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Yfirlýsing 
Hér með lýsi ég því yfir að verkefni þetta er byggt á mínum eigin athugunum, er samið 

af mér og að það hefur hvorki að hluta né í heild verið lagt fram áður til hærri 

prófgráðu. 

 

 

________________________________ 

Elís Guðmundsson 
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Ágrip 
 

Kjósarhreppur er fámennt sveitarfélag í mikilli nálægð við höfuðborgarsvæðið og 

hefur að geyma mikla náttúrufegurð.Verkefnið fjallar um hvernig landslagsgreining út 

frá aðferðafræði sem ráðgjafarfyrirtækið Alta hefur þróað, getur nýst sem vinnutæki 

við mótun framtíðarsýnar og skipulagsvinnu í Kjósarhreppi. Markmið verkefnisins er 

að greina Kjósarhrepp út frá aðferðafræði Alta til að styrkja tilfinningu íbúa og annara 

á gæðum svæðisins og möguleika á uppbyggingu. Ferlið felur í sér að afla gagna og 

heimilda um svæðið. Gögnum og heimildum eru gerð skil og skipt upp í greiningar 

kafla. Út frá greiningarköflunum eru mótuð karaktersvæði fyrir Kjósarhrepp þar sem 

dregið er fram hvað einkennir hvert svæði. Karaktersvæðin eru niðurstöður 

greiningana og út frá þeim er hægt að sjá veikleika og styrkleika hvers svæðis fyrir sig 

og tillögur um áframhaldandi vinnu lagðar fram.  

 

Lykilorð: Landslagsgreining, Kjós, sérkenni, karaktersvæði. 
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Þakkir 
 

Ég vil þakka leiðbeinanda mínum Írisi Reynisdóttur kærlega fyrir alla aðstoðina, fyrir 

yfirlestur, að stappa í mig stálinu og ábendingar um heimildaöflun. Fósturföður 

mínum Sigurði Yngva Sveinssyni þakka ég fyrir yfirlestur. Einnig vil ég þakka öllu 

því góða starfsfólki Landbúnaðarháskóla Íslands sem veitti mér aðstoð og hvatningu, 

ekki bara í þessu verkefni heldur allan námstímann á Hvanneyri. Samnemendum  

mínum þakka ég skemmtilegan samverutíma og stuðning. Ég vil þakka Guðnýu 

Ívarsdóttur og Sigríði Klöru Árnadóttur hjá Kjósarhreppi fyrir heimildir og 

upplýsingaöflun. Sigmundi Helga Brink þakka ég fyrir hjálp í forritinu GIS og við 

heimildaöflun. Helenu Guttormsdóttur brautarstjóra þakka ég fyrir mikla þolimæði og 

hjálp við að koma þessu verkefni á leiðarenda. Einnig vil ég þakka fjölskyldu minni 

og vinum fyrir ótakmarkaðan stuðning og trú á mér.
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1. Inngangur 

1.1 Tilurð Verkefnis 

Áhugi minn á landslagsgreiningu kviknaði þegar ég sat áfanga um landslagsgreiningu 

(UmskIV) í námi mínu og enn frekar þegar ég sat fyrirlestur um svæðisgarðinn á 

Snæfellsnesi, sem varð til þess að hugmyndin að þessu verkefni varð til. 

Svæðisgarðurinn á Snæfellsnesi er verkefni sem ráðgjafafyritækið Alta vann fyrir 

sveitarfélögin á Snæfellsnesi. Verkefnið byggir á því að nota landslagsgreiningu til að 

skipta Snæfellsnesi upp í svæði út frá karakter eða einkennum hvers svæðis. Með 

þessu er hægt að finna styrkleika hvers svæðis fyrir sig. Í framhaldi af þessari 

greiningarvinnu  var mótuð framtíðarsýn sem var og er nýtt í skipulagsvinnu 

Snæfellsness.   

 

Ég ólst upp í Kjósinni og bý þar í dag og finnst því kjörið tækifæri að nýta þekkingu 

mína úr náminu til þess að greina Kjósina og finna styrkleika (og veikleika) 

sveitarfélagsins. Ég tel að sveitarfélagið hafi margt fram að færa og ýmsir möguleikar 

séu fyrir hendi sem mætti nýta betur í dag. Því finnst mér nauðsynlegt að greina hvað 

Kjósin hefur upp á að bjóða og setja það fram í ritgerð þessari svo að íbúar geti fengið 

upplýsingar á skilmerkilegan hátt og möguleikana svart á hvítu. Ástæðan fyrir því að 

ég tel að nauðsynlegt sé að gera landslagsgreiningu, er að sýna íbúum það sem 

sveitarfélagið hefur upp á að bjóða og að með þessum skrifum sem fylgja hér á eftir 

opnist augu fyrir íbúa fyrir tækifærum. 

 

1.2 Markmið 

Markmið verkefnisins er að vinna landslagsgreiningu á Kjósinni sem er sveitarfélag á 

suðvesturhorni Íslands og meta út frá því hvaða kosti og sóknarfæri sveitarfélagið 

hefur upp á að bjóða. Landlagsgreining felur í sér að safna saman upplýsingum um 

náttúrufar, menningarminjar og skynjun og útbúa grunn fyrir frekari ákvarðanatöku 

um landnotkun/skipulag. Því er sett fram rannsóknarspurningin;  

 

“Hvernig er hægt að nota landslagsgreiningu sem verkfæri í skipulagsvinnu við 

mótun framtíðarsýnar fyrir sveitarfélagið Kjós?” 
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Til að svara þessari megin spurningu, eru settar fram eftirfarandi 

undirrannsóknarspurningar: 

-Hverjar eru ástæður  þess að landslagsgreining hefur verið nýtt í skipulagsvinnu? 

-Hvernig hefur sú vinna verið framkvæmd hér á landi og hvað má læra af því? 

-Með því að taka fyrir Kjós, getur sveitarfélagið og íbúar þess meðtekið kosti og gæði 

svæðisins sem búið er að greina og nýtt þær upplýsingar til verðmæta sköpunar í 

ferðaþjónustu eða öðrum geirum? 

 

Undanfarna áratugi hefur landslagsgreining verið að ryðja sér rúms til að móta 

framtíðarsýn sveitarfélaga, en hún nýtist vel til að greina hvert og eitt svæði í þaula.  

Með því er hægt að sjá hverjir kostir svæða eru og tilfinning íbúa fyrir gæðum 

sveitarfélagsins styrkist og getur aukið möguleika á uppbyggingu innviða. 

Kjósarhreppur er í mikilli nálægð við höfuðborgarsvæðið en jafnframt ekki við 

Þjóðveg 1 eftir tilkomu Hvalfjarðarganganna og því ekki í alfaraleið. Svæðið býður 

upp á fjölbreytta náttúru sem í dag er flestum falin perla. 

Verkefninu er ætlað að skýra og varpa ljósi á þá sérstöðu sem svæðið býr yfir, bæði 

fyrir heimamenn að skynja verðmæti svæðisins til framtíðar og tækifæri í 

ferðaþjónustu svo og laða að fleiri sem vilja búa þar. 

 

1.3 Hvað er landslagsgreining og hvað næst fram með henni? 

Landslagsgreining er verkfæri sem notað er til þess að draga fram hvað svæði hafa 

upp á að bjóða. Landslagsgreining dregur fram menningarminjar, vistfræðilega 

fjölbreytni, jarðfræðilegan breytileika, rýmismyndandi og sjónræna þætti. Hún dregur 

einnig fram mikilvægi staða, hvað hefur verndargildi og hvað ekki og samspil hinna 

ólíku þátta sem metnir eru kerfisbundið (Sveinsdóttir, 2014). 

 

Það sem næst fram með landslagsgreiningu er að hún getur vakið áhuga, gert fólk 

meðvitað um nærumhverfi sitt og gefið fólki kost á að taka þátt í greiningar og 

skipulagsvinnu. Þannig getur landslagsgreining verið upphaf að nýbreytni og þróun. 

Auk þess getur landslagsgreining leitt til samvinnu og ákvarðana án ágreinings. 

Landslagsgreining getur auðveldað vinnu við að framfylgja Evrópska 

landslagssáttmálanum. Umfjöllun um sáttmálann má finna í kafla 1.4 (Sveinsdóttir, 

2014). 
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1.4 Sambærileg verkefni 

1.4.1 Saga og þróun aðferða við landslagsgreiningu 

Upphaf nútíma landslagsmatsaðferða er hægt að rekja til Bretlands og Bandaríkjanna 

á sjötta og sjöunda áratugar síðustu aldar. Í báðum löndunum var samþykkt löggjöf 

sem tók á náttúru- og umhverfismálum. Í Bandaríkjunum var National Environmental 

Policy Act samþykkt árið 1969 og átti að tryggja að tekið yrði tillit til umhverfisins 

þegar teknar væry ákvarðanir um framkvæmdir eða vinnslu á auðlindum. Í löggjöfinni 

var fjallað um sjónrænar auðlindir (e. visual resources) en landslag var hluti af þessu 

hugtaki og leiddi til þess að þróaðar voru aðferðir sem mátu sjónrænar auðlindir og 

landslag (Sigurðsson, 2012). Í svipaðri löggjöf frá Bretlandi var ákvæði um að leitast 

yrði við að vernda náttúrufegurð dreifbýlisins. Umræðan um þróun aðferða var á þá 

leið að þróa þyrfti aðferð sem tæki til fleiri þátta en sjónrænna. (Sigurðsson, 2012). 

 

Um svipað leiti og landslagsmatsaðferðir voru að koma fram gaf Ian McHarg út 

bókina „ Design with Nature“ (1969). Í henni fjallar hann um mikilvægi tengingar 

skipulags við náttúruna,vistfræðilega ferla hennar og hvernig maður og umhverfi eru 

háð hvert öðru. Með ,stöflunaraðferðinni (,,glæruaðferðinni“) þar sem unnið er með 

markmiðsmiðaða greiningu (suitability analysis) má segja að hann hafi lagt grunn að 

þeim landslags- og staðarvalsgreiningaraðferðum sem unnið er með í dag 

(Sveinsdóttir, 2014). 

 

Við upphaf níunda áratugar 20. aldar höfðu margar mismunandi 

landslagsmatsaðferðir verið þróaðar. Allur þessi fjöldi skapaði ringulreið fyrir 

fræðimenn vegna þess að aðferðirnar voru byggðar á mismunandi fræðilegum 

nálgunum (e. paradigm) og rannsóknir bentu til þess að þeir sem hönnuðu aðferðir 

voru ekki sammála um hvernig meta ætti gildi landslags (Sigurðsson, 2012). Á vegum 

Norrænu ráðherranefndarinnar urðu til ýmis verkefni er fjölluðu um breytingar sem 

voru að eiga sér stað á hinu forna landbúnaðarlandi. Eitt þeirra verkefna var verkefnið 

“Naturgeografiske regioner“ (1976) þar sem Eyþór Einarsson grasafræðingur var 

fulltrúi Íslands. Í ritinu var gott yfirlit yfir náttúrufarið á Norðurlöndum en í stórum 

mælikvarða þó sem nýttist síður til skipulagsvinnu, auk þess sem þátt menningarminja 

vantaði. Til að bæta úr þessu var farið af stað með hið metnaðarfulla verkefni “Natur 

og kulturlandskapet i arealplanleggingen” sem kom út árið 1987. Segja má að þetta 
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hafi verið tíma móta verkefni þar sem lagður var grunnur að landslagsgreiningu í 

skipulagi, með áherslu á hið ræktaða land (landbúnaðarland) í sveitum landsins. Þetta 

norræna verkefni hlaut seinna verðlaun Sameinuðu þjóðanna sem ákveðið 

brautryðjandi verk (Sveinsdóttir, 2014). Þetta norræna verkefni og fleiri voru síðar 

notuð sem grunnur að aðferðafræði skipulags miðhálendisins, sem telja má 

tímamótaverkefni í landslagsgreiningu hér á landi (Sigurðsson, 2012). 

 

1.4.2 Evrópski Landslagssáttmálinn 

Í þessari ritgerð er meðal annars tekið mið af Evrópska landslagssáttmálanum. 

Sáttmálinn hefur það að markmiði að stuðla að verndun landslags, stjórnun þess og 

markvissu skipulagi. Einnig er markmið sáttmálans að stuðla að samvinnu milli 

Evrópuríkja í málum sem snúa að landslagi. Sáttmálinn skilgreinir landslag sem 

„svæði sem fólk skynjar og fengið hefur einkenni vegna samspils náttúrulegra og/eða 

mannlegra þátta“ (lauslega þýtt úr ensku útgáfunni sem segir: Landscape means an 

area, as perceived by people, whose character is the result of the action and interaction 

of natural and/or human factors). Íslensk stjórnvöld undirrituðu sáttmálann 29. Júní 

2012. Með undirritun hans samþykktu þjóðir að: 

• Viðurkenna mikilvægi landslags með lagaákvæðum 

• Setja og framfylgja stefnu um landslagsvernd, -stjórnun og -skipulag 

• Skilgreina ferli sem veitir almenningi, sveitarfélögum og öðrum hagsmunaaðilum 

möguleika á að taka þátt í að móta stefnu og framfylgja stefnunni 

• Tvinna landslagssjónarmið inn í skipulagsstefnu og menningar-, umhverfis-, 

landbúnaðar-, velferðar- og efnahags- 

• Auka vitund samfélagsins og viðeigandi aðila um gildi landslags 

• Stuðla að þjálfun sérfræðinga og uppbyggingu háskólamenntunar í landslagsmati, 

stefnumótun, verndun og stjórnun 

• Greina landslag og þá krafta sem móta það og breyta því, og meta gildi þess, m.a. 

með því að skiptast á reynslu við önnur Evrópulönd 

• Setja markmið um gæði landslags í samráði við almenning 

• Framfylgja stefnunni (Alta, 2014) 
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1.4.3 Landslagsgreining á Íslandi 

Landslagsgreining var fyrst notuð á Íslandi um 1987. Þá var farið af stað með verkefni 

á vegum norrænu ráðherranefndarinnar sem nefnist “Natur og 

kulturlandskapet i arealplanleggingen” og er talið tímamótaverkefni í 

landslagsgreiningu. Fulltrúi Íslands var Einar Sæmundsen og svæðið sem unnið var 

með Biskupstungur (Sveinsdóttir, 2014).  

Árið 1994 var farið af stað með stórt verkefni, sem var gerð svæðisskipulags 

miðhálendisins.  Við vinnslu á skipulagi miðhálendisins sem er talið 

tímamótaverkefni í íslenskri landslagsgreiningu var einkum stuðst við tvær erlendar 

aðferðir; “Naturgeografiske regioner“ og “Natur og kulturlandskapet i 

arealplanleggingen” (Sigurðsson, 2012). 

Umhverfisskipulagsbraut Lbhí var stofnuð 2001. Frá stofnun hefur verið kenndar 

ýmsar aðferðir við landslagsgreiningu.  Frá upphafi hefur námsefnið verið í mikilli 

faglegri þróun útfrá hvaða aðferðir væru aðgengilegastar við íslenskar aðstæður og 

sérstöðu. Leitað hefur verið leiða sem gætu tengt betur saman hefðbundna 

landnýtingu ( „landbúnað“) og aðra landnotkun sem er óðum að breytast og eflast. 

Eitt meginmarkmiðið hefur verið að efla skilning og þekkingu á mikilvægi 

fagurfræðinnar, á sjónræna greiningu, rýmismyndun, aðlögun mannvirkja og 

skógræktar að landinu (Sveinsdóttir, 2014). 

Á seinustu árum hefur verið mikil þróun í landsmatsaðferðum á íslandi. Notast hefur 

við erlendar aðferðir sem aðlagaðar hafa verið íslenskum aðstæðum.  

Þrjár aðferðir ber helst að nefna sem þróaðar hafa verið á seinustu árum. Guðbjörg 

Guðmundsdóttir þróaði aðferð byggða á breskri fyrirmynd árið 2008. Verkefnið 

byggðist á því að greina landslag og gera áætlanir um framtíðar landnotkun og var 

svæði Hestamannafélagsins Léttfeta á Sauðakróki fyrir valinu. Hildur Stefánsdóttir 

þróaði einnig aðferð 2008 byggð á dönskum og breskum fyrimyndum. Verkefnið 

byggðist á því þróa aðferð í tengslum við áætlanir um stjórnun á landslagi og varð 

Flatey viðfangsefnið (Sigurðsson, 2012). Heiða Aðalsteinsdóttir landslagsarkitekt hjá 

Alta þróaði aðra aðferð byggða á breskum og norrænum fyrirmyndum. Í þeirri aðferð 

voru greind þrettán einkennissvæði og sex landslagsgerðir. Markmið verkefnisins var 

að hanna aðferð til greiningar á landslagi í tengslum við skipulag, verndun og 
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landnotkun. Snæfellsnes varð fyrir valinu og varð verkefnið að svæðisskipulagi á 

Snæfellsnesi (Alta, 2014). 

 

Margar aðferðir hafa verið prófaðar og þróaðar á Íslandi en enn er engin ein aðferð 

sem mest er notuð. Landslagsgreining og aðferðir því tengt er í mikilli þróun hér á 

landi og ekki en ein „rétt“ aðferð komin fram, enda er ekki endilega ein rétt aðferð við 

landslagsgreiningu (Sigurðsson, 2012). 

 

1.4.4 Staðarandi 

Til þess að lýsa upplifun sinni af tilteknum stað, talar fólk gjarnan um að andinn hafi 

verið þessi eða hinn. Andinn vísar þá til þeirra tilfinninga sem fólk upplifði eða áhrifa 

sem það varð fyrir á staðnum. Þau áhrif geta stafað frá umhverfinu jafnt sem 

mannfólkinu. Þau verða til jafnt út frá hljóði, lykt og bragði sem og sýn, snertingu og 

samskiptum. Þannig upplifum við staði í gegnum öll skynfæri okkar. Því sterkari sem 

upplifunin er, því skýrari verður mynd staðarins í huga okkar og þar með ímynd hans. 

Því jákvæðari sem upplifunin er, því líklegra er að við viljum heimsækja staðinn aftur. 

En staðarandi er ekki einungis til í hugum gesta. Hann er ekki síður lýsing á þeim 

tengslum sem heimamenn hafa við átthaga sína. Því sterkari tengsl, þeim mun skýrari 

sjálfsmynd íbúa og samfélagsins. Það eru þessi tengsl sem gestir vilja gjarnan kynnast 

og fá að upplifa. Ferðalangar leita eftir því sem er „ekta" og einkennandi fyrir 

viðkomandi stað. Í staðarandanum felast því verðmæti og til að nýta þau er mikilvægt 

að geta lýst honum og miðlað með fjölbreyttum en að einhverju leyti samræmdum 

hætti. Tækfærin sem liggja í staðaranda svæða eru yfirleitt ekki bara á sviði 

ferðaþjónustu heldur má einnig nýta verðmætin í staðarandanum á öðrum sviðum, 

eins og í vöruþróun og markaðssetningu á handverki eða matvælum. Sterkur 

staðarandi getur líka laðað að nýja íbúa (Alta, 2014). 

 

1.5 Efnistök 

Eins og fyrr segir vann ráðgjafafyrirtækið Alta, svæðisgarðsverkefnið með bresku 

aðferðinni LCA. Í grófum dráttum byggist hún upp þannig að fyrst er aflað gagna, 

næst er unnið úr þeim og gögnin flokkuð, síðan fer fram mat á landslagi og innviðum 
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og svæðum skipt upp í karaktersvæði (Alta, 2014). Með þessu er hægt að sjá 

styrkleika hvers svæðis fyrir sig og hvernig er jafnvel hægt að styrkja hann enn frekar. 

Kjósarhreppur er í 30 mínútu akstursfjarlægð frá höfuðborgarsvæðinu, norðan við 

Esju. Hreppurinn er 302 km
2 

og þar búa 217 manns. Hreppurinn er fyrst og fremst 

landbúnaðarsvæði með mikilli frístundabyggð (Landlínur, 2007). 
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2. Gögn og Aðferðir 

2.1 Vinnuferill 

Unnið er eftir aðferðafræði sem þróuð var af Heiðu Aðalsteinsdóttur og 

verkfræðistofunni Alta.  Sú aðferðafræði er byggð á breskri aðferðafræði sem nefnist 

“Landscape Character Assessment“ og norrænum aðferðum (Alta, 2014).  

 

Vinnuferill var eftirfarandi:  

1. Viðfangsefnið var skilgreint  

2. Gagnasöfnun:  Bækur, skýrslur og internetið skoðað. Haft samband við ýmsa aðila 

sem gætu mögulega veitt upplýsingar.  

3. Greining: Unnið úr gögnum í formi korta og texta. 

4. Karaktersvæði: Fundin út frá greiningarvinnu. 

5. Niðurstöður dregnar saman  

6. Umræður og ályktanir - Tillögur gerðar 

2.2 Gögn 

Við gerð þessarar ritgerðar var notast við ýmsar heimildir, bæði munnlegar heimildir 

frá íbúm í sveitarfélaginu og skráðar heimildir svo sem fornminja skráningar. 

Ljósmyndir af veraldarvefnum og loftmyndir frá Landmælingum Íslands. Notast var 

við efni af veraldarvefnum svo sem kjós.is, ferlir.is, hagstofa.is og hreggnasi.is, sem 

ekki er að finna í bókum eða fræðigreinum. Þegar kemur að greiningunni er notast við 

upplýsingar frá Aðalskipulagi Kjósarhrepps, GIS kortagrunna við kortagerðina, 

upplýsingar frá Veðurstofu Íslands, Vegagerðinni, Hrepplýsingar Sr. Gunnars og efni 

frá skrifstofu Kjósarhrepps. 

2.3 Aðferðafræði 

Unnið var eftir aðferðafræði sem ráðgjafarfyrirtækið Alta þróaði við gerð 

svæðisskipulags á Snæfellsnesi. Aðferðafræðin er byggð á breskum og norrænum 

fyrirmyndum. 

Svæðið sem var rannsakað er Kjósarhreppur sem liggur við Hvalfjörð  og er afmarkað 

af Hvalfjarðarsveit til norðurs, Reykjavík til suðurs og Bláskógarbyggð til austurs. 
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1. Tilgangur og markmið 

Aðferðafræðin er lykilatriði skipulags- og byggðarþróunarstefnu og er notast við 

landslag sem samtal milli íbúa og sveitarstjórnar. Landslag á hverjum stað er einstakt 

og hefur að geyma einstakan karakter. Þessi karakter á uppruna sinn í landformunum, 

einkennum jarðvegsins og gróðurþekjunnar, hvernig fólk hefur lifað og starfað á 

svæðinu í fortíð og nútíð og þar fram eftir götunum. Markmiðið er því að draga fram 

þennan karekter fyrir svæðið sem leiðir okkur að næsta skrefi (Alta, 2014). 

 

2. Gagnaöflun og aðferðarfræði 

Til þessa að meta karaktersvæði er heimildum safnað í formi texta og korta sem skipt 

er upp í 6 flokka: 

 

 

Aðferðafræðin gengur út á það að safna upplýsingum fyrir hvern þessara flokka og 

svara spurning eins og, hvað einkennir landform og landnotkun, hvernig er 

jarðvegurinn, hvar býr fólk, hvar eru staðir þar sem fólk hittist og eru rými aflokuð 

eða víðsýn. Þegar þessum spurningum hefur verið svarað er hægt að ákvarða hvar og 

Mynd 1: Flokkun gagna í sex flokka (Alta, 2014). 
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hvernig karaktersvæði liggja og þannig er hægt að sjá veikleika og styrkleika hvers 

svæðis fyrir sig. 
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3. Athugunarsvæðið - Kjósarhreppur 

3.1 Staðsetning, mörk og stærð athugunarsvæðis 

Kjósarhreppur, er 302 km² að 

stærð og liggur í norðanverðri 

Kjósarsýslu á suðvesturhorni 

Íslands. Með tilliti til 

höfuðáttanna fjögurra afmarkast 

Kjósarhreppur í aðalatriðum af 

Reykjavík að sunnan og vestan, 

af Hvalfirði og Hvalfjarðarsveit 

að norðan, og af 

Bláskógarbyggð að austan eins og 

sjá má á korti . Mörk að Reykjavík liggja frá Hvalfirði um Kiðafellsá og enda niður í 

Rjúpnagili.  Mörk að Bláskógarbyggð (í Árnessýslu) liggja úr Rjúpnagili og enda í 

Hásúlu í Botnsúlum. Mörk að Hvalfjarðarsveit (í Borgarfjarðarsýslu) eru frá Hásúlu 

og enda út í Botnsvogi í Hvalfirði. Mörkin miðast við gögn frá Landmælingum 

Íslands, en sveitarstjórn Kjósarhrepps hefur fyrirvara á réttmæti þeirra þar sem eldri 

heimildir segja til um að mörkin liggi um Botnsá í Botnsdal (Landlínur, 2007).   

Kort 1:Staðsetning Kjósarhrepps(Mynd 1-5 loftmynd og gögn 

frá LMÍ. 

Kort 2: Nærliggjandi sveitarfélög 
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3.2 Grunnupplýsingar um sveitarfélagið 

Íbúar í hreppnum voru 217 talsins í byrjun árs 2016 (Hagstofa Íslands, 2016). Í 

hreppnum eru skráð 47 lögbýli og af þeim er eitt skráð sem eyðibýli (Hagstofa Íslands 

, 2015). Af þessum lögbýlum er svo búskapur að einhverju tagi á 28 bæjum 

(Ívarsdóttir, 2016). 

 

3.3 Landmótun og Vatnafar 

3.3.1 Fjöll, dalir, vogar,  ár, vötn og fossar 

Kjósin er umlukin fjöllum, hálsum, heiðum og hafi. Nafnið Kjós lýsir vel landmótun 

sveitarfélagsins en Kjós er talið merkja lítinn dal eða kvos (Kristjánsson, 1985). 

Landmótun Kjósarinnar  er mótuð af fjöllum og dölum. Mörg misstór og frá ýmsum 

tímabilum. Helstu fjöll, hálsar og heiðar eru: Esja (norðanverð), Móskarðshnúkar 

(norðanverðir), Skálafell (norðanvert), Kjölur, Kjósarheiði, Botnssúlur að hluta,  

Múlafjall, Þrándarstaðafjall, Reynivallaháls, Sandfell, Meðalfell, Möðruvallaháls, 

Sandsfjall, Eyrarfjall, Írafell, sandfell. Helstu dalir á milli fjalla eru svo: Miðdalur, 

Eilífsdalur, Flekkudalur, Eyjadalur, Laxárdalur, Svínadalur, Fossárdalur og 

Brynjudalur. Aðrar jarðmyndanir og form eru t.d.: Hvalfjörður, Hvalfjarðareyri, 

Búðasandur, Hvammshöfði, Hvítanes, Kjósarskarð og Þórufoss (Landlínur, 2007).  

Kort 3: Fjöll, dalir, vogar,  ár, vötn og fossar. 
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Margar ár er að finna í Kjósinni, sem ýmist renna um hana endilanga eða koma úr 

dölum. Þar má hellst nefna: Kiðafellsá, Laxá, Bugðu, Skorá, Dælisá, Miðdalsá, 

Flekkudalsá, Sandsá, Svínadalsá, Þverá, Hálsá, Fossá og Brynjudalsá. 

Nokkrar af þessum ám eru veiðiár. Fyrst ber þar að nefna Laxá, eina af bestu 

laxveiðiám  landsins, en einnig er veiði í Bugðu, Kiðafellsá og Brynjudalsá. Vatnasvið 

Laxár, sem er um 25 km að lengd, er tæplega 150 km². Áin á upptök sín í 

Stíflisdalsvatni í Bláskógarbyggð (Þingvallasveit). Fyrstu 1600 m rennur hún 

utan Kjósarhrepps (Landlínur, 2007). Í Laxá og Bugðu eru um 85 veiðistaðir. Sem 

fyrr segir er Bugða einnig góð veiðiá, hún rennur úr Meðalfellsvatni og sameinast 

Laxá skammt austan við Ásgarð. Í Laxá eru fimm fossar. Neðst er Sjávarfoss og rétt 

ofan við brúna er Kvíslarfoss. Þá kemur Laxfoss, síðan Pokafoss sem er rétt innan við 

Vindáshlíð og efst er svo Þórufoss, sem er þeirra hæstur eða 18 m. Lax gengur ekki 

lengra en að Þórufoss (Kristjánsson, 1985). 

Í mikilli vætutíð og/eða leysingum getur Laxá orðið að allmiklu fljóti og farið upp 

fyrir hefðbundin farveg sinn sem er víða lítt lægri en undirlendið beggja vegna 

árinnar (Landlínur, 2007). 

 

Nokkur vötn og tjarnir eru að finna í Kjósarhreppi, ýmist á láglendi eða á fjöllum og 

renna ýmist ár úr þeim eða í. Helstu vötn og tjarnir eru: Meðalfellsvatn, Myrkavatn, 

Sandvatn, Grindagilstjörn, Sandfellstjörn, Eyjatjörn og Hurðarbakssef (Landlínur, 

2007). Meðalfellsvatn er stöðuvatn sem myndaðist í dæld eftir að ísaldarjökull skreið 

fram (Sveinbjörnsdóttir, 2008). Meðalfellsvatn er 2 km
2
 að flatarmáli. Mesta dýpi 

vatnsins er tæplega 19 m og meðaldýpi er 4,4 m. Dýpsti hluti þess er í því austanverðu 

en meginhluti þess er tiltölulega grunnur (2 - 4 m). Vatnasvið Meðalfellsvatns er um 

39 km
2
 . Í það sunnanvert renna smá-árnar Flekkudalsá með upptök í Flekkudal í 

norðanverðri Esju og Sandsá með upptök í norðanverðum Móskarðshnúkum. Úr 

Meðalfellsvatni norðvestanverðu fellur áin Bugða sem rennur í Laxá. 

Í Meðalfellsvatni er töluvert af bleikju og einnig er þar að finna urriða. Auk þess 

veiðast árlega nokkrir laxar í vatninu (Sveinbjörnsdóttir, 2008). 

 

Nokkuð er um voga og víkur í Kjósarhreppi við Hvalfjörð. Helstu vogar eru: 

Botnsvogur sem liggur að hluta í landi Kjósarhrepps og að hluta í Hvalfjarðasveit, 

Botnsá endar í Botnsvogi. Brynjudalsvogur liggur við Brynjudal og endar Brynjudalsá 
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í honum. Laxvogur liggur svo fyrir miðju Kjósarinnar og endar Laxá í honum. Helstu 

víkur eru Hvammsvík og Skorvík en í henni endar Skorá. (Landlínur, 2007).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.2 Berggrunnur og jarðmyndanir 

Kjósarhreppur liggur utan við virkasta hluta gosbeltisins sem liggur frá Reykjanesi 

til norðausturs að Hengilssvæðinu og þaðan áfram til norðausturs.Jarðsaga 

Kjósarhrepps er löng og hægt er að skipta henni niður í nokkur tímabil.  

Stæðsti hluti af berggrunni sveitarfélagsins er súrt gosberg, elda en 11.000 ára. Basískt 

og ísúrt gosberg sem eru 0.8 - 3.3 milljón ára eru að finna á fjórum stöðum, utan í 

vestan verðum Reynivallahálsi, austan í Möðruvallahálsi, Móskarðshnúkum, og 

Stóröxl í Kjósarskarði. Basísk og ísúr hraun- og setlög yngri en 0.8 milljón ára er 

einkum að finna í Kjósarskarði. Basískt og ísúrt mó- og bólstraberg yngra en 0.8 

milljón ára er á tveimur stöðum, í Botnssúlum og á Hryggjum. Hálshólar við 

norðanverðan Laxvog eru díorítinnskot. Esja er gerð úr basalt- og móbergslögum á 

víxl sem talin eru vera frá fyrri hluta ísaldar. Móskarðshnúkar austan Esju eru gerðir 

úr líparíti. Botnssúlur, sem er gömul megineldstöð, er frá síðari hluta ísaldar og talin 

hafa myndast við gos undir jökli. Fjöll sveitarfélagsins eru þekkt fyri litbrigði og 

formfegurð. Hvalfjörður hefur myndast á ísöld þegar skriðjöklar surfu jarðlögin með 

miklum þunga sínum. Dýpstur er hann 84 m á móts við Kiðafell. Ef litið er á 

jarðfræðina með hliðsjón af hagnýtum jarðefnum eru það aðeins byggingarefni sem 

nytsamleg eru. Í hreppnum er töluvert um áreyrar og malarhjallar þar sem laus 

jarðefni er að finna (Landlínur, 2007). 

 

Jarðhiti er töluverður í landi Hvammsvíkur og Hvamms og þar hefur hann verið 

virkjaður. Borhola er í landi Fremri-Háls og er jarðhiti þar nýttur fyrir bæinn 

(Landlínur, 2007). Á Möðruvöllum sem er í eigu Kjósarhrepps, hafa verið boraðar 

Mynd 4:Laxfoss  Mynd 3: Pokafoss  Mynd 2: Þórufoss  
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tvær heitavatnsholur. Sú fyrri er 80C
°
 heit og 7 s/l sjálfrennandi, seinni holan er 105C

°
 

20 s/l sjálfrennandi (Árnadóttir, 2015).Jarðvarma gætir einnig á móts við bæina 

Grímsstaði og Sogn en þar hefur hann ekki verið virkjaður (Landlínur, 2007). 

 

Berglög í Kjósarhreppi eru almennt þétt og illa vatnsleiðandi. Erfitt er að ná vatni upp 

með borun en sums staðar dugar slíkt fyrir einstakabæi eða frístundahús. Litlar lindir 

(< 1 l/s) er víða að finna sem gjarnan liggja í 

lausum yfirborðslögum, t.d. skriðum, áreyrum og aurkeilum (Landlínur, 2007) .  

 

 

3.3.3 Jarðvegur 

Eins og sést á korti er jarðvegsgerð í Kjósarhreppi að mestum hluta brúnjörð, 

svartjörð og votjörð. Einnig er að finna Melajörð og Bergjörð. Helstu eiginleikar 

Svartjarðar, Brúnjarðar og votjarðar verða taldir upp hér á eftir.  

Svartjörð: „hefur heldur meira af leirsteindum en mójörðin og sýrustigið fer ekki eins 

neðarlega. Að öðru leiti svipar svartjörðinni mjög til mójarðar. Moldin getur haldið 

gríðarlega miklu vatnsmagni. Hins vegar getur bæði mójörð og svartjörð skroppið 

verulega saman við þurrkun. Annað einkenni er að þegar jarðvegurinn er mjög þurr 

Kort 4: Kortið sýnir berggrunn og borholur. 
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getur hann verið vatnsfælinn og hann hrindir þá frá sér vatni og flýtur m.a. á vatni um 

stund“ (Arnalds, 2009). 

 

Brúnjörð: „er afar mismunandi að eiginleikum, m.a. eftir því hvort áfok er mikið, eðli 

gjóskulaga o.fl. Gróf gjóskulög hamla vatnsleiðni í þurrkum og hafa því mjög 

neikvæð áhrif á frjósemi. Þar sem jarðvegurinn er ekki mjög grófur er brúnjörðin alla 

jafna frjósöm mold“ (Arnalds, 2009) 

 

Votjörð:“ hefur dæmigerða eiginleika eldfjallajarðar og getur verið afar frjó mold, 

enda er stór hluti ræktarlands bænda framræst votjörð. Grunnvatn stendur hátt.“ 

(Arnalds, 2009). 

 

Á undirlendi er víða mjög gróðursælt. Einkum er að finna frjósöm svæði í Laxárdal, 

Eyjakrók (svæðið sunnan og austan Meðalfellsvatns), í Miðdal, og í Brynjudal; 

jarðvegur er þar djúpur og góður til ræktunar. Mestu votlendissvæði sveitarinnar eru í 

Laxárdal og milli Laxvogs og Bugðu (Landlínur, 2007). 

 

 

 

 

Kort 5: Jarðvegsgerð í Kjósarhreppi 
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3.4 Gróðurfar og dýralíf 

3.4.1 Gróðurrof/jarðvegsrof, landgræðsla og náttúrulegur gróður 

Jarðvegsrof í Kjósarhreppi er ekki 

mikið. Mesti hluti svæðisins ber 

merki um lítið eða ekkert rof. 

Talsvert rof er helst til heiða og 

fjalla og mikið rof er á litlum hluta 

áveðurs til fjalla (Arnalds, 1997). 

Svæði vaxin náttúrulegu birkikjarri 

eru nokkur í hreppnum, helst mætti 

þar nefna svæði í austurhluta Brynjudals, Fossárdal, og við Vindáshlíð (Landlínur, 

2007).. 

Landgræðsla í formi trjáræktar á sér víða stað í Kjósinni í stórri og smárri mynd, 

einstaklingsframtak eða skógræktir. Stóra skógrækt er að finna í Brynjudal, á Fossá og 

í Vindáshlíð. Einnig er að finna stækkandi skógrækt við Gíslalæk. Einstaklingar hafa 

líka verið nokkuð duglegir og má þar nefna bæina, Möðruvelli, Grjóteyri, Sogn, 

Valdastaði og fleiri staði. Í og í kringum frístundabyggðir er svo að finna mikla 

skógrækt, til að mynda við Meðalfellsvatn og Norðurnes (Ívarsdóttir, 2016). 

 

Kort 6: Jarðvegsrof( (Arnalds, 2009) 

Kort 7: Gróðurfarskort( Loftmynd og göng frá LMÍ) 
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3.4.2 Fuglalíf og annað dýralíf 

Fjölbreytt fuglalíf er í Kjósarhreppi. Meðal fuglategunda sem eiga þar varpland, er 

æðarfugl, kría og ýmsar tegundir mófugla. Leirur í Laxvogi, Brynjudalsvogi 

og Botnsvogi eru mikilvægir fæðuöflunarstaðir fyrir fugla, hvort tveggja 

fyrir varpfugla og farfugla sem hafa þar viðkomu. Æðarvarp er víða með ströndinni, 

einkum í Hvammsvík. Góðar kræklingafjörur eru einnig á ströndinni, m.a. í 

Laxvogi og við Fossá. Í raun má segja að Laxvogur og öll strandlengjan milli 

Hvammsvíkur og Botnsvogs séu mjög mikilvæg svæði varðandi sjávarlífríki og 

fuglalíf (Landlínur, 2007). 

 

 

 

 

Minkur hefur verið á miklu undanhaldi í hreppnum 

síðustu ár að stórum hluta vegna þess að gott starf hefur verið unnið í því að halda 

honum niðri. Mikið er af ref í hreppnum og eru unnin allt að 8 greni á hverju ári. 

Honum er haldið niðri með veiðum (Elísson, 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.3 Veðurfar 

Veðurfar er almennt gott í sveitarfélaginu. Byggð svæði á undirlendi eru víða í 

góðu skjóli fyrir vindi. Suðaustanátt er sú átt sem er einna verst í hreppnum, 

sérstaklega í austanverðum hreppnum. Norðanátt er að jafnaði hagstæðust 

vindátta vegan nálægðar við fjöll. Úrkomutíð er mest á haustin en minnst á vorin. Að 

jafnaði er hlýjasti mánuðurinn júlí en sá kaldasti janúar. Á hlýjum sumardegi er ekki 

óalgengt að hitaskúr leiði með Esjunni inn yfir sveitina. Svæðið er snjólétt að vetri til 

Mynd 7: Æðarfugl  Mynd 5: Stokkönd  Mynd 6: Rjúpa  

Mynd 9: Refur  Mynd 8: Minkur  með bráð. 
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en snjór á þó til að safnast saman í skafrenningi. Aðfenni getur t.d. verið töluvert í 

Miðdal og austanundir Möðruvallahálsi. Yfir háveturinn sést víða ekki til sólar þar 

sem byggð er víða sunnannundir fjöllum og hálsum (Landlínur, 2007). 

 

 

  

 

 

3.5 Landnotkun og búseta 

3.5.1 Byggðarmynstur og búsetuþróun 

Íbúum sveitarfélagsins hefur fækkað mikið frá því sem áður var. Þeir voru í kringum 

450 um aldamót 19. og 20. aldar, rúmlega 300 um miðja síðustu öld, og 144 um 

síðustu aldamót. Kjósarhreppur hefur í gegnum tíðina fyrst og fremst verið 

landbúnaðarsamfélag og er svo reyndar enn. Sá þáttur sem mest áhrif hefur haft á 

fækkun íbúa er eflaust fækkun starfa í landbúnaði.  Frá árinu 1995 fram til ársins 2004 

stóð íbúafjöldi nokkurn veginn í stað þrátt fyrir áframhaldandi samdrátt landbúnaðar í 

hreppnum. Ástæða þess er m.a. sú að færst hefur í vöxt að atvinna sé sótt til 

höfuðborgarsvæðisins. Með breyttu viðhorfi fólks, bættum farartækjum og 

samgöngum þykir það ekki tiltökumál nú til dags að sækja vinnu lengra að en áður 

hefur þekkst (Landlínur, 2007). Árið 2005 voru íbúar 162 talsins og var það upphafið 

á fjölgun íbúa í Kjósarhreppi á ný. Nú 11 árum seinna eru íbúar 217 talsins og fer 

fjölgandi. Ástæða fyrir fjölgun íbúa er að ungt fólk ættað úr hreppnum er að snúa aftur 

heim (Landlínur, 2007). 

 

Mynd 6: Vindrós - Brynjudalur Mynd 7: Vindrós - Hækingsdalur Mynd 5: Vindrós – Meðalfellsvatn  
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Sveitarfélagið liggur að Kjalarnesi í Reykjavík og byggist nú ört upp. Svo virðist sem 

þeim fari fjölgandi sem ekki finnst tiltökumál að aka í hálfa til eina klukkustund til og 

frá vinnu.  Á sama tíma fjölgar þeim einnig sem kost hafa á því að vinna í 

heimahúsnæði þar sem fjarskiptatækni fleygir fram og er í sífellri þróun (Landlínur, 

2007). 

Kjósarhreppur er dreifbýlissveitarfélag með landbúnað sem aðalatvinnugrein. Í 

hreppnum eru 34 jarðir í byggð og á flestum þeirra er stundaður landbúnaður í 

einhverri mynd. Meðal greina landbúnaðarins sem stundaðar eru í sveitarfélaginu eru 

nautgriparækt, sauðfjárrækt, hrossarækt, alifuglarækt, skógrækt og ferðaþjónusta.  

Á veitingastaðnum Kaffi Kjós er rekin lítil verslun sem opin er á vorin og fram á 

haust.Þar er hægt að fá helstu nauðsynjavörur. Að öðru leyti er verslun og þjónusta að 

mestu leyti sótt til Mosfellsbæjar og Reykjavíkur. Póstflutningur frá Mosfellsbæ var á 

hvert heimili alla virka daga en eftir nýkomnar breytingar er póstur aðeins borin út 

tvisvar í viku. Félagsheimilið Félagsgarður er staðsett um miðbik sveitarinnar við 

Hvalfjarðarveg austan Laxvogs. Þar eru haldnar ýmiskonar samkomur og sér 

veisluhúsið ehf um reksturinn. Við félagsheimilið stendur eini íþróttavöllur 

sveitarfélagsins. Í Ásgarðsskóla er hýst bókasafn og hreppskrifstofur. Tæplega 600 

frístundahús eru skráð í sveitarfélaginu. Kirkja og kirkjugarður er að Reynivöllum og 

er félagsheimili hreppsins nýtt í tengslum við ýmsar athafnir í kirkjunni auk annara 

viðburða. Kristilegu félagasamtökin KFUK eru með aðsetur í Vindáshlíð og þar er 

einnig lítil kirkja (Landlínur, 2007). 

 

Mynd 8: Mannfjöldi eftir kyni og aldri(hagstofa Íslands) 
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3.5.2 Landbúnaður, tegundir býla og eyðibýli 

Landnotkun í Kjós fellur að mestu leyti undir landbúnað. Eins og segir í kafla 3.2 er 

samkvæmt lögbýlaskrá 2014, 47 lögbýli og er búið á 34 þeirra, eitt býli er skráð í eyði 

(Hagstofa Íslands , 2015). Árið 2016 voru 6 bæir með mjólkurframleiðslu, Káranes, 

Káraneskot, Meðalfell, Miðdalur, Neðri-háls og Valdastaðir (Ívarsdóttir, 2016). Til 

samanburðar voru níu bú 2003. Á Hálsi, Sogni og Kiðafelli er stunduð nautgriparækt 

til kjötframleiðslu. 

Sauðfjárbú með smáu eða stærra sniði eru 21 talsins árið 2016, Eyjar I, Eilífsdalur, 

Fell, Flekkudalur, Fremri-háls, Grímsstaðir, Grjóteyri, Hrosshóll, Hjalli, Hlíðarás, 

Hækingsdalur, Ingunnarstaðir, Írafell, Káranes, Káraneskot, Kiðafell, Meðalfell, 

Miðdalur, Morastaðir, Valdastaðir I og Þrándarstaðir (Ívarsdóttir, 2016). Til 

samanburðar voru 13 bú með yfir 50 ærgildisafurðir árið 2003. 

Hross er á mörgum bæjum í sveitinni.Ýmist er um að ræða áhugamál eða ræktun. 18 

bú voru með hross árið 2016. Blönduholt, Eilífsdalur, Fell, Flekkudalur, Fremri-háls, 

Grímsstaðir, Grjóteyri, Hrosshóll, Hlíðarás, Hækingsdalur, Kiðafell, Meðalfell, 

Miðdalur, Morastaðir, Sogn I, Þorláksstaðir, Þúfa og Þúfukot. 

Eitt Alifuglabú er í hreppnum og er það á Felli (Ívarsdóttir, 2016). 

 

Kort 8: Landbúnaður og býli 
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3.5.3 Þjónusta og nytjar 

Ferðaþjónusta er stunduð á 3 bæjum í Kjós; Kiðafelli, Eyrarkoti og Hjalla. Á Kiðafelli 

er heimagisting allan ársins hring og möguleiki á hestaferðum (Bænda, 2012). Á 

Kiðafelli er veglegt safn sem nefnist Samansafn. Þar er á að líta mikið af gömlum 

munum, til að mynda dráttarvélar, stríðsminjar ásamt sjávar-og landbúnaðarminjum 

(Kjós.is, 2004). Að Eyrarkoti er sumarhús sem hægt er að gista í auk þess sem hægt er 

að leigja aðstöðuna fyrir fundi og aðrar uppákomur. Hjalli hefur upp á að bjóða 

smáhýsi auk þess sem þar er tjaldsvæði (Ferðaþjónusta Bænda, 2012). Hjalli rekur 

einnig eina veitingastað sveitarfélagsins þar sem hægt er að snæða mat og kaupa 

nauðsynlegar vörur. Kaffi Kjós er opið allt sumarið og um helgar á haustin og vorin. 

Mikil veiði er í sveitarfélaginu. Þar er að finna eina af fremstu  laxveiðiám landsins, 

Laxá í Kjós. Laxá í Kjós og Bugða eru yfir 25 km að lengd og með um 100 merkta 

veiðistaði. Meðalveiði í ánni eru 1151 laxar með 8-10 stöngum. Við ána stendur 

veglegt veiðihús sem byggt var 2006 (Veiðifélagið Hreggnasi, 2015). Þar er gisting 

fyrir 12 manns og er leigt út yfir vetratímann. Brynjudalsá sem er í Brynjudalnum, er 

veiðiá með um 238 veidda laxa á ári. Veglegt veiðihús var reist við ánna sumarið 

2015 (Veiðifélagið Hreggnasi, 2015). Í Kiðafellsá er einnig veiði í einhverju magni. 

Hægt er að veiða lax en honum þarf að sleppa. Í Meðalfellsvatni er veiði og er vatnið 

hluti af  veiðikortinu, veitt er frá 1.apríl - 1.september ár hvert (Sveinbjörnsdóttir, 

2008). Lax og sjóbirtingur gengur í vatnið upp Bugðu en þar er einnig veiddur 

silungur. Í Grindagilstjörn á Dagmálafjalli fyrir ofan Hækingsdal var bleikju og urriða 

sleppt í kringum 1970 og er enn veiði í því vatni (Elísson, 2016). Enginn eiginlegur 

sjávarútvegur eða iðnaður er á svæðinu (Landlínur, 2007). Ýmsar nytjar er að finna í 

hreppnum. Mikið af kræklingi er að finna í fjörum Hvalfjarðar og er þar helst að nefna 

fjöruna við Fossá þar sem mikið er tínt af kræklingi (Best er að tína krækling á 

stórstraumsfjöru, 2004). Æðarvarp er einnig í fjörum Hvalfjarðar og er mikið af 

æðardún tekið úr fjörunni við Hvamm og Hvammsvík. Víða er að finna berjalönd í 

hreppnum og er mikið tínt af berjum bæði af íbúum og öðrum. Helstu svæði þar sem 

mikið er tínt af berjum er t.d. í Brynjudal og á Fossá (Eiríksdóttir, 2016). 

 

Frístundabyggð er skipulögð víða um Kjósarhrepp. Stærstu skipulögðu 

frístundabyggðinar eru í Eilífsdal, austan við Eyrafjall, við Meðalfellsvatn, í Hálsenda 

og Norðurnesi (Landlínur, 2007). Nýjustu tölur segja að 535 frístundahús séu í 

hreppnum og 313 lóðir skipulagðar sem ekki eru með húsum. Innan fárra ára gætu því 
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frístundahús í Kjós verið vel yfir 800 talsins ef byggt verður á öllum lóðum 

(Árnadóttir, 2015). 

 

 

3.5.4 Vegir, leiðir og veitur 

Vegakerfið samanstendur af stofn-, tengi-, safn- og einkavegum. Helstu þjóðvegir 

innan hreppsins eru Hvalfjarðarvegur (47), Kjósarskarðsvegur (48), Eyrarfjallsvegur 

(460) og Meðalfellsvegur (461). Hvalfjarðarvegur er allur með bundnu slitlagi og 

Kjósarskarðsvegur og Meðalfellsvegur að hluta til (Landlínur, 2007). Meðalfellsvegur 

frá Hvalfjarðavegi að Stangarholti er með bundnu slitlagi en malarvegur frá 

Stangarholti að Kjósarskarðsvegi. Kjósarskarðsvegur frá Hvalfjarðarvegi, til móts við 

Möðruvelli er með bundnu slitlagi en malarvegur frá Möðruvöllum að sýslumörkum 

og í raun upp að Þingvallavegi (Landlínur, 2007). Árið 2015 var samið um lagningu 

bundins slitlags við verktakafyrirtækið Þrótt. Sá kafli sem lagður verður í þessum 

útboðshluta nær frá Þingvallavegi að Fremri-hálsi (Útboðsverk, 2015). 

 

Kort 9: Þjónusta og dreifing byggðar 
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Umferð um hreppinn hefur aukist mikið seinustu ár. Líklegar ástæður eru aukinn 

ferðamannaumferð auk fjölgun frístundahúsa í hreppnum. Nokkrir umferðarmælar eru 

í hreppnum, bæði fastir og tímabundnir. Meðalumferð á dag yfir árið um 

Hvalfjarðarveg við Fossá eru 279 bílar. Meðalumferð á dag um Kjósarskarðsveg við 

Fremri-háls eru 129 bílar (Umferðatölur, 2014). Helstu tölur eru í töflu hér að neðan. 

 

Margar reiðleiðir eru í hreppnum, bæði í gegnum hreppinn og innan hans. Mikið verk 

hefur verið unnið í gerð reiðvega undanfarin ár. Helst ber að nefna Svínaskarðsveg, 

sem liggur úr Svínaskarði og yfir Reynivallaháls. Margar leiðir eru svo innan 

sveitarfélagsins t.d. við Eyrarfjall og Meðalfell (Elísson, 2016). 

Mynd 9: Umferðartölur (Vegagerðin-umferðadeild, 2014) 

Kort 10: Helstu vegir og leiðir 
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Margar skemmtilega gönguleiðir eru í sveitarfélaginu og verða þær helstu nefndar hér. 

Botnsúlur, gengið upp Brynjudal og inn á leggjabrjót, þaðan er gengið upp á 

Botnsúlur. Hvalfjarðareyri, hægt að ganga fram og tilbaka eða hring um eyrina. 

Meðalfell, hægt að ganga upp vestan og austan megin. Sandfell, gengið er uppúr 

Vindáshlíð og upp á Sandfell. Írafell, gengið upp að norðanverðu (Sigurðarson, 2012).  

Raflínur og fyrirhugaðar hitaveitulagnir og ljósleiðari má sjá á korti 10 og 11 hér að 

neðan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kort 11: Raflínur og fjarskipti 
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3.5.5 Verndarsvæði 

Þó nokkuð er af vatnsverndasvæðum í hreppnum, aðallega í formi brunnsvæða. 

Lýsing þeirra fimm náttúruverndarsvæða sem í hreppnum eru: 

Steðji: Steðji (Staupasteinn) stendur á Skeiðhóli í sunnan verðum Hvalfirði 

Kjósarhreppi.   Steðji er friðlýstur sem náttúruvætti og er af flestum nefndur 

Staupasteinn. Skeiðhóll hefur verið vinsæll áningarstaður ferðamanna. Friðlýstur 

1974.  

Laxvogur og Laxá: Svæðið nær frá ósi laxár út að línu milli Hálsnes og 

Hvalfjarðareyrar. Vatnasvið laxár frá ósi upp að vatnaskilum. Meðalfellsvatn, 

Stíflisdalsvatn og Mjóavatn. Káranessef og Hurðarbakssef. 

Þórufoss: Þórufoss í Laxá ásamt nánasta umhverfi. Vinsæll áningarstaður. 

Brynjudalur: Hluti af stærra svæði sem nær inn í Botnsdal og upp að Hvalvatni. Mikið 

fuglalíf og töluverður kjarrgróður. 

 Hvalfjarðareyri: Jökulgarður frá síðjökultíma. Er fundarstaður baggalúta. Svæðið 

hefur mikið útivistar- og fræðslugildi (Landlínur, 2007). 

 

 

kort 12: Fyrirhugaðar hitaveitulagnir (Árnadóttir, 2015) 
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3.6 Samfélag og menning 

3.6.1  Fornminjar,  verbúðir,  verslunarstaðir,  rústir,  sel, garðar 

Þó nokkuð af fornminjum er að finna víða um sveitarfélagið en helst þó í Laxárdal, 

Brynjudal og Miðdal. Fornminjar sem finnast í sveitarfélaginu eru til dæmis 

bæjarhólar, kirkjur, legstaðir, stekkir, mógrafir, beitarhús og sel. Fornminjar á 

svæðinu eru í mismikilli hættu, helst vegna ábúðar eða skógræktar (Beck, 2012). Á 

Hálsnesi við Laxárvoginn, er að finna merkilega sögu, en þar eru Maríuhöfn og 

Búðarsandur. Á miðöldum var þetta mesti kaupstaður landsins og kom mikið af 

skipum þangað. Talið er að svartidauði hafi komið með skipi í Maríuhöfn 1402. Frá 

Maríuhöfn og Búðarsandi fór fólk á Þingvelli og Skálholt, annaðhvort upp 

Kjósarskarð eða Brynjudal og Leggjabrjót (Maríuhöfn-Búðarsandur-Steðji, 2007). 

 

 

 

 

Kort 13: Verndarsvæði og friðun 
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3.6.2 Örnefni, þjóðleiðir og landnámsjarðir 

Svartkell hinn katneski nam land fyrir innan Mýdalsá (Miðdalsá), milli hennar og 

Eilífsdalsár, sem gengur nú undir nöfnunum Dælisá og Bugða og fellur í Laxá 

nokkurn spöl frá sjó (Kjós-landnám og réttir, 2007). Svartkell bjó fyrst á Kiðjafelli, en 

síðan á Eyri. Valþjófur Örlygsson hins gamla á Esjubergi nam Kjós alla segir 

Landnáma, og bjó að Meðalfelli. Eftir því sem skýrt er frá landamerkjum 

nágrannalandnámsmanna má sjá að Valþjófur hefur numið landið á milli Eilífsdalsár 

og Laxár allt upp til fjalla. 

Hvamm Þórir nam land milli Laxár og Fossár og bjó í Hvammi. Mörkin að landnámi 

Þóris eru greinileg. Þorsteinn Sölmundarson  nam land frá Fossá að Botnsá og 

Brynjudal allan. Nokkuð af landnámi hans,  það sem er milli Brynjudalsár og Botnsár, 

liggur utan landnáms Ingólfs. Þess er ekki getið í Landnámu hvar Þorsteinn hafi búið, 

en í Harðar sögu segir, að Refur hinn gamli sonur hans, hafi búið á Stykkisvelli í 

Brynjudal, en Þorbjörg Katla móðir Refs hafi búið í Hrísum. Bæði þessi bæjarnöfn eru 

nú löngu týnd, en Hrísar munu vera sami bær, sem nú nefnist Hrísakot (Kjós-landnám 

og réttir, 2007). 

Kort 14: Örnefni, þjóðleiðir, minjar og landnámsjarðir 
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Margar og merkilegar þjóðleiðir liggja um og í gegnum sveitarfélagið og verða þær 

helstu hér upp taldar. Svínaskarðsvegur dregur nafn sitt af Svínaskarði milli Skálafells 

og Móskarðshnúka í Esju. Vegurinn liggur út Svínadal, yfir Laxá og upp með 

Vindáshlíð austan Sandfells og sameinast leiðin Gíslagötu norðan til á 

Reynivallahálsi. Síðan liggur leiðin niður Fossárdal og inn að Brynjudal 

(Kristjánsson, 1985). Leggjabrjótur er forn þjóðleið, bæði gengin upp úr Botnsdal og á 

Þingvelli og upp úr Brynjudal og á Þingvelli. Leiðin liggur á milli Búrfells og Súlna 

(Kristjánsson, 1985). Þekkt þjóðleið sem mikið var notuð á miðöldum liggur frá 

Maríuhöfn á Hálsnesi austur á Þingvelli. Tvær mögulegar leiðir var hægt að fara. 

Annarsvegar frá Maríuhöfn inn Hvalfjörð, upp  Botns-eða Brynjudal, yfir Leggjabrjót 

og á Þingvelli. Hins vegar var farin leið sem er mun auðveldari, upp Laxárdal, 

gegnum Kjósarskarð síðan inn á Selkotsleið á Kjósarheiði og á Þingvelli 

(Kristjánsson, 2014). Aðrar þekktar leiðir innan sveitarinnar eru Kirkjustígur sem 

liggur yfir Reynivallaháls milli Reynivalla og Fossár og Gíslagata sem liggur upp 

Reynivallaháls austan við Reynivelli og upp í Seljadal og er kennd við Gísla bónda á 

Seljadal á fyrri hluta 20 aldar (Kristjánsson, 1985). 

 

3.6.3 Friðuð hús og merkar byggingar 

Tvær kirkjur eru friðaðar í sveitarfélaginu, Reynivallakirkja sem var byggð 1859 og 

var friðuð 1990 vegna aldurs og Hallgrímskirkja í Vindáshlíð sem var byggð 1878 á 

Saurbæ í Hvalfjarðarsveit en var flutt í Vindáshlíð 1957. Hún var friðuð 1990 vegna 

aldurs (Húsafriðunarnefnd, 2012).  

 

 

 

 

Mynd 15: Reynivallakirkja  Mynd 16: Hallgrímskirkja  
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Tvær kirkjur eru í Kjósarhreppi, 

Reynivallakirkja á Reynivöllum sem 

er prestssetur sveitarinnar og 

Hallgrímskirkja í Vindáshlíð í eigu 

KFUK. Eitt samkomuhús er í Kjós   

og kallast það Félagsgarður. 

Félagsgarður er í eigu Kjósarhrepps 

og ungmennafélagsins Drengs. Við 

Félagsgarð er tún eða íþróttavöllur sem var notaður á árum áður, en er lítið notaður til 

íþróttaiðkunar í dag (Landlínur, 2007). 

 

 

3.7 Menningarlegar skírskotnanir 

3.7.1 Skáld og þjóðsagnapersónur 

Einn þekktasti draugur landsins er úr 

Kjósinni og er kenndur við bæinn Írafell. 

Írafellsmóri var mjög magnaður og vann 

mörg óþurftarverk. Sumir segja, að hann 

sé enn á ferðinni, að vísu orðinn lúinn og 

þróttlítill og fylgi ákveðnu fólki, sem séu 

afkomendur þeirra sem Móri var sendur 

til í upphafi. Í Þjóðsögum Jóns 

Árnasonar er Móra lýst svo: “Hann var 

klæddur í gráa brók að neðan, hafði mórauða úlpu fyrir bolfat með svartan, 

barðastóran hatt á hausnum með stórt skarð eða geil inn í barðið upp undir vinstra 

auga”. Móri hegðaði sér á ýmsan hátt öðruvísi en “kollegar” hans, því hann þurfti 

bæði rúm til að sofa í og mat að borða. Þetta fékk hann hvorttveggja, því annars 

hefndi hann sín grimmilega (Gengið um Svínaskarð, 1980). 

Loftur Guðmundsson frá Þúfukoti í Kjós var skáld mikið, samdi texta Kjósarmyndar 

og las inn á hana árið 1956. Hann gerði texta við lög og má nefna lagið „Hér stóð 

bær“ sem Morthens gerði frægt (Ferðaskírteini Lofts í Þúfukoti, 2008).  

 

 

Mynd 17: Félagsgarður 

Mynd 18: Írafell  
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3.8 Skynjun og upplifun 

Kjós er sveitarfélag sem hefur mikla nálægð við höfuðborgarsvæðið en er samt sveit. 

Miklar andstæður í umhverfinu, há fjöll, vötn, ár og sjór. Mikil víðátta við ströndina 

en þrengsli inn til fjalla. Vogskorin strönd, skýr skil milli fjalla og undirlendis er stórt 

einkenni svæðisins. Kvosir og fjöll mynda, opna og lokast tilfinningu. Þegar komið er 

fyrir fjall eða út dal opnast víðátta og annað umhverfi.   Fólk sem sækir sveitarfélagið 

heim upplifir fegurð, ró og tengsl við náttúruna, sögu frá upphafi landnáms og 

rótgróið sveitarfélag. 

 

3.9 Helstu niðurstöður 

Sveitarfélagið Kjós var og er enn landbúnaðarhreppur með landbúnað sem 

aðalatvinnugrein. Sveitarfélagið var í mikilli lægð þegar horft er til íbúafjölda fram til 

2005 en seinustu ár hefur íbúafjöldi aukist hægt og rólega. Mikil gróska á sér stað í 

sveitarfélaginu um þessar mundir, má þar nefna malbikun á vegum, lagning hitaveitu 

og ljósleiðara. Þegar skoðað er hvað sveitarfélagið hefur upp á bjóða er margt að sjá. 

Löng og rík saga, göngu og reiðleiðir, landbúnaður og stutt fjarlægð við 

höfuðborgarsvæðið þetta eru allt tækifæri sem íbúar og ferðamenn ættu ekki að láta 

fram hjá sér fara. Með auknum ferðamannastraum er þörf fyrir gistingu og afþreyingu. 

Vegna þess hversu stutt sveitarfélagið er frá höfuðborgarsvæðinu er svæðið kjörið 

Mynd 19: Loftur Guðmundsson 

(kjos.is) 
Mynd 20: Þúfukot fyrir miðri mynd 
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svæði fyrir ferðamenn til þess að gista á. Stutt er í þjónustu en hægt að upplifa að vera 

út í náttúrunni þar sem engin ljós eru og mikil kyrrð.Nú þegar eru mörg tækifæri fyrir 

uppbygginu í ferðaþjónustu út frá áður upptöldum kostum. Með hitaveitu og betra 

fjarskiptasambandi aukast tækifærin. Þegar hitaveita kemur í hreppinn geta lífskjör 

íbúa og ferðamanna aukist til muna. Möguleiki getur verið að byggja sundlaug fyrir 

íbúa og ferðamenn sem getur skapað tekjur og störf. Einnig er möguleiki á byggingu 

gróðurhúsa. Með betra fjarskiptasambandi er möguleiki fyrir fólk að vinna „heiman“ 

frá og betra fjarskiptasamband ýtir undir aukningu íbúafjöld sem gæti eflt 

sveitarfélagið til muna.  

Falleg náttúra, stutt fjarlægð frá höfuðborgarsvæðinu, uppbygging á innviðum og 

möguleiki á atvinnusköpun er lýsandi fyrir Kjósarhrepp og tækifæri sem ber að nýta. 
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4. Karaktersvæði 
Karaktersvæði voru ákveðin út frá greiningarvinnu í kaflanum hér á undan. Öll gögn 

voru lögð saman og útfrá því voru svæðin ákvörðuð. Það sem stjórnar því hvar og 

hvernig svæðin eru, eru líkindi innan svæðisins, t.d í formi menningarminja og 

byggðar. 

 

 

 

4.1 Brynjudalur 

Karaktersvæði 1 sem nefnist 

Brynjudalur, afmarkast á 

jarðamörkum Háls og 

Hvammsvíkur í vestri, 

fjallgarðinum í suðri sem nær 

frá Reynivallahálsi upp á 

Kjöl, landamerkjum 

Þingvallarsveitar og Kjósarhrepps í Austri og landamerkjum Hvalfjarðarsveitar og 

Kjósarhrepps í norðri. 

Kort 15: Skipting karaktersvæða 
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Séreinkenni svæðisins: 

-Vogskorin Strönd 

-Strjálbýlt svæði. 

-Þjóðleiðir 

-Skógræktarland 

 

Yfirlit: 

Landslagið mótast af litlu undirlendi og miklum fjallgörðum. Miklir fjallgarðar móta 

landslagið, mikil hækkun er frá Reynivallahálsi í vestri að Botnssúlum í austri. Skýr 

skil eru á milli undirlendis og fjalla. Vogskorinn strönd liggur meðfram undirlendi 

svæðisins við Hvalfjörð. Nokkur stöðuvötn til fjalla og góð veiðiá. 

 

Mynd 21: Horft til austurs, Brynjudalur fyri miðri mynd 

Landið er vel gróið en gróðurfar misjafnt. Ríkt mólendi er á undirlendi og upp 

Fossárdal og inn Seljadal, en lítið ræktað land. Fjalllendi er mosavaxið að stórum 

hluta en annars lítt gróið. Mikil skógur er á svæðinu bæði náttúrulegt birki og 

skógrækt, aðallega á jörðunum Ingunnarstöðum og Fossá. Mikið fuglalíf er við 

ströndina og æðarvarp. Selir sjást oft við ströndina og mikið er tínt af kræklingi. 

 

Aðeins er búið á tveimur bæjum á þessu svæði og er búskapur á þeim báðum. Nokkur 

frístundahús eru á jörðunum, aðallega í eigu ættingja. Skógrækt er mikil í landi 

Ingunnarstaða og Fossá á vegum skógræktarfélaga. Mikilvægt náttúrufyrirbæri sem 

kallast Staupasteinn er á svæðinu og er hann friðlýstur. 
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Gömul þjóðleið er um svæðið sem lá frá Maríuhöfn, inn Brynjudalinn og upp á 

Leggjabrjót. Hluti af þjóðleiðnni um Svínaskarðsveg liggur á svæðinu. Mikið af 

fornminjum er að finna í Brynjudal og einnig kirkjustaði.  

 

Á svæðinu er víðsýnt yfir Hvalfjörð. Fjallgarðar sjást vel, Skarðsheiði, Akrafjall og 

Botnssúlur.  Nálægð við sjóinn skapar dulúðlegt andrúmsloft. Mikil tengsl við náttúru, 

stutt milli fjalls og fjöru. 

 

4.2 Laxárvogur 

Karaktersvæði 2 liggur í kringum Laxárvogum. 

Í grófum dráttum afmarkast svæðið af 

landamerkjum Háls og Hvammsvíkur í norðri, 

Bugðu og landamerkjum Háls og Valdastaða til 

Austurs, Eyrarfjalls til suðurs og Hvalfirði til 

vesturs. 

 

Séreinkenni svæðisins: 

-Friðland 

-Saga um kaupstað 

-Félagsheimili 

 

Yfirlit: 

Landslagið mótast af umtalsverðu undirlendi sem er ríkulegt landbúnaðarland, meira 

þó í norðurhluta svæðisins. Landslagið mótast lítið af fjöllum. Reynivallarhálsendi er í 

norðurhlutanum og hluti af Eyrarfjalli í þeim syðri, bæði fjöllin lág og aflíðandi. 

Neðsti hluti Laxár. Vogskorin strandlengja. 

 

Landið er vel gróið. Mikið ræktarland einkum þó í norðurhlutanum. Inn á milli í 

ræktaða landinu er mosi og ríkt mólendi. Skógrækt hér og þar og mikið votlendi við 

Bugðu. 
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Hefðbundinn búskapur, holdanaut, hrossarækt, mjólkurkýr og jarðir nýttar. 

Frístundahús í Hálsendanum og sunnan við Laxárvoginn. Félagsheimili sveitarinnar er 

á svæðinu. Skógrækt er á nokkrum bæjum í lítilli mynd og í frístundabyggðinni 

sunnan við Laxárvoginn. Búgarðshúsþyrping er vestan við Laxárvoginn annars 

nokkuð dreifð byggð. 

 

Einn mesti kaupstaður Íslands á miðöldum er staðsettur á svæðinu, Búðarsandur og 

Maríuhöfn. Þaðan lágu þjóðleiðir bæði inn Hvalfjörð og upp Laxárdalinn til Þingvalla. 

Maríuhöfn er höfn frá náttúrunnar hendi og þangað komu mörg skip á miðöldum. 

  

Á svæðinu er mikil nálægð við hafið eins og gefur að skilja. Mikið útsýni yfir 

Hvalfjörð og að Akrafjalli og vesturhluta Hvalfjarðarsveitar. Mesta votlendi 

Kjósarinnar er vestan við Bugðu. Laxfoss sem dregur að sér athygli ferðamanna. 

 

 

 

 

 

Mynd 22: Horft til norðurs yfir Laxárvog 
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4.3 Hækingsdalur 

Karaktersvæði 3 afmarkast af Kili til norðurs, 

landamerkjum Hlíðarás og Vindás til vesturs, 

landamerkjum Kjósarhrepps og Reykjavíkur til 

suðurs og landamerkjum Kjósarhrepps og 

Þingvallarsveitar til austurs. 

 

Séreinkenni:  

-Þjóðleiðir 

-Heiði 

-Sauðfé 

-Írafellsmóri 

-Vindáshlíð 

 

Yfirlit: 

Landslagið mótast af miklu fjallendi. Nokkuð rýrt landbúnaðarland. Mikið grónar 

áreyrar. Sandfell stendur uppúr Reynivallahálsi og Kjölur afmarkar svæðið til norðurs. 

Ár, fossar og vötn til fjalla. 

 

Landið er meðal gróið. Framræst votlendi, lítið ræktað land en þó nokkuð á bæjunum, 

Hækingsdal, Hlíðarás og Möðruvöllum. Náttúrulegur birkiskógur í vindáshlíð, ríkt 

mólendi og moslendi en lítt og rýrt mólendi til fjalla. 

 

Aðallega er fjárbúskapur á bæjum en einnig hrossarækt. Mikil frístundabyggð í 

Norðurnesi annars lítið um frístundahús á jörðum, aðallega í eigu ættingja. 

Sumarbúðir KFUK eru starfræktar í Vindáshlíð og stendur Hallgrímskirkja þar. 

Nokkuð dreifð byggð á austanverðu svæðinu. 
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Stæðsti hluti Svínaskarðsleiðar sem er gömul þjóðleið liggur á svæðinu. Einn 

þekktasti draugur landsins er frá Írafelli en hann hrekkti ábúendur á Möðruvöllum á 

19. öld. Talið er að Hækingsdalur sé bær frá landnámi, því er saga svæðisins gömul. 

 

Svæðið er fjærst sjó í hreppnum. Fallegt útsýni er til vestur yfir Kjósina. Há fjöll og 

heiðar auka á frelsistilfinningu. Hæsti foss í Kjósinni, Þórufoss(18m) laðar að sér 

ferðamenn og er gilið frá fossinum þröngt. 

 

 

4.4 Laxárdalur 

Karaktersvæði 4 er Laxárdalurinn. Svæðið afmarkast af 

Bugðu og landamerkjum Háls og Valdastaða í vestri, 

Reynivallahálsi í Norðri, landamerkjum Hlíðarás og 

Vindás í vestri og Meðalfelli til suðurs. 

Mynd 23: Horft til austurs yfir Hækingsdal 
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Séreinkenni: 

-Gjöfult landbúnaðarland 

-Kirkjustaður 

-Hreppsskrifstofur 

-Veiðihús 

-Mikið Undirlendi 

-Heitavatnsholur 

 

 

Yfirlit: 

Landið mótast af Reynivallahálsi til norðurs og Meðalfelli til suðurs. Þar á milli er 

Laxá og ríkulegt landbúnaðarland. Á svæðinu er votlendi, sef og stærsti hluti Laxár í 

Kjós. 

 

Mynd 24: Laxárdalur, horft í SA 
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Landið er vel gróið. Stærsti hluti svæðisins er ræktað land og er svæðið eitt gjöfulusta 

landbúnaðarland hreppsins. Milli fjalla og ræktaðs lands er ríkt mólendi og mikið 

votlendi sunnan við Laxá. Til fjalla er hálfgróið land og moslendi. Skógrækt er við 

Gíslalæk. 

 

Nokkuð hefðbundinn búskapur, holdanaut, hrossarækt og sauðfé. Lítið er af 

frístundabyggð á svæðinu. Kirkjustaður hreppsins er á Reynivöllum. Skógrækt að litlu 

leiti, aðallega við Gíslalæk. Heitavatnsholur eru í landi Möðruvalla austast á svæðinu, 

en fyrirhugað er að leggja hitaveitu um hreppinn frá þessum holum.  

 

Merkasti staðurinn er Reynivellir sem er kirkjustaður. Reynivellir eiga sér langa og 

merka sögu sem kirkjustaður. Gamlar þjóðleiðir liggja á svæðinu, Kirkjustígur og 

Gíslagata. Kirkjustíg notaði fólk til að komast til kirkju frá Hvalfirði yfir 

Reynivallaháls. Gíslagata heitir í höfðið á Gísla sem bjó á Seljadal í Reynivallaseli. 

Margar fornminjar er að finna á svæðinu, aðallega þó á Vindási og Reynivöllum. 

 

Svæðið er vel gróið og fallegt yfir að líta. Útsýni er til vesturs að hafi og til austurs inn 

sveitina. Meðalfell og Reynivallaháls móta breiðan og víðsýnan dal. Laxá setur mikin 

svip á svæðið en hún hlykkjast niður dalinn og getur orðið mikið fljót í leysingum.  

 

4.5 Meðalfellsvatn 

Karaktersvæði 5 afmarkast af Meðalfelli til norðurs, 

landamerkjum Eyja og Möðruvalla til austurs, landamerkjum 

Kjósarhreppar og Reykjavíkur til suðurs og landmerkjum 

Flekkudals og Meðalfells til vesturs. 

 

Séreinkenni: 

-Mikil frístundabyggð 

-Meðalfellsvatn 

-Hrossarækt 

-Kaffi Kjós 

 

Yfirlit: 
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Landslagið mótast af miklu undirlendi og stóru vatni í NV-hluta svæðisins en miklum 

dölum og fjalllendi í suðurhluta svæðisins. Skýr skil eru milli fjalla og undirlendis. 

Miklir dalir eins og Flekkudalur og Eyjadalur og fjöllin á milli þeirra móta svæðið að 

stórum hluta. Stærsta stöðuvatn hreppsins og Bugða. 

 

Mikið ræktað land er við og kringum meðalfellsvatn. Inn til dala er ríkt mólendi en til 

fjalla er moslendi og hálfgróið land. Skógrækt er í frístundabyggð og á nokkrum 

bæjum. Mikið fuglalíf er í kringum vatnið og árnar og mikil veiði bæði í vatninu og 

ekki síst Bugðu. 

 

Búskapur er hefðbundinn, sauðfé, mjólkurkýr og hrossarækt. Mikil hrossarækt er við 

vatnið og má þar nefna bæina Flekkudal, Meðalfell og Grjóteyri sem hafa náð langt í 

ræktun á hrossum. Ein stærsta frístundabyggð sveitarfélagsins er á þessu svæði. 

Frístundabyggðin er í kringum Meðalfellsvatn, í landi Hjarðarholts og við bæinn 

Sand. Eini veitingastaður sveitarfélagsins er á svæðinu, Kaffi Kjós. 

 

Meðalfell er landnámsbær en Valþjófur Örlygsson sem nam Kjós alla, byggði bú sitt 

þar.  

 

Mynd 25: Horft yfir Meðalfellsvatn 
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Meðalfellsvatn er eitt þekktasta kennileiti Kjósarinnar. Í kringum Meðalfellsvatn er 

fallegt útsýni út á Hvalfjörð. Vatnið setur mikinn svip á svæðið og skapar 

skemmtilega stemningu. Fjallgarðurinn í suðurhlutanum er tignarlegur og er fallegt 

útsýni yfir sveitina ofan af honum. 

 

 

4.6 Miðdalur 

Karaktersvæði 6 afmarkast af Eyrarfjalli til norðurs, 

landamerkjum Meðalfells og Flekkudals til austurs, 

landamerkjum Kjósarhrepps og Reykjavíkur til suðurs og 

Hvalfirði til vesturs. 

 

Séreinkenni: 

-Frístundabyggð 

-Nálægð við Kjalarnes 

-Dalur 

-Skýr skil milli lands og sjávar 

 

Yfirlit: 

Miklar andstæður í landslagi. Sandfell í norðurhlutanum með aflíðandi hlíðar en Esja í 

suðurhlutanum með brattar hlíðar og skörp skil milli fjalls og undirlendis. Lítið 

undirlendi.  Svæðið liggur að hluta að Hvalfirði en háir malarhjallar leggja skýr mörk 

milli lands og sjávar. Ár og votlendi. 

 

Ræktað land er við ströndina og inn Miðdal að Eilífsdal. Undirlendi er lítið, aðallega 

við ströndina. Ríkt mólendi í dölum en lítt gróið og moslendi til fjalla. Ræktað 

skóglendi í frístundabyggð í Eilífsdal. Mikið fuglalíf við strönd og í mólendi. 
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Hefðbundinn búskapur er á jörðum, sauðfé, mjólkurkýr, holdanaut og hrossarækt. 

Mikil frístundabyggð er í Eilífsdal í austurhluta svæðisins. Annars eru frístundahús í 

eigu ættingja. Landamerki Kjósarhrepps og Reykjavíkur (Kjalarnes) er á svæðinu.  

 

Svartkell hinn Katneski sem nam land milli Dælisáar og Bugðu bjó, á Kiðjafelli nú 

Kiðafell. Safn um forna búskaparhætti og sögu landbúnaðar og sjósókn er að finna á 

Kiðafelli. 

 

Vegna fjalla eru dalirnir þröngir. Þó er nokkuð víðsýnt frá Eilífsdal til norðurs. Á 

vesturhluta svæðisins er víðsýnt yfir Hvalfjörð og Hvalfjarðarsveit. Miklar andstæður, 

þröng-víðsýnt, há fjöll-lág fjöll. Fallegt útsýni á sólsetrið sem myndar magnaða 

litapallettu á fjöllum og dölum. 

 

 

Mynd 26: Miðdalur til hægri og Kiðafell fyrir miðri mynd 
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5. Umræður 

Landslagsgreining er verkfæri sem nýtist vel í greiningarvinnu fyrir stór og smærri 

svæði til þess að sjá styrkleika og veikleika svæða. Aðferðin er afar hentug sem 

grunnvinna fyrir skipulagsvinnu. 

Landslagsgreining er ung aðferðafræði á Íslandi. Landslagsgreining hefur verið að 

þróast mikið á seinustu árum og margar aðferðir komnar fram sem nýtast vel. 

Aðferðafræði Alta er mjög hentug þegar greina á styrkleika og veikleika svæða. 

Aðferðafræðin er ung (2012) en vel heppnuð og nýtist vel sem grunnvinna fyrir 

skipulagsvinnu.  

Aðferðafræði nýtist vel á stóru svæði eins og á Snæfellsnesi þar sem mikið er af 

sveitarfélögum. Það er því spurning hvort önnur aðferðafræði myndi henta betur á 

svæði sem er lítið og með fáa íbúa, eins og Kjósarhreppur. 

Með þessari vinnu er verið að taka saman í texta og kortlagningu allt sem tengist, 

landmótun, íbúum, jarðvegi, menningu, atvinnu og dýrum. Með því að hafa þessa 

grunnvinnu er mun auðveldara að vinna skipulag fyrir Kjósarhrepp auk þess sem hægt 

er að móta framtíðarsýn sveitarfélagsins. 

Titillinn “Falda perlan” á vel við þegar greiningarvinna hefur verið skoðuð í þessu 

verkefni. Kjósarhreppur hefur upp á margt að bjóða og mörg tækifæri til 

atvinnusköpunar. Verkefnið ætti að vekja áhuga á tækifærum fyrir íbúa auk þess sem 

verkefnið ætti að geta nýst í grunnvinnu fyrir framtíðarskipulag í sveitarfélaginu . 

Aðferðafræði Alta er á stórum skala og því möguleiki á að vinna ítarlegri vinnu fyrir 

hvert svæði með annari aðferðafræði. 
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6. Ályktanir og lokaorð 

Landslagsgreining er verkfæri sem hefur verið notað í meira mæli í skipulagsvinnu 

hér á landi.  

Verkefnið snérist um að vinna landslagsgreiningu í Kjós. Verkefni þetta tel ég 

mikilvægan grunn þegar kemur að mótun framtíðarsýnar sveitarfélagsins auk þess 

sem svona verkefni getur vakið áhuga hjá íbúum, ferðamönnum og öðrum aðilum. 

Verkefni þetta tel ég vera góðan grunn að áframhaldandi vinnu, fara jafnvel ítarlegra í 

öll atriði. Ef unnið verður meira með verkefnið gæta það verið mikilvægur liður í 

mótun framtíðarsýnar fyrir sveitarfélagið auk þess sem það getur nýst í allri 

skipulagsvinnu. 

Landslagsgreiningu ætti að vinna að mínu mati fyrir öll sveitarfélög landsins til þess 

að fá yfirsýn á innviðum fyrir íbúa og sveitastjórnir sveitarfélaga. Ef þessi grunnvinna 

er unnin mun það auðvelda alla skipulagsvinnu og framtíðarsýn fyrir sveitarfélög í 

landinu. 

Frá höfundar hálfu var mjög fróðlegt að vinna að þessu verkefni. Höfundur komst að 

mörgum hlutum sem varða menningu, atvinnulíf og landslagsform sem höfundi finnst 

fróðlegt og sá tækifæri í. Út frá þessari hugsun telur höfundur að hann geti ekki verið 

einn á þessu máli og gæti því þetta verkefni verið áhugavert fyrir aðra aðila. 

Möguleg framtíðarsýn Kjósarhrepps: Í framtíðinni gæti sveitarfélagið verið með mun 

fleiri íbúa en nú er. Með aukinni atvinnu í hreppnum, betri fjarskiptum og afþreyingu 

eru miklar líkur á að fleiri flytji í hreppinn. Kjós verður líklega alltaf 

landbúnaðarhérað en mögulega með aukinni ferðaþjónustu. Aukin gisting og nýting á 

náttúrunni eru möguleikar sem gæti orðið að veruleika. Sundlaug, íþróttaaðstaða, betri 

vegir, betri fjarskipti og hitaveita eru allt hlutir sem eiga eftir að auka á þægindi fyrir 

íbúa hreppsins til framtíðar. 

Framtíðarsýn Karaktersvæða: 

Brynjudalur gæti orðið mikið skógræktarland. Möguleiki á að nýta skóginn í 

timburgerð. Mögulega aukinn landbúnaður en í versta falli leggst hann af. Aukinn 

uppbygging og fleiri íbúar. 

Laxárvogur verður líklega alltaf landbúnaðarland. Aukið fugla- og dýralíf vegna 

friðunar Laxárvogs. Aukin ferðaþjónusta til dæmis út frá sögu Maríuhafnar og 
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Búðarsands. Félagsheimilið Drengur enn þá meira í notkun og íþróttaaðstaða bætt í 

kringum félagsheimilið. Líklega aukin frístundabyggð. 

Hækingsdalur verður með meiri búskap. Líklega meira af rollum og hestum. 

Mögulega ferðaþjónusta í formi gangna og útreiða. Líklega aukin frístundabyggð. 

Laxárdalur verður enn mikið landbúnaðarland vegna gjöfuls jarðvegar. Mögulega þó 

búið að draga úr búskap. Kirkjustaðurinn í byggð og reglulega messur. 

Hitaveitumannvirki risin í kringum hitaveitu 

Meðalfellsvatn, aukin frístundabyggð og ferðaþjónusta. Mögulega meiri almenn 

þjónusta. Búskapur líklega svipaður og nú er. Mikið líf og meiri ársbúseta í 

frístundabyggð. 

Miðdalur verður með enn meiri frístudabyggð. Gisting og ferðaþjónusta á svæðinu. 

Enn þá landbúnaður í einhverjum mæli.  
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