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Ágrip

Katanes er 1.3 km2 landsvæði í Hvalfirði sem stendur í næsta nágrenni við 
stóriðjuna á Grundartanga.  Svæðið býr yfir fallegri náttúru með miklu fuglalífi.  
Á síðasta ári var endurheimt votlendi á svæðinu sem nefnist Katanestjörn.  
Katanestjörn er í þjóðminjavernd vegna þjóðsögunnar af Katanesdýrinu 
en svæðið allt býr yfir mikilli sögu.  Hluti svæðisins er innan þynningarlínu 
stóriðjunnar og setur það ákveðnar takmarkanir á notkun svæðisins.  

Markmið verkefnisins er að finna út hvernig hægt væri að auka gæði og notkun 
svæðisins með tilliti til almennings, náttúrufars og fuglalífs.  

Verkefnið skiptist í fimm meginkafla.  Byrjað er að fara yfir vettvangsrannsókn 
sem gerð var á svæðinu þar sem fjallað er um vettvangsferðir sem farnar voru 
á árinu og ýmsar tölulegar upplýsingar um athugunarsvæðið.  Því næst er 
fjallað um greiningar sem gerðar voru á svæðinu sem skiptast í þrjá flokka.  
Náttúrufarslegar greiningar sem fjalla um náttúrufar, manngert umhverfi þar 

sem skoðaðir eru þeir þættir sem maðurinn hefur haft áhrif á og í lokin er 
núverandi staða svæðisins skoðuð.  Þá er gerð samantekt á greiningum, fjallað 
um hugmyndafræði og að lokum er tillaga að nýju skipulagi lögð fram.  

Niðurstöður vettvangsrannsóknar sem gerð var á svæðinu leiða í ljós að lítil sem 
engin umferð fólks er um svæðið.  Aðrar niðurstöður leiddu í ljós takmarkaða 
notkunarmöguleika vegna þynningarlínu sem liggur um svæðið.  Landið er 
erfitt yfirferðar og gönguleiðir og stígar eru mjög takmarkaðir um svæðið og 
við önnur aðliggjandi svæði.  Náttúrufar, saga, þjóðsaga, votlendi og fuglalíf  
eru þeir þættir sem styrkja gæði svæðisins. 

Í skipulagstillögunni er gerð tillaga að bættum gönguleiðum og aðkomu, 
sérstaklega er fjallað um votlendi og gróður með tilliti til fuglalífs.  Að lokum 
er gerð tillaga um hvernig megi draga fram styrkleika svæðisins.
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Abstract

Katanes is a 1.3 km2 of land in the Hvalfjordur fjord and is situated in the 
immediate vicinity of the heavy industry area at Grundartangi. The area 
possesses a beautiful surroundings with plenty of bird life. Last year, a 
recovery of the wetlands in the area known as Katanestjörn commenced. 
Katanestjörn is protected by the nation’s relics program because of the folktale 
of the Katanes animal as it possesses a great story. Part of the area is within a 
dilution line of the heavy industry area and it puts certain restrictions on the 
use of the site.

The objective of the project was to find out how the quality and use of the site 
with regards to the public, nature and bird life can be improved.

The project is divided into five main sections. At the beginning, results from 
field studies based on visits during the year were covered in addition to 
statistical information on the area. The project then focuses on analysis that 
were conducted in the area that are divided into three categories. Analysis of 

the nature, analysis of the man-made environment and analysis of the current 
status. In the third part of the project a summary of the analysis is made, 
ideology is covered and and finally an idea of a new plan is proposed.

Results of field research conducted in the area reveal that little or no traffic 
of people are in the area. Other findings revealed limited usage due to the 
dilution line passing through the area. The area is difficult to hike and paths 
are very limited in the area and other surrounding areas.   The nature, the 
history, the folktale, the wetlands and birdlife are the factors that enhance the 
quality of the area.

In the planning proposition it is proposed that trails and accessibility are 
improved. The wetlands and flora are discussed with regards to birdlife. 
Finally there is a proposition on how to put forward the strengths of the area.
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1.  Inngangur
MarkmiðTildrög

Katanestjörn er staðsett í landi Kataness í Hvalfjarðarsveit í næsta nágrenni við 
Grundartanga.  Meistaraverkefni þetta fjallar um skipulagningu á endurheimt 
votlendis Katanestjarnar og svæðis umhverfis hana.

Hvalfjarðarsveit býr yfir mikilli náttúrufegurð og friðsæld með skemmtilegum 
göngu- og hjólaleiðum.  Iðnaðarsvæðið á Grundartanga, sem er í næsta 
nágrenni Kataness er eitt það öflugasta á landinu. Að frátöldu iðnaðarsvæðinu 
að Grundartanga byggist atvinna í Hvalfjarðarsveit einkum á landbúnaði og 
ferðaþjónustu. 

Meistaraverkefnið tekur til landsvæðisins við Katanestjörn og lítur að endurheimt 
og skipulagi svæðisins. Í verkefninu verða unnar landslagsgreiningar og gerð 
skipulagstillaga fyrir svæðið. 

Tilurð meistaraverkefnis þessa er samstarfssamningur Faxaflóahafna og 
Landbúnaðarháskóla Íslands um umhverfismál, skipulagsmál og landnýtingu, 
sem gerður var í janúar 2013. Á grundvelli þess samstarfssamnings gerðu 
Faxaflóahafnir og Landbúnaðarháskóli Íslands með sér samning um vinnslu 
meistaraverkefnisins. 

Faxaflóahafnir líta á tillögur meistaranemandans sem innlegg í umræðu um 
framtíð svæðisins og er því ekki skuldbundið af því að framkvæma tillögurnar.

Katanestjörn er að hluta til innan þynningarsvæðis stóriðjunnar á Grundartanga 
og af þeim sökum er notkun á svæðinu takmörkunum háð.   Í verkefninu verður 
skoðað hvernig unnt er að gera landsvæðið aðlaðandi, aðgengilegra og hvernig 
auka megi gæði þess.  Gerðar verða greiningar á svæðinu  þar sem  stuðst er 
við aðferðir úr bókinni Metoder til Landskabsanalyse eftir Per Stahlschmidt 
(2001), Landscape: Pattern, Perception and Process (1999) og Elements of 
Visual Design in the Landscape (1993), báðar eftir Simon Bell.  

Rannsóknarspurning:

Hvernig er hægt að auka gæði og notkun á Katanessvæðinu með tilliti til :

Almennings ?

Náttúrufars og fuglalífs ?

Einn af þeim þáttum sem gera þetta verkefni sérstaklega áhugavert er að um er 
að ræða áhugavert svæði sem stendur í næsta nágrenni við stóriðju.  Landsvæði 
sem býr yfir skemmtilegri þjóðsögu þar sem nýbúið er að endurheimta votlendi.  
Í verkefninu er því skoðað hvaða möguleikar eru fyrir hendi til að skipuleggja 
þetta svæði með tilliti til mannsins og náttúrunnar.

1



Efnistök

Mynd 1.  Skipulag verkefnisins (Helga Rún Guðmundsdóttir, 2013).

Ritgerðin er byggð upp af fimm meginhlutum.  Í fyrsta hluta er fjallað um 
vettvangsrannsóknir sem gerðar voru á svæðinu.  Í öðrum hluta eru gerðar 
ítarlegar greiningar sem skiptast í þrjá þætti: náttúrufarslegar, manngerðar og 
núverandi staða. Í þriðja hluta verkefnisins er gerð samantekt á  greiningum.  
Í fjórða hluta ritgerðarinnar er fjallað um hugmyndafræði tillögunnar og 
mögulega notkun og í loka hluta hennar er tillaga að skipulagi lögð fram.
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2.  Fyrri rannsóknir
Skipulagsverkefni

Í upphafi verkefnisins var kannað að hve miklu leyti unnt væri að líta til annarra 
sambærilegra verkefna eða aðstæðna hér á Íslandi sem hægt væri að draga 
lærdóm af.  Við skoðun fundust ekki sambærileg verkefni eða aðstæður, en 
þó nokkur verkefni komu í ljós þar sem sambærilegir þættir eru skoðaðir að 
einhverju leyti.  Er fjögurra þeirra getið hér á eftir.

Heiðmörk, náttúrufar, saga og útivistarmöguleikar er BS verkefni Sigríðar 
Kristjánsdóttur (1994)  í jarð og landafræðiskori HÍ sem var unnið árið 1994.   
Markmið verkefnisins var að skoða útivistarmöguleika Heiðmerkur út frá 
náttúrufarslegum og sögulegum forsendum.  Upplýsingar um svæðið voru 
settar fram á kortum greindar eftir friðun, verndun og almennu útivistar- og 
byggingarsvæði.  Út frá þeim upplýsingum var unnið kort um útivistarþol 
svæðisins.  Að lokum var gerð tillaga að fjórum fræðslustígum um Heiðmörk.

Fuglafriðlandið í Vatnsmýrinni er viðfangsefni MS verkefni  Drífu Gústafsdóttur 
og Sólveigar Helgu Jóhannsdóttur (2011).  Markmiðið með verkefninu var að 
leysa skipulagið í anda sjálfbærrar þróunar og útfæra náttúrulegt svæði innan 
borgarmarkanna með tilliti til dýralífs og samfélags, þannig að annar þátturinn 
rýri ekki hinn.  Í verkefninu vinna þær ítarlegar greiningar á náttúrufari, 
samfélagi og hagkerfi.  Þær gera grein fyrir hönnunarforsendum og í lokin leggja  
þær fram tillögu að sjálfbæru skipulagi Vatnsmýrarsvæðisins.

Umhverfi stóriðju og menningarminjar, sóknarfæri í allra þágu er BS verkefni 
Hjördísar Sigurðardóttur (2009).  Tilgangur verkefnisins var að leita svara við 
eftirfarandi spurningu: Geta nýtt og gamalt staðið saman sem andstæður en 
um leið skapað sterka heild, styrkt hvort annað, hvoru tveggja sem hluti af 
menningararfleið?

Hjördís skoðaði umhverfi  álversins í Straumsvík og sett var fram tillaga sem 
miðar að því að tengja saman stóriðjuna og nærumhverfi hennar.   Áhersla var 
lögð á að sækja innblástur í menningarminjar á lóðinni, þá sérstaklega Kapellu 
heilagrar Barböru. Með því var reynt að varpa ljósi á landslagshönnun sem gæti 
þjónað hlutverki sem fræðandi þáttur í umhverfinu.

Að horfa er skapandi athöfn, sjónrænir þættir í íslensku landslagi  er MS verkefni 
Helenu Guttormsdóttur (2012) í listkennslu við Listaháskóla Íslands.  Þar skoðar 
Helena aðferðir Simon Bell  við að greina sjónræna þætti í landslagi og hvort 
hægt er að yfirfæra aðferðir hans á  íslenskt landslag.  Niðurstöður leiða í ljós 
að aðferðafræði Bell (1993) megi nota til að greina sjónræna þætti í íslensku 
landslagi og rökin fyrir því er að aðferðafræðin sé almenn og því gagnast hún 
hvar sem er (Helena Guttormsdóttir, 2012).

3



Rannsóknir á Grundartangasvæðinu

Margar rannsóknir hafa verið gerðar á Grundartangasvæðinu og þá aðallega 
vegna stóriðjunnar og ýmsu sem viðkemur henni.

Árlega er gefin út ítarleg skýrsla vegna umhverfisvöktunar á svæðinu.  Elkem, 
Norðurál og Faxaflóahafnir fá óháða aðila til að vinna sameiginlega skýrslu fyrir 
allt Grundartangasvæðið á hverju ári.  Umhverfisvöktun á Grundartanga er 
að mestu í samræmi við alþjóðlegar kröfur en í sumum tilfellum er vöktunin 
strangari en ESB tilskipanir gera kröfur um.  Markmiðið með skýrslunni er 
að meta umhverfisáhrif vegna starfsemi á svæðinu. Helstu niðurstöður fyrir 
árið 2012 í skýrslunni sem kom út í apríl 2013 voru þær að mengun í  lofti, 
árvötnum, heyi og flæðigryfjum mældist undir þeim viðmiðunarmörkum sem 
sett eru fyrir starfsleyfum verksmiðjanna (Efla verkfræðistofa, 2012).

Árið 2004 stóð til að byggja rafskautaverksmiðju á Katanessvæðinu og 
gerði  HRV verkfræðistofa matsskýrslu vegna fyrirhugaðrar byggingar á 
verksmiðjunni.   Í matsskýrslunni eru mjög ítarlegar upplýsingar um grunnástand 
svæðisins, skipulagsáætlanir þess og annað sem tengist fyrirhugaðri byggingu 
rafskautaverksmiðjunnar (HRV Engineering, 2004).

Í janúar 2012 gaf Verkís út greinargerð sem unnin var fyrir Faxaflóahafnir 
um endurheimt Katanestjarnar.  Í greinargerðinni er fjallað um endurheimt 
Katanestjarnar og votlendis í næsta nágrenni,  gerð er grein fyrir náttúrufari á 
svæðinu,  farið yfir sögu þess og þær breytingar sem hafa átt sér stað á Katanestjörn 
síðustu 150 ár.   Einnig er fjallað um  þjóðsöguna um Katanesdýrið og almennt 

um votlendi og endurheimt þess.   Sett er fram tillaga að aðgerðaráætlun og 
fjallað um mögulegar breytingar á gróðurfari og dýralífi við endurheimtina 
(Arnór Þ. Sigfússon og Þórhildur Guðmundsdóttir, 2012).

Vorið 2004 gerði Kristinn Haukur Skarphéðinsson hjá Náttúrufræðistofnun 
úttekt á fuglalífi í Katanesi vegna fyrirhugaðrar rafskautaverksmiðju.  Þar 
kemur fram að fuglalíf á svæðinu sé sérstaklega viðkvæmt, það þurfi að sýna 
sérstaka aðgát ef ekki eigi að spilla tjarnarsvæðinu.   Í skýrslunni er ekki mælt 
með að Katanestjörn sem á þessu tíma var flói með tjörnum verði endurheimt 
heldur ætti að hlúa að því fuglalífi sem fyrir er á svæðinu þar sem það hafi sína 
sérstöðu og sé eitt fárra svæða sem hafi mikið svartbaksvarp (Kristinn Haukur 
Skarphéðinsson, 2004).
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Votlendi

Votlendi er mikilvægt vistkerfi á mörkum vatns og lands sem hefur átt undir 
högg að sækja fram að seinni hluta síðustu aldar.   Jarðvegur á Íslandi skiptist í 
þurrlendisjarðveg og votlendisjarðveg og eru það aðallega grunnvatnsstaða og 
afrennslishættir sem skipta þar mestu máli (Þorleifur Einarsson 1975).

Mýrar á Íslandi eru taldar vera um 8.000-10.000 km2  eða um þriðjungur af grónu 
landi.  Mýrlendi á Íslandi hefur verið ræst fram að stórum hluta á síðustu öld og 
hefur það átt undir högg að sækja (Ingvi Þorsteinsson og Gunnar Ólafsson 1975;  
Steindór Steindórsson 1975).

Frá landnámi til byrjunar síðustu aldar voru mýrar og votlendi nýttar til beitar 
og mór var notaður sem brennsluefni.  Frá árinu 1923 þegar jarðræktarlögin 
voru sett veitti ríkið bændum fjármagn til framræslu.  Á fjórða áratug síðustu 
aldar komu stórar vinnuvélar til sögunnar sem auðveldaði bændum enn meira 
að búa til tún til grasræktar og beitar (Óttar Geirsson, 1975, 1978).  Talið er að 
framræsla á Íslandi hafi náð hámarki í lok sjöunda áratugar síðustu aldar.  Á 
Vesturlandi er talið að hluti þess votlendis sem hefur verið ræst fram sé um 90% 
af mýrum í Borgarfirði (Hlynur Óskarsson, 1998) og á Suðurlandi sé framræsla 
mýra yfir 95%  (Þóra Ellen Þórhallsdóttir, Jóhann Þórsson, Svafa Sigurðardóttir, 
Kristín Svavarsdóttir og Magnús H. Jóhannsson, 1998) svo dæmi séu nefnd.  
Árið 1989 var hætt að veita fé til framræslu.

Þegar mýrar eru ræstar fram losnar koltvísýringur úr mólögum út í andrúmsloftið. 
Við endurheimt ætti virknin að snúast við og með tímanum að binda kolefnin 

og færast til fyrra horfs (Arnþór Garðarsson, Borgþór Magnússon, Einar Ó. 
Þorleifsson, Hlynur Óskarsson, Jóhann Óli Hilmarsson, Níels Árni Lund, 
Sigurður Þráinsson og Trausti Baldursson, 2006).

Votlendi getur dregið úr áhrifum flóða og jafnvel komið í veg fyrir flóð. Votlendi 
þar sem gróður er mikill getur nýtt mikið af næringarefnum og dregið úr 
ofauðgun í vötnum eða á hafsvæðum þar sem mengun er frá áburðarefnum 
(Arnþór Garðarsson o. fl., 2006).

Votlendi er mikilvægt svæði fyrir fugla. Um 72 tegundir fugla verpa hér á landi 
þar af eru um 53 tegundir sem finnast við votlendi á varptíma og 30 tegundir eru 
algjörlega háðar votlendi (Guðmundur A. Guðmundsson, 1998).

Árið 1971 var gerður sáttmáli í bænum Ramsar í Íran.  Sáttmálinn er alþjóðlegur 
náttúruverndarsamningur sem á að stuðla að verndun og skynsamlegri nýtingu 
votlendissvæða í heiminum, sérstaklega sem búsvæði fyrir votlendisfugla.    
Árið 1978 gerðist Ísland aðili að Ramsarsáttmálanum (Umhverfis- og 
auðlindaráðuneytið, á.á.).

Árið 1996 var skipuð votlendisnefnd  sem hafði það hlutverk að gera tilraunir 
með og leggja fram tillögur um hvar og hvernig mætti standa að endurheimt 
hluta þess votlendis sem þurrkað hefur verið upp með framræslu.  Nefndin 
stóð með einhverjum hætti að endurheimt 15 votlendissvæða hér á landi á 
tíu ára tímabili.   Í lokaskýrslu nefndarinnar er farið yfir mikilvægi votlendis, 
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votlendisgerðir, hnignun, verndun, fuglalíf og endurheimt votlendis á Íslandi.  Í 
skýrslunni er einnig fjallað um þau 15 votlendissvæði sem nefndin tók þátt í að 
endurheimta, hvernig staðið var að endurheimtinni, hvernig til tókst og hvað 
betur mætti fara (Arnþór Garðarsson o. fl., 2006).

Með endurheimt votlendis er verið að færa land í það ástand sem það var í 
áður og þar af leiðandi verið að skapa fyrri lífsskilyrði fyrir gróður og dýralíf.  
Endurheimt votlendis er liður í náttúru- og landslagsvernd. Endurheimt eykur 
útivistargildi svæða þar sem þau verða áhugaverðari til fuglaskoðunar og skilyrði 
geta skapast til veiða á fugli og fiski (Arnþór Garðarsson o. fl., 2006).

Árið 1996 var fyrst gerð tilraun til að endurheimta votlendi hér á landi og 
síðan þá hefur fjöldi votlendissvæða verið endurheimtur.  Lokaskýrsla um 
fuglalíf á endurheimtum vötnum á Vesturlandi var gerð á árunum 2009-2011 
og var unnin af Svenja N.V. Auhage, Guðmundi A. Guðmundssyni og Kristni 
Hauki Skarphéðinssyni 2011.  Rannsakað var fuglalíf á endurheimtu votlendi 
og borið saman við fuglalíf á óröskuðum vötnum og tjörnum á sama svæði.  Í 
rannsókninni kom í ljós að endurheimt virðist hafa góð áhrif á fuglalíf.  Ekki 
var mikill munur á fuglalífi á óröskuðu svæði og endurheimtu votlendi en 
munur var á fuglalífi eftir svæðum sem tengist  jarðgrunni, landgerð og öðrum 
umhverfisþáttum (Svenja N.V. Auhage, Guðmundur A. Guðmundsson og 
Kristinn Haukur Skarphéðinsson, 2011).
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3. Gögn og aðferðir
Aðferðafræði

Í bókinni Metoder til landskabsanalyse (2001) er fjallað um þær aðferðir sem 
notaðar eru til greiningar í þessu verkefni.  Per Stahlschmidt lektor við Den 
Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole í Fredriksberg fjallar þar um tilgang, 
gögn og aðferðir sem beitt er við greiningar. 

Við greiningu  á landslagi eru ýmist notaðar sjónrænar greiningar,  náttúrufarslegar 
greiningar eða blanda af þessu tvennu.   Í þessu verkefni er greiningunum skipt í 
þrjá hluta.  Byrjað er að greina  náttúrufarslega þætti, síðan manngert umhverfi 
og að lokum er skoðuð núverandi staða.  

Samkvæmt Per Stahlschmidt (2001) er tilgangurinn með greiningum að finna 
út og draga fram það sem er mikilvægast á svæðinu, að einfalda flókna hluti 
og  skilgreina það sem er til staðar.   Með því að greina svæðið er verið að 
skilgreina eitt svæði frá öðru eftir mismunandi upplýsingum. 

Áður en  byrjað er á greiningum þarf að finna út hvaða þættir eru mikilvægir 
fyrir samhengi landslagsins, hvaða viðmiðanir henta fyrir verkefnið og eigi því 
að nota til greiningar (Stahlschmidt, 2001).

Margar mismunandi upplýsingar eru notaðar við greiningar á landslagi svo sem 
upplýsingar um jarðveg, gróðurfar, vatnafar, veðurfar og fleira í þeim dúr.  Þá eru 
notaðar upplýsingar um sögu og þróun. Þó svo að þær upplýsingar hafi minna 
með landslag að gera þá geta þær verið mikilvægar og geta breytt innihaldi og 
niðurstöðum (Stahlschmidt, 2001).  

Tom Turner lektor við University of Greenwich í London fjallar um SAD 
aðferð sem stendur fyrir vettvangsrannsókn (Survey) – greiningar (Analysis) – 

hönnun (Design) og er ein elsta aðferðin sem hefur verið notuð við greiningu á 
landslagi.    Tom Turner telur að í þessa aðferð vanti að gera samantekt greininga 
(Appraisal) og heildar hugmyndafræði (Concept) eins og sjá má á mynd hér 
fyrir neðan (Stahlschmidt, 2001).  

Mynd 2.  Skýringarmynd með SAD aðferðinni (Tom Turner, 1996). 
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Tafla 1.  Sjónrænir þættir í landslagi (Simon Bell, 1993).

Simon Bell segir í bók sinni Landscape (1999)  að allir hlutir hafi form og 
að maðurinn leiti eftir mynstri í umhverfinu.  Hann fjallar um hvernig formin 
myndast í náttúrunni og að þau séu breytileg þar sem náttúran sé alltaf að 
breytast.  Gróðurfar, hiti, raki, vaxtartímabil og fleira stjórni því hvernig formin 

myndast og líta út.   Á stærri skala fléttast þessar aðstæður inn í stærra samhengi 
þar sem þær mynda ólík form og mynstur.  Í bók sinni Elements of Visual Design 
in the Landscape (1993) fjallar hann um aðferðir sínar við að greina sjónræna 
þætti í landslagi og skiptir þeim í þrennt:

Íslenska  Enska 

Grunnþættir Basic elements                                                                                               

Punktur, lína, flötur, lokað rúmtak, opið 

rúmtak.  

Point, line, plane, solid volume, open volume. 

Breytur Variables                                                                                                           

Fjöldi, staðsetning, stefna, ná áttum, stærð, 

lögun, bil, áferð, þéttleiki, litir, tími, birta, 

sjónrænt afl, sjónræn tregða. 

Number, position, direction, orientation,  

size, shape, interval, texture, density, 

color, time, light, visual force, visual inertia. 

Skipulag Organization                                                                                                             

Markmi: eining, fjölbreytni, andi staðar. Objectives: unity, diversity, genius loci. 

Rímis vísbendingar: nálægð, umgjörð, 

samskeyti, endurtekning, lík form, form á 

ólíkum grunni. 

Spatial cues: nearness, enclosure, interlock, 

 continuity, similarity, figure and ground. 

Samsetning: jafnvægi, ójafnvægi, hrynjandi, 

hlutfall, skali. 

Structural elements: balance, tension, 

rhythm, proportion, scale. 

Röðun: ásar, speglun, þrepskipting, 

viðmiðun, umbreyting. 

Ordering: axis, symmetry, hierarchy, datum, 

transformation. 
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Í verkefninu verða greindir eftirfarandi sjónrænir þættir samkvæmt Simon Bell 
(1993):

Punktur:  Þegar ákveðinn hlutur eða heild virkar sem punktur í stærra samhengi 
t.d. eins og eitt stakt hús á stóru auðu svæði eða tré á stóru engi.

Lína:  Getur verið eitthvað sem myndar línu í umhverfið.  Til dæmis geta vegir 
verið manngerðar línur í landinu eða ár og lækir verið náttúrulegar línur í landi.  

Flötur: Tvívíður flötur í rými sem hefur hvorki dýpt eða þykkt heldur bara 
lengd eða vídd.  

Samskeyti:  Þegar tveir hlutir mætast, mynda form og virðast sameinaður.  
Þetta geta verið tveir fletir sem eru ekki hluti af hvor öðrum en tengjast samt og 
mynda ákveðið mynstur.

Áferð:  Áferð skapast af einingum með mismiklu millibili og getur verið allt frá 
smáum einingum með litlu bili á milli, til stórra eininga með stóru bili á milli.

Andi staðar:  Hefur með það að gera hvernig þú upplifir staðinn og sérstöðu 
hans.   Staðsetning og landslag getur verið sérstaða en einnig hvað staðurinn 
hefur upp á að bjóða fram yfir aðra staði.

Patrik Grahn hefur rannsakað garða og útivistarsvæði og hvaða eiginleikar það 
eru sem gera eitt svæði vinsælla en önnur. Rannsókn Patrik Grahn fór fram í 
þremur borgum í Svíþjóð. Mismunandi  aðferðum var beitt við rannsóknina þar 
sem notkun svæðanna var skoðuð og gæði þeirra (1991).
Niðurstöður rannsóknarinnar skipta grunneiginleikum grænna svæða í átta 
flokka.  Fjóra flokka fyrir stærri svæði og fjóra flokka fyrir minni svæði 

Stór svæði
Það villta  –  Á þessu svæði upplifir maður það villta og sjálfsprottna. 
Einkennandi fyrir svæðið er óheft náttúra, vatn, mosi, gömul tré, steinar eða 
klettar og hlykkjóttir göngustígar.

Það gróskumikla og fjölskrúðuga  –  Vistfræðilegur fjölbreytileiki  er mikill á 
þessu svæði. Þetta er svæði þar sem hægt er að skoða fugla, tína ber og fleira í 
þeim dúr. Einkenni svæðisins eru fjölbreytileiki, mikil   gróska, fuglalíf, blóm 
og ber.

Það víðáttumikla og óhefta  –  Þetta er stórt svæði sem er óyfirsjáanlegt og 
maður upplifir hið óendanlega. Það gefur þá tilfinningu að maður sé kominn 
í burtu frá amstri stórborgarinnar. Einkenni svæðisins eru víðátta og stórar 
landslagsheildir. Það er mishæðótt og gott göngusvæði.

Það rólega  –  Þetta er svæði sem býður upp á kyrrð og ró. Þetta getur verið vin 
í stórborginni þar sem hægt er að fá frið fyrir erli og hávaðasamri borg. Ekkert 

9



rusl og ekkert sem minnir á neikvæð einkenni mannsins. Einkenni svæðisins 
eru friðsæld, stór svæði, sveitasæla, sögulegar tengingar og slegið gras.

Lítil svæði 
Það opna og almenna þar sem fólk kemur saman  –  Þetta er grænt svæði með 
opnum rýmum þar sem fólk getur safnast saman. Þetta svæði er oft nýtt fyrir 
uppákomur, útimarkaði, fjölskylduhátíðir og fleira í þeim dúr. Einkennin eru 
opin svæði, grasflatir, aðskilnaður svæða og skjólgróður.

Það leikvænlega   –  Þetta er svæði þar sem börn geta leikið sér í náttúrulegu 
umhverfi og notað ímyndunaraflið. Þetta er svæði sem þolir ágang og er fyrst 
og fremst fyrir leik. Einkenni svæðisins er að það er slitsterkt en samt notalegt 
með sterkum skjólgróðri.

Það skemmtilega  –  Þetta er svæði þar sem eru veitingastaðir og fólk sem er 
komið til að slaka á og njóta lífsins. Svæði þar sem hægt er að halda hátíðir og 
aðrar skemmtanir.  Litlar búðir og tónlist eru einnig einkennandi fyrir svæðið.

Það menningarlega  –  Þetta er svæði þar sem eru torg og litlir almenningsgarðar 
með blómabeðum, gosbrunnum, minnismerkjum, styttum og öðrum listaverkum.
Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu einnig í ljós að mögulegir áhrifavaldar á 
notkun svæðanna væru lögun og stærð þeirra, fjölbreytni og aðgengi.

Eftir að hafa gert samning við Faxaflóahafnir um lokaverkefnið var afmörkun á 
svæðinu ákveðin, helstu markmið verkefnisins voru sett og rannsóknarspurningar 
skilgreindar.   Horft var til meistaraverkefnis Drífu Gústafsdóttur og Sólveigar 
Helgadóttur  um fuglafriðlandið í Vatnsmýrinni þegar ákveðnar voru 
vinnuaðferðir og athugunarsvæðið.

Byrjað var að safna gögnum um náttúrufar svo sem jarðveg, jarðfræði,  gróðurfar, 
veðurfar og fleira.  Kortagrunnar og loftmyndir voru fengnar hjá Faxaflóahöfnum 
og unnin voru kort fyrir svæðið upp úr þeim gögnum.  Hæðalínugrunnur  var 
fenginn frá Verkís þar sem þeir áttu 1m hæðalínugrunn og loftmyndir sem sýna 
tjörnina og breytingar á henni frá árunum 1946 og 1953.

Vinnuferill
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Vettvangsferðir

Frá miðjum janúar til loka ágúst 2013 var farið reglulega í vettvangsferðir eina 
til tvær í mánuði.  Vettvangsferðirnar tóku 2-3 klst, gengið var um svæðið, 
teknar voru myndir og fylgst með umhverfi og ferðum fólks.  Í ferðunum var 
einnig skoðað náttúrufar, gróðurfar, sjónlínur, dýralíf og fleira.  

Í byrjun var ætlunin að fylgjast með ferðum fólks og atferli en þar sem ekkert 
var um ferðir fólks í ferðunum breyttust áherslur og þegar leið á sumarið 
voru aðrir þættir skoðaðir.  Upplifun af svæðinu var einn þeirra þátta ásamt 
hugsanlegum framtíðar gönguleiðum og áhugaverðum áfangastöðum á svæðinu.  
Dagsetningar vettvangsferða sem farnar voru á árinu 2013:

22. og 30. janúar,  

3. og 23. mars,

15. maí,

20. júní,

30. júlí,

5. ágúst 

27. september.

Ekki er hægt að sjá yfir allt svæðið í einu en víðsýnast er frá Katanestjörninni.  
Allar ferðir hófust frá vinnuskúr Faxaflóahafna við vegenda á svæðinu og þaðan 
var gengið:

1. hringinn í kringum Katanestjörn,

2. meðfram strandlengjunni, 

3. meðfram Katanestjörn og upp að Hólmavatni og

4.  meðfram strandlengjunni og upp með Kalmansá.

Hver þessara ferða tók 2-3 klukkustundir

Ekki sást umferð fólks á svæðinu þá daga sem farið var í vettvangsferðir en 
sauðfé sást við suðaustur hluta svæðisins og spor eftir sauðfé sáust við austur 
hluta Katanestjarnar. Meðfram strandlengjunni og austan við Kalmansá sáust 
ummerki eftir bíla.   

4. Vettvangsrannsóknir
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Á Grundartangasvæðinu starfa um 2000 manns í um 20 fyrirtækjum og var því  
áhugavert að kanna viðhorf starfsmanna til útivistarsvæða. Sextíu starfsmenn í 
sex fyrirtækjum voru beðnir að svara þremur spurningum (sjá viðauka 1). Spurt 
var hvort starfsmenn teldu sig eiga kost á útiveru og hvort þeir nýttu sér það. 
Einnig var spurt hvort þeir myndu nýta sér útivistarsvæði ef þeir hefðu aðgang 
að slíku svæði og þá hvernig þeir kæmu til með að nýta sér það.  Ekki náðist tal 
af starfsmönnum Norðuráls sem eru yfir 600 manns en þeir mega ekki fara út af 
vinnusvæðinu á vinnutíma.  
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Af framangreindu svarhlutfalli má draga þá ályktun að útvistarsvæði við vinnustaði á Grundartangasvæðinu yrði vel nýtt.

Mynd 3. Niðurstöður við spurningu eitt (HRG).

Mynd 4. Niðurstöður við spurningu þrjú  (HRG).

Mynd 5. Niðurstöður við spurningu þrjú, seinni hluta (HRG).
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Hvalfjarðarsveit er fyrst og fremst landbúnaðarsvæði en á Grundartanga er 
einnig öflugt iðnaðarsvæði. Landsvæðið sem Hvalfjarðarsveit nær yfir er 494 
ferkílómetrar að stærð. Svæðið afmarkast af Botnsdal, sem er austasti hluti 
sveitarfélagsins, að Borgarnesi, sem er nyrsti hluti svæðisins, og Akranesi í 
suðvestur (Hvalfjarðarsveit, á.á.).  Á heimasíðu Hagstofu Íslands kemur fram 
að íbúar Hvalfjarðarsveitar voru 627 talsins  þann 1. desember 2012 (Hagstofa 
Íslands, 2013). Eins og sjá má á töflunni hér að neðan búa flestir íbúar í dreifbýli. 
Tveir þéttbýliskjarnar eru í sveitafélaginu, Melahverfi og Hlíðarbær.  Einn 
leikskóli og einn grunnskóli eru í sveitarfélaginu (Hvalfjarðarsveit, á.á.). 

Hvalfjörður 627 íbúar
Melahverfi 33 íbúðarhús 115 íbúar
Hlíðarbær 10 íbúðarhús
Krossland  3 íbúðarhús
Heimili 190 alls
Sumarhús 440 alls
Grunnskóli 80 börn
Leikskóli 40 börn

Tafla 2.  Fjöldi íbúa, nemenda og heimila í Hvalfjarðarsveit (Hvalfjarðarsveit, 
á.á.).

Mynd 7.  Hvalfjarðarsveit (www.hvalfjardarsveit.is).

Athugunarsvæði

Mynd 6.  Ísland (Landmælingar Íslands).
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Katanes

Katanes er lítið nes í norðanverðum Hvalfirði.  Fyrir rúmum áratug stóð bærinn 
Katanes á hæsta hluta tangans en nú er nesið komið í eyði og búið að fjarlægja 
bæinn fyrir nokkru. 

Í lok nóvember 2006 keyptu Faxaflóahafnir sf. jörðina, en fyrirtækið hafði 
áður eignast fleiri jarðir nálægt Grundartanga þar sem í bígerð er að auka við 
hafnaraðstöðuna (Gísli Gíslason, á.á.).

Á Grundartangasvæðinu er fjöldinn allur af stórum fyrirtækjum og hefur 
uppbygging þessa stóra iðnaðar- og hafnarsvæðis staðið í rúma þrjá áratugi.

Athugunarsvæðið í þessu verkefni er Katanessvæðið og nágrenni þess sem 
liggur austan við stóriðjuna á Grundartanga.  Svæðið afmarkast af Grundartanga 
til vesturs og Hólmatjörn til norðurs.  Kalmansá sem rennur úr Hólmatjörn út í 
Hvalfjörð markar austurmörk svæðisins og strönd Hvalfjarðar suðurmörk þess.

Mynd 8.  Afmörkun Katanessvæðis (mynd í eigu Faxaflóahafna ).
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Þegar skoðaðar eru loftmyndir og ljósmyndir af svæðinu frá 2011 má sjá hvernig 
tjörnin hefur verið fyrir endurheimtina.  

Þegar svæðið er mælt eftir loftmyndum er heildarsvæðið 1.32 km2. Lengsta 
mæling norður suður er 1.7 km og austur vestur 1.3 km.  

Tjarnarsvæðið er 0.13 km2 eða 13.4 hektarar.  Lengsta lengdarmæling er 0.59 
km og lengsta breiddarmæling er 0.29 km.  

Árið 1989 voru gerðar mælingar á vötnum á Íslandi þar sem fram kemur að 
Eiðisvatn er í 9 m hæð yfir sjó, mesta lengd og breidd eru mældar 1,5 og 2,1 
km og ágiskað flatarmál er 2,05 km2.   Hólmavatn er í 11 m hæð yfir sjó, mesta 
lengd og breidd eru mældar 0,7 km og 0,9 km og ágiskað flatarmál er 0,41 km2.  
Katanestjörn er í 15 m hæð yfir sjó, mesta lengd og breidd eru mældar 0,3 km 
og 0,6 km og ágiskað flatarmál er 0,12 km2 (Hákon Aðalsteinsson, Sigurjón 
Rist, Stefán Hermannsson & Svanur Pálsson, 1989).

Mynd 9.  Afmörkun Katanessvæðis (loftmynd í eigu Faxaflóahafna ).
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Jarðfræði

Berggrunnur svæðisins myndaðist í lok Tertíer tímabilsins og nær því yfir 
megnið af jarðsögu Íslands.  Yngstu jarðlögin eru um 3 milljóna ára gömul og 
þau elstu um 9-13 milljóna ára gömul (Ingvar Birgir  Friðleifsson, Lúðvík S. 
Georgsson og Hjalti Franzson, 1977). 

Við lok ísaldar urðu miklar loftslagsbreytingar sem gerðu það að verkum að 
jöklar hopuðu og mynduðu jökulgarða sem urðu áberandi í Hvalfirði. Eftir ísöld 
þegar jöklarnir bráðnuðu hækkaði yfirborð sjávar og lá undirlendi Hvalfjarðar 

að mestu undir sjó eftir síðustu ísöld.  Sjávarmyndanir hafa fundist við Akrafjall 
og hvalbein í 80 metra hæð yfir sjávarmáli (Brynhildur Magnúsdóttir og 
Hreggviður Norðdahl, 2000).

Yfir berggrunninum er víða þunnur jökulruðningur en klappir stingast á nokkrum 
stöðum upp úr honum. Yfir jökulruðningnum er víðast 2-3 m þykkur jarðvegur.  
Þykkt lausra jarðlaga er mest í lægðum á milli klappanna (Hönnun hf, 1995).

Mynd 10.  Horft frá Grundartanga yfir Katanes og inn Hvalfjörð, með Katanestjörn í vinstra horninu  (Kolbrún María Ingadóttir, 2013).

5. Greiningar
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Jarðvegur

[Academic use only] 

Jarðvegur á Íslandi er eldfjallajarðvegur og skiptist hann í fjóra flokka.  

1. Sortujarðvegur

2. Glerjörð

3. Mójörð 

4. Annar jarðvegur

Grundartangasvæðið samanstendur af brúnjörð og svartjörð sem flokkast undir 
sortujarðveg.  Svartjörð einkennist af því að vera bæði með mikið af lífrænum 
efnum og sortueiginleikum en þegar lífrænu efnin fara yfir 12% flokkast 
jarðvegurinn sem jarðvegur votlendis.  Brúnjörð er hinsvegar dæmigerður 
þurrlendisjarðvegur (Ólafur Arnalds og Hlynur Óskarsson, 2009).

Eins og sjá má á mynd 8 er brúnjörð áberandi meðfram ströndinni og meðfram 
Eiðisvatni en inn til landsins er svartjörð meira áberandi. Mynd 11.  Jarðvegur á og í nágrenni við Katanessvæðið 1:40000 

(kort unnið á kortagrunni frá Faxaflóahöfnum eftir heimildum af 
vef LBHI og Landmælinga).   
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Vatnafar

[Academic use only] 

Eiðisvatn

Eins og í Hvalfirðinum öllum er berggrunnur Kataness þéttur og lítið 
vatnsleiðandi.  Nokkur smávötn eru í nágrenni við Katanes.  Eiðisvatn er stærst 
eða um 2 km2 að flatarmáli en innan við eins metra djúpt.  Í Eiðisvatn renna 
nokkrir lækir og ein frekar vatnslítil á eins og sjá má af mynd 9 hér til hliðar.  Úr 
vatninu rennur Urriðaá til vesturs í Leirárvog.  Hólmavatn 0,4 km2  er að austan 
verðu við Eiðisvatn og úr Hólmavatni rennur Kalmansá. Sunnan við Eiðisvatn 
og Hólmavatn er Katanesjörðin og á henni er Katanestjörn (HRV Engineering, 
2004) (Hákon Aðalsteinsson o. fl, 1998).

Á Grundartangalóðinni er grunnvatnsborð á eins til tveggja metra dýpi og 
grunnvatnsrennsli er til sjávar. Grunnvatnsborð Kataness er mjög líklega hið 
sama þar sem fjarlægðin á milli er ekki mikil og aðstæður svipaðar (HRV 
Engineering, 2004).

Katanestjörn hefur að mestu verið ræst fram á undanförnum áratugum og voru 
því aðeins leifar eftir af tjörninni þar til á síðasta ári (2012) þegar fyllt var upp í 
þrjá skurði við tjörnina. Frá þeim tíma hefur hún fyllst af vatni. Mynd 12.  Vatnafar á og í nágrenni við Katanessvæðið  1:40000 

(kort unnið á kortagrunni frá Faxaflóahöfnum eftir heimildum af 
vef Landmælinga).
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Gróðurfar

Katanes og nánasta umhverfi er vel gróið landsvæði.  Skurðir eru mjög áberandi 
á svæðinu og ber landið sunnan við tjörnina þess merki að búskapur hafi verið 
stundaður þar áður.  Tún og graslendi eru mest áberandi sunnan við tjörnina en 
þar eru líka einstaka klappir og holt (Guðmundur Guðjónsson, 1997).  Meðfram 
ströndinni eru melar með mosavöxnum klöppum og við fjöruna má sjá fjörugrjót 
og melgresi.  Norðan við Katanestjörn er mun blautara svæði og mýrlendi en þar 
eru fjalldrapi, stinnastör og klófífa áberandi tegundir (Guðmundur Guðjónsson, 
1997).  

Í skýrslu Jóhönnu B. Weisshappel (2004) kemur fram að skurðum á svæðinu 
hefur ekki verið haldið við undanfarna áratugi þar sem búskapur hefur nú lagst 
af, þannig að svæðið er því farið að blotna.  Má ætla að síðan 2004 hafi landið 
breyst enn frekar.   Þegar unnið var að endurheimt Katanestjarnar var fyllt uppí  
þrjá skurði sem liggja að tjarnarsvæðinu.

Mynd 13.  Gróðurfar á og í nágrenni við Katanessvæðið 1:40000 
(kort unnið á kortagrunni frá Faxaflóahöfnum eftir heimildum frá 
Náttúrufræðistofnun og af vef Landmælinga).

Mynd 14.  Mólendi  (Kolbrún María 
Ingadóttir, 2013).

Mynd 15.  Graslendi  (Kolbrún María 
Ingadóttir, 2013).

Mynd 16.  Tún  (Kolbrún María 
Ingadóttir, 2013).

Mynd 17.  Votlendi  (Kolbrún María 
Ingadóttir, 2013). 19



Hæðarmunur

Landsvæðið á Katanesi og í næsta nágrenni er frekar flatt svæði.  Myndin hér til 
hliðar sýnir hæðarmun frá hlíðum Akrafjalls vestanverðu við þjóðveg 1 niður 
að Grundartanga og Katanessvæðinu sem er 34 metrar.

Efsti punktur er næstur Akrafjalli en þaðan lækkar landið niður að sjó í átt að 
Grundartanga og í átt að Eiðisvatni.  Hæsti tindur Akrafjalls er Geirmundartindur 
sem er 586 metrar.

Þó nokkur hæð er fyrir norðan Norðurál og einnig eru nokkur lægri holt meðfram 
sjónum á Kataneslandinu.   

Landið hækkar í átt að Miðfellsmúla sem er norðanverður við Katanessvæðið  
og í Hvalfirðinum er almennt mun minna undirlendi og meiri hæðarmunur.

[Academic use only] Mynd 18.  1 metra hæðarlínur á við Katanessvæðið 1:40000 (kort 
unnið uppúr hæðarlínugrunni frá Verkís).
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Veturnir á svæðinu eru mildir og rakir en sumrin geta verið svöl vegna nálægðar 
við sjóinn.  Veðurmælingar á Grundartangasvæðinu sýna að algengustu vindáttir 
eru norðaustan- og austanáttir sem mælast í um 50% tilvika og markast af stefnu 
Hvalfjarðar (HRV Engineering, 2004).  

Næst algengasta vindáttin er suðsuðvestanátt sem mælist yfirleitt í 10-20% 
tilvika. Norðan-, suðaustan- og vestanáttir eru sjaldgæfar á og í nágrenni 
Grundartanga (HRV Engineering, 2004).  

Mælingar við Kríuvörðu sýna minni suðvestanátt en við Grundartanga og er 
líklegasta ástæðan fyrir því að Norðurál skýli örlítið fyrir þeirri vindátt (Efla, 
2013).

Veðurfar

[Academic use only] Mynd 20. Veðurathugunarstöðvar 1:40000 (unnið á kortagrunni 
frá Faxaflóahöfnum eftir heimildum frá HRV Engineering).

Mynd 19.  Vindrósir frá Grundartangahöfn og Kríuvörðu fyrir tímabilið apríl – 
október 2012 og allt árið 2012 (Hermann Þórðarson, 2013).
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Árið 2003 var gerð athugun á fuglalífi á svæðinu vegna fyrirhugaðrar byggingar 
á rafskautaverksmiðju.  

Á svæðinu sáust alls 48 tegundir fugla og er talið að 30 þeirra verpi þar.  
Algengustu tegundir svæðisins og þar með einkennisfuglar þess eru: 
Hrossagaukur, þúfutittlingur, stelkur, spói og heiðlóa.  Mikið mófuglavarp er á 
svæðinu og er það eitt hið þéttasta sem mælst hefur á landinu (Kristinn Haukur 
Skarphéðinsson, 2004). 

Fuglalíf

Yfir vetrartímann sjást um 17 tegundir fugla við ströndina og eru það allt 
algengir vetursetufuglar á Suðvesturlandi (Kristinn Haukur Skarphéðinsson, 
2004).

Níu tegundir sem finnast á svæðinu eru á válista: himbrimi, flórgoði og haförn 
(sjaldgæfir gestir), grágæs, rjúpa og stormmáfur (strjálir varpfuglar), svartbakur 
(algengur varpfugl), brandugla (strjáll varpfugl í grenndinni) og hrafn (algengasti 
gestur og strjáll varpfugl í grenndinni) (Náttúrufræðistofnun, 2000).

Mynd 22.  Stelkur (Eyjólfur 
Matthíasson, 2013).

Mynd 23.  Þúfutittlingur (Eyjólfur 
Matthíasson, 2013).

Mynd 24.  Rjúpa (Eyjólfur 
Matthíasson, 2013).

Mynd 21.  Brandugla (Eyjólfur 
Matthíasson, 2013).22



Búsvæði fugla á svæðinu má skipta í þrennt:  

       -   Strönd og grunnsævi

       -   Mýrar og móar  

       -   Tjarnir og vötn 

Áður en Katanestjörn var endurheimt var flói með litlum tjörnum á svæðinu þar 
sem nokkuð var um fuglalíf.  Helstu fuglar þar voru lómspar og álftapar sem 
verpti á svæðinu og einnig voru æðarfuglar og sennilega stokkönd og urtönd.  
Einnig voru algengir vaðfuglar eins og jaðraka og óðinshani. Á svæðinu verpti 
stormmáfur og þó nokkuð af svartbak.  Yfir vetrartímann er æðarfuglinn 
langalgengastur og flórgoði (Kristinn Haukur Skarphéðinsson, 2004). 

Við endurheimt á Katanestjörn gæti fuglalíf svæðisins hafa breyst og tegundir 
sem sækja í tjarnir og votlendi farnar að vera meira áberandi en áður og mófuglar 
sem voru áberandi fyrir endurheimt gætu verið minna áberandi.  Ekki hefur 
verið gerð formlega úttekt á fuglalífi á Katanessvæðinu eftir að  Katanestjörnin 
var endurheimt (Svenja Auhage munnleg heimild, 20. nóvember 2013).  Einar 
Þorleifsson var við fuglatalningar við Hólmavatn í næsta nágrenni við Kataness 
og sá hann mikið af álftum, grágæsum og stokköndum, nokkur hundruð fugla 
(Einar Þorleifsson munnleg heimild, 20. nóvember 2013).

Mynd 25.  Búsvæði fugla (Helga Rún Guðmundsdóttir, 2013).
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Saga

Ýmsar tilgátur hafa verið um uppruna nafnsins Katanes. Ein er sú að það komi 
frá katneskum eða skoskum uppruna sbr. Caithness á Skotlandi og önnur ætla 
að nafnið sé dregið af Kati sem er fornt báts eða skipsheiti (Jón Böðvarsson, 
1992).  Er talið að Katanes hafið verið forn ferjustaður þar sem stysta leiðin var 
yfir Hvalfjörð (Bragi Þórðarson, 1980).

Í landnámi var landið í eigu Bresasona og eru um 200 örnefni skráð í landi 
Kataness.  Kalmansá dregur nafn sitt af Kalman en um hann er getið í 
Landnámabók.  Bjó hann í Katanesi og er kominn af Írum (keltum).  Katanes 
komst snemma í eigu Saurbæjarkirkju en komst aftur í eigu bænda árið 1808 
(Hermann Pálsson, 1996).

Dýraskurður var grafinn 1876 til að ræsa fram Katanestjörnina og uppræta 
Katanesdýrið.  Skurðurinn var grafinn úr tjörninni og fram í Leyni en áður en 
Dýraskurður var grafinn var þar lækur sem nefndist Eystri Leynislækur.  Í Leyni 
eru rústir af ferjubryggju sem var hlaðin 1946-1947 og þjónaði ferjuflutningum 
yfir Hvalfjörð.  Árið 1950 var skurður sem nefndur hefur verið Affallið vélgrafinn 
og lá hann úr vestanverðri tjörninni í vestanverðan Leynislæk (Gunnlaugur 
Haraldsson, 2011).

Brandur Jónsson og Guðfinna Sveinsdóttir voru síðustu ábúendur á Katanesi 
en þau fluttu þaðan árið 2000. Sonur hjónanna Sveinn Brandsson bjó þar í 
nokkur ár í viðbót og var með nokkrar kindur til áranna 2003/4. Eftir að Sveinn 

Mynd 26.  Gamli bærinn á Katanesi (Saga Akranes, 2011). Mynd 27.  Ferjubryggja (Kolbrún María Ingadóttir, 2013).
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Brandsson hætti búskap sáu Faxaflóahafnir um frágang á svæðinu (Brandur 
Jónsson munnleg heimild, 16. apríl 2013).

Bjarni Bjarnason bóndi gróf skurð úr tjörninni um aldamótin 1900 til að ræsa 
fram og var hann grafinn suðuraustur úr tjörninni (Gunnlaugur Haraldsson, 
2011).

Loftmyndirnar hér að neðan sýna hvernig Katanestjörn var 1946 áður en Affallið 
var grafið og svo 1953 eftir að það var grafið ásamt fleiri skurðum í nágrenni og 
áhrifin sem verða við það.

Sumarið 2011 var fyllt uppí þrjá skurði: Affallið, Bjarnaskurð og skurð sem 
liggur samsíða Bjarnaskurði austanmegin til þess að endurheimta votlendi á 
svæðinu.

Mynd 29.  Katanestjörn 1953 
(Landmælingar Íslands, 1953).

Mynd 28.  Katanestjörn 1947 
(Landmælingar Íslands, 1947).

Mynd. 30.  Katanestjörn 2010 
(Landmælingar Íslands, 2010). 25



Alls eru 40 minjastaðir  á Katanessvæðinu eða á gömlu jörðinni þar sem 
bærinn Katanes stóð áður.  Á neðri mynd hér til hliðar má sjá merkta inn ýmsar 
minjastaði.  Samkvæmt þjóðminjalögum er óheimilt að hrófla við fornleifum án 
þess að leita til fornleifaverndar áður (Adolf Friðriksson, 2003).

Utan gömlu jarðarinnar á Katanesi eru einnig tvær aðrar fornminjar. Önnur 
þeirra er á Grænhól sem stendur við Kalmansá en þar er sagt að bærinn Kalmans 
hafi staðið á landnámstímum.   Á Stekkjarhól sem er á milli Katanestjarnar og 
Kalmansár eru tóftir beitarhúsa (Adolf Friðriksson, 2003).

Katanestjörn er einn þekktasti þjóðsögustaðurinn á Hvalfjarðarströnd og úr 
henni lá dýraskurður til vesturs og niður í sjó í Leyni.  Skurðurinn er sums 
staðar sýnilegur en hann var grafinn af bændum til þess að þurrka upp tjörnina 
og uppræta Katanesdýrið (Adolf Friðriksson, 2003).

Fornleifar

[Academic use only] 

Grænhóll

Stekkjarhóll

Eiðisvatn

Mynd 31 og 32. Fornleifar. Kort 1:40000 (kort unnið á grunni frá Faxaflóahöfnum 
eftir heimildum frá fornleifakönnun.  Mynd frá fornleifastofnun Íslands).26



Sumarið 1874 urðu menn fyrst varir við Katanesdýrið ógurlega.  Í fyrstu voru 
það aðallega unglingar sem urðu varir við dýrið. Sögðu þeir frá því að það kæmi 
upp úr tjörninni og færi ofan í hana aftur.  Lýsing þeirra á dýrinu var ekki ítarleg 
en að það væri á stærð við stóran hund.  Sumarið eftir, sáu menn dýrið oft og 
var þá lýsingin að dýrið væri á stærð við hest.  Sumarið 1876 voru margir sem 
sáu dýrið og var lýsingin á því að það væri á stærð við naut, væri aflangt með 
langan haus stuttar lappir og með hala.  Menn gátu hvorki séð hár né hreistur 
á húðinni heldur var eins og hausinn og halinn væru húðlaus og að það sæist í 
rauða kvikuna en búkurinn var hvítleitur.  Dýrið var með stórar hvassar tennur 
og sex klær á hverjum fæti og lafandi eyru.  

Menn sögðu að dýrið væri mjög fljótt að synda og héldi sig ýmist í tjörninni 
við yfirborðið í kafi en færi stundum á land.  Einnig var sagt að dýrið héldi sig 
í hólma sem var í tjörninni.  Dýrið elti ekki nautgripi eða hesta heldur elti það 
menn og sauðfénað.  Þóttist fólk hafa séð dýrið einangra kind frá hópnum.  
Nokkrar kindur hurfu þetta sumarið og voru menn vissir um að það væri 
Katanesdýrið sem hefði tekið kindurnar.  

Þetta sumar urðu smalapiltar í nágrannasveitum svo hræddir við dýrið að þeir 
fengust ekki til að gæta fjárins nema á góðum hestum.  Þeir sem þurftu að 
fara þjóðveginn frá Hvalfirði til Akraness vildu ekki fara nema margir saman, 
vel vopnaðir og í björtu veðri. Þótti það víst að Katanes og bæir í nágrenninu 
myndu leggjast í eyði.

Þegar bændur í Hvalfjarðarsveit áttuðu sig á þessu vildu þeir gera allt til þess að 
losa sig við dýrið og fóru til Reykjavíkur til að biðja landshöfðingjann Hilmar 

Þjóðminjar

Finsen um styrk úr landssjóði til að standa straum af kostnaði af því að losa 
sig við ófreskjuna.  Bændurnir fengu ekki styrk en fengu loforð um að ef þeir 
myndu ná dýrinu lifandi eða dauðu, þá fengju þeir borgað fyrir það.  

Ýmislegt var reynt til að ná dýrinu en það tókst ekki og enduðu bændur 
á því að grafa skurð frá Katanestjörninni niður að sjó til þess að þurrka upp 
tjörnina.  Katanesdýrið sást ekki eftir það og voru ýmsar sögusagnir um að 
neðanjarðargöng væru frá Katanestjörninni út í sjó og að þetta hefði verið 
sjóskrímsli eða að neðanjarðargöng væru frá Katanestjörn í Skorradalsvatn og 
að dýrið væri ættað þaðan (Jón R. Hjálmarsson, 2004).

Mynd 33.  Katanesdýrið (Ljósmyndasafni Íslands).
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Hvalfjarðarsveit er fjölbreytilegt sveitarfélag.  Hvalfjörðurinn sjálfur er með 
hlutfallslega lítið undirlendi og há fjöll.  Í Hvalfirði er næst hæsti foss landsins 
Glymur sem er 198 metra hár og vinsæll áfangastaður fyrir ferðamenn.  Friðlandið 
og Ramsarsvæðið við Grunnafjörð er að norðanverðu við Akrafjallið og hefur 
verið friðað síðan 1994 (Landlínur, 2010).  Íbúar Hvalfjarðarsveitar voru 641 
í lok árs 2008 en sveitarfélagið samanstendur af fjórum fyrrverandi hreppum; 
Hvalfjarðarstrandarhrepp, Skilmannahrepp, Innri- Akraneshrepp, Leirár- og 
Melahrepp (Landlínur, 2010).  Um 5% af heildarflatarmáli Hvalfjarðarsveitar 
er tekið frá fyrir frístundabyggð og er um helmingur þess svæðis nú þegar í 
uppbyggingu eða um 900 lóðir (Landlínur, 2010).

Á skipulagsuppdrætti (mynd 32) má sjá línu þynningarsvæðisins við 
Grundartanga og samkvæmt upplýsingum frá Hollustuvernd Ríkisins er ekki 
leyfilegt að stunda landbúnað, heynytjar eða beit innan þynningarsvæðis 
stóriðju (Landlínur, 2010).

Í Aðalskipulagi Hvalfjarðarsveitar er Katanestjörn merkt sem bústaður 
Katanesdýrsins og sem Þjóðminjaverndarsvæði (Landlínur b, 2010).  Þjóðminjar 
teljast þær minjar er varða menningarsögu Íslendinga sem ákveðið hefur verið 
að varðveita í Þjóðminjasafni Íslands, í byggðasöfnum eða með friðlýsingu 
(Alþingi, 2011).

Landnotkunarflokkur svæðisins er merktur sem athafnarsvæði og nær 
þynningarsvæðið yfir u.þ.b. helming þess. Hluti svæðisins sem liggur meðfram 
ströndinni er merktur sem ófriðlýst náttúruverndarsvæði (Landlínur b, 2010).

Skipulag 

 Mynd 34.  Skýringar við aðalskipulag Hvalfjarðar (Landlínur, 2010). Mynd 35.   Þynningarsvæði stóriðjusvæðisins við Grundartanga (Landlínur, 2010).
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Í Aðalskipulagi Hvalfjarðarsveitar er stuðst við skipulagsreglugerð 400/1998 
þar sem landnotkun svæðisins er skilgreind á eftirfarandi hátt:

„Á athafnasvæðum skal fyrst og fremst gera ráð fyrir atvinnustarfsemi þar 
sem lítil hætta er á mengun, s.s. léttum iðnaði, vörugeymslum, hreinlegum 
verkstæðum og umboðs- og heildverslunum“ 

„Opin svæði til sérstakra nota eru svæði með útivistargildi á einn eða annan hátt 
þar sem gert er ráð fyrir mannvirkjagerð í tengslum við þá starfsemi sem þar 
er stunduð, s.s. tjald- og hjólhýsasvæði, skrúðgarðar, kirkjugarðar, leiksvæði, 

íþróttasvæði, golfvellir, sleða- og skíðasvæði, skautasvæði, siglingaaðstaða, 
hesthús og reiðvellir, rallýbrautir og skotvellir. Einnig garðlönd og 
trjáræktarsvæði“ (Skipulagsreglugerð 400/1998).

Aðliggjandi svæði að Katanessvæðinu eru iðnaðarsvæðið á Grundartanga 
til vesturs og landbúnaðarsvæðið Langholt austanmegin.  Austanmegin við 
Langholt er svo frístundabyggðin Kalastaðakot.  Fleiri frístundabyggðir eru í 
næsta nágrenni við Katanes (Landlínur b, 2010).

Mynd 36.  Landnotkun  stóriðjusvæðisins við Grundartanga (Landlínur, 2010). Mynd 37.  Gönguleiðir  stóriðjusvæðisins við Grundartanga (Landlínur, 2010).
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Frá Katanesi er mjög víðsýnt í allar áttir og afmarkar fjallahringurinn  
sjóndeildarhringinn að mestu.  Þegar horft er í átt að Akrafjalli eru stóriðjan 
á Grundartanga mjög áberandi og setur svip á umhverfið.   Til norðvesturs á  
milli Akrafjalls og Hafnarfjalls er horft í átt að Eiðisvatni, Grunnafirði og að 

Sjónlínugreining 

Borgarnesi.  Til norðurs eru nokkrir bæir og spennistöð Grundartanga með 
Skarðsheiðina í baksýn.   Í austur er horft inn Hvalfjörðinn og  til suðausturs er 
horft yfir Hvalfjörðinn með fjöll í baksýn.  Í suður er horft út Hvalfjörðinn í átt 
að Esju og Reykjavík.

Borgarnes Hafnarfjall

 Þyrill ReynivallahálsHvalfell
      Botnssúlur Meðalfell

Mynd 38.  Sjóndeildarhringur norður (Kolbrún María Ingadóttir, 2013).

Mynd 39.  Sjóndeildarhringur suður (Kolbrún María Ingadóttir, 2013).
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Skarðsheiði

Miðfellsmúli Katanestjörn Hallgrímskirkja við Saurbæ

Þúfufjall

Eyrarfjall GrundartangahöfnEsja

Brekkukambur
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Eftir að hafa skoðað aðferðir Simon Bell í bókinni Elements of Visual Design 
in the Landscape (1993) var ákveðið að nota hans aðferðir til að greina nánar 
sjónræna þætti á svæðinu (sjá myndir 40 og 41).  

Punktur 

Þegar keyrt er inn í Kataneslandið er geymsluhúsnæði Faxaflóahafna við enda 
vegarins þar sem húsið myndar punkt í landinu.

Jaðar

Katanessvæðið er opið og frekar flatt svæði. Það sem afmarkar svæðið 
er Hólmatjörn (norður), Kalmansá sem hlykkjast niður að sjó (austur), 
Hvalfjarðarströnd (suður) og stóriðjan á Grundartanga (vestur).   Afmarkandi 
þættir á svæðinu eru nokkurskonar jaðar eða samskeyti þar sem ólíkir þættir 
mætast. 

Flötur

Katanestjörn er áberandi þáttur á svæðinu og myndar hún flöt í landinu.  Við 
tjörnina eru líka ákveðin samskeyti eða jaðar.  Tjörnin er hlutfallslega stór og 
sker sig frá öðrum svæðum og þar er einnig mikið fuglalíf.   

Línur

Í landinu sunnan við Katanestjörn eru gamlir skurðir eftir landbúnaðarumsvif. 
Marka þeir línur í landið og mynda form á ólíkum grunni (manngerðar beinar 
línur á náttúrulegum bakgrunni).  Skurðirnir mynda líka ákveðna endurtekningu 
og hrynjanda.

Áferð

Í grófum dráttum er hægt  að skipta svæðinu niður í fjögur mismunandi svæði 
eftir ólíkum áferðum.  Mólendi norðan við tjörnina er eitt svæði. Annað er gömul 
landbúnaðarlönd milli skurðanna sunnan við tjörnina.  Þá er graslendi sem er 
einnig sunnan við tjörnina.  Og loks þurrara og harðara land með klöppum 
meðfram strandlengjunni.  Þessa skiptingu má einnig sjá í gróðurfarsgreiningu 
og jarðvegsgreiningu.

Andi staðar

Sjórinn, votlendi og fuglalíf á opnu svæði með fjallahringinn sem umgjörð 
gera umhverfið og staðarandann mjög friðsælan og endurnærandi.  Gamalt 
landbúnaðarland og sagan af Katanesdýrinu eru þó ekki langt undan.  Stóriðjan 
og athafnasvæðið á Grundartanga er mun minna truflandi þegar maður er 
staðsettur í Kataneslandinu en ætla mætti.  

Sjónrænir þættir
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Mynd 40 og 41.  Sjónrænir þættir sbr. Simon Bell (unnið eftir ljósmynd frá Faxaflóahöfnum).
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Gönguleiðir um Katanessvæðið liggja flestar eftir gömlum vegum eða slóðum.  
Þessar leiðir tengjast ekki saman heldur eru þær sundurslitnar og liggja 
eingöngu um hluta svæðisins, eins og sjá má á kortinu hér til hliðar.  Öll yfirferð 
um svæðið utan gönguleiða er mjög erfið.  Á Aðlalskipulagi svæðisins er ekki 
merkt inn gönguleið að Katanestjörn og sunnanverðu við hana en þar er gamall 
vegslóði svipaður og er meðfram strandlengjunni.

Margar skemmtilegar og vinsælar göngu- og hjólaleiðir eru í Hvalfirði sem er 
tilvalið að tengja við Katanessvæðið.

Þjóðvegur nr. 1 liggur fyrir ofan Grundartangasvæðið og er það eina leiðin að 
svæðinu.  Gamall vegur liggur að járnblendiverksmiðju Elkem og er hann enn 
notaður.  Nýr vegur liggur að svæðinu norðan megin við járnblendiverksmiðjuna 
og á milli hennar og Norðuráls.  Einnig liggur vegurinn meðfram sjónum að 
nýju skipulagi suðvestan við svæðið og í norðaustur að Katanessvæðinu.  Einn 
vegur liggur að Katanessvæðinu og liggur hann að skemmu sem er í eigu 
Faxaflóahafna.  Í aðalskipulagi Hvalfjarðarsveitar er gert ráð fyrir nýjum vegi 
norðan við Grundartangasvæðið sem liggur inn í Hvalfjörð.

Gönguleiðir og vegagerð

[Academic use only] Mynd 42.  Núverandi gönguleiðir og vegir um Katanessvæði og 
nágrenni 1:40000 (kort unnið á kortagrunni frá Faxaflóahöfnum).
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Umhverfisvöktun á Grundartanga er í samræmi við alþjóðlegar kröfur og í 
sumum tilfellum eru þær strangari en í tilskipunum ESB.  Elkem, Norðurál 
og Faxaflóahafnir standa saman að því að láta gera óháða rannsókn fyrir allt 
Grundartangasvæðið á hverju ári og fá þannig góða yfirsýn yfir umhverfisáhrif 
allrar starfsemi á svæðinu.  

Í maí 2013 kom út skýrsla sem unnin var fyrir Faxaflóahafnir þar sem 
fram kemur að þolmörkum sem varða styrk brennisteinsdíoxíðs við jaðar 
þynningarsvæðisins hefur verið náð (Guðjón Jónsson, Jón Guðmundsson, 
Sigurður Magnús Garðarsson, 2013).

Skýrsla og niðurstöður umhverfisvöktunar fyrir Grundartangasvæðið árið 
2012 var gefin út í apríl 2013.  Niðurstöður fyrir loftgæði, árvötn, hey og 

Mengun

flæðigryfjur voru undir viðmiðunarmörkum sem sett eru fyrir starfsleyfum 
verksmiðjanna.  Sólarhringsmeðalstyrkur brennisteinstvíoxíðs fór 15 sinnum 
yfir gróðurverndarmörk en leyfilegt er að fara 7 sinnum yfir þau mörk árlega.  
Að öllu öðru leyti voru umhverfisáhrif undir leyfilegum mörkum (Efla 
verkfræðistofa, 2012).

Þar sem búið er að fara yfir þolmörkum varðandi styrk brennisteinstvíoxíðs 
við jaðar þynningarsvæðisins kemur það til með að setja ákveðnar hömlur við 
skipulagningu nýs svæðis og er nauðsynlegt að hafa það í huga við uppbyggingu 
svæðisins (Efla verkfræðistofa, 2012).

Mynd 43.  Norðurál og Faxaflóahafnir (Kolbrún María Ingadóttir, 2013).
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Í kringum 2000 manns starfa á Grundartangasvæðinu í um það bil 20 fyrirtækjum 
sem eru með starfsemi þar. 

Stærstu fyrirtækin eru Faxaflóahafnir, Elkem Ísland og Norðurál.

Faxaflóahafnir

Faxaflóahafnir reka Reykjavíkurhöfn, Grundartangahöfn, Akraneshöfn 
og Borgarneshöfn.  Fyrirtækið hóf starfsemi 1. janúar 2005 og er í eigu 
Reykjavíkurborgar, Akraneskaupstaðar, Hvalfjarðarsveitar, Borgarbyggðar og 
Skorradalshrepps.

Árið 1978 var Grundartangahöfn byggð sem iðnaðarhöfn fyrir 
kísilmálmverksmiðju og árið 1998 var höfnin stækkuð vegna byggingu álvers 
og árið 2006 var höfnin stækkuð enn meir.  Á Grundartangasvæðinu á höfnin 
eiga Faxaflóahafnir um 615 hektara lands, þar af 473 hektara sem ekki hafa 
verið skipulagðir (Gísli Gíslason, án dags).

Elkem Íslandi

Elkem eða Íslenska Járnblendifélagið eins og það hét í byrjun var stofnað árið 
1975.  Framkvæmdir við verksmiðjuna byrjuðu ekki fyrr en árið 1977 og var 
verksmiðjan tilbúin og gangsett tveimur árum seinna.  Það eru því meira en 
þrír áratugir frá því framleiðsla hófst í verksmiðjunni á Grundartanga.  Elkem  
Ísland framleiðir hágæða málmblendi.  Síðari áfangi verksmiðjunar var tilbúinn 
árið 1980 og var hún síðan stækkuð enn meir árið 1998 (Elkem).

Norðurál

Árið 1997 var fyrsta skóflustungan tekin vegna Norðuráls.  Ekki nema ári 
seinna var hafin starfsemi við verksmiðjuna.  Annar áfangi álversins var tekinn 
í notkun árið 2001.  Norðurál er í hópi stærstu iðnfyrirtækja á Íslandi með yfir 
500 starfsmenn og er stærsti vinnustaðurinn á Vesturlandi (Norðurál).

Í Norðuráli er framleitt ál sem stundum er kallaður græni málmurinn vegna þess 
hve vel það er fallið til endurvinnslu. Endurvinna má málminn aftur og aftur án 
þess að hann tapi eiginleikum sínum og ekkert dregur úr gæðum álsins, sama 
hve oft það er endurunnið (Norðurál).

Starfsemi á Grundartanga

Mynd 44.  Elkem Ísland á Grundartanga (Kolbrún María Ingadóttir, 2013).
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Mynd 44.  Elkem Ísland á Grundartanga (Kolbrún María Ingadóttir, 2013).

6.  Samantekt greininga 

Katanessvæðið er 132 hektarar að stærð og afmarkast af Grundartangasvæðinu 
til vesturs, Hólmatjörn til norðurs, Kalmansá til austurs og Hvalfjarðarströnd 
til suðurs.

Í nágrenni við Grundartanga eru basalthraunlögin um 3 milljón ára gömul. 
Yfir berggrunninum er víða þunnur jökulruðningur en klapparkollar stingast á 
nokkrum stöðum upp úr honum. Yfir jökulruðningnum er víðast 2-3 m þykkur 
mýrarjarðvegur (Hönnun hf, 1995).

Jarðvegur Grundartangasvæðisins samanstendur af brúnjörð og svartjörð.  
Meðfram ströndinni er brúnjörð áberandi en inn til landsins er svartjörð meira 
áberandi (Ólafur Arnalds og Hlynur Óskarsson, 2009). 

Berggrunnur Kataness og Hvalfjarðarsvæðisins alls er frekar þéttur og því 
lítt vatnsleiðandi. Vötnin á svæðinu eru Eiðisvatn, Hólmavatn, Krílatjörn og 
Katanestjörn.  Grunnvatnsborð Kataness er líklega á eins til tveggja metra dýpi 
og er grunnvatnsrennsli til sjávar (HRV Engineering, 2004).   

Katanes og nánasta umhverfi er vel gróið land með ræktuðum túnum.  Landið 
sunnan við tjörnina er markað af fyrri búskaparháttum.  Norðanmegin við 
tjörnina er blautara svæði (Guðmundur Guðjónsson, 1997). 

Veturnir eru mildir og rakir en sumrin geta verið svöl vegna nálægðar við sjóinn 
og stjórnast stefnur ríkjandi vindáttar aðallega af landfræðilegum aðstæðum 
(HRV engineering, 2004).

Fuglatalningar sýna að 48 tegundir fugla sjáist á svæðinu og um 30 tegundir 

verpi þar.  Algengustu tegundir svæðisins og einkennisfuglar eru hrossagaukur, 
þúfutittlingur, stelkur, spói og heiðlóa.  Mikið mófuglavarp er á svæðinu og er 
það eitt það þéttasta sem mælst hefur á landinu (Kristinn Haukur Skarphéðinsson, 
2004).  Þessar niðurstöður gætu þó hafa breyst þar sem hluti af mólendinu er nú 
undir Katanestjörn og ekki hafa verið gerðar fuglatalningar eftir það.  

Katanessvæðið býr yfir langri sögu allt frá landnámi og er talið að Keltar hafi 
búið þar á landnámsöld.  Talið er að Katanes hafið verið forn ferjustaður þar 
sem stysta leiðin var yfir Hvalfjörð og jafnvel að nafnið sé komið af kati sem er 
fornt bátsnafn (Jón Böðvarsson, 1992).  Mikið af fornleifum eru á svæðinu og 
þá aðallega í landi gamla Kataness (Bragi Þórðarson, 1980).

Katanesdýrið er velþekkt þjóðsaga og er Katanestjörn merkt sem búsvæði 
Katanesdýrsins og er í þjóðminjavernd vegna þess (Jón R Hjálmarsson, 2004).

Katanessvæðið er skilgreint sem athafnasvæði á skipulagsuppdrætti og nær 
þynningarlína yfir u.þ.b. helming svæðisins. Hluti svæðisins sem liggur 
meðfram ströndinni er merktur sem ófriðlýst náttúruverndarsvæði samkvæmt 
aðalskipulagi (Landlínur, 2010).  

Víðsýnt er í allar áttir frá Katanesi.  Í landinu má sjá geymsluhús Faxaflóahafna 
sem punkt í landinu, Katanestjörn sem flöt, gömlu skurðina sem manngerðar 
línur og afmörkun svæðisins sem jaðar.  Áferð svæðisins skiptist niður eftir 
gróðurfari og má því tengja við sögu svæðisins.  

Ekki eru tilbúnar gönguleiðir á svæðinu en þar eru gamlir vegir og slóðar 
sem hægt er að ganga eftir en allar tengingar vantar á þessa vegi og tengingu 
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Styrkleikar

1. Endurheimt votlendi

2. Gróðurfar

3. Fuglalíf

4. Saga

5. Þjóðsagan af Katanesdýrinu

6. Útsýni 

7. Umhverfisvöktun

8. Mikilvægur vinnustaður

Veikleikar

1. Svæðið er erfitt yfirferðar 
og ekki er mikið um tilbúnar 
gönguleiðir 

2. Þynningarlína nær yfir um 
helming svæðisins

3. Komið er að þolmörkum við 
jaðar þynningarsvæðis 

 
 

Tafla 3.  Styrkleikar og veikleikar (Helga Rún Guðmundsdóttir, 2013).

við aðliggjandi svæði.  Ein aðkoma er að svæðinu og liggur hún í gegnum 
Grundartangasvæðið að suðvestur horni þess. 

Mjög ítarleg umhverfisvöktun er á svæðinu og sýna nýjustu niðurstöður að 
mengun er að mestu undir viðmiðunarmörkum fyrir starfsleyfum stóriðjunnar 
en eru komnar yfir þolmörk varðandi styrk brennisteinstvíoxíðs við jaðar 
þynningarsvæðisins (Efla verkfræðistofa 2012).  

Grundartangasvæðið er mikilvægur vinnustaður fyrir sveitarfélagið, þar starfa 
um 2000 manns í 20 fyrirtækjum.  Svæðið hefur verið að stækka og þróast í yfir 
30 ár og hefur skapað miklar tekjur fyrir sveitarfélagið.

Allir þeir þættir sem hér hafa verið nefndir tengjast á einn eða annan hátt og 
eru hluti, orsök eða afleiðing hverjir af öðrum.  Jarðvegur, landslag, veðurfar 
og sagan eru hluti af þeim þáttum sem skapa gróðurfar.  Gróðurfar, framræsla 
eða endurheimt votlendis ásamt fleiri þáttum skapa sjónræna þætti á svæðinu.  
Gróðurfar og  votlendi hafa áhrif á fuglalíf svæðisins.  Einnig hefur landnotkun, 
mengun og þynningarsvæði  mikið að segja um framtíðarskipulag og takmarkanir 
og svona mætti lengi telja.  

Þeir þættir sem virðast vera mest áberandi á svæðinu og koma einnig sterkt 
fram í greiningum þess eru  endurheimt Katanestjarnar, fuglalíf, saga Kataness 
og þjóðsagan af Katanesdýrinu.  Þessir þættir gætu talist helstu styrkleikar 
svæðisins.  

Við jaðar þynningarsvæðisins er komið að þolmörkum styrks brennisteinsdíoxíð 
sem setur ákveðin takmörk varðandi notkun svæðisins.  Landið er erfitt 

yfirferðar, gönguleiðir og stígar eru takmarkaðir um svæðið og tengjast ekki 
öðrum leiðum og nágrannasvæðum.  Þessir þættir eru ákveðnir veikleikar og 
setja einnig ákveðnar takmarkanir varðandi notkun svæðisins
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Náttúrufar og saga svæðisins er mjög 
áhrifamikil og beinist athyglin að mestu 
leyti að því.

Í aðalskipulagi er svæðið skilgreint 
sem athafnasvæði.  Mjög lítill hluti er 
skilgreindur sem svæði til sérstakra nota 
og meðfram strandlengjunni er ófriðlýst 
náttúruverndarsvæði eins og stór hluti 
strandlengju Hvalfjarðar.  Lagt er til að 
svæðið verði skilgreint sem opið svæði til 
sérstakra nota.  

Vandamál Lausn

Gönguleiðir Gönguleiðir eru ekki samhangandi og erfitt 
er að komast um svæðið án göngustíga.

Bæta og tengja saman gönguleiðir innan 
svæðisins og við aðliggjandi svæði.

Votlendi Búið er að endurheimta votlendið en 
ekki hefur sérstaklega verið unnið með 
skipulagningu og það sem gerir svæðið 
enn betra fyrir fuglalíf, varpstaði og unga.

Samkvæmt Robert L. France (2003) 
er hægt að bæta tjarnasvæði með 
tillit til fuglalífs með því að hafa 
eftirfarandi í huga:

•	 Bakkar tjarnarinnar eiga að vera 
aflíðandi svo auðveldara sé fyrir 
fugla/unga að komast úr og að 
tjörninni. 

•	 Hólmar eru vinsælir varpstaðir 
fyrir fugla.

•	 Gróður er góður felustaður fyrir 
unga og fugla.

•	 Lífrænar útlínur tjarnar eru betri 
þar sem hún verður lengri og 
fleiri varpstaðir verða til við 
lengir útlínur.

Áfangastaður Á svæðinu er fallegt umhverfi og náttúra 
með áhugaverðri sögu og þjóðsögu en 
ekkert hefur verið gert til að draga fram 
þessa þætti

Til að almenningur, starfsfólk á svæðinu 
og ferðamenn fái að njóta svæðisins eru 
hér settar fram nokkrar tillögur:

•	 Merkingar gönguleiða við 
aðkomu

•	 Fuglaskilti, Söguskilti, 

•	 Fuglaskoðunarhús

•	 Listaverk

•	 Dvalarsvæði
Tafla 4. Samantekt greininga (Helga Rún 
Guðmundsdóttir, 2013).  
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[Academic use only] 

Skipting svæðis

Norðursvæði
Tjarnarsvæði

Strandsvæði
Suðursvæði

Skilgreind svæði

[Academic use only] 

Hér má sjá hvernig svæðinu hefur verið skipt í fjóra hluta eftir einkennum og 
upplifun.  Norðursvæðið sem einkennist af víðáttumiklu mólendi þar sem hægt 
er að upplifa hið óendanlega.  Tjörnin og nánasta umhverfi býr yfir mikilli 
fjölbreytni.  Þar er hægt að upplifa fuglalífið og óhefta náttúru.  Suðursvæðið 
sem einkennist af túnum, skurðum og graslendi.  Strandsvæðið sem einkennist af 
mikilli víðáttu þar sem gott er að ganga og fjölbreytni með strönd og fjölbreyttu 
fuglalífi.

Saga svæðisins, þjóðsagan um Katanesdýrið, endurheimt votlendis og fuglalíf er 
hluti af þeim þáttum sem eru hvað áhugaverðastir og einkennandi fyrir svæðið.  

Á myndinni hér að ofan hafa þrjú svæði verið afmörkuð þar sem þessi einkenni 
verða dregin fram.  Til að skilgreina svæðin enn frekar verða  grunneiginleikar 
Patrik Grahn (1991) á útivistarsvæðum einnig notaðir.

Hátíðarsvæðið er einkennandi fyrir söguna þar er gamla bæjarstæðið og 
fjölmargar minjar.  Hið villta og fjölbreytta er einkennandi fyrir endurheimtina, 
þjóðsöguna af Katanesdýrinu  og mikið fuglalíf.  Skemmtilega svæðið einkennist 
af fjölbreyttni og góðri aðstöðu fyrir leik.  

Skemmtilega svæðið

Villta og fjölbreytilega 
svæðið

Hátíðarsvæðið

Mynd 45. Skipting svæðis (HRG, 2014). Mynd 46. Skilgreind svæði (HRG, 2014).
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[Academic use only] 

Gönguleiðir 

Tengingar

Tengingar og gönguleiðir Vegalengdir

[Academic use only] 

5 km
4 km
3 km

Til að draga fram og undirstrika þessa þætti verða eftirfarandi þættir notaðir:

•	 Útilistaverk	og	skilti	með	tengingu	í	sögu	og	náttúrufar	
•	 Aðstaða	til	fuglaskoðunar
•	 Gróður	til	skjóls	og	aðgreiningar	á	svæðum
•	 Aðstaða	fyrir	samkomur	
•	 Náttúruleg	leiktæki	og	leikvöllur

Tengingar inná svæðið eru fjórar.  Eina aðkomuleiðin fyrir bíla er suður af 
Katanestjörninni.  Hinar leiðirnar eru fyrir gangandi þær eru að austan- 
og vestanverður  við Hólmavatn og fjórða leiðin er við Kalmansá   og  

Hvalfjarðarströnd.  Núverandi gönguleiðir eru meðfram ströndinni sem einnig 
er gamla þjóðleiðin og á stuttum parti að sunnanverður við Katanestjörn.  Á 
myndinni (Gönguleiðir og tengingar) má sjá hvernig hægt er að tengja þessar leiðir 
saman og við aðkomur að svæðinu.   Á skipulagsuppdrætti Hvalfjarðarsveitar er 
gert ráð fyrir nýjum vegi norðan við Norðurál sem liggur inn í Hvalfjaörð.  Því 
er tilvalið að ný aðkoma  fyrir bíla verði einnig þar.

Svæðið er tilvalið til útivistar og íþróttaiðkunar.  Lengsti hringurinn um svæðið 
er 5 km, svo er 4 km gönguleið og í kringum tjörnina er gönguleiðin um 3 km.  
Þetta gefur einnig góða mynd af því hve stórt svæðið er og er lítið mál að stækka 
hringinn með aðliggjandi svæðum.

Mynd 47. Tengingar og göguleiðir (HRG, 2014). Mynd 48. Vegalengdir (HRG, 2014).
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7.  Hugmyndafræði

Framtíðarnýting svæðisins gæti verið í samræmi við þær hugmyndir sem hér 
verður fjallað um og eru útilistaverk og innsetningar í náttúrunni eru góð leið til 
að  auka gæði svæðisins og um leið notkun almennings á því.

Á Íslandi og víða erlendis hefur tíðkast að sveitarfélög eða aðrar stofnanir leiti 
til listamanna til að vekja athygli á viðkomandi stað með einhverjum hætti.  Hér 
verður fjallað stuttlega um tvær sýningar hér á landi, þar sem listamenn hafa 
sett upp tímabundnar sýningar.  Þá verður fjallað um eitt svæði í Noregi þar sem 
varanleg listaverk hafa verið notuð í svipuðum tilgangi.   

Í júlí 2008 var opnuð sýning í Jafnaskarðsskógi við Hreðavatn í Norðurárdal 
þar sem listamenn unnu verk sín úr efnivið sem er til staðar á svæðinu.  Þessi 
sýning var samstarfsverkefni Menningarráðs Vesturlands og Skógræktar ríkisins 
á Vesturlandi.  Menningarráð Vesturlands veitti styrk en Skógræktarfélagið 
aðstöðu og undirbúning (Menningarráð Vesturlands, 2008).

Utandyra listasýningar Sýning í Jafnaskarðsskógi

Mynd 49.  Listaverk í Jafnaskarðsskógi 
eftir Ásdísi Sigþórsdóttur (Halldór Örn 
Gunnarsson, 2008).

Mynd 50.  Listaverk í  Jafnaskarðsskógi 
eftir Helga Þorgils Friðjónsson (Halldór 
Örn Gunnarsson, 2008).

Mynd 51.  Listaverk í Jafnaskarðsskógi 
eftir Dögg Mósesdóttur (Halldór Örn 
Gunnarsson, 2008).
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Sumarið 2012 stóðu Menningarráð Vesturlands og Akraneskaupstaður í 
samvinnu við 11 listamenn af svæðinu að sýningunni AFSTAÐA – af STAÐ 
í Garðalundi á Akranesi.   Sýningarstjóri var Helena Guttormsdóttir og voru 
unnin listaverk út frá stoðum sjálfbærrar þróunar.  Sýningunni var ætlað að vera 
innblástur fyrir skólasamfélagið á Vesturlandi til að vinna með mismunandi 
nálgun á viðfangsefnum og skoða hlutina í nýju ljósi (Menningarráð Vesturlands, 
2012).  

AFSTADA - af STAÐ

Verkin stóðu mislengi, flest stóðu þó bara yfir sumarið en einhver eru enn á 
staðnum.

Listamennirnir sem sýndu verk sín voru: Þórey Jónsdóttir, Guðmundur 
Sigurðsson, Þóroddur Bjarnason, Philippe Ricart, Anna Leif Elídóttir, Ásdís 
Spano, Baldvin Einarsson, Kolbrún Kjarval, Hanna Ólafsdóttir og Guttormur 
Jónsson.

Mynd 52.  Listaverk í Garðalundi,  
Varpland eftir Hönnu Ólafsdóttur 
(Þorkell Þorkelsson, 2012).

Mynd 53.  Listaverk í Garðalundi, 
Að fanga litina eftir Philippe Ricart 
(Þorkell Þorkelsson, 2012).

Mynd 54.  Listaverk í Garðalundi, 
Hringrás eftir Kolbrúnu Kjarval 
(Þorkell Þorkelsson, 2012).
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Vestfold skógurinn er staðsettur við Fossnes sem er rúmlega 100 km suður af 
Osló í Noregi (Iversen).

Upphaflega fór verkefnið af stað  árið 2001 og kviknaði hugmyndin hjá Grethe 
Meyer Iversen sem hafði í mörg ár aðstoðað skólakrakka við að ganga í gegnum 
skóginn til að taka strætó í skóla í nágrenninu.  Í byrjun var fenginn 6 manna 
framkvæmdahópur til að stýra verkefninu og valdi hópurinn 12 listamenn frá 8 
Evrópulöndum til að koma að verkefninu (Iversen).  

Listamennirnir unnu í sátt við náttúrunna og umhverfi og vildu draga fram 
ákveðna sýn á skóginn, náttúruna og nánasta umhverfi í Vestfold skóginum 
(Iversen).  

Listamenn og arkitektar sem stóðu að verkefninu voru:

Hilde Eirin Dramstad og Tor Jørgensen - Himnaherbergið 

„Sti for øye“  Utandyra-gallerí í skóginum

Mynd 55.  “The Wolves”   Sally Matthews (www.stiforoye.no). Mynd 56.  “Blåbær”   Sverre Tveito Holmen (www.stiforoye.no).

Sverre Tveito Holmen - Keramik 
Morten Juvet - Tréskúlptúr  
Ingerid P. Kuiters - Tré, fuglakassar 
Sally Matthews - Bronsskúlptúr 
Jørn Rønnau - Steinn, tré 
Erik Selmer - Ljós 
Todd Saunders - Himnatröppur 
Lars Widenfalk - Steinn 
Anleggsgartner: Strandman AS 
Landslagsarkitektar: Dronninga landskap AS

Verkefnið fór af stað árið 2001 og var það gert til að auka áhuga á svæðinu, fá 
almenning til að upplifa fjölbreytileikann í náttúrunni,  gera svæðið notendavænt 
og aðlaðandi. Stígurinn er nærri 2 km langur og kostaði verkefnið 7.5 milljónir 
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norskar krónur. Göngustígurinn var formlega opnaður 30. september 2010 
(Dronningalandskap) (Iversen).

Í Jafnaskarðsskógi var unnið með efni sem er til staðar á svæðinu.  Í Garðalundi 
voru unnin listaverk út frá stoðum sjálfbærrar þróunar og átti sýningin að vera 
innblástur fyrir skólasamfélagið á Vesturlandi til að vinna með mismunandi 
nálgun á viðfangsefnum og skoða hlutina í nýju ljósi.  Í Vestfjord skóginum 
unnu listamennirnir í samvinnu við náttúruna þar sem þeir notuðu listina til að 
draga fram ákveðna sýn á skóginn, náttúruna og nánasta umhverfi.

Hér hafa verið rakin nokkur dæmi sem sýna hverjir möguleikar gætu verið 
fyrir Katanessvæðið, sögu þess, endurheimt Katanestjarnar,  náttúru og fuglalíf. 
Hvernig er hægt að nota útilistaverk sem vísar í sögu og náttúrufar til að auka 
aðdráttarafl og gera gönguleiðir og útivist margbreytilegri.

Mynd 57.  “Himmeltrappen”   Todd Saunders (www.stiforoye.no). Mynd 58.  ”House of Fantasy”   Ingerid P. Kuiters (www.stiforoye.no).

Mynd 59.  Yfirlitsmynd frá Vestfold 
skóginum (www.stiforoye.no).
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8. Ný tillaga að skipulagi

[Academic use only] 

P

P

Katanestjörn
Gönguleiðir

Kalmansá

Ný aðkoma

Hátíðarsvæði

Vilta og breytilega svæðið

Skemmtilega
svæðið

Gamli bæjarhóllinn

Hátíðarsvæði hefur eiginleika þess opna og almenna 
þar sem fólk mætist samkvæmt  skilgreiningu 
Patrik Grahn (1991).  Hér er svæði sem býður uppá 
möguleika fyrir hátíðarhöld og samkomur.  Þetta er 
svæði þar sem stórir og litlir hópar geta komið saman 
og haldið skemmtanir.  Svæðið er nálægt aðkomu 
og ætti því ekki að trufla aðrar athafnir á svæðinu.  
Gróðurinn ætti að veita skjól og skapa mismunandi 

Mynd 61. Hátíðarhöld og samkomur (Íris Reynisdóttir, 2012).

Mynd 62.  Hátíðarsvæði (HRG, 2014).

Mynd 60. Ný tillaga 1:12.000 (HRG, 2014).
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rými og gamli bæjarhóllinn er tilvalin til að vekja 
athygli á sögu svæðisins.
Villta og breytilega einkennist af því gróskumikla 
og fjölskrúðuga.  Votlendið, fuglalífið og sagan af 
Katanesdýrinu einkenna svæðið.  Svæði þar sem 
eru fuglaskoðunaraðstaða fræðsluskilti um fugla, 
votlendi og þjóðsöguna eru tilstaðar.  Þarna ætti 
einnig að vera skúlptúr af Katanesdýrinu sem minnir 
á söguna.  

Skemmtilega svæði einkennist af því leikvænlega.  
Hér er náttúrulegur leikvöllur þar sem börn og 
fullorðnir geta leikið með umhverfið.  Á þessu 
svæði er einnig gert ráð fyrir skjóli og þarna 
er svæði og tæki fyrir íþróttaiðkendur að gera 
æfingar.    Kalmansáin og Hvalfjarðarströndin 
eru  í næsta nágrenni mætti því segja að svæði 
einkennst einnig af vistfræðilegum fjölbreytileika.

Mynd 63.  Fugla og náttúruskoðun (Chris Cheung, 2008). Mynd 65.  Leiksvæði (Íris Reynisdóttir, 2012).

Mynd 64.  Villta og breytilega svæðið (HRG, 2014). Mynd 66.  Skemmtilega svæðið (HRG, 2014).

Mynd 67. Fuglaskoðun (Daniel Schwen, 2008).

Mynd 68.  skokkað (Kjartan Þorbjörnsson, 2010).

Mynd 69.  Hjólað (Anna Fader, 2012).
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9.  Niðurstöður

Katanessvæðið býr yfir fjölbreytilegum gæðum í umhverfi og náttúru.  Á svæðinu 
hefur verið endurheimt votlendi sem laðar að sér fuglalíf, saga svæðisins og 
þjóðsagan um Katanesdýrið gefa svæðinu skemmtilegan bakgrunn.  Svæðið 
stendur í bakgarði stærsta iðnaðar- og stóriðjusvæðis á Íslandi og er því 
helmingur svæðisins innan þynningarsvæðis stóriðjunnar.  

Skipulagstillaga byggir á niðurstöðum greininga og þeim markmiðum sem sett 
voru í upphafi verkefnisins.  Rannsóknarspurningin sem sett var fram í upphafi 
verkefnisins er:

Hvernig er hægt að auka gæði og notkun á Katanessvæðinu með tilliti til: 

Almennings ?

Náttúrufars og fuglalífs ?

Í niðurstöðum greininga er fjallað um styrkleika og veikleika svæðisins og í 
nýrri tillögu er byggt á styrkleikum og dregið úr veikleikum.

Í tillögu um skipulag er sýnt hvernig hægt er að bæta aðgengi og aðkomu að 
svæðinu.  Sýnt hvernig gönguleiðir eru tengdar saman og við aðliggjandi svæði.  
Þá eru sýndar tillögur að svæði fyrir hátíðarhöld, fyrir aðstöðu til fugla- og 
náttúruskoðunar og leiksvæði.  Einnig er fjallað um hvernig hægt er að bæta 
aðgengi fugla við tjarnarsvæðið.  Til að draga fram og gefa aðra sýn á náttúruna 
og umhverfið er hægt að fara margar leiðir.  Útilistaverk og sýningar eru 
áhugaverðar og eru notaðar víðsvegar um heim til að vekja athygli á svæðum 
og draga fram einkenni.

Svar við þeirri spurningu um hvernig er hægt að auka gæði og notkun á svæðinu 
með tilliti til almennings er gert með því að bæta gönguleir, bæta við svæði 
fyrir samkomur, aðstöðu fyrir fuglaskoðun og leiksvæði. 

Til að auka gæði náttúrufars á svæðinu þá er lagt til að breyta aðalskipulagi 
á þann hátt að svæðið verði skilgreint sem opið svæði til sérstakra nota í stað 
athafnarsvæðis.

Til að auka gæði og notkun a svæðinu með tilliti til fuglalífs eru nokkur atriði 
sem hefur verið stungið upp á að:

1. Bakkar tjarnarinnar eiga að vera aflíðandi svo auðveldara sé fyrir fugla/
unga að komast úr og að tjörninni. 

2. Hólmar eru vinsælir varpstaðir fyrir fugla.

3. Gróður er góður felustaður fyrir unga og fugla.  

4. Óreglulegar útlínur tjarnar eru betri þar sem hún verður lengri og fleiri 
varpstaðir verða til við lengri útlínur.
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10.  Lokaorð

Í verkefni þessu reynir meðal annars á samspil stóriðju og náttúru.  Þetta er svo 
sem ekki nýtt viðfangsefni þar sem deilur hafa verið um þessi mál undanfarin ár 
eða áratugi á Íslandi og verður eflaust áfram.  Gerð er tillaga að útivistarsvæði í 
næsta nágrenni við stóriðju sem byggir á endurheimt votlendis sem nýverið hefur 
átt sér stað.  Í tillögunni er reynt að ná fram málamiðlun á þörfum mannfólksins 
án þess að náttúru og dýralífi á svæðinu sé hætta búin. 

Katanes er staðsett í jaðri stóriðjunnar á Grundartanga og hefur því takmarkaða 
notkunarmöguleika.  Það býr yfir fallegri og fjölbreytilegri náttúru og umhverfi 
og fjölbreyttu fuglalífi. 
 
Svæðið, sem er lítið notað í dag, býr yfir mikilli sögu um Katanesdýrið og er 
gerð tillaga um að gönguleiðir verði bættar umtalsvert en að jafnframt verði 
umhverfi m.t.t. til fuglalífs bætt þannig að maður og náttúra geti átt samleið.  Þá 
er í tillögunni gert ráð fyrir bættri aðkomu að svæðinu og það gert áhugavert 
m.a. með útilistaverkum, leiksvæði, aðstöðu fyrir náttúru- og fuglaskoðun og 
aðstöðu  fyrir samkomur.

Sú tillaga sem sett er fram í þessu verkefni gerir ráð fyrir því að unnt sé að búa 
til útivistarsvæði í næsta nágrenni við stóriðju.  Dýralífi á svæðinu virðist ekki 
hafa orðið meint af nálægðinni við stóriðjuna og því skyldi ekki mannfólkið 
geta notið þeirrar náttúrufegurðar og fuglalífs sem er á svæðinu.

Mikilvægt er þó að áfram séu stundaðar rannsóknir og mælingar á hugsanlegum 
mengunarvöldum á svæðunum og að umhverfisvöktun og búnaður sem dregur 
úr mengun ætti alltaf að vera undir stöðugu eftirliti.  
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12. Myndaskrá

Mynd 1.  Skipulag verkefnisins (Helga Rún Guðmundsdóttir, 2013).

Mynd 2.  Skýringarmynd með SAD aðferðinni (Tom Turner, 1996).

Mynd 3. Niðurstöður við spurningu eitt (Helga Rún Guðmundsdóttir).

Mynd 4. Niðurstöður við spurningu þrjú (Helga Rún Guðmundsdóttir).

Mynd 5.  Niðurstöður við spurningu þrjú, seinni hluti (Helga Rún 
Guðmundsdóttir).

Mynd 6.   Ísland (grunnmynd er fengin af vef Landmælinga Íslands).

Mynd 7.   Hvalfjarðarsveit (www.hvalfjardarsveit.is).

Mynd 8.   Afmörkun Katanessvæðis (mynd í eigu Faxaflóahafna).

Mynd 9.   Afmörkun Katanessvæðis (loftmynd í eigu Faxaflóahafna ).

Mynd 10.  Horft frá Grundartanga yfir Katanes og inn Hvalfjörð, með 
Katanestjörn í vinstra horninu  (Kolbrún María Ingadóttir, 2013).

Mynd 11.  Jarðvegur á og í nágrenni við Katanessvæðið 1:40000 (kort 
unnið á kortagrunni frá Faxaflóahöfnum eftir heimildum af vef LBHI og 
Landmælinga).   

Mynd 12.  Vatnafar á og í nágrenni við Katanessvæðið 1:40000 (kort unnið á 
kortagrunni frá Faxaflóahöfnum eftir heimildum af vef Landmælinga).

Mynd 13.  Gróðurfar á og í nágrenni við Katanessvæðið 1:40000 (kort unnið á 

kortagrunni frá Faxaflóahöfnum eftir heimildum frá Náttúrufræðistofnun og af 
vef Landmælinga).

Mynd 14.  Mólendi  (Kolbrún María Ingadóttir, 2013).

Mynd 15.  Graslendi  (Kolbrún María Ingadóttir, 2013).

Mynd 16.  Tún  (Kolbrún María Ingadóttir, 2013).

Mynd 17.  Votlendi  (Kolbrún María Ingadóttir, 2013).

Mynd 18.  1 metra hæðarlínur á við Katanessvæðið 1:40000 (kort unnið uppúr 
hæðalínugrunni frá Verkís).

Mynd 19.  Vindrósir frá Grundartangahöfn og Kríuvörðu fyrir tímabilið apríl – 
október 2012 og allt árið 2012 (Hermann Þórðarson, 2013).

Mynd 20. Veðurathugunarstöðvar 1:40000 (unnið á kortagrunni frá 
Faxaflóahöfnum eftir heimildum frá HRV Engineering).

Mynd 21.  Brandugla (Eyjólfur Matthíasson, 2013).

Mynd 22.  Stelkur (Eyjólfur Matthíasson, 2013).

Mynd 23.  Þúfutittlingur (Eyjólfur Matthíasson, 2013).

Mynd 24.  Rjúpa (Eyjólfur Matthíasson, 2013).

Mynd 25.  Búsvæði fugla (Helga Rún Guðmundsdóttir, 2013).
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Mynd 26.  Gamli bærinn á Katanesi (Saga Akranes, 2011).

Mynd 27.  Ferjubryggja (Kolbrún María Ingadóttir, 2013).

Mynd 28.  Katanestjörn 1947 (Landmælingar Íslands, 1947).

Mynd 29.  Katanestjörn 1953 (Landmælingar Íslands, 1953).

Mynd. 30  Katanestjörn 2010 (Landmælingar Íslands, 1910).

Mynd 31 og 32. Fornleifar. Kort 1:40000 (Kort unnið á grunni frá 
Faxaflóahöfnum eftir heimildum frá fornleifastofnun Íslands.  Mynd frá 
fornleifakönnun).

Mynd 33.  Katanesdýrið (Ljósmyndasafni Íslands).

Mynd 34.  Skýringar við aðalskipulag Hvalfjarðar (Landlínur, 2010).

Mynd 35.   Þynningarsvæði stóriðjusvæðisins við Grundartanga (Landlínur, 
2010).

Mynd 36.  Landnotkun  stóriðjusvæðisins við Grundartanga (Landlínur, 2010).

Mynd 37.  Gönguleiðir  stóriðjusvæðisins við Grundartanga (Landlínur, 2010).

Mynd 38.  Sjóndeildarhringur norður (Kolbrún María Ingadóttir, 2013).

Mynd 39.  Sjóndeildarhringur suður (Kolbrún María Ingadóttir, 2013).

Mynd 40 og 41.  Sjónrænir þættir sbr. Simon Bell (unnið eftir ljósmynd frá 

Faxaflóahöfnum).

Mynd 42.  Gönguleiðir og vegir um Katanessvæði og nágrenni 1:40000 (kort 
unnið á kortagrunni frá Faxaflóahöfnum).

Mynd 43.  Norðurál og Faxaflóahafnir (Kolbrún María Ingadóttir, 2013).

Mynd 44.  Elkem á Grundartanga (Kolbrún María Ingadóttir, 2013).

Mynd 45.  Skipting svæðis (Helga Rún Guðmundsdóttir).

Mynd 46. Skilgreind svæði (Helga Rún Guðmundsdóttir).

Mynd 47. Gönguleiðir og tengingar (Helga Rún Guðmundsdóttir).

Mynd 48. Vegalengdir (Helga Rún Guðmundsdóttir).

Mynd 49.  Listaverk í Jafnaskarðsskógi eftir Ásdísi Sigþórsdóttur (Halldór 
Örn Gunnarsson, 2008).

Mynd 50.  Listaverk í  Jafnaskarðsskógi eftir Helga Þorgils Friðjónsson 
(Halldór Örn Gunnarsson, 2008).

Mynd 51.  Listaverk í Jafnaskarðsskógi eftir Dögg Mósesdóttur (Halldór Örn 
Gunnarsson, 2008).

Mynd 52.  Listaverk í Garðalundi,  Varpland eftir Hönnu Ólafsdóttur (Þorkell 
Þorkelsson, 2012).

Mynd 53.  Listaverk í Garðalundi, Að fanga litina eftir Philippe Ricart 

58



(Þorkell Þorkelsson, 2012).

Mynd 54.  Listaverk í Garðalundi, Hringrás eftir Kolbrúnu Kjarval (Þorkell 
Þorkelsson, 2012).

Mynd 55.  “The Wolves”   Sally Matthews (www.stiforoye.no).

Mynd 56.  “Blåbær”   Sverre Tveito Holmen (www.stiforoye.no).

Mynd 57.  “Himmeltrappen”   Todd Saunders (www.stiforoye.no).

Mynd 58.  ”House of Fantasy”   Ingerid P. Kuiters (www.stiforoye.no).

Mynd 59.  Yfirlitsmynd frá Vestfold skóginum (www.stiforoye.no).

Mynd 60. Tillaga að nýju skipulagi (Helga Rún Guðmundsdóttir, 2014).

Mynd 61. Hátíðarhöld og samkomur (Íris Reynisdóttir, 2012).

Mynd 62. Hátíðarsvæði (Helga Rún Guðmundsdóttir, 2014).

Mynd 63. Fugla og náttúruskoðun (Chris Cheung, 2008).

Mynd 64. Villta og breytilega svæðið (Helga Rún Guðmundsdóttir, 2014).

Mynd 65. Leiksvæði (Íris Reynisdóttir, 2012).

Mynd 66. Skemmtilega svæðið (Helga Rún Guðmundsdóttir, 2014).

Mynd 67 Fuglaskoðun (Daniel Schwen, 2008).

Mynd 68.  Skokkað (Kjartan Þorbjörnsson, 2010).

Mynd 69. Hjólað (Anna Fader, 2012).
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Tafla 1.  Sjónrænir þættir í landslagi (Simon Bell, 1993).

Tafla 2.  Fjöldi íbúa, nemenda og heimila í Hvalfjarðarsveit (Hvalfjarðarsveit, 
á.á.).

Tafla 3.  Styrkleikar og veikleikar (Helga Rún Guðmundsdóttir, 2013).

Tafla 4. Forsendur fyrir skipulag Katanessvæðisins (Helga Rún 
Guðmundsdóttir, 2013).  

13. Töflur
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1. Hefur þú kost á útiveru í tengslum við vinnustað þinn? 

Já 

Nei  

 

2. Ef já: Stundar þú útiveru á vinnustað? 

Já  

Nei  

Ef já,  þá hverja og hvar? _______________________________________________________ 

 

3. Ef þú hefðir aðgang að útivistarsvæði við vinnustaðinn, myndirðu nýta það ef veður og 
aðstæður leyfðu? 
 
Nei      Af hverju ekki?  __________________________ 
 
Já   

 
    Til hvers?        
                   Já         Nei
  

 Til að eyða hádegistímanum  
 Til að Skokka eða ganga 
 Til að njóta útiveru   

 
Annað   ________________________________________________ 

 
      
 
 

Viðauki 
Spurningarlisti
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