höfundur vann eftir þekktum aðferðum 

um landslagsgreiningu og notfærði sér ýmis gögn til kortavinnslu og greininga. 

Landslagsgreining tekur stærsta hluta verkefnisins enda margir þættir sem skoða þarf til þess 

að fá rétta mynd af landkostum svæðisins. Í verkefninu er fjallað stuttlega um sögu þróun 

greftrunar til þess að gefa hugmynd um hvaða stefnu grafarsiðir eru taka. 

 

Þær ályktanir sem höfundur dregur út frá niðurstöðum verkefnisins eru ótvíræðar. 

Naustaborgir henta sem grafreitur, og getur einnig þjónað sem útivistasvæði. Með nýju 

skipulagi og bættum áherslum ætti vel að vera hægt að tvinna saman grafarsvæði og 

útivistasvæði, því ljóst er að grafreiti heimsækja fleiri lifandi en látnir. 
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1. Inngangur 

 

Naustaborgir við Akureyri er stórt óbyggt svæði við rætur Súlumýra. Undanfarna áratugi 

hefur notkun svæðisins verið lítil þó svo að útivistagildið sé mikið. Höfundur er fæddur og 

upppalinn Akureyringur, en hefur sáralitlar minningar frá svæðinu. Í æsku var vinsælt að hjóla 

milli Akureyrar og Kjarnaskógs og skoða náttúruna og svæðin í kring, en einhvernvegin fór 

lítið fyrir þessu svæði, þó það sé staðsett við mest farna útivistasvæði Eyjafjarðar. Nú er svo 

komið að Akureyringum vantar nýjan grafreit fyrir árið 2020. Akureyri er landlítið 

sveitarfélag og því þarf að skoða alla þá kosti sem í boði eru og meta hvað hentar slíku svæði 

best. Grafreitir eru umgjörð hinstu hvílu og flestir hafa einhverja skoðun á þeim. Þeir þurfa að 

uppfylla ákveðnar kröfur samkvæmt lögum og reglum og ekki síst samfélagslegar kröfur. Um 

árabil hafa Íslenskir kirkjugarðar verið fastir í sama formi. Ferhyrningslaga með hvítri 

girðingu og sáluhliði. Slíkir garðar eru arfleið eldri tíma og hafa þjónað okkur í gegnum 

aldirnar. Með breyttum viðhorfum og áherslum í samfélaginu er tímabært, að mati höfundar, 

að skoða nýja nálgun við greftrun í upphafi 21. aldar. Nálgunin er sú að brjóta upp hið 

hefðbundna form kirkjugarða og sameina það núverandi útivistasvæði í bæjarlandinu. Skal þó 

tekið fram að Naustaborgir hefur ekki þá merkingu að vera útivistasvæði, heldur óbyggt svæði 

eins og fyrr var sagt. Eins og oft kemur fram í verkefninu heimsækja fleiri lifandi en látnir 

kirkjugarða, það er því tilvalið að skoða þann möguleika hvort ekki sé hægt að samnýta 

svæðið með tilliti til útivistar og greftrunar. Markmið þessa verkefnis er því skýrt. Gera skal 

athugun á því hvort að Naustaborgir sé hentugur staður fyrir grafreit á 21. öldinni. Þeirri 

spurningu skal svarað með aðferð sem þekkt er við mat á landslagi, eða ákveðnum svæðum, 

svonefndri landslagsgreiningu.  

Við gerð þessa verkefnis var notast við ýmis gögn og heimildir sem tengjast 

landslagsgreiningu og sögu staðarins. Tölvutæk gögn á borð við gróðurfarskort og loftmyndir 

er nauðsynlegur partur af vinnunni sem og vettvangsferðir til þess að fá betri innsýn inn í 

gæði og möguleika svæðisins. Að lokum eru svo gerðar tillögur og ályktanir sem unnar eru út 

frá greiningunni. 
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2. Gögn og aðferðir 

2.1 Vinnuferill 

Undirbúningur verkefnisins hófst vorið 2010 eftir að höfundur hafði viðrað hugmyndir þess 

við kennslustjóra hjá Landbúnaðarháskóla Íslands. Um sumarið var reglulega farið í 

vettvangsferðir um svæðið og það myndað og greint eftir aðferðafræðum sem síðar er getið. 

Þetta var fyrsti hlutinn í vinnuferli verkefnisins. Á haustönn 2010 var svo undirritaður 

samningur fyrir BS lokaverkefni og í kjölfarið hófst vinnslan formlega. Það ferli sem farið var 

í gegnum við gerð verkefnisins er mikið notað við gerð landslagsgreininga. Margar aðferðir 

eru til en allar eru þó notaðar til þess að komast að sömu niðurstöðu. Sú aðferð sem höfundur 

kýs að nota er lýst í kafla 2.3. Hlé var gert á verkefninu á fyrsta hluta vorannar 2011 vegna 

annarra verkefna tengdum skólanum, en í febrúar hófst vinnslan aftur. 

Verkefninu var skilað til leiðbeinanda til lokayfirlestrar 27. apríl 2011 og að var því svo skilað 

á skrifstofu Landbúnaðarháskóla Íslands 5. maí 2011. 

 
 
 

2.2 Gögn 

Til þess að geta unnið markvissa og nákvæma landslagsgreiningu er mikilvægt að afla ýmissa 

gagna bæði um greiningarvinnu og um svæðið sjálft. Þau gögn sem notuð voru við vinnslu 

verkefnisins voru úr mörgum áttum. Ekki aðeins var notast við landfræðileg gögn heldur 

einnig heimildir úr bókum, skýrslum og skipulögum. Höfundur notaðist við lágflugsmyndir af 

Naustaborgum sem fengnar voru frá Loftmyndum ehf og notaðar voru sem grunnur 

greiningarvinnnunar. Auk þessara mynda voru notaðar mikill fjöldi ljósmynda sem höfundur 

tók af svæðinu sumarið 2010. Önnur gögn sem notuð voru við greiningar voru meðal annars 

óbirt tölvutækt gróðurfarskort frá Náttúrufræðistofnun Íslands sem höfundur fékk afnot af og 

enn eru í vinnslu fyrir Akureyrarbæ. Landfræðileg gögn eins og jarðfræði, gróðurfar og 

landslagskort í eigu Landbúnaðarháskóla Íslands voru notuð. Gögn um veðurfar fengust öll 

hjá Veðurstofu Íslands. Aðalskipulag Akureyrar 2005-2018 var notað, bæði uppdráttur og 

greinargerð. Margar bækur voru einnig notaðar sem gögn og heimildir. Þar má helst nefna 

breska heftið Landscape Character Assessment sem notað var sem viðmið við nálgun á 

landslagsgreiningunni. Önnur bók sem fjallar um svipað málefni og var notuð heitir Metoder 

 



  
 

3 

 

til Landskabsanalyse eftir Per Stahlschmidt frá árinu 2001. Þar er fjallað um aðra nálgun á 

landslagsgreiningarferlinu en í breska heftinu. Saga Akureyrar eftir Jón Hjaltason var notuð í 

heimildarvinnu um Naustaborgir, sögu þess og upphaf. Í verkefninu er fjallað um sögu 

kirkjugarða og uppruna greftrunarsiða. Þar voru bækur á borð við Trúarbrögð og útfarasiðir 

eftir Gunnar Neegaard, Dödens biologi eftir Alex Birch notaðar ásamt fleirum. Síðast en ekki 

síst voru notaðar ýmsar munnlegar heimildir frá fræðimönnum. Heimildir um Naustaborgir 

eru ekki ýkja margar. Höfundur leitaði því til náttúrufræðinga og annarra sem kunnugir eru 

landslagi, gróðurfari og öðrum þáttum á svæðinu. 

 

Þau tölvuforrit sem notuð voru við gerð verkefnisins voru ArcMap 10.0, ArcCatalog 10.0, 

ArcScene 10.0, Adobe Photoshop CS4, Adobe Illustrator CS4, Adobe InDesign CS4, 

Microstation V8i, Microsoft Excel 2010 og Microsoft Word 2010. 

 

 

2.3 Aðferðir 

Sú aðferðarfræði sem hér er stuðst við og lýst 

er að miklu leyti mótuð út frá þeim aðferðum 

sem beitt hefur verið á Bretlandseyjum. Þar 

hafa stofnanir eins og The Landscape Institue 

og Institute of Environmental Management & 

Assessment lagt í mikla vinnu við að móta 

aðferðir við mat á landslagi síðasta 

aldarfjórðunginn.  

 

Landslagsgreiningin sem gerð er í þessu 

verkefni er unnin með breska heftið Landscape 

Character Assessment til hliðsjónar, sem 

þessar stofnanir unnu að. Þar er að finna lista 

sem skilgreinir ferli landslagsgreiningar í 6 

skref. Fyrsta skrefið er skilgreining á umfangi 

verkefnisins, þar sem tilgangur og markmið 

eru sett. Annar hluti verkefnisins er heimildavinna. Þar er safna saman öllum mögulegum 

Mynd 1. Aðferðafræði landslagsgreiningar. 
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gögnum um svæðið, bæði náttúrufarslegir þættir eins og jarðfræði, jarðvegur, gróðurfar, 

landlögun, dýralíf, vatnafar og félagslegir þættir eins og landnotkun, saga, byggðarmynstur og 

allt annað sem talið er að gæti nýst við greiningu á svæðinu. Þegar öllum þessum 

upplýsingum hefur verið safnað saman eru gerð drög að landslagsgreiningum og 

einkennisvæðum þar sem svæði  sem hafa sömu eiginleika eru flokkuð saman.  

 

Þriðja skrefið felst í vettvangsvinnu. Þar er farið á svæðið og skráðir niður einkennisþættir 

landslagsins út frá fagurfræði og skynjun á landslaginu. Við vettvangsvinnu er notast við 

einkenniskortið úr skrefi tvö og reynt á hversu nákvæmt það er. Í skrefi fjögur fer síðan fram 

flokkun á svæðum þar sem allar þær upplýsingar sem safnast hafa í greinungunni eru lögð 

saman og út frá því er gert nákvæmt kort af landslagsgreiningum og einkennisvæðum og hver 

flokkur skilgreindur. Kortið á að sýna lykilþætti í landslagi og helstu einkennissvæði. Í skrefi 

fimm fer fram mat á landslagi þar sem farið er í hvað er á svæðinu, hvað þarf að styrkja og 

hvað mætti betur fara. Sjötta og síðasta skrefið er að koma með tillögu að framtíðarsýn og 

þróun svæðisins og eru þær tillögur studdar með ásýndarteikningum sem sýnir svæðið fyrir og 

eftir breytingar (Swanwick & Land Use Consultants, 2002). 
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2.4. Afmörkun svæðis 

Naustaborgir eru staðsettar í bæjarlandi Akureyrar. Svæðið afmarkast af Jaðarsvelli, golfvelli 

Akureyrar til norðurs, og Hömrum, stóru tjaldsvæði við enda Kjarnaskógs til suðurs. Rætur 

Súlumýra ná niður að svæðinu úr vestri og stórt ræktarland afmarkar það úr austri, þar sem nú 

er fyrirhuguð íbúðarbyggð samkvæmt gildandi rammaskipulagi (Aðalskipulag Akureyrar 

2005-2018, greinargerð). Afmörkunin er um 110 hektarar að stærð. Deila má um hversu stórt 

Naustaborgasvæðið er í heild sinni en það skýrist líklega ef það fær breytta landnotkun í 

framtíðinni. Höfundur ákvað að afmarka landsvæðið miðað við sínar eigin athuganir og 

skoðanir.  

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 2. Staðsetning Naustaborga. 

Mynd 3. Naustaborgir er á milli Kjarnaskógar og golfvallar Akureyrar. 
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3. Landslagsgreining 

3.1 Skilgreining landslagsgreiningar 

Landslagsgreining er kerfisbundin aðferð við mat á landslagi. Hún gerir okkur kleift að horfa 

á landslag og bera kennsl á mikilvæg atriði í umhverfinu þegar taka á ákvarðanir um 

landnýtingu, landnotkun eða skipulag. Til þess að geta greint landslagið er nauðsynlegt að 

brjóta niður alla þá þætti sem það byggist á og greina þá hvern fyrir sig. Þessar greiningar eru 

svo settar saman og komist að ákveðinni niðurstöðu, sem hentar hverju verkefni fyrir sig 

(Stahlschmidt, 2001). Eins og kom fram í kafla 2.2 notast höfundur við aðferðafræði sem 

kallast Landscape Character Assessment, sem byggist á því að flokka landslag í 

einkennissvæði, eða landslagsheildir. Höfundur notar þó aðeins þá þætti greiningarinnar sem 

hann telur að eigi við. Til landslagsgreiningar flokkast þó ekki aðeins kortavinna eða 

vettvangsferðir, því saga, minjar og aðrir samfélagslegir þættir spila þar stórt hlutverk sem 

partur af heildinni. 

 

3.2 Almennt um svæðið 

Naustaborgir er stórt opið svæði staðsett milli Kjarnaskógar og golfvallar Akureyrar. Svæðið 

er ríkulega gróið trjám, brotið upp með túnum og stórum klettum sem gefur svæðinu sterkan 

og fallegan karakter. Naustaborgir draga nafn sitt af klettaborgum nokkrum sem prýða 

svæðið. Aðalborgirnar eru tvær, Ytri- og Syðri-borg. Syðri-borg er hæst af öllum borgum á 

svæðinu og nær upp í 130 metra yfir sjávarmál. Vestan við þessar borgir liggur flatur og 

breiður votlendisflói sem kallast Naustaflói. Flóinn er undir hverfsvernd og í skipulagsákvæði  

Aðalskipulags Akureyrar um Naustaflóa er kveðið á um að allt jarðrask og röskun á 

gróðurlendi sé með öllu óheimil. Í flóanum voru grafnir skurðir til þess að framræsa vatnið og 

þurrka hann upp. Við þessar aðgerðir minnkaði vatnshæð Hundatjarnar um 1 metra 

(Aðalskipulag Akureyrar, 2005-2018, greinargerð).  

 

Votlendi er mikilvægt búsvæði fugla, smádýra og plantna. Margvísleg ferli eiga sér stað í 

votlendi, svo sem vatnsmiðlun og mómyndun. Sökum þessara ferla hefur óraskað votlendi 

mikið gildi sem eining í landinu. Frá 1941 hafa verið grafnir um 32 þúsund km af skurðum til 

þess að framræsa mýrar. Talið er að flatarmál þess votlendis sé yfir 4000 ferkílómetrar. 

Framræsla var styrkt af ríkinu til ársins 1987 en þegar styrkveitingar lögðust af var búið að 
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framræsa stóran hluta alls votlendis á láglendi (Endurheimt votlendis, skýrsla 

votlendisnefndar, 2006). Akureyrarbær tók þátt í verkefninu Countdown 2010 ásamt 13 

öðrum norrænum samfélögum. Takmarkið var að  vernda og endurheimta líffræðilegan  

fjölbreytileika. Takmarkið fyrir Naustaborgir í þessu verkefni var að stífla skurði þannig að 

náttúrulegt vatn safnist  fyrir á svæðinu eins og það gerði áður fyrr. Að endurheimta votlendi 

og náttúrulegan gróður og skapa skilyrði fyrir auðugu náttúrulegu fuglalífi. Einnig var sett 

sem markmið að fjarlægja þær raflínur sem um svæðið liggja. Þær liggja þvert yfir 

Naustaborgir og skyggja nokkuð á fegurðina á svæðin, sérstaklega Naustaflóa þar sem útsýni 

yfir hann er mjög gott því hann er alveg flatur og gróður ekki mjög hávaxinn. 

Akureyrarbær tekur einnig þátt í Staðardagskrá 21 sem er alþjóðleg áætlun um sjálfbæra 

þróun á 21. öldinni. Hún var tekin í gildi fyrir Akureyri 24. apríl 2001. Í henni er 70 verk á 

skrá og eitt af þeim fjallar um endurheimt votlendist í Hundatjörn (Vefsíða Akureyrarbæjar, 

sótt 14. mars 2011).  

 

 Í Naustaflóa er lítil tjörn sem kallast Hundatjörn. Þar sem flóinn er framræstur að hluta til er 

lítið vatn í tjörninni (Vefsíða Akureyrarbæjar, sótt 6. apríl 2011). Hún er nú algróin 

tjarnelftingu (Equisetum fluviatile) sem er algeng  í vatnssíkjum og litlum tjörnum (Ágúst H. 

Bjarnason, 1983), og blöðrunyku (Potamogeton natans), sem aðeins finnst í tveimur tjörnum í 

Eyjafirði (Vefsíða Akureyrarbæjar, sótt 14, mars 2011).  

 

Um svæðið liggja göngustígar sem tengjast bæði frá Jaðarsvelli og inn í Kjarnaskóg. Í dag er 

svæðið notað af útivistafólki til gönguferða og náttúruupplifunar, en frekar fámennt er á 

svæðinu dags daglega ef miðað er við Kjarnaskóg. Reiðleið liggur meðfram svæðinu og á smá 

kafla inn á svæðið, og er þar sameinaður göngustíg að hluta. Stór tún mynda stóra hluta 

svæðisins en þau eru notuð að einhverju leyti undir beitarhólf fyrir hesta.  

 

Ekki er til mikið magn af heimildum um Naustaborgir, enda er svæðið nær óskrifað blað. 

Svæðið er skilgreint sem óbyggt svæði í Aðalskipulagi Akureyrar 2005-2018. Mikilvægt er að 

greina svæðið og finna fyrir það framtíðarlandnotkun, sem hentar best fyrir bæjarfélagið. Þar 

þarf að taka tillit til aðliggjandi svæða og þarfa bæjarbúa. 
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3.3 Veðurfar 

Veðurfar á Akureyri er oft með besta móti. Höfundur hefur verið búsettur þar allt sitt líf og 

þekkir hversu einstakt veður getur verið á þessum slóðum. Hins vegar er norðlenska hafgolan 

alþekkt og snjóþyngri vetur en á mörgum öðrum stöðum á landinu staðreynd.  

 

3.3.1 Hitafar 

Árlegur meðalhiti á Akureyri tímabilið 1960–1990 er 3,2°C.  Kaldasti mánuður ársins er 

janúar með –2,2°C að jafnaði. Hlýjasti mánuðurinn er júlí með 10,5°C. Meðalhámarkshiti er 

14,5°C í júlí og meðallágmarkshiti er –5,5°C í janúar. Mesti hiti hefur  mælst 29,4°C í júní og 

mesta frost sem mælst hefur á þessu tímabili er –23°C sem mældist í marsmánuði (Veðurstofa 

Íslands, 2011). 

 

3.3.2 Úrkoma 

Úrkoma á Akureyri er mjög lítil vegna legu bæjarins, 

sú þriðja lægsta af veðurstöðvum Veðurstofu Íslands. 

Meðalúrkoma á Akureyri er 490 mm á ári tímabilið 

1960–1990. Mesta meðalúrkoma á mánuði er í 

október 58 mm og minnsta meðalúrkoma á mánuði er 

í  maí 19,3 mm. Tafla 1 sýnir meðalmánaðarúrkomu 

árið 2010. Samtals var meðalársúrkoma 521,3 mm. Til 

samanburðar er meðalársúrkoma á Kirkjubæjarklaustri 

fyrir árið 2010 1652,4 mm (Veðurstofa Íslands, 2011). 

 

3.3.3 Vindafar 

Á Akureyri eru ríkjandi vindáttir S-SA og  N-NV. Meðalvindhraði ársins er um 4,0 m/sek.  

Á sumrin er meðalvindhraði 2-3 vindstig og hvassast að meðaltali um 4 vindstig (Veðurstofa 

Íslands, 2011). Myndirnar hér fyrir neðan sýna vindrósir frá veðurathugunarstöð á Akureyri. 

Þær sýna ríkjandi vindáttir og vindhraða yfir 10 ára tímabil, frá 1. janúar 2001 til 31. 

desember 2010. Þar má sjá að yfir sumartímann er NNA átt, eða hafgolan bæði tíðasta áttin og 

býr yfir mestum vindhraða. Á veturnar er SSA átt ríkjandi en NV átt mælist með mestan 

Tafla 1. Taflan sýnir meðalúrkomu hvers 
mánaðar árið 2010. 
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vindhraða. Eins og áður sagði er norðan hafgola mjög ríkjandi yfir sumartímann í Eyjafirði. 

Það er þó reynsla höfundar að vindurinn nái í mun minni mæli yfir svæði eins og 

Naustaborgir og Kjarnaskóg. Skýrist það einkum af skjólmyndandi þáttum í landslaginu eins 

og klettum og þykkum skógarreitum. Á kvöldin verður oft afar veðursælt í Eyjafirði þegar 

NNA áttin er gengin niður. 

 

 

Mynd 4. Ríkjandi vindáttir og vindhraði yfir 
sumartímann. 

Mynd 5. Ríkjandi vindáttir og vindhraði yfir 
vetrartímann. 



  
 

10 

3.4 Jarðfræði 

Berglög á Akureyri og þar í kring 

eru um 9-10 milljón ára. Þau eru 

mynduð á seinni hluta 

míósentíma. Þá var veðurfar mun 

hlýrra að jafnaði en síðar varð og 

þöktu suðrænir laufskógar landið. 

Í Glerárdal finnast minjar þeirra í 

setlögum. Bergið er að miklum 

meirihluta úr basalti. Þóleift er 

algengasti flokkurinn en í kringum 

Akureyri finnast þó breiður 

dílabasalts. Súrar og ísúrar 

bergtegundir eins og líparít og 

andesít eru áberandi en einkum 

hátt til fjalla milli Eyjafjarðardals 

og Hörgárdals. Þar gætir áhrifa frá 

Öxnadalseldstöðinni. Á mynd 6 

sést hvernig dílabasaltsdeild liggur 

þvert í gegnum Naustaborgir. Svæðið liggur þó aðallega á 150 km þykkum þóleiítstafla (Árni 

Hjartarson & Hafdís Eygló Jónsdóttir, 1999).  

 

Naustaborgir ber nafn sitt af nokkrum klettaborgum sem standa upp úr á svæðinu. Svæðið 

einkennist aðallega af þessum klettaborgum, sléttum túnum þar inn á milli og skógi vöxnum 

svæðum. Heilmikið landslag er einnig falið undir jarðveginum. Þar er að finna jökulruðning 

sem sópast hefur niður fjöllin á síðasta jökulskeiði. Jökulruðningur er samheiti yfir það sem 

jökullinn flytur með sér og skilur eftir sig, hann er ólagskiptur og samanstendur af öllum 

kornastærðum, frá fínum leir upp í stór björg. Þegar jökulruðningur harðnar myndar hann 

setberg sem kallast jökulberg. Líklega er því jarðvegur í Naustaborgum að miklu leyti 

jökulruðningur. Sá jarðvegur er harður og ekki er gerlegt að grafa í slíkum jarðvegi nema með 

stórtækum vinnuvélum. Hinsvegar bjóða túnin upp á ágætis moldarjarðveg, og hefur það sýnt 

sig við greftrun þeirra fjölda framræsluskurða sem um þá liggja.  

 

Mynd 6. Kort af berggrunni í Eyjafirði. Dílabasaltsdeild liggur í 
gegnum Naustaborgir. 
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Einnig þarf að huga að grunnvatni þegar leitað er að góðum stað til greftrunar. Grunnvatnið 

rennur niður hlíðar og þegar inn á svæðið er komið fylgir það mörkum klappar og 

jökulruðnings (Halldór G. Pétursson, Jarðfræðingur NÍ, munnleg heimild, 24.mars 2011). 

 

3.5 Gróðurfar  

Gróðurfar er fjölbreytt á Norðurlandi og frábrugðið öðrum landshlutum vegna svokallaðs 

landræns loftslags eða meginlandsloftslags. Landrænt loftslag er einkennandi fyrir innsveitir 

norðausturlands frá Eyjafirði allt austur í Jökuldal. Ákveðin einkenni í gróðurfari fylgir slíku 

loftslagi svo sem tegundasamsetningu. Miklar andstæður mætast í gróðurfari á 

Norðausturlandi, allt frá gróskumiklum svæðum með ríkulegum gróðri yfir í örfoka land þar 

sem gróðurfar er afar lítið og fábreytt (Náttúrustofa Norðausturlands, vefpóstur, 15.apríl 

2011). Akureyri hefur oft verið sagður mjög gróinn bær. Það sést einkum á sumrin þegar horft 

er yfir bæinn frá Vaðlaheiði. Stórar aspir yfirgnæfa byggingar í eldri hlutum bæjarins og 

gróskumiklir garðar eru bænum mikið prýði.  

 

Í Kjarnaskógi er þétt vaxin skógur ýmissa 

trjátegunda eins og birkis og lerkis, en mun fleiri 

tegundir er þar að finna. Gróðursetning hófst i 

Naustaborgum árið 1985 af Skógræktarfélagi 

Eyjafjarðar. Þar eru nú um 600.000 plöntur. 

Margar tegundir trjágróðurs eru á svæðinu en 

algengustu tegundir eru greni, lerki og aspir. 

Krækiberjalyng, klettar með jökulrispum og ýmis 

móagróður er inn á milli skógarreitanna. 

Naustaflói er ríkur af ýmsum votlendisplöntum 

og Hundatjörn einnig (Johan Host, 

Skógræktarfélag Eyfirðinga, munnleg heimild, 

11. apríl 2011).  

 

Ræktað land eða tún er stór hluti af 

Naustaborgum. Þar eru oft hólf fyrir hesta en lítið 

annað fer fram á þessum stóra parti svæðisins.  

Stærsti hluti Naustaborga er flokkaður sem algróið land, það er, 90% eða meiri gróðurþekja. 

Mynd 7. Trjáreitir í Naustaborgum 

Mynd 8. Margar tegundir trjáplantna er að finna 
í Naustaborgum. Hér má sjá mynd af ungum 
Grenitrjám. 
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Ætla má að það sé um 80% svæðisins. Þótt klettaborgir séu áberandi eru þær flestar grónar að 

einhverju leyti. Þær eru þó eini parturinn af svæðinu sem hefur minni gróðurþekju en 10%. Á 

mynd 9 má sjá hvernig gróðurlendin skiptast í Naustaborgum eftir gögnum frá 

Náttúrufræðistofnun Íslands. Skóglendi og ræktað land hylur mestan hluta landsins eða um 

70%. Lyngmói er mjög útbreiddur, enda er það eitt útbreiddasta gróðurlendi á Íslandi 

(Hjálmar R. Bárðarson, 1999).  

 

 

 

 

Mynd 9. Kort af gróðurlendi Naustaborga. Skógrækt og ræktað land þekja langtum stærstan hluta svæðisins. 
Töluvert er um Lyngmóa og Fléttumóa og klapparsvæðum. Hægt er að sjá hvar fergin vex í Hundatjörn. 
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3.6 Halli og lega lands 

Stór hluti Naustaborga er hallandi landslag einkum vegna þeirra klettaborga sem þar er að 

finna. Svæðið er einnig staðsett alveg við rætur Súlumýra sem mynda töluverðan bratta vestan 

við Naustaborgir. Hæsti punktur Naustaborga nær rétt yfir 130 m.y.s samkvæmt útreikningum 

höfundar með gögnum frá Akureyrarbæ, og landið í heild liggur á hæðarbilinu 75-130 m.y.s. 

Þessi hæðarmismunur gerir það að verkum að mjög gott útsýni er yfir Akureyri til norðurs og 

Kjarnaskógs til suðurs upp á hæstu punktum. Hæð og bratti er þó ekki svo mikill að það hefti 

för þeirra sem vilja skoða sig um. Klettaborgirnar mynda einnig skjól og eru einn af nokkrum 

rýmismyndandi  landslagsþáttum á svæðinu.

Mynd 10. Hér má sjá gróðurþekju í Naustaborgum. Stærsti hluti er algróið land,  90% eða meiri 
gróðurþekja. Klettaborgirnar eru einu svæðin sem hafa minni en 10% gróðurþekju 
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Í nyrðri enda svæðisins ber meira 

á klettaborgunum en í þeim syðri 

eru nokkuð slétt tún sem gefa 

annað yfirbragð og svæðið verður 

mun opnara. Samspil þessara 

þátta gera þetta svæði af mikilli 

náttúruupplifun. Mynd 11 er 

unnin upp úr landfræðilegum 

gögnum frá Akureyrarbæ og 

gefur til kynna halla lands 

mældan í prósentum. Grænn litur 

táknar lág gildi eða lítinn halla, og 

rauður litur táknar há gildi eða 

mikinn halla. Mynd 12 sýnir 2. metra hæðarlínur ofan á loftmynd. Vegna þéttleika línanna er 

auðvelt að gera sér grein fyrir því hvernig landið liggur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 11. Halli sýndur í prósentum. Auðvelt er að greina 
klettaborgirnar og sléttu svæðin. 

Mynd 12. 2 metra hæðarlínur. Hér sést að túnin eru flest í smá halla. 
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3.7 Rýmismyndun 

Rýmisgreining snýst um að svara þeirri spurningu hvernig uppbyggingu landslagsins, það er 

að segja ytri umgjörð og útlit, er háttað á viðkomandi stað. Með rýmisgreiningu er hægt að 

lýsa landslagi rétt eins og hús, þak, veggir, gluggar og svo framvegis. Í landslagi getur það þá 

verið tré eða klettar sem mynda veggi og tún sem myndar gólfflöt. Veggirnir ramma þá inn 

flötinn og myndast þá rými (Swanwick & Land Use Consultants , 2001). Í Naustaborgum eru 

margir þættir í landslaginu sem mynda rými, allt frá stórum klettaborgum niður í litla hóla eða 

runna. Það eru þó viss svæði sem mynda afgerandi rýmismyndun. Við nyrðsta enda svæðisins 

þar sem gengið er inn blasir við manni opið svæði rammað inn af náttúrulegum veggjum, eða 

rýmismyndandi landslagsþáttum. Háir runnar, tré og klettar mynda náttúrulegt rými sem er 

góður grundvöllur fyrir upplifun eða staðsetningu gönguleiða og dvalarrýma. Nokkur svona 

rými finnast í Naustaborgum. Á mynd 14 sést hvernig dregnir hafa verið fram rýmismyndandi 

landslagsþættir og svo rýmin sem þeir mynda. Oftast eru þeir þættir sem mynda rými í 

Naustaborgum klettar eða tré, eða samblanda þeirra tveggja. Tekið skal fram að svæðin á 

mynd 14 eru eingöngu afgerandi rýmismyndanir, en ótal fleiri minni rými má finna á 

svæðinu. Þessi greining er unnin út frá eigin upplifun höfundar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 13. Trjágróður rammar inn fallegt svæði og myndar rými. 
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3.8 Dýralíf 

Fuglalíf er einstaklega fjölbreytt á og við Akureyri vegna fjölbreyttra aðstæðna. Í 

Naustaborgum má finna ýmis kjörlendi fugla s.s. hólma, tjarnir, móa og skóglendi. 

Fuglaskoðunarkofi er staðsettur  í Naustaborgum. Þar er fuglaplaggat með ljósmyndum og 

heiti fugla á svæðinu. Með endurheimt votlendis mun fuglalíf aukast til muna (Halldór G. 

Pétursson,  Jarðfræðingur NÍ, munnleg heimild, 24. mars 2011). 

Mynd 14. Hér sést hvernig rýmismyndandi landslagsþættir mynda rými. 
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3.9 Fornminjar 

Á árunum 1995-1999 fór fram fornleifaskráning í landi Akureyrar. Alls voru skráðar 375 

minjar á 22 jörðum. Minjasafn Akureyrar og Fornleifastofnun Íslands sáu um skráninguna. 

Þótt engar skráningar séu innan afmarkana Naustaborga sem slíkra, ber að nefna að bærinn 

Naust, sem staðsettur var vestan við íbúðarhús núverandi Nausta 1 er skráður til fornminja. 

Það mun bærinn hafa verið staðsettur þar 

sem nú er trésmiðja vestan íbúðarhúss 

Nausta 1. Bæjarhúsin hafa verið mun 

umfangsmeiri en trésmiðjan og því líklega 

leifar að finna á mun stærra svæði 

umhverfis hana þrátt fyrir að sléttað hafi 

verið úr bæjarhólnum á 8. áratug 20. aldar 

(Aðalskipulag Akureyrar, 2005-2018). Einnig er að finna í Naustaborgum gamalt 

búsetulandslag, eða útveggi býlis. 

 

3.10 Saga 

Í rituðum heimildum er Nausta, land það sem Naustaborgir standa í, fyrst getið á dögum 

Helga hins magra. Helgi og kona hans Þórunn hyrna voru þau fyrstu til þess að nema land í 

Eyjafirði stuttu eftir landnám Íslendinga árið 870. Þau settust loks að á Kristnesi, rétt norðan 

við Hrafnagil, eftir að hafa numið allan Eyjafjörðinn. Þar sem landnám Helga var mjög stórt 

fengu margir landnámsmenn sem síðar komu land hjá honum, auk þess sem börn hans og 

aðrir ættingjar fengu hluta af landnámi hans, hugsanlega Naustir. Töluvert er talað um land 

Nausta í uppbyggingarsögu Akureyrar. Akureyri var að drjúgum hluta byggð í landi Nausta. 

Naust var um aldir í einkaeign en sjaldnast sat eigandinn sjálfur um jörðina. Þegar þeir Árni 

Magnússon og Páll Vídalín fóru um landið í byrjun 18. aldar var séra Jón Árnason eigandi 

Nausta, en hann varð síðar biskup í Skálholti. Jörðin var mjög kostasöm að sögn Jóns 

Árnasonar og Páls Vídalíns: „Torfrista og stúnga næg og sjávarfang að nokkru gagni, 

silungsveiði og selveiði. Hvorutveggja hefur þó farið til rýrðar undanfarin ár,... Hætt er 

kvikfje á vorin fyrir Naustatjörn“ (Jón Hjaltason, 1990, 30). Þegar Kristján VII konungur 

keypti hluta úr Naustalandi undir Akureyrarkaupstað árið 1793, var Jón Jakobsson 

sýslumaður á Espihóli eigandi jarðarinnar. Í afsalabréfi til konungs ritar Jón um stærð hlutans: 

„nær frá og á sér upphaf í litla oddanum eða eyrinni, sem gengur fram í sjóinn 400 föðmum 

Mynd 15. Útveggir að hruni komnir. 
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sunnan við syðstu húsin í Eyjafjarðar kaupstað, og teygir sig þannig í norður, meðfram 

sjónum, alveg að réttum landamerkjum milli bæjanna Eyrarlands og Nausta sem er mín

eign“ (Jón Hjaltason, 1990, 75). Þannig fór að konungur átti hluta af Naustum til bygginga 

fyrir Akureyrarbæ. Samt sem áður var umdeilt hvar mörkin lágu. Jón sýslumaður og aðrir 

kaupmenn hlóðu vörðu til merkis um hvar landareign konungs endaði. Vegalengdin þar á 

milli virtist vera 480 faðmar en ekki 400 eins og stóð í afsalinu. Ekki kannaðist eigandi 

Nausta við að eiga svæði norðan vörðunnar, þannig skekkjan hefur væntanlega legið í 

mælingum Jóns sýslumanns. Árið 1821 komst loks föst skipan á lóðarmál á Akureyri, eftir 

margra ára deilur og mismunandi úthlutanir (Jón Hjaltason, 1990). 

 

3.11 Aðliggjandi svæði – Hamrar, Kjarnaskógur og Jaðarsvöllur 

Hamrar er fjölbreytt útivistar- og athafnasvæði sem liggur milli Kjarnaskógs og Naustaborga. 

Það er lögð áhersla á ferðamál, umhverfismál og almenna útivist með þarfir 

skátahreyfingarinnar og almennings í huga. Svæðið er mjög vinsæll viðkomustaður 

ferðamanna og er tjaldsvæðið, sem þar er, oft fullt yfir sumartímann. Svæðið er í heild sinni 

um 21 hektari og er í umsjón skátahreyfingarinnar (Vefsíða Hamra, sótt 2 .apríl 2011). 

Kjarnaskógur er skógur og útivistasvæði í Kjarnalandi, rétt vestan við Akureyri. Landið komst 

í eigu bæjarins árið 1910 og var nýtt af bæjarbúum til grasnytja og garðræktar. Árið 1946 fékk 

Skógræktarfélag Eyfirðinga aðstöðu fyrir gróðrastöð sína, sem enn er starfrækt þar. Árið 1952 

var svo hafist handa við friðun og skógrækt í Kjarnalandi. Í dag er svæðið um 800 ha og er 

trjágróður þar afar fjölbreyttur, en ríkjandi trjátegundir eru Birki og Lerki. Villigróður er 

einnig mjög fjölbreyttur og skráðar hafa verið 210 tegundir. Aðstaða til útivistar á svæðinu er 

mikil og góð, leikvellir, upplýstir göngustígar og gönguskíðabrautir svo eitthvað mætti telja 

(Johan Host, Skógræktarfélag Eyfirðinga, munnleg heimild. 11. apríl 2011).  

Golfklúbbur Akureyrar var stofnaður árið 1935. Núverandi aðstaða er að Jaðri þar sem 

starfræktur er 18 holu golfvöllur, aðstaða og félagsheimili (Vefsetur GKA, skoðað 15 apríl 

2011). Bæði þessi svæði eru mikið sótt af Akureyringum og gestum enda aðstaða til útivstar 

til fyrirmyndar. Góð tenging er á milli allra þessara svæða, enda öll hluti af græna trefli 

Akureyrar.  
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3.12 Aðkoma og göngustígar 

Akureryrabær hefur staðið af gerð og viðhaldi göngustíga í Naustaborgum undanfarin ár. 

Aðalstígarnir liggja meðfram klettaborgum og túnum á meðan minni stígar, eða skógarstígar 

liggja oft inn í þétta skógarlundi. Mikil náttúruupplifun fæst með því að ganga um svæðið því 

margir þættir verða á vegi manns, bæði sjónrænir og tilfinningalegir. Sett hefur verið upp 

skilti  sem sýnir göngustíga, reiðleiðir og 

upplýsingar um svæðið. Aðkoma að 

svæðinu er frá nokkrum áttum. Aðal 

inngangurinn er nyrðst á svæðinu, við 

enda naustahverfis og golfvallarins. Einnig 

eru tengingar frá stíg sem liggur meðfram 

golfvellinum vestanverðum. Sá stígur er 

flokkaður sem reiðleið, en notast að 

einhverju leyti af göngufólki. Tengingar frá Hömrum og Kjarnaskógi eru við syðri enda 

svæðisins

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 16. Komið inn í Naustaborgir að norðanverðu. 

Mynd 17. Kortið sýnir helstu stíga innan Naustaborga og aðkomu að svæðinu. 
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3.13 Landslagsheildir

Við flokkun lands í landslagsheildir er stuðst við ákveðna þætti sem mynda það landslag sem 

mat skal lagt á að hverju sinni. Þættirnir eru: jarðfræði, gróðurfar, vatnafar, landnotkun og 

landform. Þessir þættir eru síðan allir bornir saman og lagðir yfir hvorn annan. Allt landið er 

flokkað niður í landslagsheildir og í hverri heild eru ákveðnir þættir sem móta stærð og lögun 

heildarinnar. Afmörkun hverrar heildar ræðst að miklu leyti af landformum, þ.e.a.s. sú 

umgjörð sem lokar á frekari sýn áhorfandans. Til að mynda geta þetta verið fjallgarðar, hólar 

eða hryggir. Einnig geta skörp skil á t.d. gróðri greint á milli heilda (Swanwick & Land Use 

Consultants, 2002). Þessi flokkun var unnin út frá eigin vettvangsferðum og ljósmyndum, sem 

og gögnum Náttúrufræðistofnun Íslands að einhverju leyti. Kynna þurfti sér landssvæðið vel 

bæði út frá náttúrufari, menningu og legu, og nýta sér þær heimildir sem til eru. Tekið er fram 

að höfundur studdist aðeins við þá aðferðafræði sem kynnt var hér að ofan og í kaflanum 

Gögn og aðferðir að hluta til. Farið er eftir helstu stefnum aðferðafræðinnar en áherslum 

örlítið breytt vegna smæðar landsins sem unnið er á. Afmörkun, göngustígar og fleiri 

kennileiti eru höfð inn á öllum kortum til þess að staðsetja sig. Á eftirfarandi kortum sjáum 

við svæðið flokkað niður eftir þeim náttúrufarsþáttum sem ríkjandi eru. 

Mynd 18. Hér sést hvernig trjágróður liggur um Naustaborgir. Höfundur merkti aðeins inn uppkominn 
trjágróður. Plantað hefur verð í fleiri svæði nýlega. 
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Mynd 19. Ræktað land tekur upp stóran hluta af Naustaborgum. Hér sést hvernig þau skiptast upp. 

Mynd 20. Svæðið dregur nafn sitt af klettaborgum á svæðinu. Þær setja mikinn svip á svæðið og eru 
óneitanlega eitt af kennileitum þess. 
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Til þess að meta landkosti Naustaborga var landið flokkað upp í mismunandi landslagsheildir 

og deilisvæði þeirra. Hér er átt við greiningu lands á þann hátt að einsleit landssvæði eru 

afmörkuð út frá sameiginlegum einkennum í náttúrufari, landslagi og landnotkun. Með þessu 

móti er grundvöllur lagður að ákveðnum skipulagseiningum sem auðveldar afmörkun svæða 

og ákvörðun um landnotkun. Naustaborgum var skipt upp í fjórar landslagsheildir og innan 

þeirra eru 5 deilisvæði.  

 

Seinasti hluti greiningarinnar er að meta hverja landslagsheild fyrir sig. Gildi hverrar heildar 

er fengið með því að leggja saman þætti sem snúa að gróðurfari, nýtingu, gæðum og 

möguleikum. 4 er hæsta gildið og þarf svæði sem uppfyllir slíkar kröfur að hafa alla þá þætti 

til staðar sem nefndir eru hér að framan. 

 

Mynd 21. Votlendi í Naustaborgum. 
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A – Upplifun. Svæði sem tekur sérstaklega vel á móti manni. Tvö rými sem göngustígur 

skiptir   upp í miðjunni. Hávaxin tré ramma inn flötinn og skapa mikið upplifunargildi. Miklir 

möguleikar til    staðar á þessu svæði. 

B – Votlendi. Svæðið er alveg slétt og einkennist af lágvöxnum votlendisgróðri. Eitt 

mikilvægasta svæði Naustaborga ef litið er til dýralífs. 

C – Hálendi. Svæðið einkennist af klettaborgum og hlíðum Súlumýra. Klettaborgirnar eru 

snauðar gróðri en inn á milli á svæðinu má finna skógarreiti. 

C1 – Þéttur skógarreitur innan svæðisins. Hér eru miklir möguleikar til útivistar. Litla lundi er 

hægt að finna á milli trjánna. 

D – Sléttlendi. Svæðið einkennist af frekar sléttum túnum sem skipt er niður með skurðum. 

Lítill trjágróður er á svæðinu. 

D1 – Sléttur flötur sem rammaður er inn af klettaborgum og gróðri.  

D2 – Votlendisjarðvegur að hluta til og trjágróður á sléttum fleti. 

D3 – Stórt tún í töluverðum halla, rammað inn til norðurs og austurs af klettum og gróðri. 

D4 – Gæti hugsanlega flokkast sem hluti af Naustaflóa. Skurðir og lágvaxin votlendisgróður 

ríkjandi.

Mynd 22. Svæðið flokkað niður eftir landslagsheildum. 



  
 

24 

 

 

 

3.14 Andi staðar 

Genius loci, eða andi staðar vísar til þeirra gæða og sérkenna sem ákveðinn staður hefur. Andi 

staðar er óáþreifanlegur en er oft mikilvægur til þess að lýsa nánar ásýnd landslags eða 

tilfinningu. Það eru margir þættir sem geta skapað anda staðarins og fer það eftir tilfinningu 

hvers og eins hvernig hann upplifir staðinn (Bell, 2004). Nauðsynlegt er að heimsækja staðinn 

oftar en einu sinni og gera sér grein fyrir staðháttum til þess að finna hinn sérstaka anda staðar 

í hverju tilviki fyrir sig. Oft getur verið erfitt að lýsa því með orðum hver tilfinningin er þegar 

maður heimsækir einhvern ákveðin stað. Ef að svæðið býr yfir mjög sérstöku náttúrufari eða 

öðru sem vekur upp tilfinningar er auðveldara að greina hann. Naustaborgir býr óneitanlega 

yfir mikilli náttúrufegurð og kyrrð. Svæðið er ekki mjög mikið notað miðað við önnur 

útivistasvæði í grennd við Akureyri. Þegar maður gengur um svæðið upplifir maður sterk 

tengsl við náttúruna. Háar klettaborgir gefa svæðinu tignarlegt yfirbragð og þéttir trjálundir 

Mynd 23. Svæðin flokkuð eftir gæðum. 
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skapa skjól og ganga sem spennandi er að ganga um. Slétt tún og mýrlendi Naustaflóa gefa 

manni aukið útsýni og fuglalíf eykur enn frekar náttúruupplifun staðarins. Það er því kyrrðin 

sem gefur svæðinu rómantískan blæ í bland við tignarlegar klettaborgir.  

 

4. Saga og þróun útfarasiða 

Saga útfara er saga mannkyns. Útfarasiðir eru eins gamlir og siðmenningin sjálf. Að grafa eða 

búa um lík fyrir endurfæðingu er elsti siður mannkyns sem vitað er um. Sérhver söfnuður og 

siðmenning hlúa vel að hinum látnu, hver á sinn hátt. Allar rannsóknir á útfarasiðum 

mismunandi menningaheima eiga þrjá hluti sameiginlega: 

• Kveðjuathafnir og helgisiðir. 

• Heilagur staður fyrir þá liðnu. 

• Minnismerki (Kerrigan, 2007). 

 

4.1 Upphaf greftrunar 

Fyrstu heimildir um meðferð látinna manna er um 300.000 ára gamlar. En í þær árþúsundir  

þar á undan í þróunarsögu mannsins er aðeins hægt að geta sér til um útfarasiði. 

Vel varðveittar beinagrindur Neanderdalsmanna hafa fundist víðsvegar um Evrópu. Flestar 

leifar hafa fundist í Frakklandi, en einnig á Gíbraltar og N-Afríku. Leifarnar eru svo vel 

varðveittar þar sem hann var fyrstur til þess að sýna látnum meðbræðrum sínum þá virðingu 

að búa þeim leg (Dan, 1974). Fyrstu greftrunirnar gætu hafa verið óviljandi. Veiðimenn sem 

voru særðir eða veikir voru skildir eftir af félögum sínum, sem lokuðu þá inn í hellum til þess 

Mynd 24. Horft til vesturs upp Súlumýrar. Mynd 25. Fallega lundi er að finna á mörgum stöðum í 
Naustaborgum. 
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að verja þá frá villtum dýrum. Þegar þeir jöfnuðu sig á meiðslum sínum ýttu þeir steinunum 

frá og héldu áfram för sinni. Sumir jöfnuðu sig ekki og urðu að mjög áhugaverðum 

fornleifafundum, með spjótum og öðrum persónulegum munum (Pettitt, 2002). 

Beinagrindurnar hafa einnig fundist í litlum tunnulaga holum frá tímum Neanderdalsmanna, 

þar sem líkin hafa verið jarðsett sitjandi í hnipri. Hjá þeim hafa fundist ýmsir munir, sem veita 

innsýn í með hvaða hugarfari líkin voru jörðuð. Dagleg áhöld og matur í gröfunum benda til 

trúar á  líf handan grafar. Það eru fyrstu óræku vitnisburðir um trúarbrögð (Dan, 1974).  

Á miðöldum var farið að grafa þá liðnu í kringum kirkjur. Þetta skapaði fljótt ýmis vandamál. 

Garðarnir fylltust á skömmum tíma og kirkjan fór að selja sömu gröf oftar en einu sinni, 

þannig að hver hola var fyllt með líkum. Upp spruttu sjúkdómar sem dreifðust hratt milli 

manna og varð urðu að ýmsum faröldrum. Þrátt fyrir þetta urðu kirkjugarðar oft miðpunktur 

félagslegra athafna þar sem fólk kom fyrir mörkuðum og hitti vini og vandamenn. Af ýmsum 

ástæðum fóru yfirvöld að vilja færa kirkjugarða frá mannlífinu út úr borgum. Ein af þeim var 

uppspretta sjúkdóma vegna óreiðu og óhreinlætis og einnig vegna þess að borgirnar höfðu 

vaxið þétt að kirkjugörðunum svo ekki var unnt að stækka þá. Þannig urðu til fyrstu 

kirkjugarðarnir sem staðsettir voru í náttúrulega grónu landi.     

 

4.2 Kirkjugarðar og útfarasiðir á Íslandi 

Saga greftrunar á Íslandi á sér langa sögu, eða allt aftur í fornöld um 870 – 1000 þegar 

Íslendingar voru grafnir í lágum haugum eða dysjum. Líkbrennsla tíðkaðist ekki hér eins og 

venjan var á Norðurlöndum á þeim tíma. Greftrun í kistum þekktist hérlendis en var ekki 

algeng. Einstaka sinnum gerðist það að menn voru heygðir í litlum bátum. Oftast voru 

grafirnar eða kumlin höfð stutt frá bæ þar sem hinn látni átti heima. Sett voru persónulegir 

munir með í grafirnar, til dæmis vopn fyrir karlmenn og skartgripir fyrir konur. Einnig kom 

fyrir að settur var matur með (Ágúst Ólafur Georgsson, 2006) sem bendir til trúar á eftirlíf 

eins og tíðkaðist hjá Neanderdalsmönnum (Dan, 1974).  Eftir að Íslendingar tóku kristni um 

árið 1000 var farið að jarða í kirkjugörðum (Ágúst Ólafur Georgsson, 2006), enda 

grundvallarviðhorf kristinnar trúar að lík skuli greftruð í vígðum reit. Kirkjugarðar voru 

þannig uppbyggðir að í garðinum miðjum var kirkjan. Einn eða tveir inngangar voru inn í 

garðinn og við aðalinnganginn var kirkjugarðshlið, eða sáluhlið. Garðarnir voru yfirleitt 

kringlóttir eða sporöskjulaga. Sjá má merki um hringlögunina í nokkrum kirkjugörðum sem 

enn eru í notkun, en eru orðnir ferkanntaðir í dag. Girðingin í kringum garðana var upphlaðin 
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úr grjóti oft með torfi ofan á. Þessum görðum var ætlað það hlutverk að vera vígi og aðgreina 

grafreiti kristinna frá vanheilagri jörð (Karl Guðjónsson, 2005). 

Talsverður munur var á útfarasiðum kaþólsku og lútersku kirkjunnar. Sú fyrrnefnda tók 

almennt meiri þátt í dauða og greftrun, og lagði áherslu á fyrirgefningu og frelsun hins látna á 

meðan greftrun í lúterskum sið tók langan tíma með bænum, signingum og sálmum (Ágúst 

Ólafur Georgsson, 2006). 

  

4.3 Upphaf bálfara 

Rekja má sögu líkbrennslu aftur til nýsteinaldar, um 3000 f.Kr. Þegar leið á nýsteinsöldina 

breiddist líkbrennsla út um alla Evrópu, allt til Rússlands, þar sem fundist hafa vel skreytt 

duftker frá þeim tíma. Í þúsundir ára hafa Indverjar brennt látna ástvini undir berum himni, 

eða síðan indusmenningin, sem hindúasiður er ofinn úr, tók að blómgast um 2500 f.Kr. 

Líkbrennsla barst til landa þar sem nú eru Bretlandseyjar, Spánn og Portúgal á miðri bronsöld 

(2500-1000 f.Kr.). Grafreitir þar sem duftker voru jarðsett, finnast frá þessum tíma á 

landsvæðum þar sem nú er Ungverjaland, Norður-Ítalía, norðanverð Evrópa og Írland. 

Bronsöld hófst á Norðurlöndum um 1800 f.Kr. og skiptist í tvö meginskeið. Fyrra skeiðið 

einkenndist af þeim greftrunarsið að aska hinna látnu var sett í steinkistur sem jarðaðar voru 

eða askan sett í holaðan eikarbol sem komið var fyror undir hvelfdum jarðhaugum. Á seinna 

skeiðinu var aska hinna látnu sett í leirker sem lögð voru í náttúrulega eða manngerða hauga 

(Neegaard, 2008). 

Meðal Forn-Grikkja og Rómverja var líkbrennsla algengasta form útfara. Í gyðingdómi og 

frumkristni var algengara að búið væri um hina látnu í grafhvelfingum og um 400 e.Kr., þegar 

kristni varð ríkistrú, var líkbrennsla nær aflögð í Rómarveldi til aðgreiningar frá grafarsiðum 

heiðinna manna (Birch, 1984). 

Á Norðurlöndum voru bálfarir nokkuð algengar um tíma á víkingaöld, og frágangur kumla 

með haugfé og öðru sem við átti. Margt bendir til þess að bálfarasiðurinn hafi verið aflagður 

af því fólki sem fór að nema ný lönd. Þegar meirihluti íbúa landanna tók kristni, virðast 

bálfarir hafa aflagst af stórum hluta. Ástæðan var þó ekki trúarlegs eðlis, heldur frekar sú að 

kristnir vildu aðgreina sína útfarasiði frá þeim siðum sem fyrir voru. 

 

Á heimssýningunni í Vín árið 1873 sýndi ítalskur prófessor líkbrennsluofn sem hann hafði 

þróað og fullgert. Ári seinna var fyrsta bálfarafélag heimsins stofnað í Bretlandi. Þetta 

markaði upphaf bálfarahreyfingar nútímans. Í þá daga var allt aðþrengt í kirkjugörðum. Þeir 
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voru staðsettir í miðjum borgum og var frágangurinn ekki sem skyldi. Forvígismenn bálfara 

vildu láta leggja bann við greftrun í þéttbýli og ráku áróður fyrir líkbrennslu. Að þeirra dómi 

var hún það eina til þess að tryggja viðunandi hreinlætis og heilbrigðisaðstæður við útfarir. 

Við lok nítjándu aldar hönnuðu verkfræðingar hentugan ofn til bálfara, svokallaðan 

sjálfkveikiofn. Þannig voru fyrir hendi tæknilegar forsendur til þess að breyta útfaraháttum 

almennt yfir í bálfarir (Neegaard, 2008). 

 

Á síðari hluta 20. aldar hefur þróun bálfara verið hröð víða um heim. Í Bandaríkjunum er 

hlutfallið 20%. í Japan eru bálfarir langtum tíðastar en þar er hlutfallið um 99% af tölu útfara. 

Á Norðurlöndum hefur þessi þróun einnig verið mjög hröð og er hvað hæst í Danmörku og 

Svíþjóð þar sem hlutfallið er um 75% (Neegaard, 2008). 

 

4.4 Bálfarir á Íslandi 

Árið 1915 samþykkti Alþingi lög um líkbrennslu á Íslandi eftir að læknar gerðust baráttumenn 

fyrir bálförum hér í upphafi tuttugusta aldar eins og raunin varð í Englandi og víðar. Bentu 

þeir á að brýnt væri að koma upp bálstofu af hreinlætis- og heilbrigðisástæðum því oft var 

umbúnaður jarðneskra leifa til vansa sökum fjárskorts og vanhirðu.  

Árið 1930 var skipuð nefnd sem gera átti tillögur um bálstofu og staðsetningu hennar. Lítið 

gerðist í þessum málum fyrr en árið 1934 þegar Bálfarafélag Íslands var stofnað. Fyrst var 

rætt um að hægt væri að fá hagkvæm kjör á líkbrennslu í Danmörku og hægt væri að senda lík 

þangað með Eimskip þangað til bálfarastofa yrði komin á Íslandi. Félagið mætti mikilli 

andspyrnu í þjóðfélaginu en forvígismenn félagsins skrifuðu greinar til að útbreiða þekkingu 

um bálfarir. Þeim var svarað með ádeilugreinum í tímaritum og blöðum. 

Árið 1945 veitti viðskiptaráð samþykki sitt til yfirfærslu gjaldeyris vegna kaupa á tveimur 

rafmagnshituðum líkbrennsluofnum frá Svíþjóð og árið 1948 var svo fullkomin bálstofa reist 

við Fossvogskirkju. Fyrsta bálförin á Íslandi fór fram þann 31. júlí 1948, sama dag og 

Fossvogskirkja var vígð. 

Á Íslandi hafa bálfarir færst í vöxt hægt og sígandi. Samkvæmt tölum úr tilkynningu 

Kirkjugarða Reykjavíkurprófastdæma eru þær um 30% af öllum útförum á 

höfuðborgarsvæðinu en 17-20% af heildarfjölda útfara á landinu öllu árið 2010. Til 

samanburðar voru bálfarir 17% af öllum útförum á höfuðborgarsvæðinu árið 1996 og rúmlega 

11% af heildarfjölda útfara á landsvísu. Bálförum hefur því fjölgað töluvert á Íslandi 

undanfarin ár og líkur eru á að þeim fjölgi enn frekar. 
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4.5 Lög og reglur – breytt ásýnd 

Lög og reglugerðir um kirkjugarða hafa haft mikil áhrif á ásýnd og rekstrarform garðanna í 

gegnum árin. Fyrstu lög um kirkjugarða á Íslandi voru sett árið 1901. Þau lög voru samin til 

þess að koma í veg fyrir vanhirðu og niðurníslu garðanna eins og þeir voru oft á þeim tíma. Í 

reglugerð voru tekin fram ýmis gagnleg atriði eins og meðferð og notkun, göngustígar og 

útvísun grafreita (Alþingistíðindi, 1901).  

 

Lög um kirkjugarða komu svo út öðru sinni árið 1932 með breyttum áherslum og mun 

umfangsmeiri og ítarlegri. Mönnum þóttu garðarnir enn ekki nógu vel hirtir og einbeittu sér 

að því að tryggja að svo yrði. Þessi lög mörkuðu nýja tíma fyrir stjórnun, ásýnd og umhverfi 

kirkjugarða (Karl Guðjónsson, 2005).  

 

Ný lög tóku svo gildi árið 1963. Í greinagerð með frumvarpinu kemur fram að á þessu tímabili 

hafi orðið breytingar á skipulagi kirkjugarða hjá nágrannaþjóðum okkar og víða um heim. 

Meiri áhugi var að vakna um að sýna kirkjugörðum meiri ræktarsemi en áður, girða þá 

sómasamlega, skipuleggja grafstæði og gangbrautir og prýða þá trjágróðri. Helstu breytingar 

snéru að fjármálum og tekjuöflun garðanna. Flutt var ábyrgð ýmissa mála frá prófasti og 

biskupi yfir til skipulagsnefndar kirkjugarða og umsjónamanns kirkjugarða. Kirkjugarðasjóði 

var komið á legg og kirkjugörðum tryggðar árlegar tekjur sem varð forsenda þess að hægt var 

að fara í dýrari framkvæmdir (Alþingistíðindi, 1962). 

Þau kirkjugarðalög sem við búum við í dag voru sett árið 1993. Þau kallast „Lög um 

kirkjugarða, greftrun og líkbrennslu“. Tilgangur þessara laga var að sameina kirkjugarðalögin 

frá 1963 og lög um líkbrennslu frá árinu 1915, ásamt því að endurskoða þau. Það sem lýtur að 

ásýnd og umhverfi kirkjugarðanna helst að mestu leyti óbreytt (Alþingistíðindi, 1992-93). 

 

Ljóst er að kirkjugarðar hafa breyst mikið í aldanna rás, frá gamla sveitakirkjugarðinum til 

nútíma borgarkirkjugarðs. Fyrr á öldum var lítið hugsað um skipulag. Fólk var jarðsett þar 

sem pláss fannst, en þjóðfélagsstaða gat sagt til um hvar í garðinu fólk fékk leg. Ganga þurfti 

á leiðum til þess að komast á milli staða innan garðsins því hver þumlungur var nýttur. Hlaðni 

kirkjugarðssveggurinn og hringlótta formið heyra sögunni til. Í dag eru kröfur um viðhald og 

skipulag kirkjugarða miklar. Nú þarf að hafa stíga fyrir gangandi fólk, bílastæði fyrir bíla og 

akvegi fyrir vélar og farartæki um garðinn. Gróður skal vera til skjóls og prýði og húsnæði og 

geymslur fyrir ýmsa starfsemi kirkjugarðanna. Þeir eru ekki bara geymslustaður látinna heldur 
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þjóna líka sem útivistasvæði fyrir fólk, til athafna og slökunar, þó með þeim formerkjum að 

staðurinn er friðhelgur (Karl Guðjónsson, 2005). 

 

 

5. Kirkjugarðar Akureyrar 

Á Akureyri eru starfræktir tveir 

kirkjugarðar, á Naustahöfðanum og í 

Lögmannshlíð. Byrjað var að grafa í 

kirkjugarðinum á Naustahöfðanum í júlí 

árið 1863. Í bók Sverris Pálssonar, Saga 

Akureyrarkirkju er sagt frá því hvernig 

tilurð og upphaf kirkjugarðsins var. Landið 

var hluti af jörðinni Naustum sem þá var í 

eigu séra Daníels Halldórssonar prófasts á 

Hrafnagili. Sagt er í bókinni að hann hafi 

gefið Akureyrarkaupstað landsskika uppi á Naustahöfða undir kirkjugarð. Þá var talið að uppi 

á höfðanum væri skásta kirkjugarðsstæðið í nágrenni kirkjunnar. Grasi gróinn 

moldarjarðvegur og sæmileg jarðvegsdýpt (Sverrir Pálsson, 1990). 

Alls er garðurinn rétt um 11 ha að stærð með ónotuðum svæðum. Á hvern hektara má reikna 

með um 1200 kistugröfum og er þá 

innifalið allt stíga og vegakerfi innan 

garðsins. Í dag eru grafnir 120-130 látnir á 

ári hverju (Smári Sigurðsson, 

framkvæmdastjóri kirkjugarða Akureyrar, 

munnleg heimild, 7 mars 2011). 

Í Lögmannshlíð hefur staðir kirkja um 

árabil, sennilega frá því skömmu eftir 

kristnitöku. Sú kirkja sem nú stendur var 

reist í kringum 1860. Líklegt þykir að 

kirkjugarður hafi staðið við kirkjuna alla tíð. Árið 1980 náðust samningar milli 

Akureyrarsóknar og Lögmannshlíðarsóknar um sameiningu þessara tveggja garða undir 

heitinu Kirkjugarðar Akureyrar (Vefsíða kirkjugarða Akureyrar,  sótt 13 apríl 2011). 

Mynd 26. Kirkjugarður Akureyrar. Horft yfir garðinn til 
norðurs. 

Mynd 27. Kirkjan í Lögmannshlíð. 
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6. Niðurstöður og tillögur  

6.1 Inngangur 

Í upphafi verkefnisins voru sett fram markmið og spurningar sem leitast er eftir að svara. Í 

þessum kafla skal því svarað út frá þeim forsendum og greiningum sem gerðar hafa verið hér 

að ofan, ásamt því að koma með tillögur að breyttri landnýtingu svæðisins sem snýr að 21. 

aldar grafreitum. Upphaflega var farið af stað með það í huga að sýna fram á að Naustaborgir 

sé hentugur staður fyrir slíkan grafreit. Eins og áður var sagt er svæðið skilgreint sem óbyggt 

svæði í aðalskipulagi Akureyrar. Það er hinsvegar notað sem útivistasvæði enda uppfyllir það 

flestar þær kröfur sem slíkt svæði þarf að hafa. Svæðið er á milli tveggja mikilvæga svæða í 

bæjarlandi Akureyrar sem laða að sér mikinn fjölda fólks. Mikilvægt er því að koma framtíðar 

landnotkun á hreint fyrir Naustaborgir svo það geti verið með í skipulagsferlum 

bæjaryfirvalda um ókomna framtíð.  

 

6.2 Hvernig henta landkostir í Naustaborgum fyrir grafreiti? 

Til þess að svara spurningunni verður bæði að skoða vel hvernig kirkjugarðar og grafarsiðir 

hafa þróast og í hvaða átt þeir eru að þróast. Einnig verður tekið mið af þeirri  greiningarvinnu 

sem gerð hefur verið og  bera saman við þörfina á nýjum grafreit fyrir Akureyri. Eins og áður 

kom fram þurfa Akureyringar nýjan grafreit árið 2020 (Smári Sigurðsson, framkvæmdastjóri 

kirkjugarða Akureyrar, munnleg heimild, 24 febrúar 2011). Í aðalskipulagi Akureyrar 2005-

2018 er gert ráð fyrir nýjum kirkjugarði sunnan Lónsár nyrst í Glerárhverfi. Mörg rök mæla 

með þeirri staðsetningu, ekki síst skipulagsleg. Lónsá er hinsvegar langt frá núverandi 

kirkjugarði þar sem öll aðstaða er til staðar. Akureyri er land-lítið sveitarfélag og þarf að nýta 

svæðin vel. Ef garðurinn færi í Naustaborgir væri hægt að nýta Lónsá sem byggingarland.   

Stjórn kirkjugarða Akureyrar er mikið í mun að vel takist til með skipulag nýs garðs og vilja 

því skoða öll þau tækifæri sem ef til vill eru til staðar (Smári Sigurðsson, framkvæmdastjóri 

kirkjugarða Akureyrar, munnleg heimild, 24 febrúar 2011). Í bæjarlandinu eru mörg svæði 

sem koma til greina fyrir greftrun og eitt af þeim er Naustaborgir. 

 

 

Eitt af markmiðum verkefnisins var að skoða nýja nálgun varðandi greftrun á 21.öldinni. Þessi 

nýja nálgun felst í því að brjóta upp hið hefðbundna kirkjugarðsform og samtvinna það 
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núverandi grónum útivistasvæðum í bæjarlandinu. Ein af ástæðunum fyrir því er vaxandi 

fjölmenningssamfélag sem leiðir af sér fjölbreyttari form trúarathafna og greftrana. Líkur eru 

á að bálfarir verði á næstunni leiðandi form gretrunar. Eins og tölur sýna fjölgaði bálförum á 

höfuðborgarsvæðinu úr 17% af öllum útförum árið 1996 upp í 30% árið 2010, og á 

landsbyggðinni úr 11% í 17-20%. Samkvæmt tilkynningu frá Kirkjugörðum 

Reykjavíkurprófastdæma verða duftgrafir orðnar jafn algengar kistugröfum ef þróunin verði 

svipuð næstu ár. Það eitt skapar nýja möguleika varðandi alla umgjörð grafarstaða. 

Samkvæmt spá Hagstofu Íslands er gert ráð fyrir því að fjöldi látinna á hverja 1000 íbúa á 

Íslandi muni hækka úr 6,3 dauðsföllum árið 2010 í 9,7 árið 2050. Samkvæmt þessari spá mun 

fjöldi látinna á Íslandi fara úr 1988 árið 2010 í 4052 árið 2050 (Hagstofa Íslands, 

mannfjöldaspá, sótt 3.apríl 2011). Ástæða þess er að hluta til hversu stórir árgangar eru af 

fólki sem er eldra en 70 ára. Allar vestrænar spár benda í sömu átt (Smári Sigurðsson, 

framkvæmdastjóri kirkjugarða Akureyrar, munnleg heimild, 24 febrúar 2011). Þessar spár 

segja okkur að kirkjugarðar og grafarsvæði muni fyllast enn hraðar en áður. Önnur ástæða er 

bætt landnýting. Til samanburðar má nefna að kistugröf tekur um 3 fermetra lands en gröf 

fyrir duftker tekur ½ fermetra. Þessi þróun gefur færi á betri nýtingu á núverandi 

útivistarsvæðum, auk þess sem viðhald verður markvissara. Þessi nálgun getur því verið 

jákvæð á svæðum sem eru vistfræðilega viðkvæm og nú þegar er undir töluverðu álagi vegna 

aukinnar umferðar fólks. 

 

Ef að tekið er mið af greiningarvinnunni sem unnin hefur verið fyrir svæðið hér að ofan, er 

auðvelt að komast að þeirri niðurstöðu að svæðið hefur allt það sem hægt er að sækjast eftir 

fyrir grafreit. Jarðfræði svæðisins bendir til að hentugur jarðvegur sé í núverandi túnum á 

svæðinu og jarðvegsdýpt nóg. Höfundur telur nauðsynlegt að frekari rannsóknir á 

jarðvegsdýpt fari fram því ekki gafst kostur á slíkri framkvæmd við vinnslu verkefnisins. Allt 

bendir þó hinsvegar til þess að auðvelt sé að grafa niður á allavega 3 metra dýpt, eins sést á 

þeim fjölmörgu framræsluskurðum sem um svæðið liggja. Ekki er hægt að fara með 

greftrunarsvæði út fyrir túnin þar sem jökulruðningur og klappir eru ríkjandi annarsstaðar, 

enda engin ástæða til.  

 

Landslagið á svæðinu skapar skemmtilega umgjörð. Klettaborgir sem gefa svæðinu sérstöðu 

og trjágróður sem skapar þá stemningu sem vænst er til á slíku svæði. Svæðið er margskipt 

svo auðvelt er að taka svæðin í notkun til greftrunar eftir þörfum hverju sinni. Þetta er svæði 

sem lifandi fólk sækir í vegna náttúrufegurðar. Nóg pláss er fyrir alla, þ.e. svæðið er nógu 
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stórt svo ekki þarf að skerða þau lífsgæði sem nýtt hafa verið til þessa heldur aukið í. Kostir 

þess að hafa grafreit í Naustaborgum og kostir þess að sameina grafreit og útivistasvæði eru 

ótvíræðir. Ekki er tekið land af öðru undir grafreit, svæðið er stórt eins og áður segir og af 

litlu leyti nýtt í dag nema sem hestahólf af einhverju leyti. Svæðið er nálægt núverandi 

grafreit þar sem búið er að byggja upp alla aðstöðu svo sem vélageymslur, 

starfsmannaaðstöðu auk líkhúss og kapellu.  

Í kirkjugarð koma fleiri lifandi en látnir. Þeir eru meðal fjölförnustu útivistasvæða 

samfélagsins (Smári Sigurðsson, framkvæmdastjóri kirkjugarða Akureyrar, munnleg heimild, 

24 febrúar 2011). Þangað kemur fólk alla daga ársins sama hvernig viðrar. Það eru ekki bara 

syrgjendur sem þangað fara. Grafreitur er ekki bara geymslustaður látinna, heldur líka staður 

sem skapar lifandi fólki fallegt og rólegt umhverfi.  

 

 

6.3 Niðurstöður landslagsgreiningar 

Ef við setjum saman kortin sem unnin voru í kafla 4.11, 

landslagsheildir, má sjá hvernig svæðið byggist upp. Norðurhluti svæðisins er mjög gróinn 

trjágróðri og þar eru klettaborgir ríkjandi landslagsþáttur. Í syðri hlutanum ber meira á 

sléttlendi og túnum eins og sést á mynd 28.  

Mynd 28. Samanlagt kort úr landslagsgreiningunni. 
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Ef við lítum á jarðfræði svæðisins með tilliti til hugsanlegra grafarsvæða má sjá að 

möguleikarnir eru fjölmargir. Hinsvegar verður að hafa í huga að jarðvegurinn samanstendur 

að mestu leyti af jökulbergi sem er harðnaður jökulruðningur. Ekki þykir góður kostur að 

grafa á slíku svæði þar sem hann er mjög harður. Þessi jarðvegur myndar heilmikið landslag 

undir yfirborðinu sem rannsaka þyrfti frekar ef framkvæmda er hugað  í slíkum jarðvegi. Þar 

sem gróðurlendi er þurrt er það oft vísbending um að stutt sé niður á klöpp, en ekki fer á milli 

mála hvar sjálfar klettaborgirnar eru staðsettar og þarf lítið að tala um tilgangsleysi þess að 

reyna gröft þar.  

 

Grunnvatn er annar þáttur sem verður að taka tillit til. Það streymir niður úr hlíðum Súlumýra 

og flýtur ofan á jökulruðningnum eða öðru bergi. Leggjast þarf í frekari rannsóknir á dýpt 

grunnvatns á svæðinu. Þá standa eftir þau tún eða ræktuð lönd sem fyrir finnast á svæðinu. 

Þar ætti jarðvegsdýpt er vera nóg og grunnvatn ætti ekki að vera vandamál þar sem það fylgir 

mörkum jökulruðnings og klappar. Yfir 30 ha eru af ræktunarlandi í Naustaborgum 

samkvæmt útreikningum höfundar, og gætu þau öll komið til greina sem grafarsvæði. Á mynd 

29 sést hvernig hugsanleg grafarsvæði dreifast um landið. Það svæði sem þyrfti að gera ráð  

 

 

fyrir greftrun í ætti ekki að vera minna en 25-30 ha, samkvæmt upplýsingum frá 

Kirkjugörðum Akureyrar. Þau rök eru bæði skipulagsleg og fjárhagsleg. Of dýrt er að gera 

Mynd 29. Hugsanleg grafarsvæði tekin saman miðað við niðurstöður 
landslagsgreiningarinnar. 
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grafreit á minna svæði og skipulagslega er kostur að finna svæði sem dugar til lengri tíma, en 

ef við lítum á tölur um aukningu á líkbrennslu leiðir það væntanlega til þess að minna 

landsvæði þarf fyrir grafreiti en áður.  Í Naustaborgum þyrfti að finna stað sem byrja ætti að 

grafa í og taka svo ný svæði til notkunar eftir þörfum. Þannig getur tekið marga áratugi að 

fylla þau svæði sem byrjað er að grafa í, meðan hin haldast í upprunalegu horfi. 

 

Samkvæmt aðalskipulagi Akureyrar 2005-2018 er gert ráð fyrir nýrri íbúabyggð sunnan við 

núverandi íbúabyggð í Nausthverfi. Sú byggð á að ná alveg upp að Naustaborgum og út að 

landi Hamra og Kjarnaskógs í suðri. Á myndinni hér fyrir neðan sést hvernig lega nýju 

byggðarinnar er áætluð. 

Höfundur telur rökrétt að reisa þarna byggð en fara verður gætilega í staðsetningu hennar. 

Passa verður að hún fari ekki of nálægt útivistasvæðum í kring til þess að skerða ekki þau 

gæði sem þar eru til staðar. Samkvæmt skipulaginu á hún að ná inn fyrir land Naustaborga og 

á einum stað og telur höfundur það ekki vænlegt af ofantöldum ástæðum. Það er hinsvegar 

ljóst að með auknum fólksfjölda á svæðinu verða þessi útivistasvæði mun mikilvægari í 

framtíðinni, og ekki síst Naustaborgir. Vanda verður því vel til staðarvals á grafarstöðum, 

sérstökum útivistasvæðum og ekki síst legu hverfisins.  

Staðsetning og lega Naustaborga gerir það að verkum að svæðið er mikilvægur hluti 

útivistasvæða í grennd við Akureyri. Svæðið er tenging tveggja mjög vinsælla útivistasvæða 

Mynd 30. Lega fyrirhugaðrar byggðar. 
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að ógleymdu tjaldsvæðinu á Hömrum, sem getur flokkast sem hluti af Kjarnaskógi. Fólk 

heimsækir Naustaborgir af mörgun ástæðum, en þó aðallega í þeim tilgangi að stunda útivist 

af einhverju tagi og leitast eftir náttúruupplifun. Þó mætti flokka þá hópa sem heimsækja 

svæðið niður að einhverju leyti. Einhverjir koma í þeim eina tilgangi að fara í gönguferðir, 

aðrir til þess að skoða fugla og svo mætti lengi telja. Ef svæðið yrði tekið til notkunar sem 

grafreitur bætist við það fólk sem kemur í þeim eina tilgangi að heimsækja látna ástvini. Taka 

verður tillit til þeirra og fara eftir lögum og reglum sem snúa að friðhelgi grafreita. Svæðið er 

hinsvegar stórt og nóg pláss er fyrir alla. Höfundur telur ekki skynsamlegt að flokka svæðið of 

mikið upp og deila út svæðum fyrir mismunandi hópa, heldur er mikilvægt að halda í heild 

svæðisins til þess að fá sem mest út úr því.  

 

6.4. Tillögur og ályktanir 

Naustaborgir er gott dæmi um náttúrulegt útivistarsvæði. Þau gæði sem fyrir eru á svæðinu 

eru næg til að svæðið geti blómgast og styrkst með aukinni þekkingu á kostum þess. Það 

mikla landflæmi sem er til staðar á svæðinu er að miklu leyti ónýtt. Stærð þess er það mikil að 

erfitt er að sjá fyrir sér framtíðarnotkun. Höfundur ályktar að með skipulagðri landnýtingu, 

bættu göngustígakerfi og hugsun til framtíðar geti svæðið nýst Akureyringum sem grafreitur 

21. aldar. Svæðið er í raun tilbúið til slíkrar notkunar en bæta þyrfti nokkra þætti til þess að 

gera það enn betra. 

• Göngustígar um svæðið eru í heildina mjög góðir. Ekki þyrfti að ráðast í miklar 

framkvæmdir en þó verður að hafa í huga að aðgengi er mjög mikilvægt á 

grafarsvæðum. Því verður að styrkja stígakefið á milli grafarsvæða bæði svo að allir 

hafi sama aðgang, og svo hægt verði að aka með líkbíl og vinnuvélar til og frá 

graftarsvæða. Höfundur leggur til að einn aðalstígur verði gerður sem liggur á milli 

svæða fyrir þessi farartæki sem helst ætti að vera malbikaður, en góður malarvegur 

hentar einnig og passar ef til vill betur inn í landslagið. Ekki yrði ákjósanlegur kostur 

að leyfa umferð bíla um garðinn eftir vegum eins og sumstaðar er orðið, því það 

mundi að mati höfundar rýra gæði og útivistagildi svæðisins. Velta mætti því fyrir sér 

hvort nauðsynlegt væri að gera stíga meðfram leiðum inn á grafarsvæðinu sjálfu. Það 

gæti haft í för með sér bæði neikvæð og jákvæð áhrif. Aðgengi fyrir alla eða tjón fyrir 

ásýnd staðarins. Meta þyrfti þörf á slíku við gerð skipulags.  
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• Skógrækt. Umtalsverður trjágróður er á svæðinu sem gefur því aukið gildi sem 

útivistarsvæði. Eftir að grafarsvæði hafa verið skipulögð þyrfti að leggjast í skógrækt 

við þau svæði sem lítt eru gróin trjám eða runnum til þess að auka skjól, friðsæld og 

heild svæðisins. Trjágróður er ein af þeim heildum sem einkennt hefur kirkjugarða í 

aldanna rás. Búast má við að gróðursett verði við leiði og mun það enn frekara auka 

trjágróður á svæðinu. Byrja þyrfti að grafa á þeim svæðum þar sem trjágróður er fyrir 

og leyfa trjárækt að komast af stað þar sem hann er ekki til staðar. 

 

• Raflínur. Að mati höfundar eru þær raflínur sem liggja yfir svæðið það helsta sem er 

því til fyrirstöðu að gera Naustaborgir að grafreitæ Þær eru sá hlutur sem rýra mest 

gæði svæðisins sem útivistasvæði og hvað þá sem grafreit. Leggjast þyrfti í 

umtalsverðar framkvæmdir til þess að færa línurnar út fyrir svæðið eða setja þær í 

jörð, helst meðfram svæðinu ef kostur er á slíku.  

 

• Reiðleiðir liggja um og meðfram svæðinu að hluta til. Við hönnun á nýju skipulagi 

þyrfti að aðgreina reiðleiðir frá göngustígum. Hægt er að skoða hvort leggja mætti 

reiðleið í gegnum svæðið, en slíkt þyrfti að vera við jaðar svæðisins og ekki gert nema 

með samþykki kirkjugarðayfirvalda. 

 

• Aðkoma að svæðinu í dag er góð. Inngangar eru frá Naustahverfi, göngustíg frá 

Jaðarsvelli og frá Kjarnaskógi og Hömrum. Við byggingu nýs íbúðahverfis leggur 

höfundur til að skipulagt verði formlegt aðkomusvæði þar sem nýja byggðin kemur 

upp að svæðinu í austri. Þar væri hægt að hafa bílastæði fyrir utan svæðið fyrir gesti. 

Styrkja skal núverandi aðkomur með bættu stígakerfi en halda skal þeim náttúrulega 

blæ sem fyrir er. 

 

• Áningastaðir. Skipuleggja skal sérstaka áningastaði víðsvegar um Naustaborgir þar 

sem hægt er að setjast, borða, slappa af og stunda leiki eða aðra afþreyingu. Ákveða 

skal staðsetningu þeirra með yfirvöldum kirkjugarða. Þegar grafarsvæði fara að taka 

stærri hluta af heildinni verða sérstakir áningastaðir mikilvægari. 
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• Endurheimt votlendis. Fyrir þremur árum var hafist handa að endurheimta Hundatjörn 

í Naustaborgum. Þegar hafa breytingar átt sér stað á svæðinu til hins betra. Votlendið 

hefur stækkað og er gróðurinn er að breytast í upprunalegt horf. Fuglalíf hefur einnig 

aukist í tjörninni (Vefsíða Kjarnaskógar, sótt 11. maí 2011). Endurheimt votlendist á 

svæðinu mun styrkja svæðið til muna sem útivistasvæði. Tjörnin stækkar og fuglalíf 

verður enn meira. Höfundur leggur til að styrktur verði fuglaskoðunarþáttur svæðisins, 

og hann gerður aðgengilegri almenningi.  

 

 

Á mynd 31 sjást tillögur höfundar að breyttri landnýtingu í Naustaborgum. Kortið sýnir þau 

svæði sem taka skal til greftrunar, ný skógræktarsvæði, nýja göngustíga og staðsetningu 

áningastaða. Grafarsvæðin hafa verið merkt frá 1-5 sem segir til um hvaða svæði skal taka 

fyrst til notkunar. Ástæðan fyrir valinu á fyrstu 4 svæðunum er sú að þar er mestur trjágróður 

fyrir sem býr til þá umgjörð sem ætlast er til af grafreit. Þessi svæði eru að mestu leyti tilbúin 

til notkunar. Þau svæði sem merkt eru sem afgangssvæði eru svæði sem hægt er að grafa í, en 

taka þyrfti þá ákvörðun seinna meir hvort þess þurfi. Sjá verður hver þróunin verður í 

grafarvenjum Íslendinga, hvort bálfarir aukast eins mikið og spár gera ráð fyrir eða hvort 

kistugrafir auki vinsældir sínar á ný, til þess að meta þörfina á landsvæði undir grafreit. Eins 

og áður var sagt er mikilvægt að auka skógrækt í kringum þau svæði sem taka skal til 

notkunar. Byrja skal á því strax í upphafi þegar skipulag hefur verið gert svo trjágróður verði 

uppkominn að einhverju leyti þegar taka á þessi svæði til notkunar. Staðsetning áningastaða 

skal skoðuð með tilliti til grafarsvæða. Meta þarf hvort þau skapi ókyrrð eða ónæði. 
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Mynd 31. Tillögur, heildarkort. 
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Mynd 32. Fyrir - Mynd af fyrsta svæðinu sem tekið yrði til notkunar fyrir grafir.          ©MFF 2007 

Mynd 33. Eftir - Ásýndarmynd. Hér sést hvernig svæðið gæti hugsanlega litið út eftir að það hefur verið tekið í 
notkun.                   ©MFF 2007 
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Mynd 34. Naustaflói - Fyrir.  Mikilvægt er að endurheimta votlendi Naustaflóa til þess að fá fuglalíf og 
fjölbreytileika gróðurs aftur í fyrra horf.                ©MFF 2007 

Mynd 35. Naustaflói - Eftir. Hér sést hvernig Naustaflói gæti litið út eftir endurheimt votlendisins. Hundatjörn 
hefur hækkað yfirborð sitt og aukin gæði færast yfir svæðið.              ©MFF 2007 
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Mynd 36. Horft yfir tún í átt að Súlumýrum - Fyrir. Lítil sem engin notkun er á þeim fjölmörgu túnum sem á 
svæðinu eru, en örfáir hestar bíta gras á afmörkuðum svæðum.            ©MFF 2007 

Mynd 37. Eftir. Auðvelt er að skipta upp svæðunum því nóg af plássi er til staðar.            ©MFF 2007 
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Mynd 38. Svona gæti svæðið litið út. Hér hafa verið tekið til notkunar svæði 1-5 til greftrunar. Naustaflói er orðinn 
votur, skógrækt komin vel á ve og  íbúðabyggðin er einnig farin að taka á sig mynd. 
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7. Umræður 

Eftir að hugmyndin kviknaði um efni verkefnisins voru sambærileg svæði skoðuð til 

viðmiðunar. Ekki var unnt að geta sér til um niðurstöðu verkefnisins en höfundur hafði vissa 

hugmynd um hvernig hún myndi hljóma vegna þess hve svæðið sem um var rætt hefur góða 

eiginleika. Hugmyndin um grafreiti í náttúrulegu umhverfi, sem einnig er nýttur sem almennt 

útivistarsvæði virðist ekki vera ný af nálinni þó Íslendingar hafi ekki kynnst henni til fulls. 

Þess vegna er kannski villandi að kalla þá „Grafreiti 21. aldar“ eins og höfundur hefur gert, 

því þetta þekkist víða erlendis. Einn af þeim görðum sem skoðaðir voru, og vöktu áhuga var 

Mount Auburn kirkjugarðurinn í Massachusetts í Bandaríkjunum. Hann var stofnaður árið 

1831 og fyrsta stóra útivistasvæðið sem var hannað fyrir almenning í Bandaríkjunum. 

Upphafsmenn garðsins voru þeirrar skoðunar að jarðsetja ætti látið fólk í fallegu náttúrulegu 

umhverfi. Einnig héldu þeir því fram að kirkjugarður væri staður fyrir lifandi fólk, skreyttur 

með gróðri, griðingum og kapellum (Vefsíða Mount Auburn, sótt 17. apríl 2011). 

Þessi hugmyndafræði er ekki svo frábrugðin þeirri sem talað er um í þessu verkefni. 

 

7.1. Hugmyndir að framhaldsverkefnum 

Sú vinna sem unnin hefur verið í þessu verkefni er ekki tæmandi. Hægt er að leggjast í 

viðamiklar rannsóknir á bæði svæðinu sjálfu og skoðunum fólks á slíku svæði. Einkar fróðlegt 

væri að sjá slíka könnun gerða, um viðhorf fólks gagnvart því að sameina útivistasvæði og 

grafarsvæði. Kirkjugarðar hafa alltaf verið heilagir í huga fólks og verður eflaust mikið 

verkefni að halda grafreit í útivistasvæði innan ákveðinna marka heilagleika. Þetta eru þættir 

sem þarf að skoða ef svo færi að Naustaborgir yrðu gerðar að grafreit. Höfundur er þó ekki í 

vafa um að með breyttum viðhorfum í samfélaginu, gagnvart trú og kirkju, verði vandamálið 

ekki eins mikið og margir kunna að halda. 
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