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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 

prófgráðu. 

 

 

____________________________________ 

Guðmundur Freyr Kristbergsson
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Ágrip 

Skorradalur er svæði sem hefur mikið aðdráttarafl. Miklar frístundabyggðir hafa byggst upp 

og nú getur fjöldi fólks á svæðinu á góðum degi farið upp í og yfir þúsund manns. Margir sem 

koma og dvelja í frístundahúsum njóta útivistar. Vatnið og skógarnir ásamt fjalllendinu í kring 

býður upp á ólíka útivistarmöguleika. Víða í Skorradal er aðstaða ekki til staðar til að stunda 

útivist eins og hjólreiðamennsku eða lengri göngutúra án þess að vera á aðalakvegi.  

Norðan megin í Skorradal eru flest frístundahúsin. Langt getur verið á milli frístundabyggða 

og ekki hægt að komast á milli nema á aðalakvegi. Af þessum ástæðum er þörf fyrir göngu- 

og hjólastíg. Hann býður upp á mismunandi upplifun. Hann fylgir vatnsbakkanum, fer um 

hverfin og liggur meðfram akvegi ef ekki er kostur á öðru. Þessi tillaga eykur öryggi 

vegfarenda, eflir útivistarmöguleika, tryggir almannarétt og gerir dalinn enn meira aðlaðandi. 

 

Lykilorð: Almannaréttur, göngustígur, hjólastígur, Skorrdalur, vatnsbakki. 
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þakkir fyrir hugmyndir inn í verkefnið og fyrir þá skýru og góðu leiðsögn sem hún veitti. 

Helena Guttormsdóttir lánaði bát fyrir verkefnið og fær þakkir fyrir og Guðmundur Ebenezer 

Guðjónsson fær þakkir fyrir fylgd í ævintýralegri bátsferð. Hulda Guðmundsdóttir á Fitjum 

fær þakkir fyrir velvild og aðra aðkomu að verkefninu.  

Unnusta höfundar, Elsa Þorbjarnardóttir, fær þakkir fyrir stuðning og yfirlestur. 
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iv 

 

Efnisyfirlit 

Yfirlýsing höfundar ..................................................................................................................... i 

Ágrip ........................................................................................................................................... ii  

Þakkir og tileinkun .................................................................................................................... iii  

Efnisyfirlit ................................................................................................................................. iv 

1. Inngangur ........................................................................................................................... 1 

1.1. Tilurð ........................................................................................................................... 1 

1.2. Markmið ...................................................................................................................... 1 

1.3. Efnistök ........................................................................................................................ 1 

1.4. Almannaréttur .............................................................................................................. 2 

1.4.1 Almannaréttur á Íslandi ........................................................................................ 2 

1.4.2 Almannaréttur erlendis ......................................................................................... 3 

1.5. Aðalskipulag Skorradalshrepps ................................................................................... 4 

2. Vinnuferill, gögn og aðferðir ............................................................................................. 6 

3. Athugunarsvæðið ............................................................................................................... 7 

3.1. Landslag....................................................................................................................... 8 

3.2. Náttúrufar ................................................................................................................... 10 

3.3. Gróðurfar ................................................................................................................... 11 

3.4. Samfélag .................................................................................................................... 12 

3.5. Spurningar til sveitarstjórnar ..................................................................................... 12 

4. Greining ............................................................................................................................ 13 

4.1. A- Landbúnaður, bæjarstæði og ræktanlegt land....................................................... 16 

4.1.1 A-1 Vatnsendagrund .......................................................................................... 16 

4.1.2 A-2 Hvammur .................................................................................................... 19 

4.1.3 A-3 Dagverðarnes .............................................................................................. 21 

4.1.4 A-4 Háafell ......................................................................................................... 23 

4.2. B-Skógrækt ................................................................................................................ 25 

4.2.1 B-1 Andamót ...................................................................................................... 25 

4.2.2 B-2 Hvammsskógur ............................................................................................ 27 

4.2.3 B-3 Stálpastaðaskógur ........................................................................................ 30 

4.2.4 B-4 Háiskógur .................................................................................................... 33 

4.3. D - Frístundabyggð .................................................................................................... 35 



v 

 

4.3.1 D-1 Vatnsendafrístund ....................................................................................... 35 

4.3.2 D-2 Dagverðarfrístund ....................................................................................... 41 

4.3.3 D-3 Fitjahlíð ....................................................................................................... 45 

4.4. E-Beitarlandslag ........................................................................................................ 47 

4.4.1 E-1 Háafellsland ................................................................................................. 47 

5. Samantekt ......................................................................................................................... 50 

6. Lokaorð  og tillögur .......................................................................................................... 51 

7.    Heimildaskrá .....................................................................................................................56 

Viðauki I  .................................................................................................................................58 



1 

 

1. Inngangur 

1.1. Tilurð 

Tilurð verkefnisins má rekja til áhuga höfundar á útivist og möguleikum á að njóta hennar er 

varðar aðgengi og umferðarrétt. Upphafleg áætlun var að skoða bátaskýli út frá útliti, 

staðsetningu og legu. Umræða um ferðamennsku var fyrirferðamikil meðal nemanda og 

kennara á tímabili og kviknaði hugmynd að nýju verkefni. Umræðan snerist um frístundahús í 

Skorradal og skort á aðgengi. Sú hugmynd kom upp að leggja göngu- og hjólastíg umhverfis 

Skorradalsvatn sem gæti tryggt aðgengi og eflt möguleika á að stunda útivist. Ákveðið var að 

vinna út frá þessu en halda sig norðan megin vatns.  Höfundur ákvað að nýta sumarið 2012 í 

athuganir og öflun gagna.  

1.2. Markmið 

Markmið verkefnisins var að gera úttekt á norðurhluta vatnsbakka Skorradalsvatns með 

umferðarrétt almennings í huga, almannarétt svokallaðann. Aðgengi meðfram vatnsbakkanum 

var kannað og aðgengi niður frá vegi að vatnsbakka var kannað. Landslagsgreining var unnin 

og á grundvelli hennar var lögð fram tillaga að göngu- og hjólastíg. Markmiðið með stígnum 

var að gera vatnsbakkann aðgengilegri almenningi. Stígurinn tengir svo saman frístunda-

byggðir.   

Rannsóknarspurningarnar voru eftirfarandi:  

 Er aðgengi almennings að norðanverðum vatnsbakka Skorradalsvatns tryggt? 

 Hvers kyns hindranir er um að ræða og hvernig má bæta aðgengi að og meðfram 

Skorradalsvatni? 

 Er mögulegt að leggja göngu- og hjólastíg um norðurhlíð Skorrdals? 

1.3. Efnistök 

Réttur manns til að ferðast um náttúru landsins er ekki nýr af nálinni og hefur verið í lögum 

um aldir. Samkvæmt núgildandi Náttúruverndarlögum er almenningi tryggður viss 

umgengnisréttur um landið. Eitt af markmiðum verkefnis var að kanna hvort réttur þessi væri 

virtur á norðanverðum vatnsbakka Skorradalsvatns. Til að komast að því var vatnsbakkinn 

genginn, teknar myndir og aðstæður skráðar. Þegar möguleiki fólks á aðgengi að vatns-

bakkanum var athugað er miðað við frá aðalakvegi. Með landslagsgreiningu svæðisins voru 

fengnar upplýsginar sem nýttust við gerð tillögu að legu göngu- og hjólastígs.  
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Að lokum var gerð samantekt á greiningum og leitast við að draga upp heildarmynd 

athugunarsvæðinu þar sem aðgengi að vatni og aðgengi meðfram vatni kemur fram. Síðan var 

lögð fram tillaga að göngu- og hjólastíg meðfram vatninu.  

1.4. Almannaréttur 

Almannaréttur er sterkt hugtak. Almenningur er misvís um þann rétt. Aukin þéttbýlismyndun 

leiðir til þess að almenningur úr þéttbýli leitar í auknum mæli í að komast út í náttúruna. 

Réttarstaða ferðafólks er oftar en ekki óljós, bæði fyrir landeigendum og ferðamönnunum. 

Almannaréttur snertir frístundahúsaeigendur beint því þeir eru landeigendur eða rétthafar 

lands. Sömu relgur gildir um þá eins og eigendur jarða (Bragi Björnsson, 2000). 

Landslag í Skorradal býður upp á fjölbreytta útivist svo framarlega sem aðgengi er tryggt um 

svæðið auk markvissari lagningu stíga, gerð upplýsingaskilta og möguleika á áningastöðum. 

1.4.1 Almannaréttur á Íslandi 

Í þriðja kafla náttúruverndarlaga nr. 44/1999 er kveðið á um almannarétt, umgengni og útivist. 

Almenningur má fara um landið og dvelja en hann þarf að ganga vel um. Ef landeigandi eða 

réttarhafi lands hittir ferðalang á viðeigandi svæði má hann leiðbeina og gefa fyrirmæli 

varðandi ferðir og umgengni og þarf ferðalangur að fylgja þeim fyrirmælum. Í lögum segir að 

ef stígur er á milli tveggja staða þá skal fylgja þeim stíg eins og kostur er. Ferð um ræktarland 

er háð leyfi landeiganda eða réttarhafa lands. Hjólandi mönnum sem og ríðandi er heimil för 

um land en fylgja þarf viðeigandi stígum eins og kostur er.  

Girðingar eru helsti farartálmi í sveitum landsins en sérákvæði í núgildandi lögum segir að 

óheimilt sé að setja niður girðingu á vatns-, ár- eða sjávarbakka þannig að hún hindri umferð 

gangandi manna. Landeigendum er skylt að hafa hlið eða göngustiga (prýla) yfir girðingu fari 

hún yfir forna þjóðleið eða göngustíg (Náttúruverndarlög, 1999). 

Um umferð á vatni kemur fram í vatnalögum nr. 15 frá árinu 1923 að mönnum sé heimilt að 

nota vatn til sunds og umferðar, einnig á ís, sé það landeiganda að meinlausu. Þetta kemur 

fram í 11. grein en samkvæmt henni geta önnur lög, samþykktir eða önnur lögmæt skipulög 

komið í veg fyrir þennan umferðarrétt. Allir þeir sem fara um vötn og nota til sunds eða baða 

hafa rétt til afnota af bakkanum (Vatnalög, 1923). 

Nefnd um endurskoðun náttúruverndarlaga vann svokallaða Hvítbók um löggjöf til verndar 

náttúru Íslands sem Umhverfisráðuneytið gaf út árið 2011. Sér kafli fjallar um almannarétt. 

Samkvæmt honum er lagt til að reglur um umferð á vatnsbökkum færist frá vatnalögum í 

náttúruverndarlög. Lagt er til að markmiðsákvæði verði styrkt með almannaréttinn í huga. 
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Telur nefndin að nauðsynlegt sé að gera breytingar á ákvæði um heimild landeigenda til að 

takmarka eða banna för um afgirt óræktuð lönd. Nefndin vill að hægt verði að takmarka 

umferð um vötn í sérstökum tilvikum til verndar náttúru og lífríki. Um girðingar segir nefndin 

að farið sé víða á svig við lögin. Girðingar eru lagðar niður á vatnsbakka og vanti almenningi 

úrræði af því tilefni. Lagt er til að Umhverfisstofnun úrskurði hvort slíkar girðingar brjóti í 

bága við almannarétt (Nefnd um endurskoðun náttúruverndarlaga, 2011). 

1.4.2 Almannaréttur erlendis 

Í nágrannalöndum okkar koma fram ákvæði um almannarétt í mismunandi formi. Innan ESB 

gilda ekki sameiginleg lög eða reglur um almannarétt en aðildaríkin setja sjálf reglur eða lög 

um hann hjá sér eins og sjá má í viðauka I.  

Í Noregi, í svokölluðum útilífslögum (lov om friluftslivet), gildir sú meginregla að leyfilegt er 

að fara um landið. Leyfilegt er að ferðast yfir ræktað land þegar það er frosið eða snævi þakið 

milli 15.október og 30.apríl.  Fólk á reiðhjóli, hestum og sleðum er heimilt að fara eftir vegum 

og stígum nema ef sveitarfélagið og landeigandi banni för um svæðið. Heimilt er að baða sig í 

sjó eða vatni frá óræktuðu landi. Brot á lögum um almannarétt varðar sektum. Sveitarfélög 

geta krafist þess að mannvirki, hindranir og annar búnaður (skilti eða merki) sem eru brjóta 

gegn lögunum verði fjarlægður á kostnað eiganda (Nefnd um endurskoðun 

náttúruverndarlaga, 2011). 

Í Danmörku er kveðið á um almannarétt í náttúruverndarlögum. Þar segir að almenningi sé 

leyfilegt að fara um og hafa viðdvöl á strandvæðum, sandsvæðum upp af ströndinni, í 

skóglendi og óræktuðu landi. Þar sem strandsvæði eru í einkaeigu má ekki baða sig eða dvelja 

innan við 50 metrum frá íbúðarhúsi. Sveitastjórn getur fyrirskipað að girðingar eða skilti 

skulu fjarlægð ef þau þrengja að fararrétti almennings (Nefnd um endurskoðun 

náttúruverndarlaga, 2011). 

Í Bandaríkjunum gildir að ríkin gegna svokölluðu varðveisluhlutverki (public trust) sem felst í 

að tryggja almenningi frjálsan aðgang að sjávarströnd, vatns- og árbökkum. Með dómi frá 8. 

áratug 19. aldar staðfesti hæstiréttur í Bandarkíkjunum að ekki megi fyrirgera rétti almennings 

til umferðar og afnota af landi (Justia.com, 1892). 

Nú hefur almannarétturinn verið festur í lög í mörgum ríkjum Bandaríkjanna (Nefnd um 

endurskoðun náttúruverndarlaga, 2011). 

Í sænskum lögum, Miljöbalken, segir að tryggja eigi aðgang að standsvæðum. Yfirvö ld geta 

úrskurðað að menn eigi að setja hlið á girðingar sem hamla för almennings (Sveriges Riksdag, 

1998).  
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1.5. Aðalskipulag Skorradalshrepps 

Aðalskipulag Skorradalshrepps 2010-2022 tekur fljótlega gildi ef marka má frétt á vef 

Skorradalshrepp frá 6. júlí 2012 (Skorradalshreppur, 2012) þar sem kemur fram að skipulagið 

sé í lokaafgreiðslu hjá Skipulagsstofnun.  

Sett eru fram meginmarkmið hreppsnefndar framarlega í greinargerð aðalskipulagsins. Vert er 

að nefna nokkur atriði. Í byggðarmálum er stefnan m.a. að skapa góð atvinnu-, búsetu- og 

frístundaskilyrði í fallegu og öruggu umhverfi og að heildstætt deiliskipulag verði unnið fyrir 

hverja jörð. Eitt af félagslegu markmiðunum er að styrkja tengsl milli íbúa og eigenda 

frístundahúsa. Í samgöngum er m.a. stefnt að öruggara umferðarkerfi, auknu viðhaldi vega, 

lagningu og merkingu stíga. Tillögur í lok þessa ritverks samræmis vel þeim markmiðum sem 

fram koma að ofan. Tengsl milli íbúa og eigenda frístundahúsa má efla með stíg og öryggi 

felst því að draga fólk sem nýtur útivistar frá umferð bíla.  

Í aðalskipulaginu eru gefnar forsendur fyrir landnotkun sveitarfélagsins og verður stiklað á 

stóru um þær hér að neðan. Í kafla um skipulagsáætlunina er fjallað um landnotkun. Bæir á 

athugunarsvæðinu fara m.a. í eftirfarandi landnotkunarflokka: 

Grund: Landbúnaður (frístundabyggð), þjóðminjaverndarsvæði, stakt frístundahús o.fl. 

Vatnsendi: Landbúnaður (frístundabyggð), frístundabyggð o.fl. 

Hvammur: Landbúnaður (skógrækt), frístundabyggð, athafnasvæði, íbúðarsvæði, 

þjóðminjaverndarsvæði, opið svæði til sérstakra nota, opið skógsvæði til sérstakra nota, 

bátalægi o.fl. 

Dagverðarnes: Frístundabyggð, íbúðarsvæði, opið svæði til sérstakra nota, opið skógsvæði til 

sérstakra nota, þjóðminjaverndarsvæði o.fl. 

Stálpastaðir: Landbúnaðarsvæði (skógrækt), opið svæði til sérstakra nota, athafnasvæði og 

efnistökusvæði. 

Háafell: Landbúnaður, hverfisvernd (skóglendi og mannvirki), opið svæði til sérstakra nota, 

stakt frístundahús o.fl. 

Fitjar: Landbúnaður (frístundabyggð og skógrækt) o.fl. 

Athyglisvert er að sjá hve víðtæk skilgreining á  landbúnaði er, að leigja land undir 

frístundahús telst til landbúnaðar vegna nýtingar auðlinda lands til atvinnu- og verðmæta-

sköpunar. Þetta er mat hreppsnefndar eftir að skógrækt varð viðurkennd sem landbúnaður þá 

túlkar hreppsnefnd leigu á lóðum undir frístundahús sem landbúnað. Í jarðalögum er 

skilgreining landbúnaðar svona: „Landbúnaður merkir í lögum þessum hvers konar vörslu, 

verndun, nýtingu og ræktun búfjár, ferskvatnsdýra, lands og auðlinda þess til atvinnu- og 
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verðmætasköpunar, matvælaframleiðslu og þjónustu er tengist slíkri starfsemi“ (Jarðalög, 

2004). Skilgreining hreppsnefndar getur fallið undir landbúnað samkvæmt Jarðalögum að 

mati höfundar. 

Hámarksfjöldi frístundahúsa er hafður 800 vegna vegakerfis, brunahættu og hugsanlegrar 

mengunarhættu. Í dag er fjöldinn um 500 hús.  

Ýmsar reglur eru settar um frístundarbyggðir í aðalskipulaginu en það sem snertir 

aðgengismál er eftirfarandi: 

 Að minnsta kosti 25% deiliskipulagðra frístundasvæða skal fara undir götur, 

göngustíga og leik- eða útivistarsvæði. 

 Sýna skal að svæði séu í góðum tengslum við stofnvegakerfi dalsins. 

 Sýna skal göngustíga meðfram vegum og tengsl þeirra við aðliggjandi byggð og 

útivistarsvæði. 

 Minnt er á 23. gr. laga um náttúruvernd nr. 44/1999, en þar segir; „óheimilt er að setja 

niður girðingu á vatns-, ár-, eða sjávarbakka þannig að hindri umferð gangandi 

manna“ og kafla 4.15 í skipulagsreglugerð nr. 400/1998, en þar er fjallað um að ekki 

megi byggja nær vötnum en 50 m. 

Um bátaskýli segir „að eftirsótt sé að byggja bátaskýli sem næst vatninu. Stefnt er að því að 

gera úttekt á stöðu bátaskýla fyrir árið 2014. Óheimilt er að reisa ný bátaskýli innan 100 m 

frá vatnsbakka þar til úttekt liggur fyrir.“  

Um göngu- og reiðleiðir segir: „að gerð þeirra eigi að vera meðfram þjóðvegum eins og 

kostur er.“ Ætlunin er að koma upp merkingum við upphaf göngu-, hjóla- og reiðleiðar yfir 

Skorradalsháls. Á skipulagsuppdrætti aðalskipulagsins má sjá að göngu- og reiðleið er merkt 

alls staðar meðfram aðalakvegi nema þær leiðir sem liggja upp fjall. 

Um umferð vélknúinna farartækja á vatninu eru settar þær skorður að umferð er bönnuð milli 

22:00 og 10:00 og við ósa Fitjaár frá 20. apríl til 1. júlí vegna fuglavarps. Ekkert kemur fram 

um hvar megi koma bátum á flot.  

Vatnið er miðlunarlón fyrir Andakílsárvirkjun og getur yfirborðssveifla náð 2 metrum. 

Sveiflan ógnar náttúrulegu lífríki auk umferð vélknúinna farartækja á vatninu. Önnur 

afleiðing sem hlýst af yfirborðssveiflunum er landbrot en víða má bakkinn ekki við landbroti 

(Guðrún Jónsdóttir & Páll Jakob Líndal, 2010). Óskylt þessu en önnur vá eru skógareldar en 

þekking vegna hættunnar liggur ekki fyrir né afleiðingar og áhrif á aðra landnýtingu.  

Talað er um ferðaþjónustu í forsenduhluta greinagerðar aðalskipulagsins en þar kemur fram 

að árið 2004 hafi 40% allra ferðamanna í Borgarfirði farið í náttúruskoðun. Skorradalur ætti 
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að geta boðið upp á menningartengda ferðaþjónustu sem og heilsutengda ferðaþjónustu og 

fleira.  

 

2. Vinnuferill, gögn og aðferðir 

Efni verkefnisins var ákveðið í upphafi árs 2012. Sett var upp gróf áætlun sem fól í sér að 

gögnum yrði að einhverju leiti safnað að vori og sumarið yrði nýtt í vettvangsrannsókn. 

Sumarið nýttist vel og voru farnar margar ferðir inn í Skorradal. Sex sinnum var gengið og 

einu sinni var farið á bát og nokkrar bílferðir voru farnar. Í vettvangsrannsókn var ætlunin að 

mynda vatnsbakkann og fanga einkenni athugunarsvæðisins og skrá hindranir. Á þessum 

grunni var unnin landslagsgreining. Á grundvelli landslagsgreiningar var svo dregið saman 

hvernig aðgengi að og meðfram vatnsbakkanum er. Tillaga að legu göngu- og hjólastígar var 

svo unnin í lokin. 

Höfundur átti fund með Huldu Guðmundsdóttur og Auði Sveinsdóttur í Reykjavík í mars og 

fund við Ólöfu Guðný Valdimarsdóttur, þáverandi skipulags- og byggingarfulltrúa Skorra-

dalshrepps, á Hvanneyri í mars. Loftmynd fékkst hjá Skorradalshrepp en reyndist röng svo 

notast var við kortasjá Skorradalshrepps og unnið ofan á þær. Fundir með Auði Sveinsdóttur 

leiðbeinanda voru haldnir 31.október, 7.nóvember, 14.nóvember, 21.nóvember, 29. nóvember 

og 4.desember.  

Þau gögn sem voru notuð í vettvangsferð voru bíll, hjól, gönguskór, myndavél, blöð, penni og 

kort af svæðinu. Kort voru fengin af kortasjá Skorradalshrepps og kortasjá Landmælinga 

Íslands. Af bóklegum gögnum, bæði í tölvu- og pappírsformi, var mikið stuðst við greinar-

gerð aðalskipulagsins, Árbók Ferðafélags Íslands 2004, skýrslu um landslagsgreiningu í 

Noregi (Granvin) og skýrslu um þá aðferðarfræði (Landskapsanalyse, 2010), gögn úr tímum á 

námstímanum, deiliskipulög og fleiri gögn eftir almenna leit.  
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3. Athugunarsvæðið 

 
Kort 1. Staðsetning Skorradals (Unnið á kort úr kortasjá Landmælinga Íslands). 

Skorradalur er staðsettur á vesturhluta Íslands. Frá Reykjavík upp í Borgarfjörð, Hvanneyri,  

eru um 83  km sé stysta leið farin (Vegagerðin, á.á.). Næstu þéttbýli eru Hvanneyri, Borgarnes 

og Akranes.  

 
Mynd 1. Lega Skorradals sést. Athugunarsvæðið er innan rauða rammans (Hrannar Hauksson ©, 2011). 

60 km radíus 
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Kort 2. Afmörkun athugunarsvæðis. (Unnið á kortasjá Landmælinga Íslands) 

Í Borgarfirði eru margir dalir sem jöklar grófu og ganga upp af undirlendinu en Skorradalur er 

syðstur þeirra. Athugunarsvæðið í þessu verkefni er norðurhlíð Skorradals, á milli vatns-

endanna eins og sjá má á korti 2 og mynd 1. Mörk svæðisins eru við vegamót vestan megin 

og við enda vatnsins austan megin. Efri mörk eru fyrir miðri hlíð en neðri mörk eru við 

vatnsborðið.  

3.1. Landslag 

 
Mynd 2. Skorradalur, þröngur og brattur (Ljósmynd Mats Wibe Lund © 1989). 

Skorradalur er grafinn af jökli og er frekar þröngur eins og sjá má á kortum. Dalurinn opnast 

og víkkar mikið neðst og er frekar hlykkjóttur. Skorradalsvatn er aðaleinkenni dalsins og 

þekur botn dalsins. Hlíðar dalsins eru frekar brattar og eykst bratti eftir því sem innar dregur 

eins og kort 3 sýnir. Lítið sem ekkert undirlendi er á athugunarsvæðinu (Freysteinn 

Sigurðsson, 2004). Myndir 3 og 4 eru lýsandi fyrir bratta hlíðarinnar. Í aðalskipulagi 

Skorradalshrepps eru tilgreindar 6 landslagsheildir en þær eru:  
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 Þurrt mólendi og ræktað land: Flatlendi sunnan Andakílsár að rótum Skarðsheiðar og 

út að Brekkufjalli. 

  Votlendisflákar,  mýra- og jaðargróður og skógivaxnir ásar: Efra vatnasvið 

Andakílsár frá ósi Skorradalsvatns. Framræst votlendi að hluta. 

 Stöðuvatn og skógur: Skorradalsvatn með bröttum hlíðum beggja vegna. Miðlunarlón, 

frístundarbyggð og skógrækt. 

 Dalbotn á vatnasviði Fitjaár: Um 1 ferkílómetra óraskað votlendi með 118 tegundir 

háplantna. Náttúruverndarsvæði að hluta og skógrækt. Alaskalúpína er ríkjandi á 

vatnasviði Fitjaár og breiðist til vesturs. 

 Hálendisvotlendi og flóar: á Botnsheiði í um 350 – 450 m.y.s. 

 Lítt gróið land: Ofan við 350 m.y.s. Á norður- og suðurmörkum svæðisins. 

Athugunarsvæðið fellur allt innan flokksins „stöðuvatn og skógur“.  

 
Mynd 3. Séð inn eftir Skorradal frá Dagverðarnesi (GFK, 2012). 

 
Mynd 4. Horft út eftir yfir Hvamm (G FK, 2012).  
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Kort 3 . Hæðarkort, 20 m er mlli hæðarlína (Unnið á kort úr kortasjá Landmæling Íslands). 

3.2. Náttúrufar 

Skorradalur er að myndast á jökulskeiðum ísaldar. Toppar Skarðsheiðar hafa náð upp úr 

jöklinum. Mögulega var dalurinn gömul rofslétta og jökulsvarf átt þátt í landmótuninni. 

Hlíðar hálsanna beggja vegna dalsins eru yfirleitt sléttar (Freysteinn Sigurðsson, 2004). 

Berggrunnur Skorradals er samsettur af basísku, ísúru hrauni og móbergi eða þykkum 

setlögum fremst, 0,78 – 3,1 milljón ára gömul. Nær dalsmynninu  eru að finna sömu tegundir, 

eldri en 3,1 milljón ára (Freysteinn Sigurðsson, 2004).  

 

Kort úr aðalskipulaginu sýnir betur samsetningu bergsins (kort 4). Jarðvegur svæðisins er 

mestmegnis brúnjörð en hún er frekar þurr og kolefnissnauð, einkennist af allófani og líf-

rænum efnum á grónu landi og dæmigerð mold gróins þurrlendis (Ólafur Arnalds & Hlynur 

Óskarsson, 2009). Um jarðvegsrof í Skorradal má segja að rof sé aðallega á ströndinni þegar 

vatnsborðið er hátt.   

 Kort 4. Jarðfræðikort (Aðalskipulag Skorradalshrepps 2010-2022). 
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Samþykkt var árið 1944 að hefja framkvæmdir við Andakílsárvirkjun en rafmagnsframleiðsla 

hófst ekki fyrr en 1947. 1970 var svo ákveðið að stækka virkjunina og hækka stífluna um 1 

meter. Þar með þótti áin fullvirkjuð (Orkuveita Reykjavíkur, 2011).  Orkuveitan segist taka 

verulegt tillit til vatnshæðar í Skorradalsvatni í þeim tilgangi að hlúa að Skorradalsvatni sem 

frístundasvæðis og Andakílsár sem veiðiár (Orkuveita Reykjavíkur, á.á.). Árið 2003 vann 

Náttúrufræðistofa Kópavogs skýrslu um vatnsborðssveiflurnar og áhrif á lífríkið. Þar kemur 

fram að síðan árið 1947 hefur yfirborðið hækkað um 1,3-1,5 metra, haft er þá til hliðsjónar 

landsig og gerð nýrra stíflumannvirkja. Yfir sumarmánuðina er vatnsborðið lægst og 

sveiflurnar hvað minnstar. Á sumrin sveiflast yfirborðið að jafnaði ekki um meira en 30-40 

cm á mánuði. Sveiflur á ári eru frá 1973-2002 um hafa numið frá 6 cm upp í 168cm á 

ársgrunni (Orkustofnun, 2003). Lagt er til farið verði í rannsóknir og vöktun á botndýrum, 

svifdýrum, fiskseiðum og fiskum. Segir að vöktunartímabilið verði að vera minnst 10 ár og 

þetta verði heimild um hvernig staðan er nú í dag (Hilmar J. Malmquist, Finnur Ingimarsson, 

& Haraldur Ingvason, 2003). Endurnýjun á gróðurkorti í votlendi í landi Fitja (við eystri 

vatnsenda) var unnin árið 2011 af Náttúrufræðistofnun Íslands (NÍ). Miklar gróðurbreytingar 

hafa átt sér stað frá 1998 en tekið skal þó tillit til nákvæmari vinnubragða og betri tækni. Taldi 

NÍ ein ógnin við gróðurlendi vera miklar sveiflur í vatnsborði Skorradalsvatns. NÍ útilokar 

ekki að vatnsborðssveiflur eigi þátt í gróðurfarsbreytingum (Guðmundur Guðjónsson & 

Kristbjörn Egilsson, 2011). Athugunin sem unnin var í verkefni þessu var unnin að sumri til 

þegar vatnsborðssveiflur eru minnstar og vatnsborðið lægst. 

3.3. Gróðurfar 

Skorradalur er gróðursæll dalur. Mikil skógrækt sem hefur farið fram í Skorradal á síðustu 

öld. Ræktað land er mikið og mólendi er bæði ríkt og rýrt. Ofar í hlíðunum er mosi og 

hálfgróin jörð en innar í dalnum er ríkt mólendi og votlendi. En eins og segir þá er Skorra-

dalur að mestu kjarr og skóglendi (Landbúnaðarháskóli Íslands, á.á.). Upphaf skógræktarinnar 

má rekja til ársins 1938 þegar ungmennafélagið Dagrenning gróðursetti í reit í landi Háafells. 

1952 var Skógrækt ríkisins gefin jörðin Stálpastaðir. Nú þekur skógur tæplega þriðjung 

jarðarinnar (Guðrún Jónsdóttir & Páll Jakob Líndal, 2010). Á Stálpsatöðum hafa verið 

rúmlega 600.000 plöntur af 28 tegundum frá 70 stöðum úr heiminum plantað á rúmlega 100 

ha. Frá 1952 hefur Skógrækt ríkisins staðið að umfangsmikilli skógrækt og eru a.m.k. 30 

tegundir, mest rauðgreni og sitkagreni (Skógrækt ríkisins, á.á.).  
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3.4. Samfélag 

Árið 2011 bjuggu tæplega 60 manns í Skorradalshrepp skv. Hagstofu Íslands. Föst búseta var 

á 8 jörðum og tvöföld á tveimur jörðum. Í aðalskipulagi er gert ráð fyrir að íbúum hreppsins 

muni fjölga á skipulagstímanum. Frístundabyggð er á 10 jörðum og eru lóðir ýmist seldar eða 

leigðar. Frístundahúsin voru 494 þann 1.desember, 2009. Sveitarfélagið hefur sett 

hámarksfjölda frístundahúsa við 800 vegna mögulegrar mengunarhættu, brunahættu og fleira 

(Guðrún Jónsdóttir & Páll Jakob Líndal, 2010).  Flest aðkomufólk sem kemur í Skorradal 

sækir í frístundahús og þá iðju og afþreyingu sem því fylgir. Þrátt fyrir það er margt annað að 

sjá og gera í dalnum (Freysteinn Sigurðsson, 2004). Gera má ráð fyrir að fjöldi fólks í dalnum 

á góðum degi geti farið vel yfir 1000 manns.  

3.5. Spurningar til sveitarstjórnar 

Lagðar voru spurningar um aðgengi og almannarétt fyrir sveitarstjórn. Spurningunum var 

svarað símleiðis mánudaginn 12. nóvember 2012. Spurningarnar og svör eru eftirfarandi: 
 

1) Hvernig framfylgir Skorradalshreppur lögum um almannarétt? (þ.e. hvernig er aðgengi 

almennings um vatnsbakka Skorradalsvatns tryggt?) 
 Svar:  Skv. skipulagi má ekki loka vatnsbakka fyrir umferð. 

 

2) Hvernig er aðgengi almennings  annarra en ,,staðarbúa“ að vatninu og er  til  stefna 

varðandi umferð báta á vatninu? 
Svar: Allir geta farið að vatninu, og umferð um vatnið er leyfð en menn þurfa að fá 

leyfi landeiganda skv. vatnalögum (netalög, 115 m út í vatn). Og ekki er leyfð veiði. 

 

3) Hver er stefna sveitastjórnar varðandi ferðaþjónustu í hreppnum? Hugnast hreppnum að 

efla ferðþjónustu og koma að uppbyggingu hennar?  Ef svo, hver eru þá helst áhersluatriðin? 
Svar: Sveitastjórn mun ekki hafa frumkvæði að því að efla ferðaþjónustu, einkaaðilar 

sjá um það. 

 

4) Hvað telur sveitastjórn að sé sérstaða svæðisins og hvernig er hægt að draga hana fram og 

efla? 
Svar: Veðursæld og trjágróður. Sendar eru lýsandi myndir þegar sveitarstjórn er beðin 

um að lýsa sveitarfélaginu.  
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Svör sveitarstjórnar eru eins og búast mátti við. Ákvæði um almannarétt koma fram í 

aðalskipulagi. Líkt og segir í vatnalögum er öllum heimil umferð um vatn og hafa afnot af 

vatnsbakka og segir sveitastjórnin að allir geti farið að vatninu. Athyglisverðasta svarið er 

mögulega sú stefna sveitarfélagsins að eiga ekki frumkvæðið að eflingu ferðaþjónustu. 

Mögulega má lesa í þetta svar þannig að þeim hugnist ekki að fá fleira fólk inn í dalinn. Að 

lokum eru nefnd einkenni en veðursæld og trjágróður eru aðaleinkenni Skorradals að mati 

sveitarstjórnar. Þegar draga þarf fram einkenni eru sendar einkennandi myndir því það er talið 

segja meira en þúsund orð.  

 

4. Greining 

Til að átta sig betur á einkennum athugunarsvæðisins var unnin landslagsgreining. Stuðst var 

við aðferð sem m.a. var notuð við landslagsgreiningu í Granvin héraði á vesturströnd Noregs. 

Sú aðferð hefur verið notuð sem dæmi um aðferðarfræði í skipulagi í fámennum 

sveitarfélögum. Aðferðinni er lýst í “Landskapsanalyse“ en norska ríkið lét þróa aðferðina. 

Aðferðin byggist á því að vinna í eftirfarandi skrefum: 

1. Undirbúningur  

2. Lýsing  

3. Túlkun  

4. Mat  

5. Skipulagning  

Á mynd 5 má sjá skrefin eins og þau birtast í “landskapsanalyse“ (Direktoratet for 

naturforvaltning & Riksantikvaren, 2010). Á grundvelli upplýsinga sem var aflað um Granvin 

hérað og túlkun þeirra var héraðinu skipt niður eftir sterkustu einkennum hvers svæðis fyrir 

sig.  

Í skýrslu um Granvin eru flokkar eins og íbúðarbyggð, iðnaður og þjónusta, skógræktarsvæði, 

dalur og hlíðar fjarðarins. Þessir flokkar gefa til kynna að sérkenni getur ráðist af notkun, 

yfirbragði og landformum. Á þessum forsendum má skipta svæðum jafnvel enn meira niður 

(Skjerdal & Clemetssen, 2007).  

Á athugunarsvæðinu í Skorradal er eitt landform ríkjandi en það er hlíð. Ef unnið er í stórum 

mælikvarða þá getur athugunarsvæðið fallið allt í einn flokk líkt og það gerir í aðalskipulagi 

Skorradalshrepps. Þegar unnið er á þeim mælikvarða sem um ræðir í þessu verkefni þá skipta 

smærri einingar í landslaginu máli, hæðir, gilskorningar, einstök hús og þess háttar.  
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Í þessu verkefni voru gerðir fjórir flokkar:  

 Landbúnaður, bæjarstæði og ræktanlegt land 

 Skógrækt 

 Frístundabyggð 

 Beitarlandslag 

Eins og sjá má vísa nöfnin til notkunar en það er samt aðeins einn þátturinn sem réði því í 

hvaða flokk svæðin fóru. Landform og þá sérstaklega landhalli komu inn sem lýsandi 

einkenni. Gróður skipti einnig máli því hann ræður miklu um ásýnd svæðisins.  

Á næstu síðu má sjá hvernig athugunarsvæðinu er skipt upp, hvað þau eru nefnd og myndir af 

einkennum svæðanna. 

Við gerð hönnunartillögu nýttist svo landslagsgreiningin vel. Landhalli er t.d. eitt þeirra atriða 

sem taka þarf sérstakt tillit til  þegar lega stígs er ákveðin, kort 3 sýnir halla vel.  

 

 

 
Mynd 5. Verkferli við landslagsgreiningu (Landskapsanalyse, 2010). 
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       Unnið á kortagrunn Kortasjár Landmælinga Íslands. M.kv. 1:75.000 

Nöfn svæða 

Flokkar landslagsgreiningar 

Skorradalur. 

Svæðaskipting. 

Einkennandi ásýnd A-svæða 

(GFK., 2012) 

Einkennandi ásýnd B-svæða 

(GFK., 2012) 

Einkennandi ásýnd D-svæða 

(GFK, 2012) 

Dæmigerð ásýnd E-svæða 

(GFK, 2012) 

Grund  

Vatnsendi 

Hvammur  

Dagverðarnes 

Háafell 

Fitjar  
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4.1. A- Landbúnaður, bæjarstæði og ræktanlegt land 

Aðal einkenni þessara svæða eru að þar er stundaður landbúnaður eða var stundaður og ber 

svæðið sterklega merki þess. Einkennisgróður er grastegundir, túngrös. Á öllum stöðum í 

þessum flokki eru bæir og tún við. Landhalli er ekki mikill á þessum svæðum nema helst 

innst. Bæjarstæðin og húsin eru einnig merki búskapar og ræktanlegt land, þ.e. tún í órækt, 

sömuleiðis.  

4.1.1 A-1 Vatnsendagrund 

  

 
Kort 5. A-1. Grænt táknar gott aðgengi meðframvatnsbakka, gult torfært og rauðu punktarnir eru 

hindrun (Unnið á loftmynd úr kortasjá Skorradalshrepps).  

 

Svæði A-1 er skipt í fjórar minni einingar vegna blæbrigðarmunar á einkennum. Svæðið nær 

yfir hluta af jörðunum Grund og Vatnsenda. Á báðum bæjum er stundaður landbúnaður og 

tún slegin. Þarna er stundaður hefðbundinn búskapur. Frá bæjarstæðum beggja bæja er gott 

útsýni yfir vatnið og er umhverfi þeirra snyrtilegt. Við þennan enda vatnsins er hlíðin ekki 

brött og er þessi hluti athugunarsvæðisins í minnstum halla og er því sem ein heild. Gróður-

hulan er þétt og hvergi eru sjáanleg sár í henni. Landformið og ásýndin sem hlýst af túnum og 

snyrtilegum bæjarstæðum skapa aðaleinkennið. Sé litið til framtíðar gæti verið að bústöðum 

fjölgi á svæðinu en ætla má að ræktarland verði verndað.  

 

Grund 

Vatnsendi 
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4.1.1.1 Einkenni 

 

Mynd 6. Lýsandi einkenni fyrir A-1 eru tún. Horft af vegi upp að Grund (GFK, 2012). 

 

A-1.1: Bærinn Grund er staðsettur á þessu svæði. Það er svo að segja enginn trjágróður á 

svæðinu en túngrös eru ríkjandi vegna ræktunar. Jafn en lítill halli er á svæðinu og hann er 

ögn meiri næst bæjarstæðinu. 

 Landslagseinkenni: gróður aðallega grös, tún ríkjandi og í litlum halla. 

 

A-1.2: Neðan vegar í landi Grundar er nokkuð undirlendi, tiltölulega flatt og þurrt land sem 

fer allt undir túnrækt. Margir skurðir eru á svæðinu. Vatnsbakkinn innan svæðisins er 

tiltölulega flatur. Lítið landbrot á sér stað. Austast rennur lækur og hafa túnin verið ræktuð að 

bakka hans svo hann líkist öðrum skurðum.  

 Landslagseinkenni: tún á tiltölulega flötu landi að vatnsbakka, gróður aðallega grös. 

 

A-1.3: Milli Grundar og Vatnsenda eru tún umlukin trjágróðri. Svæði þetta er fyrir ofan veg 

og neðan. Kjarrrunni aðskilur túnin frá vatnsbakkanum. Rýmismyndun er mikil, halli landsins 

er ögn meiri en á fyrri svæðum og er gróðurhulan þétt og nokkuð fjölbreytt. 

 Landslagseinkenni: rýmismyndun í nokkuð jöfnum halla niður að vatnsbakka. 

 

A-1.4: Þetta svæði er bærinn Vatnsendi og umhverfi hans. Gróður er einsleitur, graslendi, því 

þarna er ræktað land fyrirferðamesta notkunin.  Halli landsins er nokkur á þessum stað í 

dalnum. Sé horft niður að húsum frá vegi er ljóst að umgengin er mikil og virk starfsemi á 
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bænum. 

 Landslagseinkenni: halli nokkur, einsleitur gróður og túnrækt. 

 

4.1.1.2 Deiliskipulag 

Aðeins eitt deiliskipulag er í gildi á svæði A1 en það er á Grund. Það nær aðeins yfir nánasta 

umhverfi bæjarins, staðsetningu húsa og hlutverk. Skipulag þetta var staðfest árið 2000.  

 

4.1.1.3 Aðgengi að og meðfram vatni 

Aðgengi að vatninu er lítið sem ekkert á svæðinu. Hægt er að fara yfir tún en þá þarf leyfi 

landeiganda.  

Aðgengi meðfram vatnsbakka er afar gott sé vatnborð ekki í hæstu stöðu (sjá mynd 7). 

Ströndin er breið og auðveld yfirferðar. Á einum stað er girðing út í vatn (sjá mynd 8). Sú 

girðing er ekki vígaleg og er tilgangur hennar mögulega að halda fé inn á túnum eða frá 

túnum. Önnur girðing er austast undir túni neðan Vatnsenda sem mögulega þjónar sama 

tilgangi en báðar eru þær gaddavírslausar og ekki í ýkja góðu ástandi. 

  
Mynd 7. Breiður og góður vatnsbakki neðan við tún 

í landi Grundar (GFK, 2012). 

 

Mynd 8. Girðing út í Skorradalsvatn undir túnum. 

Sjá rauðan punkt fyrir miðju á korti 5 (GFK, 2012). 
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4.1.2 A-2 Hvammur 

  

 
Kort 6. A-2. Staðsett austan við mitt vatn. Grænt merkir gott aðgengi meðfram vatnsbakka (Unnið á 

loftmynd úr kortasjá Skorradalshrepps). 

 

Hvammur er skilgreint sem eitt svæði. Þar er starfsstöð Skógræktar ríkisins og töluverð 

starfsemi, sér í lagi á sumrin. Starfsemin er fyrir neðan veg en fyrir ofan veg er íbúðarhús. Frá 

svæðinu er nokkuð gott útsýni út eftir vatni. 

4.1.2.1 Einkenni 

 
Mynd 9. Horft upp eftir, yfir vatnsbakka og tún, að starfsstöð Skógræktar ríkisins í Hvammi (GFK, 

2012). 

Hvammur 
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Einkenni svæðisins er mikil rýmismyndun af hávöxnum trjágróðri. Mikið útsýni er yfir tún 

fyrir neðan starfsstöð skógræktarinnar út á vatnið. Starfsstöðin er í gömlum húsum sem eru í 

misjöfnu ásigkomulagi.  

 Landslagseinkenni: Mikill trjágróður, sterk rýmismyndun og jafn halli. 

4.1.2.2 Deiliskipulag 

Samkvæmt aðalskipulagi (í lokaafgreiðslu) teygir frístundabyggð sig inn á neðri hluta 

svæðisins. Deiliskipulag er í gildi fyrir þann hluta af svæðinu, staðfest árið 2003. Á mynd 10 

úr deiliskipulaginu má sjá græna þekju sem merkir útivistarsvæði fyrir almenning, Í 

greinargerð með deiliskipulagi segir að svæðið sé hentugt fyrir boltaleiki og stærri samkomur. 

Einnig er vatnsbakkinn skilgreindur sem útivistarsvæði. Fram kemur í greinargerð 

aðalskipulagsins (í lokaafgreiðslu) að ein landnotkunin í landi Hvamms sé opið svæði til 

sérstakra nota svo samræmi er í lagi þó það geti verið misvísandi. Athyglisvert er að farið er 

aðra leið en annarsstaðar við Skorradalsvatn við skipulagningu á aðstöðu fyrir báta. Þyrping 

bátaskýla og sameiginleg hafnaraðstaða og dráttarbraut er sýnd á svæðinu (bláleitt á mynd 

10). Ekkert er tekið fram um hvernig aðgengi verður tryggt en gönguleið er engu að síður 

merkt í gegnum hafnarsvæðið.  

  
Mynd 10. Brot úr staðfestu deiliskipulagi frá 2003 (Sigurbjörg Ósk Áskelsdóttir, 2003). Brot úr 

aðalskipulagi til hægri. 
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4.1.2.3 Aðgengi að og meðfram vatni 

Aðgengi niður að vatnsbakka á svæðinu er mjög gott. Vegslóði sem er opinn almenningi 

liggur niður í fjöru og er aðgengi meðfram vatninu mjög gott. Austast á svæðinu, á 

mörkunum, versnar aðgengi og bakkinn verður brattur og stórgrýttur á stuttum kafla.  

 

4.1.3 A-3 Dagverðarnes 

  

 
Kort 7. A-3. Bærinn Dagverðarnes og umhverfi (Unnið á loftmynd úr kortasjá Skorradalshrepps). 

 

Frá bænum Dagverðarnesi sést einna best bæði inn og út eftir dalnum. Eitt sinn hefur verið 

þar loðdýrabúskapur en sú starfsemi er aflögð. Gróður á svæðinu er ekki þéttur en austast er 

gróðurþekjan þéttari, birkikjarr og mólendisgróður einkennir heildina.  Mörk svæðisins eru í 

vestri við skógarjaðar og í austri sömuleiðis. Neðri mörk skapast af annarri landnotkun og 

gróðurbreytingu.  

Dagverðarnes 
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4.1.3.1 Einkenni 

 
Mynd 11. Horft yfir að D-3.3 og loðdýraræktarhús 

sést á mynd (GFK, 2012). 

 
Mynd 12. Bærinn Dagverðarnes og nærumhverfi 

(GFK, 2012). 

 

A-3.1: Milli Hvammsskógar og bæjarstæðisins í Dagverðarnesi er lágvaxinn gróður, nær 

Hvammi er birkikjarr og austan megin eru gróðursnauðir blettir, líklega í bata eftir ofbeit. 

Halli er nokkur. Rýmismyndun er engin, hvorki af gróðri né landslagi.  

 Landslagseinkenni: Frekar bert land, nokkur halli og lítil eða engin rýmismyndun. 

 

A-3.2: Markast af því að þar er gróðursælla heldur en vestan og austan megin. Bæjarstæði 

Dagverðarness er á svæðinu og skýrist gróðurinn af ræktun trjáa í nánd við húsin og túnrækt 

við bæinn (sjá mynd 12). Rýmismyndun er nokkur við bæinn vegna trjágróðurs, aðallega 

barrtrjáa. Svæðið nær niður fyrir veg því gróður þar er líkur túngróðri fyrir ofan veg. 

Landhalli er nokkur og eykst fyrir ofan bæ. Bæjarlækurinn rennur rétt austan við bæinn.  

 Landslagseinkenni: Nokkuð gróið land, halli nokkur og byggt land. 

 

A-3.3: Svæðið er frekar ílangt og nær að Stálpastaðaskógi en mörkin eru afar skýr. Svæðið er 

jafnt gróið og nokkuð mikið af kjarri. Hús til loðdýraræktar eru á svæðinu (sjá mynd 11) en er 

notuð nú sem geymsla. Lítill skógræktarreitur með öspum ásamt húsinu einkennir svæðið. 

Landhalli er meiri en annarsstaðar í Dagverðarnesi.  

Landslagseinkenni: Nokkuð gróið land, landhalli þónokkur og lítill skógarreitur 

einkennir svæðið. 
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4.1.3.2 Deiliskipulag 

Ekkert deiliskipulag er í gildi á svæðinu.  

4.1.3.3 Aðgengi að og meðfram vatni 

Svæðið nær ekki að vatnsbakka. 

4.1.4 A-4 Háafell 

 

 
Kort 8. A-4. Bæjarstæði Háafells og umhverfi. Gula línan merkri að aðgengi meðfram vatnsbakka er 

torfært (Unnið á loftmynd úr kortasjá Skorradalshrepps). 

 

Háafell er staðsett frekar innarlega í Skorradal. Nokkuð er síðan byggð lagðist af í Háafelli en 

jörðin er enn nytjuð sem beitarsvæði og líkur eru til að svo verði áfram í framtíðinni.  

4.1.4.1 Einkenni 

 

Mynd 13. Vatnsbakkinn fyrir neðan bæinn (GFK, 2012). 

 

Háafell 
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A-4: Háafell ber enn sterk einkenni landbúnaðar þó tún séu ekki lengur slegin. Trjágróður er 

umhverfis bæinn en í næsta umhverfi eru grös vegna gamalla túna. Bærinn er nokkuð gamall 

en er vel viðhaldið og umhverfið snyrtilegt (sjá mynd 14). Frá vegi niður að vatnsbakka er 

afar bratt en heim að bæ frá vegi er landhalli ekki ýkja mikill. Rýmismyndun umhverfis bæinn 

er nokkur.  

Landslagseinkenni: Fallegur, gamall bær, gróið nærumhverfi og rýmismyndun í 

kringum bæ. 

4.1.4.2 Deiliskipulag 

Ekkert deiliskipulag er til fyrir svæðið.  

4.1.4.3 Aðgengi að og meðfram vatni 

Bratt er niður að vatnsbakka en þó er skorningur skáhallt niður frá vegi. Fjaran er frekar 

grófgrýtt og erfið yfirferðar líkt og sjá má á mynd 13. Auðveldara þótti að ganga veginn og 

horfa niður í fjöru en að brölta yfir stórgrýtið.  

 

Mynd 14. Bærinn Háafell. Húsið hefur varðveislugildi skv. aðalskipulagi (GFK, 2012). 
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4.2. B-Skógrækt 

Einkenni þessara svæða er ríkulegur gróður og fjölbreytileiki er talsverður. Sígræn tré eru 

mest áberandi, einna helst greni. Skógrækt er sú starfsemi sem einkennir flest þessara svæða. 

Rýmismyndun er mikil og eru þau oft lokuð, þ.e. þau mynda þak. Þessi svæði eru upplögð til 

útivistar, sum eru með stígum og önnur ekki. Umhirða skóganna tekur mið af útivistarnotkun. 

Þessi svæði eru áberandi í Skorradal, einkum vegna skarpra skila og lögunar.  

4.2.1 B-1 Andamót 

  

 
Kort 9. B-1 Grænn bakki merkir að aðgengi sé gott. Rauður punktur merkir hindrun (Unnið á loftmynd 

úr kortasjá Skorradalshrepps). 

Við eystri enda vatnsins er lítið svæði sem fellur í B-flokk. Svæðið er á jaðri athugunar-

svæðisins og nær yfir hluta vatnsbakkans. Nærliggjandi svæði einkennast af túnrækt svo þetta 

svæði sker sig úr.  

4.2.1.1 Einkenni 

 
Mynd 15. Stór blettur er mólendi og birki- og víðikjarr lengra (GFK, 2012). 

Stífla 
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Segja má að svæðið hafi ekki sterk dæmigerð einkenni svæða sem falla í þennan flokk því 

ræktaður skógur er ekki á svæðinu heldur villt birki- og víðikjarr. Mólendi er nokkuð stórt en 

trjágróður er einkennandi á svæðinu. Landhalli er svo að segja enginn. Af mannvirkjum á 

svæðinu er eitt frístundahús og bátaskýli.  

 Landslagseinkenni: birkikjarr og flatlent svæði. 

4.2.1.2 Deiliskipulag 

Ekkert deiliskipulag er í gildi sem nær yfir svæðið. 

4.2.1.3 Aðgengi að og meðfram vatni 

 
Mynd 16. Girðing sem gæti hindrað umgang þegar vatnsstaða er há (GFK, 2012). 

 

Aðgengi að vatnsbakkanum er nokkuð gott. Hægt er að komast frá stíflu (sjá kort 9) að 

bakkanum og á vegi að bátaskýli.  

Aðgengi meðfram vatni er gott. Vatnsbakkinn er frekar sléttur og yfirborðið nokkuð fínt svo 

yfirferð er auðveld. Eina stutta girðingu má flokka sem hindrun ef vatnsstaða er há sem sjá má 

á mynd 16.  
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4.2.2 B-2 Hvammsskógur 

  

 

 
Kort 10. B-2. Skóglendi í landi Hvamms. Græna línan táknar að aðgengi meðfram vatnsbakka sé gott, 

rauð táknar að vatnsbakki sé ófær. Punkturinn táknar hindrun sem er klettur í þessu tilviki (Unnið á 

loftmynd úr kortasjá Skorradalshrepps). 

 

Svæðið nær yfir stóran hluta Hvammsjarðar. Mikil skógrækt hefur átt sér stað á svæðinu og 

má tengja það starfi Skógræktar ríkisins. Mörk ráðast af landnotkun og gróðri og eru þau 

greinileg á loftmynd. Sömuleiðis má sjá skýr mörk svæðisins á mynd 22. 
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4.2.2.1 Einkenni 

 
Mynd 17. Lýsandi mynd fyrir B-1.2. Séð frá vegi 

(GFK, 2012). 

 
Mynd 18. Skógurinn hefur sérstaka ásýnd í frosti 

(GFK, 2012). 

 
Mynd 19. Íbúðarlóð í B-2.1 er nokkuð stór (GFK, 

2012). 

 
Mynd 20. B-2.3 sker sig úr vegna bratta (GFK, 

2012). 

 

B-2.1: Hlíðar eru nokkuð brattar með háum trjám og þá aðallega grenitrjám sem einkenna 

svæðið. Það er að mestu fyrir ofan veg. Skógræktin er nokkuð þétt. Hæð er austast á svæðinu 

með aukningu á halla. Skipulag skógræktar er ekki reitaskipulag þó mörk svæðisins vestast 

séu skörp líkt og sjá má á mynd neðar. 

 Landslagseinkenni: Þónokkur landhalli og einsleitt yfirbragð vegna trjágróðurs. 

 

B-2.2: Blettur sem tilheyrir B-svæðinu vegna trjágróðursins en líkt og í B-1 er ekki skipulögð 

skógrækt á svæðinu. Landhalli er ekki mikill.  

 Landslagseinkenni: Lítill landhalli og birkikjarr í miklum meirihluta gróðurs. 
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B-2.3: Svæðið sker sig frá hinum að því leiti að þarna eru ekki grenitré og þarna er snarbratt 

ofan í ófæra fjöruna. Þarna er þétt birkikjarr. Vegur liggur ofan við bakkann að frístundahúsi 

og er klettabelti ofan við veg sem sjá má á mynd 20.  

 Landslagseinkenni: Birkikjarr og snarbrattur, hár bakki út í vatn. 

 

4.2.2.2 Deiliskipulag 

Smá angi af svæðinu nær inn á deiliskipulag en það er vestan við Hvamm en þar er svæði 

skipulagt sem íbúðarlóð líkt og gert er í aðalskipulagi (í lokaafgreiðslu). Kveðið er á um í 

þessu deiliskipulagi að vatnsbakkinn sé opið svæði til sérstakra nota og merkt er gönguleið. 

 

 
Mynd 21. Brot úr staðfestu deiliskipulagi frá 

árinu 2003 (Sigurbjörg Ósk Áskelsdóttir, 2003). 

 
Mynd 22. Skýr mörk svæðisins (GFK, 2012). 

 

 

4.2.2.3 Aðgengi að og meðfram vatni 

Á þremur stöðum nær svæðið niður á vatnsbakkann. Aðgengi að vatnsbakka í B-2.2 er ekkert, 

engin leið er að vatnsbakkanum. Í blett sem tilheyrir B-2.1 er leið um vegslóða sem er opinn. Í 

B-2.3 er ekkert aðgengi að vatsbakkanum.  

Aðgengi meðfram vatsbakkanum er gott í B-2.2 og B-2.1 en í B-2.3 er aðgengið ekkert og er 

vatnsbakkinn metinn ófær. 
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4.2.3 B-3 Stálpastaðaskógur 

  

 
Kort 11. A-3. Stálpastaðir eru stór hluti athugunarsvæðisins. Græn lína á vatnsbakka merkir að aðgengi 

meðfram vatnsbakka sé gott, gult merkir að það sé torfært en rautt að það sé ófært. Rauðu punktarnir 

merkja hindrun (Unnið á loftmynd úr kortasjá Skorradalshrepps). 

 

Stálpastaðaskógur er eitt helsta einkenni Skorradals. Fjöldi trjátegunda er um 30 á 345 ha jörð 

mest er af rauðgreni og sitkagreni (Skógrækt ríkisins, á.á.). Ekki er auðvelt að sjá hvernig 

landið liggur undir nema ganga um skóginn eða skoða hæðarlínur á korti, en samkvæmt þeim 

er töluvert bratt. Brattinn gerir skógarhöggsmönnum sem og útivistarfólki erfiðara fyrir. Það 

sem skapar þessa heild er gróðurinn og landformið en mikill halli er inn eftir hlíðinni.  

4.2.3.1 Einkenni 

 
Mynd 23. B-3.1 sést hér frá vatni. (GFK, 2012) 

 
Mynd 24. Einstakt kennileiti í B-3.2. (GFK, 2012) 

X  Stálpastaðir 
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B-3.1: Sker sig aðeins frá hinum hluta svæðisins vegna þess hve skógurinn er yngri og lægri. 

Skógurinn nær ekki alveg að vegi og áberandi gil er á svæðinu. Hluti svæðisins nær niður að 

vatnsbakka. Svæði fyrir neðan veg hefur nokkurn trjágróður og grasflöt sem rennur saman við 

fjöruna og þar með svæðið í heild.  

 Landslagseinkenni: Skógur, gil og fjara. 

 

B-3.2: Þetta svæði er stærsta einstaka svæðið í greiningunni. Svæðið verður jafnstórt og raun 

ber vitni sökum notkunar og gróðurs. Skógurinn er með miklu göngustígakerfi, býður upp á 

mikla og sterka upplifun vegna rýmismyndunar, opinna og lokaðra rýma. Helsta kennileiti 

skógarins er eyðibýlið Stálpastaðir og ekki er vitað hvenær það fór í eyði (Gísli Sverrir 

Árnason & Sigbjörn Kjartansson, 2012) en húsið hefur mikið gildi fyrir staðinn og minnir 

frekar á erlendan fjallakofa en gamalt íslenskt sveitabýli.  

 Landslagseinkenni: Skógur, mikil rýmismyndun og brattar hlíðar. 

 

4.2.3.2 Deiliskipulag 

Ekkert deiliskipulag gildir um svæðið. 

4.2.3.3 Aðgengi að og meðfram vatni 

 
Mynd 25. Bakkinn er greiðfær austast, inn á B-3.1 

en gróft yfirborð (GFK, 2012). 

 

 
Mynd 26. Gróft yfirborð, klettar og tré einkennandi 

fyrir vatnsbakka Stálpastaðarskógar (GFK, 2012). 
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Mynd 27. Skógurinn sterkasta einkenni B-3 (GFK, 

2012). 

 
Mynd 28. Leið að vatnsbakka í Stálpastaðaskógi 

(GFK, 2012). 

 

Vestast á svæðinu er aðgengi mjög gott, bæði er auðvelt að komast niður í fjöru og aðgengi í 

fjörunni er gott, bakkinn er flatur og auðveldur yfirferðar. Fljótlega þegar komið var niður 

fyrir skóginn varð fjaran stórgrýtt og erfitt var að fóta sig. Á þremur stöðum skara klettar út í 

vatnið og loka fjörunni. Yfir einn klettinn er þó hægt að príla. Á myndum 25-28 má sjá 

hvernig var umhorfs. Víða eru opnanir frá vegi út yfir vatn og niður að bakka en aðgengi er 

misgott vegna gróðurs eða bratt er niður að bakka. Annars er stutt frá vegi niður á vatnsbakka.  

Margt rak á fjörur í vettvangskönnun eins og sjá má að neðan.  

 
Mynd 29. Leyfar af bát á vatnsbakka  (GFK, 2012). 

 

 
Mynd 30. Mögulega hefur einhver stungið sér til 

sunds og tapað skó (GFK, 2012). 
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4.2.4 B-4 Háiskógur 

   

 
Kort 12. B-4 fékk nafnið Háiskógur en heitir í raun Háafellsreitur. Gul lína á vatnsbakkanum merkir að 

aðgengi meðfram honum sé torfært (Unnið á loftmynd úr kortasjá Skorradalshrepps).  

 

Skógræktarreitur í landi Háafells fær nafnið Háiskógur. Í reit þessum er elsta skógrækt í 

Skorradal en fyrst var plantað þar 1938 (Guðrún Jónsdóttir & Páll Jakob Líndal, 2010). 

Svæðið er lítið en nægilega stórt til að flokkast sem sér svæði.  

 

4.2.4.1 Einkenni 

 

Mynd 31. Skógarreiturinn sker sig úr umhverfi sínu (GFK, 2012). 

 

Einkenni svæðisins er þéttur og hár barrskógur með birki- og víðikjarri meðfram fjörunni. 

Landhalli er nokkur, en neðst, frá vegi niður að vatnsborði er frekar bratt. Reiturinn sker sig 

vel frá umhverfi sínu og mörkin eru skýr líkt og sjá má á mynd 31.  

 Landslagseinkenni: þéttur og mikill gróður sem sker sig vel frá umhverfi sínu.  
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Mynd 32. Vatnsbakkinn fyrir neðan Háafellsreit er afar erfiður yfirferðar (GFK, 2012). 

 

4.2.4.2 Deiliskipulag 

Ekkert deiliskipulag er í gildi á svæðinu.  

4.2.4.3 Aðgengi að og meðfram vatni 

Svæðið nær yfir vatnsbakkann. Frá vegi niður að vatni er mikill bratti og er hann þakinn 

birkitrjám. Mynd að ofan sýnir að við vatnsborðið er stórgrýtt og er erfitt að komast um. 
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4.3. D - Frístundabyggð 

Frístundabyggð er aðal landnotkunin í hlíðinni. Þessi tegund landnotkunar er einnig sterkt 

einkenni Skorradals. Eftirspurn eftir lóðum undir frístundahús ræðst af nálægð við 

höfuðborgarsvæðið, einstaklega fallegu umhverfi Skorradals og vatninu í dalbotninum. 

Möguleikar til útivistar eru miklir, bæði á landi og vatni, sem gerir svæðið enn eftirsóknar-

verðara. Hlíðin er erfið viðureignar til landbúnaðar og skýrir það mögulega hvers vegna 

margir landeigendur hafa farið þá leið að selja lóðir undir frístundahús. Landhalli hlíðarinnar 

er kostur vegna útsýnisins sem af hlýst.  

4.3.1 D-1 Vatnsendafrístund 

 

 
Kort 13. D-1. Neðst í Skorradal er stórt svæði sem fer undir frístundabyggð. Græn lína merkir að aðgengi 

meðfram vatnsbakkanum sé gott og gul að það sé torfært (Unnið á loftmynd úr kortasjá 

Skorradalshrepps). 

 

Í landi Vatnsenda fer mikið svæði undir frístundabyggð. Frístundahúsabyggð nærri Hvammi 

tilheyrir einnig þessu svæði þó það liggi ekki saman við. Svæðin eru svipuð. Í heild er 

landformið svipað og gróðursamsetningin lík. 

Vatnsendi 
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4.3.1.1 Einkenni 

 
Mynd 33. Smáhýsi í D-1.2 (GFK, 2012). 

 
Mynd 34. Frístundahús af stærri gerðinni í D-1.4. 

Trjágróður er hár umhverfis (GFK, 2012). 

 

D-1.1: Allstórt svæði sem einkennist af opnum svæðum, boltavöllum og leiksvæðum, 

sérstaklega næst akvegi. Einkenni gróðurs á svæðinu er birki og er það allsráðandi en auk þess 

eru aðrar tegundir trjáa sem frístundahúsahúsaeigendur hafa gróðursett. Svæðið hefur verið 

lengi í uppbyggingu en deiliskipulag svæðisins var fyrst gert árið 1988. Landhalli er meiri um 

miðbik svæðisins en er annars nokkur. Lautir með lækjum liggja í gegnum svæðið og gefa 

svæðinu einkenni. Rýmismyndun er mikil vegna trjágróðurs og lautanna. 

 Landslagseinkenni: Nokkur landhalli, trjágróður mikill og lautir. 

 

D-1.2: Svæði sem hefur nýlega verið lagt undir frístundabyggð. Nokkur tiltölulega lítil hús 

(sjá mynd 33) eru á svæðinu sem enn er hálfbyggt. Deiliskipulag þessa svæðis var samþykkt 

2007. Svæðið hefur áður verið nýtt undir túnrækt og er trjágróður eftir því lítill. Þó eru þar 

nokkrir birkirunnar hér og þar. Landhalli er minni en á D-1.1. Rýmismyndun er lítil en runnar 

vestast myndar aðeins rými.  

Landslagseinkenni: Landhalli lítill og frekar opið vegna lítils trjágróðurs og landið er 

slétt. 

 

D-1.3: Mjótt svæði fyrir ofan veg. Deiliskipulag þessa svæðis var samþykkt 2005. Frístunda-

hús á þessu svæði hafa gott útsýni. Svæðið er tiltölulega bratt. Gróðurinn á svæðinu er 

birkikjarr og mólendisgróður. Mörg frístundahús á svæðinu eru svipuðað útliti og gefur það 

svæðinu ákveðin sérkenni.  

 Landslagseinkenni: Hlíðin er brött og mikill trjágróður.  
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D- 1.4: Ólíkt hinum svæðunum er þetta svæði inn á landi Hvamms (sjá B-2.3). Svæði þetta 

var skipulagt 2002 og 2003. Gróðurinn á svæðinu er birkikjarr en hluti svæðisins er inn á 

skógræktarsvæði með grenitrjám. Landhalli er svipaður og í D-1.1. Íbúðarhús er á svæðinu en 

fellur inn í umhverfið eins og önnur frístundahús. 

 Landslagseinkenni: Nokkur landhalli og mikill trjágróður  

 

4.3.1.2 Deiliskipulög 

 
Kort 14. Deiliskipulög á svæðinu. X er ekki til inn á skipulagsvefsjá (Skipulagsvefsjá Skipulagsstofnunar). 

 

Nokkuð mörg skipulög gilda fyrir frístundabyggðirnar enda þarf að halda utan um niðurröðun 

frístundahúsa. Deiliskipulögin eru metin með tilliti til aðgengis að og meðfram vatns-

bakkanum. 

 

´07 

´88 

´05 
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´03 

X D-1.3 

D-1.4 

D-1.1 D-1.2 
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Mynd 35. Úr deiliskipulagi sem gildir í D-1.2, samþykkt 2007 (Ólafur K. Guðmundsson, 2007) 

 

Fyrir svæði D-1.2 gildir deiliskipulag staðfest árið 2007. Þar er talað um girðingu umhverfis 

svæðið en girðing er aðeins vestast á svæðinu. Gönguleið er merkt á uppdrætti meðfram 

vatnsbakkanum eins og má sjá á mynd 35. Ein lóð við vatnsbakkann er hugsuð fyrir bátaskýli 

en ekkert hefur þar verið byggt.  

 

 
Mynd 36. Úr deiliskipulagi frá 1988, gildir í D-1.1 (Ásmundur, Róbert og Kaldal, 1988) 

 

Á svæði D-1.1 gildir skipulag fyrir hluta af svæðinu sem er frá 1988. Skipulögð eru 11 

bátaskýli sem eru öll í um 20 m frá vatnsborði. Fyrir neðan má sjá að bátaskýlin eru nálægt 
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vatninu en hindra ekki aðgengi (sjá mynd 41). Samkvæmt uppdrætti deiliskipulagsins er 

girðing á landamerkjum Vatnsenda og Hvamms og nær hún að vatni en sú girðing var ekki til 

staðar. Í aðalskipulagi kemur fram að samkvæmt náttúrverndarlögum megi ekki leggja 

girðingu á vatns-, sjávar- eða árbakka þannig að hún hindri för gangandi manna. Því má segja 

að deiliskipulagið samræmist ekki aðalskipulagi né lögum.  

 

 
Mynd 37. Úr deiliskipulagi frá 2005 sem gildir í D-1.3 en teygir anga í D-1.2. Myndin sýnir hvar 

deiliskipulagið nær niður að vatni í D-1.2 (Jón Róbert Karlsson, 2005). 

 

Fyrir svæði D-1.3 gildir deiliskipulag, samþykkt 2005, sem teygir anga niður í D-1.2 að 

vatnsbakka. Þar eru tvö bátaskýli sem ekki hindra umferð almennings.  

 

 
Mynd 38. Brot úr deiliskipulagi. Fjaran opið svæði fyrir almenning. (Sigurbjörg Ósk Áskelsdóttir, 2003) 

 

Á svæði D-1.4 gilda tvö skipulög, staðfest 2002 og 2003, en það sem gildir nær vegi teygir 

anga niður um alla fjöruna. Í því er það fest í skipulagi að vatnsbakkinn og fjaran sé 

útivistarsvæði fyrir almenning og er merkt gönguleið (sjá mynd 38). 
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4.3.1.3 Aðgengi að og meðfram vatni 

Aðgengi að vatnsbakkanum á þessum svæðum er almennt mjög gott. Langflestar leiðir eru 

opnar, hvort sem er fyrir gangandi eða akandi umferð. Frístundabyggðin í Hvammi er lokuð 

með hliði svo akandi umferð er útilokuð. Margar gönguleiðir eru að vatninu í gamalgróna 

hverfinu (D-1.1), bæði opnar leiðir og einkastígar líkt og sjá má á mynd 39.  

Aðgengi er mjög gott meðfram vatninu allsstaðar nema í D-1.2. Þar er aðgengi torfært vegna 

stórgrýtis eins og sjá á mynd 40 og á korti 13. Hindranir eru engar utan einnar klappar sem er 

yfirstíganleg. Bátaskýli eru vel staðsett og á nokkrum stöðum voru bryggjur sem hindruðu 

ekki för þó svo að sumstaðar hafi verið mikið af tækjum í nánd við bryggjuna líkt og sjá má á 

mynd 42.  

 
Mynd 39. Ein af nokkrum gönguleið frá vatnsbakka 

í D-1.1 (GFK, 2012). 

 

 
Mynd 40. Stórgrýti á vatnsbakka við D-1.2. Merkt 

gult á korti 13 (GFK, 2012). 

 
Mynd 41. Bátaskýli hindra ekki för fólks á svæðinu 

(GFK, 2012). 

 
Mynd 42. Sumir eiga mikið af tækjum og tólum 

(GFK, 2012). 
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4.3.2 D-2 Dagverðarfrístund 

  

 

 
Kort 15. D-2. Í landi Dagverðarness er stór frístundabyggð. Gul lína á vatnsbakka merkir að aðgengið er 

torfært og grænt þýðir gott aðgengi. Rauði punkturinn er hindrun (Unnið á loftmynd úr kortasjá 

Skorradalshrepps). 

Í landi Dagverðarness er stórt frístundahúsahverfi. Nesið skagar út í vatnið og er mjög breitt. 

Útsýni yfir dalinn í báðar áttir er einstaklega gott þar sem gróður hindrar ekki sýn. Líkt og 

annarsstaðar á athugunarsvæðinu er landhalli nokkur en þó minnkar hann austast en það 

svæði fær sér flokk. Trjágróður er þéttur og er mest birkikjarri en einnig aspir.  

4.3.2.1 Einkenni 

 
Mynd 43. Horft upp eftir frá vatni, dæmigerð sjón 

fyrir D-2.1 (GFK, 2012). 

 
Mynd 44. Horft upp eftir að D-2.2 (GFK, 2012). 

 

Dagverðarnes 
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D-2.1: Mikill trjágróður er á svæðinu, mest náttúrulegt víði- og birkikjarr og aspir sem stinga 

sér upp úr kjarrinu. Landhalli er minni en í öðrum frístundabyggðum í hlíðinni. Rýmis-

myndun er nokkur vegna trjágróðurs. Svæðið er frekar einsleitt og skapar það því eina heild. 

 Landslagseinkenni: Breitt nes með góðu útsýni inn og út eftir dalnum og mikill 

trjágróður. 

 

D-2.2: Tvö stór frístundahús á stórum lóðum, annað þeirra er með sér aðkomu frá aðalvegi. 

Graslendi er meira áberandi en trjágróður á þessu svæði. Boltavöllur er við annað húsið og vel 

hirtar og slegnar grasflatir. Landhalli er lítill miðað við nærliggjandi svæði.  

 Landslagseinkenni: Lítill trjágróður, vel hirtar, stórar grasflatir og lítill landhalli.  

 

4.3.2.2 Deiliskipulög 

 
Kort 16.  Deiliskipulög. Svæði merkt X hafa ekki verið staðfest (Skipulagsvefsjá Skipulagsstofnunar). 

 

Fjögur deiliskipulög eru í gildi í deiliskipulagi. Hafa þau tekið gildi á árunum 1991, 1998, 

2000 og 2005 eins og sjá má á korti 16.  
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Mynd 45. Sýnishorn úr deiliskipulagi frá 1991 þar kemur fram 

bil milli lóða og vegslóði (Jónas Snæbjörnsson, 1991).  

 

Elsta deiliskipulagið, merkt á kort 16 frá 1991 er einfalt. 

Eitt bátaskýli er merkt inn á deiliskipulagið og staðsett 6 

metrum frá vatnsborði. Bátaskýlið hefur ekki enn risið. Eins og sjá má á mynd 45 er vegslóði 

í fjörunni svo mönnum er leyfilegt að keyra í fjörunni samkvæmt þessu. Á þessum uppdrætti 

eru sýnd bil milli lóða en engir göngustígar merktir inn. Gera má sér í hugarlund að bilið sé 

hugsað fyrir leiðir niður að vatnsbakka. Boltavöllur og leikvöllur eru vestast á svæðinu.  

1998 er samþykkt lítið deiliskipulag, þrjár lóðir. Það er líkt og eldra deiliskipulagið einfalt. 

Þetta nær ekki að vatnsbakka en byggingarreitur neðstu lóðarinnar er eins og lög segja til um, 

50 m frá vatnsbakka. Engir stígar eru merktir eða opin svæði.  

Einfalt deiliskipulag var samþykkt árið 2000 og er efsta svæðið. Engir göngustígar eru merktir 

né opin svæði. Í greinargerð aðalskipulags (í lokaafgreiðslu) kemur fram að 25% deili-

skipulagðra frístundasvæða eigi að fara undir götur, stíga og útivistarsvæði.  

Minnsta deiliskipulagið er samþykkt 2005. Engir göngustígar eru merktir inná. Aðeins má sjá 

götu fyrir akandi umferð.  

4.3.2.3 Aðgengi að og meðfram vatni 

Öll svæðin í þessum flokki eru lokuð fyrir bílaumferð með rafmagnshliði nema þar sem er eitt 

stakt frístundahús, þar er venjulegt hlið. Hægt er að ganga fram hjá hliðunum. Ein leið er opin 

að vatnsbakkanum austast á svæðinu, í D-2.2. 

Aðgengi meðfram vatninu er misgott. Vestast þegar komið er inn á svæðið er yfirborðið 

frekar gróft og erfitt getur verið að fóta sig. Á einum stað hafði frístundahúsaeigandi tekið sig 
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til og rutt til hliðar stórgrýti líkt og sjá má á mynd 46. Þegar vatnsbakkinn var genginn, 

4.ágúst 2012, var mannlíf töluvert enda var Verslunarmannhelgi. Mynd 47 sýnir vel þá 

stemmingu og aðdráttarafl sem vatnið hefur. Um miðbik svæðisins var aðgengi meðfram 

bakkanum gott, yfirborð og halli góður (sést á mynd 47). Vestast undir D-2.1 varð aðgengi 

erfitt á kafla, yfirborð varð gróft og bakkinn brattur. Á þeim kafla var bryggja og bátur sem 

þveraði vatnsbakkann og hindraði aðgengi (mynd 48). Sjá má staðsetningu á korti 15. 

 

 Mynd 46. Aðstaða fyrir bát, stórgrýti hefur verið 

fært til hliðar (GFK, 2012). 
Mynd 47. Mannlíf er mikið á góðum dögum (GFK, 

2012).  

 

 Mynd 48. Hindrun vestast, inn á D-2.2 (Guðmundur Freyr Kristbergsson, 2012). 
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4.3.3 D-3 Fitjahlíð 

 

 
Kort 17. D-3. Fitjahlíð er ein elsta frístundabyggð Skorradals. Gul lína merkir að aðgengi með vatnsbakka 

sé torfært en grænt þýðir greiðfært. Rauðu punktarnir eru hindranir (Unnið á loftmynd úr korta sjá 

Skorradalshrepps). 

 

Í Fitjahlíð eru frekar gömul hús og hverfið er með þeim elstu í dalnum og byrjaði að byggjast 

upp um 1965. Skemmtilegt er að fara í gegnum hverfið þar sem aðkomur að húsunum eru 

með afar mismunandi hætti sem og byggingarnar. Svæðið er staðsett innst við vatnið og er á 

jaðri athugunarsvæðisins. Gróður, landform og landnotkun skapar eina heild. 

4.3.3.1 Einkenni 

Mynd 49. Einkenni Fitjahlíðar eru há tré og frístundahús í bratta. Séð frá vatni um miðbik svæðisins 

(GFK, 2012). 

 

D-3: Hlíðin á svæðinu er mjög brött. Trjágróður einkennir hlíðina alla. Aspir og grenitré 

standa upp úr lægri gróðri, einkum íslensku birki. Stöku lækir renna niður brattann og fylgja 

þeim oft djúpir skorningar. Mynd 49 er lýsandi fyrir gróðurhulu og skorninga í hlíðinni.  

 Landslagseinkenni: Mikill bratti, þétt gróðurhula og fjölbreytt form frístundahúsa. 
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4.3.3.2 Deiliskipulag 

Ekkert deiliskipulag er í gildi fyrir svæðið.  

4.3.3.3 Aðgengi að og meðfram vatni 

Aðgengi er afar erfitt niður að vatni sökum bratta og gróðurs. Innst á svæðinu minnkar 

brattinn og bátalægi er staðsett á eyri. Þar er auðvelt að komast að vatnsbakkanum. 

Aðgengi meðfram vatnsbakkanum er mjög slæmt og  er á mörkunum að vera ófært. Vatns-

bakkinn fer þó í gulan flokk vegna þess að hægt er að komast þar um með nokkrum 

erfiðismunum. Austast er landamerkjagirðing sem nær út í vatnið, sjá mynd 50. Bakkinn er 

afar brattur, gróður vex út yfir vatnið á stöku stað og fjaran er stórgrýtt. 

Frístundahúsaeigendur hafa víða útbúið aðstöðu fyrir báta sína og skapar það víða mikla 

hindrun líkt og sjá má á myndum 52 og 53.  

 
Mynd 50. Girðing út í vatn við landarmerki Fitja 

og Háafells (GFK, 2012). 

 
Mynd 51. Gróður, gróft yfirborð og bratti hindra 

för (GFK, 2012). 

 
Mynd 52. Aðstaða fyrir báta hindra för (GFK , 

2012). 

 
Mynd 53. Mannvirki sem þessi hljóta að hafa verið 

mikil framkvæmd (GFK, 2012). 
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4.4. E-Beitarlandslag 

Víða í Skorradal má sjá merki um beit og gamla ofbeit. Beit er þó hverfandi og gróðurhulan 

virðist vera í bata. Ein jörð á athugunarsvæðinu er enn með beit en það er jörðin Háafell. 

4.4.1 E-1 Háafellsland 

 

 
Kort 18. E-1. Háafellsland þjónar hlutverki beitilands. Græna línan þýðir greiðfært meðfram 

vatnsbakkanum og gult torfært. Rauðu punktarnir merkir hindrun (Unnið á loftmynd úr korta sjá 

Skorradalshrepps). 

 

Háafellslandið, líkt og flest öll svæðin norðan megin í dalnum, einkennist af trjágróðri. 

Birkikjarr er þar alls ráðandi. Þetta er þó frábrugðið öðrum svæðum því landið er nokkuð 

mótað af sauðfjárbeit. Mörk svæðisins eru augljós, vestan megin er Stálpastaðaskógur með sín 

háu tré, auk girðingar og lækjar (sjá mynd 54), og austan megin er Fitjahlíð með bústöðum og 

tilheyrandi trjágróðri, auk girðingar (sjá mynd 50).  

 

 
Mynd 54. Skýr mörk eru á milli Stálpastaða og Háafellslands (GFK, 2012). 
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4.4.1.1 Einkenni 

 Mynd 55. Séð frá vatni upp á E-1.2 (Guðmundur Freyr Kristbergsson, 2012). 

 

E-1.1: Náttúrulegur birkiskógur einkennir svæðið. Um landhalla má segja að hann sé sá sami 

og í Stálpastaðaskógi, hlíðin er brött. Eitt stakt frístundahús er við vatnsbakkann, nálægt 

mörkum við Stálpastaðaskóg. Sumstaðar má sjá opin sár á gróðurhulu eftir ofbeit.  

 Landslagseinkenni: Birkikjarr, sauðfjárbeit og brött hlíð. 

 

E-1.2: Ekki ber mikið á birkikjarri líkt og á hinum svæðunum. Landhalli er mikill, hann eykst 

nokkuð frá fyrra svæði, en lækur rennur í gegnum svæðið. Mynd 55 sýnir gróður og mörk að 

næsta svæði. Aðliggjandi er bæjarstæði Háafells.  

 Landslagseinkenni: Mólendisgróður, markað af beit, brött hlíð og lækjarskorningar. 

 

E-1.3: Svipar mjög til fyrsta svæðisins í E. Birkikjarr er mikið en lágt. Landhalli er mikill. 

Stakt frístundahús er á svæðinu, í hlíðinni fyrir ofan veg. Svæðið mætir Fitjahlíð að austan.  

 Landslagseinkenni: Birkikjarr, sauðfjárbeit og landhalli mikill.  

 

4.4.1.2 Deiliskipulag 

Ekkert deiliskipulag gildir á svæðinu. 

 

4.4.1.3 Aðgengi að og meðfram vatni 

Aðgengi að vatnsbakkanum er í sjálfu sér gott. Það setur þó strik í reikninginn hve bratt getur 

verið niður að vatnsbakkanum. Á nokkrum stöðum eru birkikjarr eða skriður sem hindra 

aðgengi að bakkanum. Á einum stað er mögulegt að keyra niður að vatnsbakka en það er 

austast á svæðinu á eyri.  

Að ganga meðfram vatninu á vatnsbakkanum er erfitt vegna stórgrýtis, bratta og trjágróðurs. 

Mynd 56 sýnir dæmigert útlit vatnsbakka í E-1. Við frístundahúsið sem stendur við vatnið er 



49 

 

bátaskýli alveg út á bakka og er braut fyrir bát og skapar það hindrun fyrir þann sem þarna á 

leið hjá líkt og mynd 57 sýnir. Vestast á mörkum Stálpastaðaskógar og Háafellslands er 

girðing sem nær út í vatn og hindrar för en rimlahlið og hefðbundið hlið er fyrir ofan á akvegi. 

 

  

Mynd 56. Í landi Háafells er vatnsbakkinn brattur, yfirborð gróft og sumstaðar trjágróður sem gerir 

yfirferð erfiða (GFK, 2012).  

 

  

Mynd 57. Eitt frístundahús í Háafellslandi við vatnsbakka með tilheyrandi bátaskýli og braut fyrir bát 

(GFK, 2012). 
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5. Samantekt 

Í inngangi þessa verkefnis voru lagðar fyrir eftirfarandi rannsóknarspurningar: 

 

 Er aðgengi almennings að norðanverðum vatnsbakka Skorradalsvatns tryggt? 

 Hvers kyns hindranir er um að ræða og hvernig má bæta aðgengi að og meðfram 

Skorradalsvatni? 

 Er mögulegt að leggja göngu- og hjólastíg um norðurhlíð Skorrdals? 

 

Til að svara þessum spurningum var einkum stuðst við leiðbeiningar um landslagsgreiningu 

sem norska umhverfisráðuneytið hefur  látið gera. Eins og fram kemur í landslags-

greiningunni sést að aðgengi með vatni er misgott. Því má segja að svarið við fyrstu 

spurningunni sé á þá leið að aðgengi almennings að norðanverðum vatnsbakka Skorradals-

vatns sé ekki tryggt.  

 

Mynd 8. Girðingu út í vatn (GFK, 2012). Mynd 52. Bátaskýli (GFK, 2012). 

 

Önnur spurning fjallaði um hvaða hindranir um væri að ræða og hvernig megi bæta aðgengið. 

Staðreyndin er sú að á fimm stöðum liggja girðingar út í vatn (dæmi á mynd 8). Aðeins á 

einum stað er stutt í hlið. Bátaskýli hindra hvergi en bryggjur og brautir (dæmi mynd 52) frá 

bátaskýlum kunna að hindra umferð. Bátar og önnur tæki lágu á vatnsbakkanum og hindruðu 

för (dæmi mynd 48). Náttúrulegar hindranir finnast einnig, klettar, gróður eða bratti (dæmi 

mynd 51). 

Þriðja spurningin hljóðaði upp á hvort mögulegt væri að leggja göngu- og hjólastíg um 

norðurhlíð Skorradals. Greiningarvinnan leiðir í ljós að það er framkvæmanlegt. Við gerð 
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tillögu var þess gætt  að frístundahúsalóðir væru ekki þveraðar og farið var eftir götum innan 

frístundabyggða eins og kostur var. Leið á vatnsbakka er höfð ofarlega til að koma í veg fyrir 

að vatnið nái síður til stígsins. Sjá má tillöguna á blaðsíðu 55. 

Landslagsgreining hefur leitt í ljós að norðurhlíð Skorradals er margbreytileg. Yst í dalnum er 

hún aflíðandi brött og undirlendi er nokkuð en innst er hún mjög brött og ekkert undirlendi. 

Sama má segja með vatnsbakkann. Yst er hann nokkuð greiðfær þrátt fyrir stöku hindranir en 

innst er yfirferð erfið og hindranir þónokkrar.  

Í greiningu voru deiliskipulög borin saman við aðalskipulag. Samræmi deiliskipulaga við 

aðaskipulag er gott. Mörg deiliskipulaganna eru þó gömul og einföld og segja lítið meira en 

aðalskipulagsuppdráttur. Þau deiliskipulög þyrfti að uppfæra og gera ítarlegri. 

 

6. Lokaorð  og tillögur 

Eins og kom fram í svörum sveitastjórnar á blaðsíðu 12 mun hún ekki koma að uppbyggingu 

ferðaþjónustu. Þrátt fyrir þá afstöðu sveitarfélagsins dregur fjölbreytileiki landslagsins og 

vatnið fjölda fólks að. Frístundabyggð í Skorradal er bæði afar eftirsótt og svæðið er með 

þéttbýlli frístundahúsabyggð landsins. Margir hafa þar sitt annað heimili. Við því þarf að 

bregðast því kröfum um aukna útivistarmöguleika verða sífeltt áleitnari. . Sveitarstjórn þarf 

ennfremur að sjá til þess að ákvæðum aðalskipulags sé framfylgt. Með því að styrkja gerð 

deiliskipulaga getur sveitarfélagið tryggt slíkt. Þannig getur sveitarstjórn einnig eflt 

útivistarmöguleika, tryggt aðgengi að og meðfram vatninu og þar með tryggt almannarétt. 

Með þessu verkefni hefur verið sýnt fram á að mögulegt er að taka á málinu ef unnið er 

kerfisbundið og skipulega. Hægt er að vinna heildstætt skipulag fyrir allt svæðið líkt og gert 

er í þessu verkefni. 

Ein af grunnþörfum mannsins er hreyfing (Wertman DeMeester, 1989). Með göngu- og 

hjólastíg er hægt að koma til móts við íbúa og frístundahúsaeigendur við að sinna þessari þörf. 

Tillögu að göngustíg má finna á blaðsíðu 54. Myndir 58 og 59 sýna hvernig útkoman gæti 

litið út.  
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Mynd 58. Tillaga að göngu- og hjólastígur sem liggur meðfram aðalvegi (GFK, 2012). 

 

Við vinnslu þessa verkefnis kviknuðu hugmyndir að öðrum verkefnum. Dæmi um þau eru: 

 að kanna aðkomu og aðgengi að frístundahúsum í Skorradal 

 að rannsaka hvað fólk gerir á meðan á dvöl í frístundahúsum stendur, það getur 

hjálpað til við gerð skipulags 

 að rannsaka staðsetningu bátaskýla, útlit þeirra  og fyrirkomulag 

Nefna mætti fleiri hugmyndir en þessar eru helstar. 

Við vinnslu verkefnisins voru fá vandamál sem komu upp. Öflun gagna gekk hægt í fyrstu. Í 

bátsferð lak báturinn og varð eldsneytislaus en árar og hjálpsemi eigenda varð til bjargar. 

Vatnsborðssveiflur Skorradalsvatns er mikill áhrifaþáttur þegar vatnbakkinn er skoðaður en 

mögulega fékk sá þáttur ekki nógu mikið vægi við vinnslu verkefnisins  og væri gagnleggt að 

gera nánari athugun á því með tilliti til aðgengis og jafnvel gróðureyðingar. 

 

 
Mynd 59.Þannig  gæti þetta litið út við ströndina með göngu- og hjólastíg (GFK, 2012). 

 



1 

2 3 4 5 

6 7 8 9 10 

1 

2 

3 4 
5 6 7 

8 

9 

10 

Aðgengi að vatnsbakka 

Göngufært 

Bílfært 

Mkv. 1:50.000. Unnið á kortagrunn kortsjá LMÍ. 



Aðgengi meðfram 
vatnsbakka 

Aðgengi: 

Gott: Torfært Ófært 

Girðing út í vatn í landi Vatnsenda 

Girðing út í vatn í landi Grundar 

Snarbrattur bakki í landi Hvamms 

Bátur og fylgihlutir, Dagverðarnes 

Girðing niður í vatn, 
Stálpastaðir-Háafell 

Klettótt strönd, Stálpastaðir 

Bátamannvirki í Fitjahlíð Girðing niður í vatn,  
Háafell-Fitjahlíð 

Unnið á kortasjá LMÍ. M.kv. 1:75.000 



1.Leið 1 liggur á vatnsbakkanum, ofarlega en 
liggur niður fyrir bátaskýli.  
Leið 2 byrjar fyrir neðan bæinn Vatnsenda.  

4. Leið 1 fylgir veginum.  
Leið 2  liggur upp að eyðibýli og 
sameinast stígakerfi 
Stálpastaðaskógar. 

3. Leið 1 liggur rétt ofan á 
bakkanum þar því hann er torfær. 
Leið 2 liggur í gegnum hverfið í 
Dagverðarnesi tengir  
hluta einstaka hluta þess.  
     

5. Leið 1 meðfram vegi. 
Leið 2 fylgir að einhverju leyti  
stígakerfi í Stálpastaðaskóg.  

6. Leið 1 fylgir vegi. 
Leið 2 liggur upp að tóftum 
útihúsa í Háafelli.  

2. Leið 1 á vatnsbakka, upp  í mólendi og upp á 
götu að bústað. 
Leið 2 liggur frá íbúðarsvæði og niður fyrir 
Hvamm, með túni og sameinast leið 1 á götu.  
    

Tillaga að göngustíg – leiðir 1 og 2 

1 
2 3 4 5 

6 

M.kv. 1:50.000. Unnið á kortagrunn kortasjá LMÍ 

M.kv. 1:5.000. (LMÍ) 

M.kv. 1:5.000. (LMÍ) 

M.kv. 1:5.000. (LMÍ) 

M.kv. 1:5.000. (LMÍ) 

M.kv. 1:5.000. (LMÍ) 

M.kv. 1:5.000. (LMÍ) 

1 

2 

3 

4 6 

5 



Afmörkun svæðis . 1:50.000 (Kortasjá Landmælinga Íslands, á.á.) 

A-1 Vatnsendagrund B-1 Andamót E-1 Háafellsland 

A-2 Hvammur B-2 Hvammsskógur D-1 Vatnsendafrístund 

A-3 Dagverðarnes B-3 Stálpastaðaskógur D-2 Dagverðarfrístund 

A-4 Háafell B-4 Háiskógur D-3 Fitjahlíð 

Viðauki I - Kort 

A- Landbúnaður, bæjarstæði og ræktanlegt land 

B- Skógrækt 

D- Sumarhúsahverfi 

E- Beitarlandslag 

Svæðaskipting eftir flokkum landslagsgreiningarinnar. 1:50.000 (Kortasjá Landmælinga Íslands, á.á.) 

Svæðaskipting 1:50.000 (Kortasjá Landmælinga Íslands, á.á.) 
 

Nöfn svæða Flokkar landslagsgreiningar 

Grund 

Dagverðarnes 

Hvammur 

Vatnsendi Háafell 

Fitjar 



56 
 

7. Heimildaskrá  
Bragi Björnsson. (2000). Almannaréttur, umferðarréttur ferðamanna. Sumarhúsahandbókin, 
7,54-92. 
 
Direktoratet for naturforvaltning & Riksantikvaren. (2010). Skýrsla um landslagsgreiningu; 
Landskapsanalyse. Framgangsmåte for vurdering av landskapskarakter og landskapsverdi. 
Aurland Naturverksted:Miljöverndepartementet.  
 
Freysteinn Sigurðsson. (2004). Ferðafélag Íslands árbók 2004 Borgarfjarðarhérað milli Mýra 
og Hafnarfjalla. Reykjavík: Ferðafélag Íslands. 
 
Guðmundur Guðjónsson & Kristbjörn Egilsson. (2011). Gróðurfar í votlendi á Fitjum í 
Skorradal Endurskoðað gróðurkort 2011. Garðabær: Náttúrufræðistofnun Íslands. 
 
Guðrún Jónsdóttir & Páll Jakob Líndal. (2010). Aðalskipulag Skorradalshrepps 2010-2022. 
Reykjavík: Skorradalshreppur. 
 
Gísli Sverrir Árnason & Sigbjörn Kjartansson (ritstj.). (2012). Eyðibýli á Íslandi (bindi 3) 
Reykjavík: Eyðibýli - áhugamannafélag 2012. 
 
Hilmar J. Malmquist, Finnur Ingimarsson & Haraldur Ingvason. (2003). Áhrif vatnamiðlunar 
á vatnalífríki Skorradalsvatns: Forkönnun og rannsóknartillögur. Kópavogur: 
Náttúrufræðistofa Kópavogs. 
 
Justia.com. (1892). Illinois Central R. Co. v. Illinois - 146 U.S. 387 (1892). Skoðað 29. 
október 2012 á http://supreme.justia.com/cases/federal/us/146/387/ 
 
Landbúnaðarháskóli Íslands. (á.á.). Nytjaland. 
 
Miljøbalk nr. 1998:808. Sveriges Riksdag. Skoðað 25.nóvember 2012 á 
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/_sfs-1998-
808/ 
 
Náttúruverndarlög nr. 44/1999. Lagasafn Alþingis. Skoðað 8. nóvember 2012 á 
http://www.althingi.is/lagas/126b/1999044.html 
 
Nefnd um endurskoðun náttúruverndarlaga. (2011). Hvítbók um löggjöf til verndar náttúru 
Íslands. Reykjavík: Umhverfisráðuneytið 
 
Orkustofnun. (2003). Vatnamælingar. Gagnabanki vatnamælinga, afgreiðsla nr. 2003/38. 
Reykjavík:Orkustofnun  
 
Orkuveita Reykjavíkur. (2011). Raforka - Andakílsárvirkjun. Reykjavík: Orkuveita 
Reykjavíkur. 
 
Orkuveita Reykjavíkur. (á.á.). Andakílsárvirkjun. Skoðað 20.nóvember 2012 á 
http://www.or.is/UmOR/Veiturogveitusvaedi/Virkjanir/Andakilsarvirkjun/ 
 

http://supreme.justia.com/cases/federal/us/146/387/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/_sfs-1998-808/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/_sfs-1998-808/
http://www.althingi.is/lagas/126b/1999044.html
http://www.or.is/UmOR/Veiturogveitusvaedi/Virkjanir/Andakilsarvirkjun/


57 
 

Ólafur Arnalds & Hlynur Óskarsson. (2009). Íslenskt jarðvegskort. Náttúrufræðingurinn 78, 
3-4(78), 107-121. Skoðað 30.október 2012 á  
http://groa.rala.is/Kortavefsja/NF78_34_Islenskt_jar%C3%B0vegskort.pdf 
 
Skjerdal, I. B. & Clemetssen, M. (2007). Landskapsanalyse for Granvin herad. Aurland: 
Naturverkstad BA. 
 
Skorradalshreppur. (2012). Samþykkt Aðalskipulags Skorradalshrepps 2010-2022 . Skoðað 
29. nóvember 2012 á http://skorradalur.is/frettir/nr/130336/ 
 
Skógrækt ríkisins. (á.á.). Stálpastaðaskógur. Skoðað 25.nóvember 2012 á 
http://www.skogur.is/thjodskogarnir/vesturland/nr/15#stadsetning 
 

Vatnalög nr. 15/1923. Lagasafn Alþingis.  Skoðað 8. nóvember 2012 á 
http://www.althingi.is/lagas/131b/1923015.html 
 
Vegagerðin. (á.á.). Brottfararstaður Hvanneyri. Skoðað 3.desember 2012 á 
http://www.vegagerdin.is/vegakerfid/vegalengdir/lengdir?id=99 
 

http://groa.rala.is/Kortavefsja/NF78_34_Islenskt_jar%C3%B0vegskort.pdf
http://skorradalur.is/frettir/nr/130336/
http://www.skogur.is/thjodskogarnir/vesturland/nr/15#stadsetning
http://www.althingi.is/lagas/131b/1923015.html
http://www.vegagerdin.is/vegakerfid/vegalengdir/lengdir?id=99


58 
 

Viðauki I 
Sæll Guðmundur 

  

Svar sérfræðings HR hljóðar svona: 

„Almannaréttur, eins og hann er skýrður í náttúruverndarlögum, er háður landsreglum hvers 

ríkis.“ 

  

Svarið er að finna í íslensku löggjöfinni og lögum hverrar þjóðar innan ESB. 

  

mbk | regards  

Þóra | Thora 

 

  

  

Þóra Gylfadóttir | Thora Gylfadottir 
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Rafræn gagnasöfn og tímarit | Electronic Resources Coordinator 

Verkefnastjóri Skemman.is | Project Manager Skemman.is 

Beint | Direct +354 599 6410 

Háskólinn í Reykjavík | Reykjavik University 

thorag@ru.is 

Menntavegur 1 | 101 Reykjavík | Iceland 

Sími/Tel. +354 599 6200 | Fax + 354 599 6201 

www.ru.is | www.ru.is/thorag 

 

EUi Bókasafn [eui@ru.is] 

 31. október 2012 11:23 

Sæll Guðmundur Freyr 

  

Fyrirspurn þín er móttekin. Ég mun leita svara við henni hér hjá Evrópuréttarsérfræðingum 

HR. 

mbk | regards  

Þóra | Thora 
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Þóra Gylfadóttir | Thora Gylfadottir 

Bókasafn og upplýsingaþjónusta | Library and Information Services 

Rafræn gagnasöfn og tímarit | Electronic Resources Coordinator 

Verkefnastjóri Skemman.is | Project Manager Skemman.is 

Beint | Direct +354 599 6410 

Háskólinn í Reykjavík | Reykjavik University 
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Sími/Tel. +354 599 6200 | Fax + 354 599 6201 
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Guðmundur Freyr Kristbergsson 

Sendur póstur30. október 2012 16:35 

Góðan dag, getið þið hjálpað mér? 

Mig langar að vita hvaða reglur gilda um almannarétt í ESB, sbr. 3 kafla núgildandi 

náttúruverndarlaga. Er almenningi heimilt t.d. að ganga á vatnsbakka og er landeiganda 

óheimilt að hindra för hans með girðingu eða mannvirkjum? 

 

Kveðja 

Guðmundur Freyr Kristbergsson 

Umhverfisskipulag, Landbúnaðarháskóli Íslands 

S.697-3550 

 

 


