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 i 

 

Yfirlýsing höfundar  
 

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  

prófgráð. 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________ 

                                                   Ásdís Reykdal Jónsdóttir 
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Ágrip 
 

Markmið þessa verkefnis er að draga fram náttúru, sögu og menningarminjar á gönguleiðinni 

frá Lækjarbotnum að Kershellir/Hvatshellir, gera leiðina sýnilegri og upplýsa fólk um söguna 

sem finna má á svæðinu, áhersla var lögð á að sækja innblástur í menningarminjar á leiðinni, 

þá sérstaklega á minjar í Lækjabotnum, um sögu vatnsveitunnar í Hafnarfirði og söguna um 

Kershellir/Hvatshellir, skapa um leið umhverfi sem býður upp á fjölbreytta möguleika til 

útivistar, án þess að gengið sé á gæði svæðisins. 

 

Með þessari heimildaskoðun, greiningar- og hugmyndarvinnu var sett fram tillaga um 

gönguleið frá Lækjarbotnum að Kershellir/Hvatshellir, Tillaga sem gæti stuðlað að bættu 

aðgengi þeirra sem fara um leiðina. 

 

Lykilorð: Menningarminjar, fræðsla, útivist, upplifun og fara vel með. 
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Þakkarorð 

 

Leiðbeinanda Einari E.Sæmundsen er þakkað fyrir veittan stuðning og frábæra leiðsögn. Ég 

vill þakka Elsu Jónsdóttir hjá Hafnarfjarðarbæ fyrir aðgengi að loftmyndum og starfsfólki í 

Bókasafni Hafnarfjarðar. Munnleg viðtöl voru tekin við Jónatan Garðarsson fræði- og 

fjölmiðlamann, Þráinn Hauksson landlagsarkitekt hjá Landslag og þakka ég þeim fyrir þeirra 

hlut.  

Vinum og fjölskyldu er þakkað fyrir stuðning og þolinmæði á meðan verkefnavinnu stóð. 
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1. Inngangur 
 

Víða um land eru glögg merki um gamlar þjóðleiðir milli byggða. Dæmi um slíka leið í 

nágrenni þéttbýlisins á höfuðborgarsvæðinu er Selvogsgata. Nánar tiltekið er það leiðin milli 

Hafnarfjarðar og Selvogs í Árnessýslu. Þessi leið var skemmsta leið um 30 km frá fjörunni í 

Hafnarfirði og til strandar í Selvogi. 

Leiðin milli Hafnarfjarðar og Selvogshrepps í Árnessýslu gekk venjulega undir nafninu 

Grindaskarða- eða Kerlingarskarðsvegur (Ólafur Þorvaldsson 1999), en var einnig þekkt undir 

nafninu Selvogsmannaleið. 

Í dag er leiðinn nefnd Selvogsgata eins og fram hefur komið. Leið þessi mun vera jafngömul 

fyrstu byggð í Selvogi, enda aðallega af Selvogsmönnum farin, þegar þeir sóttu kaupstað í 

Hafnarfirði. Hún var eigni farinn af vermönnum, og ferðalöngum.  Þegar enskir athafnarmenn 

hófu brennisteinsvinnslu í Brennisteinsfjöllum um miðja 19. öldina var leiðin aðal 

flutningaleiðin því að brennisteininum var skipað út frá Hafnarfirði. Á síðustu árum hefur 

Selvogsgatan verið vinsæl gönguleið útivistarfólks (Jónatan Garðarsson,2009). 

 

Í þessu verkefni tek ég hluta úr þessari gömlu þjóðleið, það er að segja frá Lækjarbotnum í 

Hafnarfirði að Kershelli/Hvatshelli. Markmiðið er að gera leiðina sýnilegri og upplýsa fólk 

um söguna sem finna má á svæðinu. Áhersla verður lögð á að sækja innblástur í 

menningarminjar á leiðinni, þá sérstaklega á minjar í Lækjabotnum, um sögu vatnsveitunnar í 

Hafnarfirði og söguna um Kershellir/Hvatshellir, skapa um leið umhverfi sem býður upp á  

fjölbreytta  möguleika til að stunda útivist og náttúruskoðun í næsta nágrenni þéttbýlis. 

Á leiðinni eru nokkur dæmi fyrir þá sem vilja komast í snertingu við sögu- og náttúruminjar, 

hugleiða aldalanga búsetu þjóðarinnar í stórbrotnu landi, rýna í fjölskrúðugt gróðurfar, stunda 

holla hreyfingu eða taka því rólega og ganga um fáfarnar slóðir og gæta að hinu smáa í 

náttúrunni, án þess að gengið sé á gæði svæðisins. 

 

 

Lykilorð: Menningarminjar, fræðsla, útivist, upplifun og fara vel með. 
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2. Markmið 
 

Markmið verkefnisins er að draga fram og fræða fólk um sögu og menningarverðmæti á 

gönguleiðinni frá Lækjarbotnum að Kershelli/Hvatshelli, gera leiðina sýnilegri og upplýsa 

fólk um söguna sem finna má á svæðinu, skapa um leið umhverfi sem býður upp á  fjölbreytta 

möguleika til að stunda útivist og náttúruskoðun í næsta nágrenni þéttbýlis, án þess að gengið 

sé á gæði svæðisins. 

Í verkefninu er leitast við að svara því, hvernig hægt sé að auka útivistargildi svæðisins, nýta 

minjar og sögu til fræðslu og tvinna saman á áhugaverðan hátt, skapa um leið umhverfi sem 

býður upp á fjölbreytta möguleika til útivistar.  

 

 

 

 

3. Gögn og aðferðir 

 

Undirbúningsvinna við verkefnið hóst með vettvangsferð um svæðið frá Lækjarbotnum að 

Kershelli/Hvatshelli í Hafnarfirði. Farnar voru fimm vettvangsferðir og í þeim fór fram 

skráning og ljósmyndun á svæðinu, gróðurfari og ástandi þess. 

Með hjálp loftmynda og upplýsinga frá staðarkunnugum var hægt að greina þær 

landfræðilegar breytinga sem hafa orðið á athugunarsvæðinu sem nýttist við hönnunartillögu. 

Til að greina athugunarsvæðið beitti höfundur landslagsgreiningu. Við þá greiningu var  

athugunarsvæðinu skipt upp í þrjá þætti: Náttúruþætti, menningarþætti og upplifunarþætti. 

Náttúruþættir voru: Jarðfræði, gróðurfar, vatnafar og veðurfar. Menningarþættir voru: Saga og 

menningaminjar. Upplifunarþættir voru: SVÓT-greining, andi staðar og greiningu á gæðum 

grænna svæða eftir átta grunneiginleikum Patrik Grahn. Við gerð hönnunarteikningar var 

notast við forritið Microstation. 
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4. Gönguleið 

4.1. Staðsetning  
 

Gönguleiðin er í upplandi Garðabæjar og 

Hafnarfjarðar, hún liggur frá Hafnarfirði um 

Lækjarbotna ofan Setbergshverfis og þræðir slakan á 

milli Gráhelluhrauns og kjarri vaxinnar Setbergshlíðar 

að Kershelli/Hvatshelli.  

Þegar komið er í Lækjarbotna er farið yfir mjótt 

hraunhaft, norðvesturtagl Gráhelluhrauns. Að því 

slepptu er komið á moldargötur, með Gráhelluhrauni að 

norðan, en til vinstri handar er fyrst allstórt melholt 

sem Svínholt heitir. Milli þess og kjarri vaxinnar 

Setbergshlíðar liggur dalur til norðurs og heitir 

Oddsmýrardalur. Þegar Setbergshlíð þrýtur er farið yfir 

þar sem hraunið hefur hellst fram norðan Klifsholta, og 

heitir þá Smyrlabúðarhraun þar efra. Hraun þessi munu 

mest úr Búrfelli runnin. Ofarlega í hraunbelti því sem 

áður getur og yfir er farið áður en upp á móts við 

Klifsholt kemur er hellir allstór, Kershellir/Hvatshellir, 

og var hann notaður sem fjárból frá Setbergi meðan 

fjárbúskapur var rekinn þar og útbeit mest stunduð 

(Ólafur Þorvaldsson 1949).  

Þessi lýsing Ólafs sem birtist í Árbók Hins íslenska 

fornleifafélags 1949 er upphaf nokkurs nafnaruglings. 

Samkvæmt Jarðarbókinni sem Árni Magnússon og Páll Vídalín unnu að árið 1703 í 

Gullbringusýslu kemur fram: að jörðin á selstöðu þar sem heitir Kietsheller. Sami hellir var 

einnig nefndur í tengslum við Hamarskot, sem var hjáleiga Garðakirkju. Var greint frá því að 

selstöðu ætti Hamarskot í Garðakirkjulandi þar nærri sem heitir Sljettahlíð hjá hellir nokkrum 

og skuli þar kallast enn í dag Hamarskotssel. (Árni Magnússon og Páll Vídalín 1923-1942). 

Hellirinn var á mörkum jarðanna og opinn í báða enda og þar af leiðandi notaður af ábúendum 

beggja jarða til helminga og þá jafnan nefndur einu nafni Selhellir.  

Setbergshverfið 

Mynd 1 Staðsetning gönguleiðar. (ÁRJ) 
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Um það bil 50 metrum austar og nær Smyrlabúðarhrauni, steinsnar frá Selvogsgötunni er hinn 

eiginlegi Kershellir í jarðfalli. Honum lýsti Ólafur Þorvaldsson einnig en sagði hann vera 

norðan við fjárbólið, sem stenst engan vegin. Hann gat réttilega um að menn úr félaginu Hvati 

hafi helgað sér hellinn laust eftir aldamótin 1900, sem varð til þess að margt manna lagði 

þangað leið sína til að skoða hann. Kölluðu þeir hann Hvatshelli, sem varð til þess að 

Kershellisnafnið féll í skuggann um árabil. Ólafur gefur eftirfarandi lýsingu: Til leiðbeiningar 

skal þess getið að til skamms tíma voru þrjár litlar vörður á Kersbrún norðaustan við op hans 

(Ólafur Þorvaldsson 1949). Þessar vörður voru sameinaðar í eina um eða eftir 1960. 

Leiðin frá Lækjarbotnum að hellunum er um 3 km og er að mestu slóði sem mótast hefur með 

tímanum og tel ég að það sé hluti að þeim gæðum sem leiðin bíður uppá.  

Eftir að sauðfjárbeit var hætt í upplandi Hafnarfjarðar upp úr 1980 hefur orðið mikill 

ávinningur hvað varðar uppgræðslu lands sem illa var leikið af lausagöngu búfénaðar og 

hrístekju í aldanna rás.  

Skógræktarfélag Hafnarfjarðar hefur lengi verið mikilvægur aðili við ræktun á upplandi 

bæjarins og samkvæmt núgildandi samningi við Hafnarfjarðarbæ sér félagið um viðhald og 

plöntun á skógræktarsvæðum í landi Hafnarfjarðar (Jónatan Garðarsson fjölmiðla- og 

fræðimaður, munnleg heimild: 15.apríl 2011).  

 

Hafnarfjarðarmegin liggur reiðstigakerfi 

rétt við leiðina og er þessi hluti landsins 

skilgreindur sem opin svæði til sérstakra 

nota í Aðalskipulagi Hafnarfjarðar 

2005-2025. Sá hluti gönguleiðarinnar 

sem tekinn er fyrir er ekki innan 

Reykjanesfólkvangs. Nyrstu mörk 

Reykjanesfólkvangs eru við hellana og 

austan þeirra er stór hluti Selvogsgötu í 

fólkvanginum. Segja má að notagildi 

 leiðarinnar sé mest á sumrin, en vitað 

er til að fólk hafi gengið hana á vetralagi. 

Mynd 2 Sjá má hvar reiðstígur kemur á milli 

skógræktarsvæðis. (ÁRJ). 
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5. Náttúrulegir þættir 

 5.1 Jarðfræði 
 

Stekkjarhraun er hluti af hraunum sem runnu í Búrfellseldum fyrir um 7000 árum og er í 

beinu framhaldi af Gráhelluhrauni þar sem hrauntungan hefur farið um þröngan farveg á milli 

Setbergshlíðar og Mosahlíðar. Lækjabotnalækur sem sprettur fram í lindum Lækjarbotna 

rennur með hraunjaðrinum norðanverðum og markar skilin á milli byggðar og útivistasvæðis 

(Hafnarfjörður,2011). Reykjanesskagi er á eldvirku rekbelti. Flóknar hreyfingar 

jarðskorpufleka og hrinubundin eldvirkni stýra uppbyggingu jarðlaga á skaganum. Á 

Reykjanesskaga og austur fyrir Þingvallavatn eru skilgreind fjögur eldstöðvakerfi, kennd við 

virknismiðju. Þessar virknismiðjur er Reykjanes, Trölladyngja, Brennisteinsfjöll og Hengill. 

Reykjanesfjallagarður er jarðfræðilega, landslag- og almennt náttúrufarslega mesti og 

merkilegasti hluti Reykjanesskagans. Hann hvílir á sjálfu virka gosbeltinu sem liggur þvert 

um Ísland (Ari Trausti Guðmundsson 2001). 

 

 

Mynd 3 Eldstöðvarkerfi á Reykjanes, Brennisteinsfjallakerfisins. 

(Ari Trausti Guðmundsson 2001, bls.215) 
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5.2.  Veðurfar 
 

Almennt má segja um veðurfar í Hafnarfirði að vetur eru mildir, frekar snjóléttir og gjarnan  

umhleypingasamir en sumur eru svöl. Þá er tíðni vindátta mismunandi og fer það eftir 

aðstæðum í nærumhverfi s.s. afstöðu til og nálægð fjalla, landslagi, hæð og stefnu 

strandlengju og fleiri þáttum. Staðbundið veður getur haft þýðingu fyrir landnotkun og 

skipulagbyggingarsvæði. Slagregn og hvassviðri eru t.a.m. ákveðin séreinkenni í íslenskri 

veðráttu og getur slíkt veðurfar haft áhrif á notagildi opinna svæða innan byggðar. Meiri hætta 

er á næturfrosti í lægðum, dalbotnum og flatlendi en þessi sömu svæði geta verið skjólsælli og 

hlýrri en önnur í góðviðri  (Landmótun,2006). 

 

 

 

             Mynd 4 Vindrósir fyrir Straumsvík, Hvaleyrarholt og Ásfjall (Landmótun,2006). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 7 

5.3. Gróðurfar 
 

 

Hraunið eru klætt mosa en inná milli 

hrauns og hlíðar má sjá gróðurvinjar 

sem gefa svæðinu skemmtilegan 

svip. Segja má að lyngmói sé 

ráðandi á stærstum hluta svæðisins 

með mosanum, en í hlíðunum má 

líka sjá Birki víða en sérstaklega í 

Setbergshlíðinni.  

Hraunasvæðin eru í meira jafnvægi 

en holtin, þótt gróðurfar á þeim sé 

breytilegt.  Grámosi eða gamburmosi 

er algengasti og mest áberandi  

mosinn og einkennandi í hrauninu. 

 Hann er einn fyrsti landneminn í nýjum hraunum og verður nær einráður á allmörgum 

áratugum, og getur myndað samfelldar mosaþembur á 100 ára gömlum hraunum og eldri. 

Mosaþekjan er þó oft ósamfelld og algengt er að sjá slitróttan gróður í hlíðunum og 

skriðunum, í hlíðum Svínholts og Setbergshlíðar er raskað svæði. 

Gamburmosinn þrífst vel þar sem er snjólétt og næðingasamt, en þar sem snjór sest í dældir 

og lautir milli þúfna hörfar mosinn og smárunnar taka við. Háplöntur sem sækja inn á  

mosaþemburnar eru stinnastör, blávingull, krækilyng og þursaskegg. Burknar vaxa í 

hraunsprungum og ýmiskonar blómplöntur þrífast á víð og dreif í hraununum s.s. blóðberg, 

blágresi, lyfjagras, tágmura, maríustakkur og burnirót (Landmótun,2006). 

 

Í lok nítjándu aldar var kjarrið nánast eytt af hrístöku og fjárbeit, því sauðfé var öldum saman 

haft á útigangi í afréttum. Eftir að dró úr lausagöngu búfjár hafa birki, víðir tekið mikinn 

vaxtarkipp.  Ágangur búfjár var verulegur á fyrri hluta 20. Aldar, en allra verst var ástandið 

veturinn 1917-18 þegar Hafnfirðingar rifu upp með rótum allar skógarplöntur sem náðist í svo 

að ekkert var eftir á stórum svæðum. Ber Gráhelluhraun svipmót þessarar rányrkju á þeim 

hluta Hafnarfjarðarlandsins þar sem ekki hefur verið stunduð skógrækt í seinni tíð. Þegar sett 

var upp 20 km bæjargirðing árið 1926 eftir langvinnar deilur milli Hafnfirðinga og 

Lækjarbotnar 

Gráhelluhrau

n 

Kershellir 

Mynd 5 Gróðurkort  af gönguleiðinni (ÁRJ). 
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Garðhreppinka var beitin einvörðungu þeim megin girðingar og þar með var endanlega 

gengið þannig á trjágróðurinn að ekkert var eftir. Í Sögu Hafnarfjarðar er fjallað ítarlega um 

girðingamálið eins og lesa má í eftirfarandi frásögn: Til dæmis um vanda þann sem það olli, 

að bæjarlandið var ógirt, má geta þess að sumarið 1921 sendi Jóhannes J. Reykdal bæjarstjórn 

bréf og mæltist til þess, að hún hlutaðist til um, að geitfénaður bæjarmanna gangi eigi í mínu 

landi eins og hingað til hefur átt sér stað, því undanfarin sumur hafa þessar skepnur aðallega 

gengið í Setbergshlíðinni, og eins og kunnugt er eyðileggja þær skóglendi mjög mikið. Verði 

þær eigi hirtar og þessum ágangi afstýrt, læt ég taka þær fastar tafarlaust (Ásgeir 

Guðmundsson,1983). 

 

Enn í dag er mjög áberandi hvað 

birkið er gróskumikið Setbergsmegin 

gömlu girðingarinnar í 

Gráhelluhrauni, þó hún sé fyrir 

löngu fallin. Gráhelluhraun er að 

mestu þakið mosa og lynggróðri 

suðvestan girðingastæðisins en 

vaxtamiklum birkirunnum 

norðaustan hennar. Lúpínan er farin 

að dreifa sér þó nokkuð umhlíðarnar 

og er hún ágeng planta og getur lagt 

undir sig gróin svæði og eytt tegundum 

sem fyrir eru, en inná milli ná sjá glytta í ýmsan gróður (Landmótun,2006). 

 

Haustið 1946 var Skógræktarfélag Hafnarfjarðar stofnað og eitt fyrsta verk stjórnar var að  

útvega hentugt land til skógræktar. Upphaflega hugmyndin var að hefja trjárækt í örfoka 

brekkunum norðan Hvaleyrarvatns, en vegna kulda vorið 1947 var leitað að skjólsælla svæði. 

Forvígismenn félagsins töldu nyrsta hluta Gráhelluhrauns henta vel til ræktunar og fengu leyfi 

bæjaryfirvalda til að girða 7 hektara reit í hrauninu upp af Lækjarbotnum. Gróðursetning hófst 

við hátíðlega athöfn 27. maí 1947 og þess njótum við nú í dag. 

 

Mynd 6 séð að Setbergshlíðinni (ÁRJ).  
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Skógurinn endurnýjar sig sjálfur að miklu leyti og töluvert ber á sjálfsánum furutrjám. Birki- 

og víðirunnar hafa breitt verulega úr sér og lyng og gamburmosi þekja hraunið ásamt 

fjölbreyttum lággróðri af margvíslegu tagi. Á hverju ári er plantað út í svæðið til að auka 

tegundafjölda og viðhalda ræktunarsvæðinu (Skóræktarfélag Hafnarfjarðar, á.á). 

Uppland Hafnarfjarðar er að miklu leyti óbyggt svæði og stór hluti þess innan verndarsvæða, 

bæði vatnsverndar- og hverfisverndarsvæða. Svæðið er því kjörið til útivistar og vinsælt til 

þess. Græni trefillinn er í aðalskipulaginu skilgreindur sem skógræktar- og frístundasvæði 

sem umlykur byggðina, með græna geira innan sem tengjast inn á trefilinn 

(Hafnarfjörður,2011). 
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 5.4. Vatnafar 
  

Um athugunarsvæðið rennur einn lækur 

sem heiti Lækjarbotnalækur og kemur úr 

Lækjarbotnum sem er í norðurjaðri 

Gráhelluhrauns við Svínholt. Lækurinn 

er dæmigerður lindarlækur þar sem 

rennsli hans nær hámarki um 200-300m 

neðan við upptök við Lækjarbotna. 

Rennsli lækjarins er háð tíðarfari og er 

meðalrennsli hans líklega um 250 l/s.  

Vatnafar Lækjarbotnalækjar ræðst að 

miklu leyti af legu og eðli hraunsins sem 

þrengist mjög á þessum stað og er minnst um 40 m breitt. Það ásamt landlækkun þrýstir efsta 

hluta grunnvatnsins upp á yfirborðið og myndar lindir. Frá Lækjarbotnum rennur lækurinn til 

norðvestur meðfram austurjaðri Gráhelluhrauns. Rétt vestan við Setbergsskóla, um 1,5 km 

norðvestan Lækjarbotna, sveigir hann til vestur út á hraunið þar sem vatn út honum tekur að 

síga niður í það og sameinast grunnvatnsstreymi. Kaplakrikalækur sem kemur úr  

Urriðakotsvatni rennur í Lækjarbotnalæk á þessum stað og frá lækjarmótum kallast lækurinn 

Hamarkotslækur. Þaðan rennur Hamarkotslækur til sjávar í gegnum miðbæ Hafnarfjarðar 

(VST,2002). 

 

Mikil auðlind felst í grunnvatni ofan höfuðborgarsvæðisins, en öflun neysluvatns er vaxandi 

vandamál við borgir víða erlendis. Því skiptir miklu máli að fara vel með þessa auðlind  

og getur Græni trefillinn verið mikilvægur í því samhengi. Lítil mengunarhætta stafar af 

útivist samanborið við flesta aðra landnotkun. Gróður, sérstaklega skógur, hefur líka víðtæk 

jákvæð áhrif á vatnsbúskap. Skógur safnar í sig snjó á veturna og skilar honum jafnar þegar 

vorar, heldur en gerist á berangri. Vatnsmiðlun verður jafnari, sem hefur jákvæð áhrif á  

lífsskilyrði gróðurs. Miðlunin minnkar líka hættu á flóðum og jarðvegsrofi og dregur úr hættu 

á mengun af þeim völdum. Einnig tekur skógurinn til sín mikið af næringarefnum, sem ella 

myndu sytra niður í grunnvatn og valda mengun. 

Rannsóknir sýna einnig að grunnvatni stafar ekki hætta af hóflegri áburðargjöf nýmarka 

(Skógræktarfélag Ísland,2006). 

 Mynd 7 Upptök Lækjarbotnslækjar(ÁRJ). 
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6. Menningarþættir-Fornaþjóðleiðin og söguslóð 

6.1. Selvogsgata  
 

Selvogsgata er gömul þjóðleið sem aðallega 

var farin þegar bændur og búalið í Selvogi og 

Ölfusi sóttu kaupstað í Hafnarfirði, mun leið 

þessi vera jafngömul fyrstu byggð í Selvog. 

Einnig var hún notuð af vermönnum. Þegar 

enskir athafnamenn hófu brennisteinsvinnslu í 

Brennisteinsfjöllum um miðja 19. öldina var 

þetta aðal flutningaleiðin, enda var 

brennisteininum skipað út frá Hafnarfirði.  

Á síðustu árum hefur  Selvogsgatan verið vinsæl gönguleið útivistarfólks. 

 

Frá Hafnarfirði lá gatan fyrst um Hamarskotsmöl, upp 

Illubrekku með Góðholulæk framhjá Góðholu sem er undir 

húsinu nr.2 við Selvogsgötu, en þar var vatnsból áður fyrr. 

Þvínæst lá leiðin með Öldulæk upp á Öldur, sem voru 

grónar melöldur þar sem nú stendur m.a. Öldutúnsskóli og 

húsin þar í kring. Þegar komið var þangað sem 

Kirkjugarður Hafnarfjarðar hefur staðið síðan árið 1921, var 

komið að grónum börðum sem nefndust Hvíldarbörð. Þar 

hvíldu Hafnfirðingar lúin bein þegar þeir komu úr 

hrístökuferðum fyrir ofan bæinn. 

Frá Hafnarfirði upp á móts við Lækjarbotna er aðalleið 

Krýsuvíkur farin. Þegar í Lækjarbotna er komið sjást 

vegsummerki eftir starfsemi Vatnsveitu Hafnarfjarðar. Ofan 

við Lækjarbotna uppsprettu lá Selvogsgatan yfir á mörkum 

Gráhellu- og Lækjarbotnahrauns og má enn sjá marka fyrir götunni í hraunhellunni. Leiðin 

fylgir síðan með Setbergshlíðinni að Kershelli, en eftir það liggur hún upp á við milli 

austurhlíðar.  

Mynd 8 Leiðin að Kershelli (ÁRJ). 

Hafnarförður 

Mynd 9 Gönguleið/Selvogsgata 

Selvogur 
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Sléttuhlíðar og vesturbrúnar Smyrlabúðahrauns í átt að Helgadal, Þaðan liggur Selvogsgatan 

fram með Valahnúkum, um Mosa að Kerlingaskarði þar sem farið er upp í Brennisteinsfjöll. 

Leiðin yfir Heiðina há er nokkuð greiðfær að Selvogi. Gönguleiðin er að stórum hluta innan 

Reykjanesfólksvangs og er vörðuð mestu leiti (Jónatan Garðarsson,2009 ). 

 

 

 

 

 

 Mynd 10. Kort af gönguleiðinni frá lækjarbotnum að Kershelli (ÁRJ). 

 

 

Þverhlíð 
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6.1.1. Lækjabotnar  

 

Í lækjarbotnum er að finna menningarminjar 

frá upphafi vatnsveitunnar í Hafnarfirði. Þegar 

gengið er upp með Botnlæk sem kemur úr 

Lækjarbotnum má sjá hvar hann liðast með 

norðurjaðri Stekkjarhrauns og Gráhelluhrauns. 

Við upptökin eru hleðslur undan 

sökkulhleðslur timburhússins, sem þar stóð og 

var byggt yfir sjálf vatnsþróna. Frá húsinu lá 

trépípa niður til bæjarins. Sjá má leifar hennar 

neðan við hleðslurnar 

( Ferlir,á.á. Selvogsgata-Lækjabotnar). 

 

Um aldarmótin 1900 var enginn vatnsveita í Hafnarfirði. Fólk sótti vatn í brunnholur eða í 

Hamarkotslæk, en að þessu var mikill óþrifnaður og sýkingarhætta, því að lækurinn varð 

kolmórauður í leysingum. Eftir að byggð fór að færast upp með læknum urðu brögð að því að 

alls kyns úrgangi væri fleygt í lækinn. Ekki þarf að fara mörgum orðum um hvílíka óhollusta 

varð af því að sækja vatnið í þessi opnu vatnsból, enda var algengt á þessum tíma að 

taugaveiki styngi niður í Hafnarfirði. Ljóst var að brýna nauðsyn bar til að koma á vatnsveitu í 

bænum, og árið 1904 stofnuðu nokkrir Hafnfirðingar Vatnsveitu Hafnarfjarðar í því skyni.  

Félagið stóð meðal annars fyrir því að grafnir voru brunnar á Jófríðarstaðarholtinu og þaðan 

lagðar vatnspípur vestur eftir bænum. Nokkur hús voru þá tengd veitunni en auk þess voru 

settir upp vatnspóstar víða um bæinn, þangað sem bæjarbúar sóttu sitt neysluvatn. Þessi 

vatnsveita varð þó snemma ófullnægjandi auk þess sem hún náði aldrei til alls þorpsins og því 

þurfti að grípa til frekari aðgerðar. 

Eftir að ljóst var að Vatnsveitan annaði ekki sívaxandi þörfum bæjarbúa ákvað bæjarstjórn 

Hafnarfjarðar árið 1909 að kaupa eignir hennar og leggja nýja vatnsveitu ofan úr 

Lækjarbotnum. 

Í ágústmánuði sama ár samdi bæjarstjórn Hafnarfjarðar við Jóhannes J. Reykdal, að hann léti 

bænum í té land undir vatnsþró við Lækjarbotna, sem voru í Setbergslandi. Jóhannes J. 

Reykdal samþykkti þessa málaleitan og byggð var vatnsþró í Lækjarbotnum og lögð þriggja 

Mynd 11. Trépípan og hleðslurnar í 

Lækjarbotnum (ÁRJ). 
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tommu aðfærsluæð til bæjarins. Vatnsveita þessi dugði vel í nokkur ár en þó þurfti að víkka 

leiðslurnar til að auka flutningsgetuna oftar en einu sinni.  

Árið 1916 var svo komið að uppsprettan í 

Lækjarbotnum var ekki nægilega vatnsmikil fyrir 

bæinn. Árið eftir var brugðið á það ráð, samkvæmt 

tillögu Jóhannesar J. Reykdals og Jóns Ísleifssonar 

verkfræðings, að veita vatni úr Kaldá niður á 

aðrennslisvæði Lækjarbotna. Var þá byggður 

stokkur þar sem vatni var veitt úr Kaldá og sleppt 

niður í hraunið við suðurenda Sléttuhlíðar, um 

þremur kílómetrum sunnan lindarinnar við 

Lækjarbotna. Vonuðust menn til að vatnsheld 

jarðlög undir hrauninu skiluðu vatninu í 

Lækjarbotna og varð það úr.  

Þessi lausn dugði um tíma en þó kom að því að betur  

þurfti að gera og hófust framkvæmdir við vatnsveitu í Kaldárbotnum árið 1949. Talið var að 

vatnsmagnið þar ætti að nægja bænum um ófyrirsjáanlega framtíð. Lauk því verki í júní 1951 

(Ásgeir Guðmundsson,1983). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 12 Auglýsing frá Hafnarfjarðabæ 1909 

(Saga Hafnarfjarðar 1908-1983).  
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6.1.2. Fjárhústóftir frá Setbergi í Setbergshlíð. 

 

Upp með Setbergshlíðinni skammt ofan við stóra vörðu austan við Gráhellu má enn sjá háar 

hleðslur frá fjárhúsi sem Jóhannes J. Reykdal þá bóndi á Setbergi lét reisa í hæðarslakka í 

Setbergshlíðinni mitt á milli Sandahlíðar og Þverhlíðar árið 1904. Þetta hús lét hann reisa er 

hann ákvað að flytja fé sitt úr Setbergsseli, sem er skammt ofar, og er útsýni til selsins frá 

fjárhúsinu gott. Fjárhúsið hefur verið nokkuð stórt á þeirra tíma mælikvarða, en í miðjunni er 

hlaðinn garður og minna hús hlaðið við endann (Ferlir,á.á. Selvogsgata-Setbergshlíð-

Hádegisholt). 

 

 

 

 

 

 Mynd 13 Fjárhústóftir frá Setbergi í Setbergshlíð. Gamla selið sést fyrir miðri myndinni (Ferlir.is). 
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6.1.3. Kershellir/Hvatshellir 

 

Hellirinn gengur suður úr jarðfalli 

sunnan Þverhlíðar milli 

Setbergshlíðar og Sléttuhlíðar og er 

stór varða á vesturbrún þess. Talið er 

að hann hafi opnaðist í jarðskjálfta á 

19. öld. Um töluverða hvelfingu er að 

ræða, um 50 metra langa, 10 metra 

breiða og víða um tveggja metra háa. 

Eftir að komið er niður í hellinn sjást 

göng upp með jarðfallinu. Þar innaf 

er hellir álíka langur og aðalhellirinn 

 en mun þrengri. Heildarlengd hans er um 100 metrar (Björn Hróarsson,2006).  

 

Hellirinn fannst sumarið 1906 og varð forsíðufrétt í blaðinu Þjóðhvelli (1906),  

en þar segir: 

 

"Fjórir piltar, ungir og röskir: Helgi Jónasson, Matthías Ólafsson, Sigurbjörn 

Þorkelsson (allir þrír starfsmenn Edinborgarverslunar hér í bænum) og Skafti 

Davíðsson trésmiður, höfðu myndað með sér félag í vor, er heitir Hvatur, í því 

augnamiði, að temja sér göngulag og styrkja með því líkamann. Hafa þeir því á 

sunnudögum gengið upp í landið til að njóta fríska loftsins og fegurðar náttúrunnar. Í 

einum slíkum leiðangri fyrir skömmu, fundu þeir hellir einn uppi í 

Hafnarfjarðarhrauni, stóran og fallegan - miklu stærri en helli þann í 

Þingvallahrauni, er kenndur er við enska manninn, Hall Caine, af því að hann fann 

hann ekki. 

-Þennan nýfundna hellir hafa piltarnir skírt Hvatshelli, eftir félagi sínu, og var vel til 

fundið. 

- Lengd hellis þessa, frá enda í enda, kvað vera 300 fet; afhellar eru margir út úr 

aðalhellinum, hver inn af öðrum, og kvað innsti hellirinn vera þeirra langfallegastur. 

Hvelfing hans er t.d. snilldarvel löguð. Merki þess þykjast menn sjá, að menn hafi 

komið í hellir þennan áður fyrir löngu. 

 

Árangur af þessari ferð piltanna hefur orðið merkilegur mjög, og hlýtur að vera þeim 

og öðrum til gleði, - eiga þeir þökk skilið fyrir fundinn. 

Mynd 14 Varðan á vesturbrún Kershelli/Hvatshelli (ÁRJ). 
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 - Að minnsta kosti hefði slíkur fundur sem þessi þótt matur hér í Víkinni, hefði 

finnandinn verið einhver nafnkenndur útlendingur eða Lord eða eitthvað því um líkt 

og verið innundir hjá ritstjóranum" (Nýr hellir fundinn,1906,8.September). 

 

 

 

 

 

Mynd 15  Kershellir (ÁRJ). 
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6.1.4. ketshellir/Selhellir 

 

Ketshellir/Selhellir er norðvestan við 

Kershelli/Hvatshelli í gróinni hraunrás í um 30 

metra fjarlægð. Hraunrásin sem hellirinn er í 

liggur í sömu stefnu og Kershellir/Hvatshellir 

(vesturs). Hellirinn er um 15 metra langur og 

opinn í báða enda. Ofan á hellinum er varða, 

hlaðin úr hraungrýti og þétt með steypu og 

nefnist hún Markavarða. Var hún gerð til að 

marka skilin milli Hafnarfjarðar og Garðahrepps,  

eftir að bærinn fékk kaupstaðarréttindi 1. Júní 1908. 

Ketshellir/Selhellir er á gömlu landamerkjum milli Setbergs og Hamarskots. Hann er 

tvískiptur; nyrðri helmingur hans tilheyrði Setbergi og sá syðri heyrði undir Hamarskot. 

Hleðslur eru fyrir opum, einkum Setbergsselsmegin. Þegar komið er inn í hann miðjan er 

hlaðinn garður þvert yfir hellinn, og eru sinn hvor helmingur hans í landi Hafnarfjarðar og 

Garðabæjar líkt og Gráhellan, sem er skiptir einnig löndum milli sveitafélaganna. 

Setbergsbændur höfðu hér í seli í margar aldir og sjá má vel móta fyrir tóftum, nátthaga, stekk 

og fleiru sem minna á selveruna (Jónatan Garðarsson 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 Mynd 16 Ketshellir/Selhellir, gengið út 

Setbergsmegin (ÁRJ). 

Mynd 17 Kershellir/Selhellir séð út Hamarkotsmegin (Ferlir.is). 



 

 19 

6.2. Núverandi notkun svæðis 
 

Í dag eru skipulagðar gönguferðir um svæðið, þá sérstaklega til að fræðast um þær minjar og 

sögu sem eru á leiðinni. Aðallega eru það hópar eða félög sem fá staðkunnuga til að fara fyrir 

hópnum og fræða viðkomandi aðila um leiðina og það sem fyrir augu ber. Fólk gengur líka 

leiðina á eigin vegum, þá helst sér til heilsubótar og náttúruupplifunar. 

Í næsta nágrenni við leiðina eru skipulagðir reiðstígar og er hesthúsahverfi 

hestamannafélagsins Sörla í Hafnarfirði stutt frá leiðinni. Í mínum vetfangsferðum sá ég hvar 

reiðmenn voru að ríða niður gönguleiðina sem ég tel ekki boðlegt, einkum vegna þess árstíma 

sem nú er þegar frost er að fara úr jörðu og leysingar eru miklar. Gönguleiðin er mjög 

viðkvæm og tel ég að þolmörk hennar gagnavart því að það sé riðið á henni séu ekki há. 

Hóffarið skilur eftir sig sár sem lengi er að gróa. 

 

 

 

                         

 

 

 

Mynd 19 við gönguslóðann við 

Kershelli/Kvatshelli.(ÁRJ). 

Mynd 18 á göngu á selvogsgötu í 

lækjarbotnum (Ferlir.is). 
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6.2.1. Aðkoma, stígar og vegir  

 

Aðkoma að svæðinu er frá Elliðavatnsvegi hvort 

sem komið er frá Hafnarfirði eða Garðabæ. 

Fjölmargir reiðstígar eru víða um svæðið og 

vinsælar reiðleiðir er í nágreni gönguleiðarinnar 

og nágreni hennar sem Íshestar skipuleggja. 

Gönguleiðin er um 3 km, og segja má að hún sé 

lauslega merkt með stikum , ekki eru skiplagðir 

áningastaðir á henni. 

Fræðsluskilti um gönguleiðina eða menningarminjar eru ekki á gönguleiðinni.  

 

 

 

 
 Mynd 21 Kost af vega, göngu- og reiðstígum.(ÁRJ). 

Mynd 20 Séð að Setbergshlíð af gönguleið 

(ÁRJ). 
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7. Sérstaða svæðis 
 

Gönguleiðin hefur þá megin sérstöðu að vera að flestu leyti mótuð af hrauninu sem rann á frá 

eldgígnum Búrfelli fyrir um 7000 árum. Leiðin fylgir að mestu jaðri hraunsins þar sem það 

hefur runnið upp að 

Setbergshlíð og er moldargatan 

milli hrauns og hlíðar að 

jafnaði farin, nema þegar snjór 

hylur hana eða þegar hún er 

sem blautust á haustin og í 

vorleysingunum. Þá er hægt að 

feta ósléttari leið sem er á 

hraunbrúninni. Leiðin mótaðist 

af aldalangri umferð manna, 

hrossa og sauðfjár og hefur 

grafist í landið með tíð og 

tíma. 

Hún liggur tiltölulega neðarlega í landinu og er ágætlega varin fyrir veðri og vindum af 

Setbergshlíð og Gráhelluhrauni. Setbergshlíðin er kjarri vaxin, aðallega af birki og gulvíði, en 

hraunið er vaxið mosa, lynggróðri og annarskonar gróðri. Fyrir bragðið er þetta kjörin 

gönguleið og landslagið umhverfis hana myndar spennandi útivistarsvæði (Jónatan 

Garðarsson fjölmiðla- og fræðimaður, munnleg heimild: 15.apríl 2011). 

 

Uppland Hafnarfjarðar er að miklu leyti óbyggt svæði og stór hluti þess innan verndarsvæða, 

bæði vatnsverndar- og hverfisverndarsvæða. Græni trefillinn er í aðalskipulaginu skilgreindur 

sem skógræktar- og frístundasvæði sem umlykur byggðina, með græna geira innan sem 

tengjast inn á trefilinn (Hafnarfjörður,2011). Gönguleiðin liggur með Gráhelluhrauni og er 

það að mestu innan trefilsins (Þráinn Hauksson landlagsarkitekt hjá Landslag ehf. 

tölvupóstur,20.apríl 2011). 

Mynd 27 sýnir hvar ein af þremur grænu geirunum kemur meðfram Hvaleyrarvatni upp með 

skógræktinni og yfir í Gráhelluraun þaðan fylgir hann stíg sem er á skógræktarsvæðinu í 

Gráhelluhrauni og fer síðan niður með Læknum í Stekkjahrauni í Setbergshverfi. 

Mynd 22 Helgafellið séð frá Gönguleið (ÁRJ).  
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Þegar komið er að Kershelli/Kvatshelli er ekki langt á fyrirhugaðan stíg Græna trefillins, segja 

má að gönguleiðin komi inná tengingu við hann í upplandi Hafnarfjarðar, en bera þarf í huga 

að gönguleiðin er slóði og því má segja að hún sé ekki fyrir alla. 

En í ljósi þessara áætlunar um fyrirhugaða stígakerfi Græna trefillins má segja að verið sé að 

stuðla að bættu samgöngukerfi fyrir fólk og þar með að veita því aukna möguleika á hreyfingu 

og útivist. 

 

 

Mynd 23 horft af göngustíg að skóræktinni við Lækjabotna (ÁRJ). 
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7.1. Náttúruríkt umhverfi í þéttbýli 

7.1.1. Lykill að góðri lýðheilsu  

 

Gönguleiðin býr yfir miklum fjölbreytileika hvað varðar landslag og gróður. Dýralífið er 

einnig áhugavert, sérstaklega á sumrin þegar farfuglarnir eru komnir til landsins. Þetta er 

dæmigert svæði sem býr yfir góðum grunni til að vera góð útivistarsvæði ( Jónatan Garðason 

fjölmiðla- og fræðimaður, munnleg heimild, 15.apríl 2011). Mat á landslagi getur aukið 

þekkingu á breytingum sem kunna að verða, hvort sem þær séu manngerðar eða náttúrulegar. 

Ráðandi stærstu þættirnir á svæðinu er hraunið, gróðurinn og kyrrðin. 

  

Á síðustu árum hefur aukinn áhugi 

á samspili mannsins og 

umhverfisins ýtt undir rannsóknir 

og umræður. Kaplan R. og Kaplan 

S.(1982) skrifuðu um það hvernig 

maðurinn hefur frá upphafi vegar, 

viðhaldið næmni fyrir umhverfinu 

sem jafnframt hefur áhrif á líðan 

hans. Ein frumþörf mannsins er 

tilfinningin um öryggi í hálflokuðu 

rými eða bakland með sýn yfir 

nærsvæði sitt. Samkvæmt skrifum  

þeirra er maðurinn ómeðvita 

að vakta umhverfið sitt og þar með hefur hann í eðli sínu þörf fyrir ákveðinn fjölbreytileika. 

Sem vitsmunavera er manninum mikilvægt að hafa val. En of mikið áreiti til langs tíma getur 

hins vegar valdið streituáhrifum sem kalla á þörf fyrir umhverfi til hvíldar eða til að hlaða 

batteríin. Eigni settu þau fram kenningu um fjóra grundvallar eiginleika sem staðir þyrftu að 

hafa til að geta veitt fólki slökun og endurnæringu. Þeir eru fjölbreytileiki, samhengi, læsileiki 

og dulúð.  

 

 

Mynd 24 Leikskólabörn frá leikskólanum Hlíðarenda í 

Setbergshverfi að gefa kindunum brauð við fyrirhuguð 

bílastæði við gönguleið (ÁRJ). 
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Hérlendis hefur verið bent á að gæta þurfi betur að umhverfi fólks með líðan þess í huga. 

Matthildur Kr. Elmarsdóttir (2008) skipulagsfræðingur segir: „mörg nútíma 

heilsufarsvandamál eins og hjartasjúkdómar, sykursýki, offita og þunglyndi, hafa tengsl við 

lífstíl sem einkennist af kyrrsetu og hreyfingarleysi“. Jafnframt segir hún „að skipulag sem 

einkennist af dreifðri byggð aðskilnaði íbúða og atvinnustarfsemi, ofuráhersla á einkabílinn 

en lítill áhersla á almenningssamgöngur, göngur og hjólreiðar ásamt slæmu aðgengi að 

útivistarsvæðum dragi út hreyfingu fólks og ef er að gáð geta náttúrulegir þættir haft 

lykilhlutverk. Tré og annar gróður hreinsa t.d. loft og vatn og geta skapað aðlaðandi umhverfi 

sem stuðlar að hreyfingu, vellíðan og samskiptum fólks. Landslag og náttúrulegir þættir gefa 

stöðum líka skýr sérkenni sem fólk tengist böndum. 

Niðurstöður rannsókna um jákvæð áhrif náttúrunnar á heilsu manna gefa auk þess tilefni til að 

huga nánar að mögulegu hlutverki náttúru í að skapa heilnæmt borgar- og bæjarumhverfi. 

 

 Mynd 25 Laugardalurinn í Reykjavík. „náttúran hefur áhrif ?“ (lydheilsustod.is 10.03.2010)  
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7.1.2. Græni Trefillinn/ Geirinn 

 

Græni trefillinn festist í sessi svæðisskipulags höfuðborgasvæðanna 2001 ásamt grænu 

geirunum, hann er mikilvæg tenging milli byggðar og upplands, ásamt því er hann samfellt 

útivistarsvæði í upplandi höfuðborgasvæðisins frá Esjurótum í norður að Undirhlíðum í suður, 

(Landslag ehf. 2009). 

Hugsunin á bak við 

Græna trefilinn er að 

tengja þéttbýlið við 

upplandið, með því er 

verið að opna eins konar 

samgöngunet fyrir fólk 

og þar með að veita því 

aukna möguleika á 

hreyfingu, útivist og 

náttúruskoðun.  

Eins og fram hefur 

komið er gönguleiðin í 

upplandi Garðabæjar og 

Hafnarfjarðar, hún liggur 

frá Hafnarfirði  

um Lækjarbotna ofan  

Setbergshverfis og þræðir 

slakan á milli Gráhelluhraunsog kjarri vaxinnar Setbergshlíðar að Kershelli/Hvatshelli. 

Gönguleiðin er slóði, og er því ekki samkvæmt frumdrögum Græna trefilsins, en þar segir: „ 

gert er ráð fyrir að stígurinn verði malbikaður í 3ja metra breidd og hann upplýstur, a.m.k. 

næst byggð“ (Landslag ehf. 2009). 

Einnig er sagt í skýrslu SSH: “Aðgengileg útivistarsvæði eru mikilvæg auðlind á 

höfuðborgarsvæðinu. Græni trefilinn er táknræn tilvísun um lífsgæði 

íbúanna“(skógræktarfélag Íslands, 2006). 

 

 

Mynd 26 Tillaga að legu stígsins samkvæmt frumdrögum Landslags ehf. Á 

Höfuðborgarsvæðinu. Stígar í græna treflinum (Græn), stígar í græna geirunum 

(appelsínugulir) blái trefillinn með strandlengjunni (blár). (Landslag ehf. 2009) 

Rauði hringurinn sýnir athugunarsvæðið. 
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Þó svo að athugunarsvæðið falla ekki að þeim frumdrögum, hvað varðar breidd stígs og 

efnisvalið á honum, þá tel ég að gönguleiðin geti flokkast með græna geiraum, og sé eins 

konar valmöguleiki fyrir fólk. Ekki erum við öll eins og höfum misjafnar þarfir og viljum eiga 

þann möguleika á að geta valið, Græn stígur í græna treflinum á að höfða til allra, má þá ekki 

líka bjóða uppá misjafna möguleika um val á gönguleiðum í nágreni þéttbýlis. Grænu 

geirarnir koma út frá Græna treflinum og tengja þéttbýlið við upplandið. Við nágreni 

gönguleiðarinnar teygja þeir sig frá Undirhlíðum, gegnum Kaldárbotna, meðfram 

Hvaleyrarvatni að Ásfjalli og að byggð í Hafnarfirði. Þar klofnar geirarnir í þrjá fingur. Mynd 

27 sýnir hvar ein af þremur geirunum kemur meðfram Hvaleyrarvatni upp með skógræktinni 

og yfir í Gráhelluhraun þaðan fylgir hann stíg sem er á skógræktarsvæðinu í Gráhelluhrauni 

og fer síðan niður með Læknum í Stekkjahrauni í Setbergshverfi. Frá Setbergshverfinu eru 

göngustígar sem tengjast fleiri stígum um bæinn (Landmótun,2006).  

 

Mynd 27 Gula línan sýnir hvar tilaga að græna geiranum kemur niður í þéttbýlið frá Græna Treflinum (ÁRJ). 
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7.2. Upplifunarþættir 

 

Þegar ég byrjaði á þessu verkefni þá var ég með það í huga að setja þyrfti almennilegan stíg í 

gönguleiðina, að minnstu malarstíg, svo kom að vetfangsferðunum og strax í fyrstu ferð minni 

þá fór ég að sjá að ekki mætti breyta miklu á leiðinni. Hún hefur það villta yfirbragð þar sem 

þörf mannsins er að upplifa það villta og njóta náttúrunnar eins og hún er. 

Patrik Grahn kom með flokkun á gæðum grænna svæða, hann flokkaði þau niður í átta flokka 

og eiga þeir það allir sameiginlegt að hafa mikið upplifunargildi fyrir fólk sem á svæðin koma 

og fela í sér kosti sem fólk sér, heyrir eða aðhafast á svæðinu. 

 

 

Átta grunneiginleikar Patrik Grahn. 

 

1.  Það villta, svæði sem inniheldur villta náttúru, stóra steina, mosa, læki og gömul tré. 

2. Gróskumikla og fjölskrúðuga, svæði sem ríkt er af fjölbreytilegum tegundum, hvort   

sem er með dýrum eða plöntum.Vatn, á, lækur eða votlendi.  

3. Það óhefta og víðlenda, stórt svæði, með góðum stígum, prýtt trjám eða skógi. Svæði  

sem er laust við alla hávaða og sjónmengun úr þéttbýli.  

4. Það friðsæla, Staðurinn er friðsæll með náttúrulegum umhverfishljóðum sem  

kemur frá fuglum, flugum, vindi. Öruggur staður en dularfullur sem ber samt í sér 

frumöfl náttúrunnar. 

5. Það opna, almenna græna svæði, rými, þar sem fólk kemur saman t.d  útimarkað,  

fundi, skemmtanir og fleira. Skjólsamt svæði með grasflötum,  

6. Það leikvænlega, vettvangur  ímyndunaraflsins. Svæði sem  býður upp á náttúrlegt  

leiksvæði með vatn, mold, hátt gras,þúfur,stíflugerð í læk, tína blóm og fleira. 

7. Það skemmtilega, Vel hirt umhverfi inniheldur: vel hirt gróðurbeð, blómaker, 

kvöldlýsingu,tónlist þar sem fólk kemur saman í skemmtilegu umhverfi. 

8. Það menningarlega er staður sem innihalda: minnismerki, styttur, listaverk, falleg  

blómabeð og gosbrunna (Berggren- Barring og Grahn, 1995). 
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Mikilvægt er að skipulag gönguleiða sé aðlagað þörfum þeirra sem koma á staðin í 

mismunandi tilgangi. Aukið álag á viðkvæm svæði, sem ekki þolir mikinn ágang, getur 

auðveldlega valdið skemmdum. Sérstök vistkerfi geta eyðilagst til frambúðar (Bell,1997). 

 

 

 

Mynd 28 Sýnir hluta af náttúrufari leiðarinnar (ÁRJ).  
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7.2.1 Svót-greining 

 

Greining á landsvæðinu, valin var SVÓT(swot) aðferðin , þar sem sú tegund greiningar hentar 

vel svæði sem þessu. Með SVÓT-greiningu eru greindir styrkleikar (S), veikleikar (V) 

svæðisins og þær ógnir (Ó) sem eru fyrir hendi fyrir svæðið og þau tækifæri (T) sem svæðið 

gæti nýtt. 

 

Markmiðið er að byggja á styrkleikum svæðisins, lámarka veikleikana og koma auga á 

tækifærin og forðast ógnanirnar (Bell, 1997). Með þessari flokkun fæst gott yfirlit yfir allt 

svæðið sem nýst getur við hönnun eða skipulagningu á svæðinu (sjá töflu 1). 

 

Tafla 1. SVÓT-greining fyrir gönguleið frá Lækjarbotnum að Kershellir/Hvatshellir 

 

 

 

 

Styrkleikar (S) 

 

Veikleikar (V) 

 

Ógnir (Ó) 

 

Tækifæri (T) 
-Nálægð við 

íbúabyggð í Hafnar- 

Firði 

 

-Nálægð við þéttbýlið 

Ferðaþjónusta gæti 

nýtt svæði með sér 

íslensk sérkenni 

 

-Saga og minjar um 

svæðið 

 

-Fjölbreytileiki í 

landslagi: jarðfræði 

 

 

 

-Skortur 

upplýsingarskilti um 

sögu og minjar á 

svæðinu. 

 

-Óljósir göngustígar 

 

-Vantar 

aðkomusvæði að 

svæðinu fyrir bíla 

-Ómarkvissar 

framkvæmdir 

 

-Nálægð við þéttbýli 

 

-Átroðningur 

hestafólks  

 

 

 

 

-Náttúruskoðun 

 

-fræðsla með upp- 

lýsingarskiltum 

 

 -Tenging við Græna 

Trefillinn/Geirana 
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7.2.2 Andi Staðar 

 

Andi staðar (Genius loci) vísar til þeirra gæða og sérkenna sem einn staður hefur fram yfir 

annan. Oft og tíðum eru það margir mismundandi þættir sem skapa anda staðarins. Því má 

segja að hann sé óvarinn fyrir breytingum. Þar af leiðandi gætu breytingar á einum þætti 

staðarins orðið mjög afdrifarík. Landsvæði sem eru nær einkennalaus má gefa aukið gildi með 

hönnun og skapa þannig anda staðar (Bell, 1993). 

 

Að finna anda staðar getur verið erfitt en ef andinn 

er sterkur, verður ferlið mun einfaldara. Andi staðar 

er persónuleg upplifun. Fyrir mér að komast á stað 

sem þennan, gefur mér kraft og um leið slökun. 

Náttúran og öll hennar fegurð er á sama staðnum, 

sama má segja um það breytilega landslag sem finna 

má á gönguleiðinni, sumstaðar má sjá hvar hraunið 

hefir ruðst fram með miklum látum, en inn á milli eru 

staðir sem erum mjög grónir og litadýriðin í mosanum  

gefur gönguleiðinni mikinn svip. Íslenska náttúran getur verið svo margbreytileg og maður er 

að upplifa svo mikinn breytilega í landslaginu á ekki svo stóru svæði. 

Andi staðar á gönguleiðinni mætti lýsa svo: þegar 

komið er í Lækjabotna þá má sjá hvar lækurinn 

rennur undan hrauninu og þegar gengið er áfram þá 

kemur maður inn á svæði sem hraun og mosi eru 

ráðandi. Þegar lengra er komið tekur birkið við í 

Setbergshlíðinni. Þar ríkir mikil kyrrð sem blandast 

sama við það margbreytilega landslag, gróðurfar og 

náttúrufegurðar sem þar ríkir. Ekki má gleyma 

dulúðinni þegar í hellana er komið, það er erfitt að  

lýsa þeirri tilfinningu sem hellist yfir mann, hún er  

ótta blandin en samt spennandi. Á ferðum mínum þá varð ég oftar en ekki að minna mig á, að 

þó svo að mér fyndist ég vera langt inn í landi, langt frá byggð, að svo væri ekki, því 

gönguleiðin er við þéttbýli og ekki langt í byggð.  

Mynd 29 horft yfir lækjabotna í átt að 

Setbergshverfi. Kyrrlátur andi staðar 

(ÁRJ). 

Mynd 30 horft yfir Gráhelluhraun í átt að 

hesthúsabyggð í fluguskeiði. Kraftmikill 

andi staðar (ÁRJ). 
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8. Tillögur 
 

Á grunnvelli þeirra greiningavinnu og athugana sem ég hef gert á gönguleiðinni geri ég 

eftirfarandi tillögur til breytinga. 

Í mínum tillögum felst eftirfarandi: 

 

1. Menningarminjar gerðar sýnilegri með upplýsingaskildum og korti af Gönguleiðinni 

2. Merkja gönguleiðina með grönum trjástofnum sem falla að við grisjun frá skórægt. 

3. Bílastæði gert við gönguleiðina. 

 

 

8.1.Tillaga að gerð menningarminja að fræðsluefni 
 

 

Með einföldum myndum og skiltum er hægt að draga fram 

menningarverðmæti og sögu sem gönguleiðin hefur að geyma.  

Legg ég til að við lækjabotnastíflu verði gert upplýsingarsvæði um þau 

menningarverðmæti sem eru að finna á gönguleiðinni og kort af henni. Þar 

verði hlaðnir upp bogadregnir veggir með torfi ofaná, í bogunum verður 

bekkur og upplýsingarskilti um menningarverðmætin. Einnig verða skilti 

sett upp á Gönguleiðinni sem vísa á menningarverðmæti og 

upplýsingarskilti við þá staði á gönguleiðinni.  

 

 
Mynd 31 Tillaga að 

upplýsingarskiltum 

(ferðamálastofa.is). 

Mynd 32 sýnir mína tillögu að upplýsingarsvæðinu 

við Lækjarbotna (ÁRJ): 
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Mynd 33 Staðsetning menningaminja (ÁRJ). 

 

Kortið sýnir staðsetningu menningaminja á gönguleiðinni og munu verða sett 

upplýsingarskilti við þessa staði, þar sem fólk getur lesið um söguna sem hver staður hefur að 

geyma 

 

 

1. Lækjabotnar, en þar er að finna menningarminjar frá upphafi vatnsveitunnar í 

Hafnarfirði. 

2. Fjárhústóftir frá Setbergi.  

3. Kershellir/Hvatshellir. 

4. Ketshellir/Selhellir. 

5. Hlébergsstífla. 

Setbergshverfi 
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8.2.Tillaga að bættu aðgengi 
 

Leggja þarf áherslu á að gera aðkomusvæði fyrir bíla og bílastæði. Legg ég til að það verði 

ekki malbik á aðkomusvæðinu heldur möl, hlaðnir verði veggir upp með grjóti og torf sett 

ofaná eins og við Lækjarbotnastíflu, með því tel ég að það myndist einskonar samræmi og 

ekki verði mikið rask við þessar framkvæmdir. 

Bílastæðin verða 2.5m á breidd og 5m á lengd og lengdin á milli stæðanna eru 9m og er 

göngustígur í enda aðkomusvæðisins sem tengis við göngustíg í Setbergshverfinu, sjá 

grunnkort (mynd 36) gula mjóa línan sýnir göngustíginn í Setbergshverfinu. 

 

 

 

 

Mynd 34 sýnir tillögu að aðkomusvæði bíla og  

göngustíg (ÁRJ). 

 

 

Á gönguleiðinni legg ég til með, að settir verði minnst þrír bekkir með áföstum borðum svo 

að fólk geti sest niður, snætt nesti og notið náttúrunnar. 

Einnig tel ég að merkja þurfi leiðina upp aftur og tel ég mjög umhverfisvænan þátt að nota 

grana trjástofna frá grisjun á skóræktarsvæðum í nágreni gönguleiðarinnar.  

 

 

 

 

 

Mynd 35 Handteiknuð tillaga að aðkomusvæði 

bíla (ÁRJ). 

Göngustígur 
Akvegur 
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Grunnkort af gönguleiðina sýnir staðsetningu menningaminja og þær tillögur sem ég legg til 

og staðsetningu þeirra. 

 

Mynd 36 Grunnkort af svæðinu (ÁRJ) 

 Göngustígar í Setbergshverfi 
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9. Umræður og lokaorð 
 

Mikil vakning hefur verið á undaförnum árum hvað varðar útiveru og lýðheilsu, ennfremur 

hafa orðið miklar breytingar á landnýtingu í borgum víða um heim. Örir fólksflutningar til 

borganna hafa kallað á aukna íbúðarbyggð og atvinnustarfsemi. Í bæjum þar sem landrými er 

lítið hefur þessi þróun einkennst af þéttingu byggðar en þar sem landrými er nóg hefur hún 

einkennst af útþenslu. Með þessari þróun hafa opin svæði orðið einangraði og afmarkast í 

umhverfi bæja og hefur þetta haft áhrif á útivistarmöguleika og aðgengi íbúanna að stórum 

samfelldum útivistarsvæðum. 

     Segja má að á Íslandi sé þéttbýliskjarnarnir mjög borgvæddir og því skipta skógar og 

önnur græn svæði í bæjum og nágrenni hans miklu máli fyrir útivistarmöguleika íbúanna. 

Rannsóknir hafa sýnt fram á margvísleg jákvæð áhrif útivistar á lýðheilsu og velferð, þar sem 

græn svæði og skógar fullnægja ýmsum menntunar-, menningar-, og félagslegum þörfum 

fólks.  

     Niðurstaðan sýnir að gönguleiðin eins og hún er í dag hefur margt að bjóða og ótal 

möguleika til útivistunar, segja má að styrkleiki hennar sé hvað hún er nálægt þéttbýli en það 

eru líka ógnir hennar. Í dag er gönguleiðin slóði eins og fram hefur komið og tel ég best að 

halda henni sem slíkum,en merkja hana upp og setja einföld upplýsingaskilti til að draga fram 

menningarverðmæti og sögu sem hún hefur að geyma, þar með verða til tækifæri sem fræðir 

fólk um fyrri tíma í okkar sögu og um leið möguleikar til að stunda útivist og náttúruskoðun. 

     Fyrirhugaða stigakerfið Græna Trefillins bættir samgöngukerfi fyrir fólk og veita því 

aukna möguleika á útivist og hreyfingu, segja má að með tilkomu Græna trefillins verði 

gönguleiðin meiri í almannaleið og með því að upplýsa fólk hvað er á svæðinu og hvað það 

má finna tel ég að gönguleiðin vera spenandi möguleika til að njóta þeirra náttúru sem nágreni 

þéttbýlis hefur oft að bjóða og margir vita ekki af, því tel ég með þessu verkefni verði hægt að 

vekja áhuga hjá fólki sem hefur ekki kynnt sér þessa skemmtilegu leið.  
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