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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.

Jóhann Már Berry
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Ágrip

Víða á Íslandi voru minni þyrpingar húsa þar sem stutt var á miðin og 

fólk gat stundað landbúnað á minni mælikvarða voru algengari á árum 

áður en nú. Um miðja síðustu öld fóru slíka þyrpingar smátt og smátt 

að líða undir lok. Fólk flutti til stærri bæjarkjarna þar sem nóg var um 

atvinnu og samgöngur betri. Á Kleifum í Ólafsfirði stendur slík þyrping 

húsa, þar bjó og starfaði áður fólk. Í dag standa húsin sem tákn liðinna 

tíma sem núverandi eigendur heimsækja í frítíma sínum.

Markmið verkefnisins er að vekja áhuga skipulagsyfirvalda og 

almennings um sögu, framtíð og möguleika Kleifanna. Til að ná þeim 

markmiðum fer fram ítarleg greiningarvinna sem mun verða lykillinn í 

að draga fram sérstöðu svæðisins. 

Í lokin verða dregin saman helstu atriði greiningarinnar og farið yfir 

hvað helstu ógnanir og styrkleika Kleifanna.

Lykilorð: Kleifar, Ólafsfjörður, byggðarþróun, byggðarsaga, 

varðveisla og landnotkun.
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Þakkir

Ég vil byrja á að þakka Ragnari Frank Kristjánssyni, lektor fyrir að 

hafa tekið að sér hlutverk leiðbeinanda og aðstoða mig og komið með 

gagnlegar ábendingar við gerð verkefnisins. Þá vil ég þakka Helenu 

Guttormsdóttur, námsbrautarstjóra Umhverfisskipulagsbrautar fyrir 

að hafa alltaf verið til taks og hafa komið með góðar og gagnlegar 

ábendingar við vinnslu verkefnisins. Íris Stefánsdóttir, tæknifulltrúi 

Fjallabyggðar fær þakkir fyrir að hafa sent mér gögn við vinnslu 

verkefnisins. Móðursystir mín, Paula Kay Newman fær líka þakkir 

fyrir yfirlestur og málfarslega ábendingar. Einnig ber að þakka Þórunni 

Eddu Bjarnadóttur fyrir góðar ábendingar og leiðsögn við uppsetningu 

verkefnisins. Að lokum vil ég þakka samnemendum mínum og vinum 

fyrir veittan stuðning, samhug og aðstoð. Sömuleiðis þakka ég öllum 

þeim sem hjálpuðu mér að afla nauðsynlegra gagna við vinnslu 

verkefnisins. 
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einkenni og menningarsaga Kleifanna sé höfð í fyrirrúmi og að út frá 

þeirri stefnumörkun sé farið í gerð deiliskipulags. Kleifarnar hafa margt 

upp á að bjóða sem frístundabyggð. Svæðið er umvafið háum fjöllum 

sem ýta undir tignarleika svæðisins. Frá Kleifum er mögulegt að stunda 

útivist og fara víða um Tröllaskaga. 

1.	Inngangur

1.1 Tilurð verkefnisins
Við val á B.s. verkefni hafði höfundur hugsað til mismunandi 

umfjöllunarefna. Það var með aðstoð Helenu Guttormsdóttur 

námbrautarstjóra Umhverfisskipulagsins sem hugmyndin að 

landslagsgreiningu og stefnumótun kviknaði. Saman ræddu Helena 

og höfundur styrkleika og áhugasvið höfundar og komust að þeirri 

niðurstöðu að slíkt umfjöllunarefni myndi henta höfundi vel. Kleifarnar 

í Ólafsfirði eru svæði sem höfundur þekkir til og hafði áhuga á að fjalla 

um, þar engin stefnumörkun fyrir hendi og því varð svæðið fyrir valinu. 

Stuttu seinna leitaði höfundur til Ragnars F. Kristjánssonar lektors við 

Landbúnaðarháskóla Íslands með það í huga að biðja hann að vera 

leiðbeinanda verkefnisins. Það gekk eftir og saman mótuðu leiðbeinandi 

og höfundur verkefnið. Þeir voru sammála um að það er ákveðin ógnun 

hve eignarhaldið á Kleifunum er dreift. 

Aðalskipulag Fjallabyggðar greinir frá því að svæðið sé undir 

hverfisvernd. Það er því ljóst að Fjallabyggð telur svæðið áhugavert 

sökum þeirra einkenna sem svæðið býr yfir. 

Nauðsynlegt er að Fjallabyggð vinni að stefnumörkun þar sem staðar-



2

1.2 Markmið verkefnisins
Meginmarkmið þessa verkefnis er að greina Kleifarnar og draga saman 

styrkleika svæðisins sem geta aðstoðað við mótun á framtíðarskipulagi. 

Til að ná meginmarkmiðinu þarf að takast á við eftirfarandi verkefni: 

1. Greiningarverkefni: ástæða til varðveislu.

2. Fyrirmyndir skoðaðar. 

3.	Greining	á	rýmismyndun,	sjónræna	greining,	söguleg	greining,	

greining á sérkennum og ,,seglum” svæðisins. 

Verkefninu er ætlað að sýna að með greiningu á einkennum Kleifa 

er hægt að móta stefnumörkun fyrir svæðið sem mun aðstoða við að 

varðveita þá sérstöðu sem Kleifarnar hafa.
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2.2 Gögn
Við vinnslu verkefnisins var stuðst við fræðibækur og efni af 

veraldarvefnum. Hér verða talin upp helstu gögnin: 

• Bókin Byggðin á Kleifum eftir Friðrik G. Olgeirsson.

• Aðalskipulag Fjallabyggðar 2008 - 2028.

• Landscape Character Assessment - Guidance for England   

 and Scotland gefið út af The Countrysite Agency og Scottish  

 Natural Heritage.

• Ýmsar rafrænar heimildir.

• Myndavél.

• Hugbúnaður Google, GoogleDocs. 

• Tölvuforrið: ArcGIS, Microstation V8i, Adobe InDesing CC,  

 Adobe  Illustrator CC og Adobe Photoshop CC.

2. Gögn og aðferðir

2.1 Vinnuferli
Í upphafi ferlis átti höfundur fund með leiðbeinanda, þá var farið yfir 

sjónarmið og aðferðir sem unnið yrði eftir. Í kjölfarið var ákveðið 

að greina svæðið vel með tilliti til landslags, sögu og menningar og 

vinna í framhaldi framtíðarsviðsmyndir. Höfundur hafði samband við 

tæknifulltrúa Fjallabyggðar og fékk sendan kortagrunn af svæðinu. Við 

landslagsgreininguna var stuðst við kerfi sem byggir á skoskri og enskri 

aðferð, þar sem rýnt er í jarðfræði, gróður- og dýralíf, menningarminjar 

og að lokum menningarlegar skírstkotanir. Því næst lagði höfundur 

fram tvær sviðsmyndir fyrir svæðið og stefnumörkun. Farið var í 

fjórar vettvagnsferðir á Kleifar og svæðið ljósmyndað og kannað. 

Greiningar voru settar fram myndrænt, með kortum og ljósmyndum. 

Því næst greindi höfundur frá sínum vangaveltum og færði rök fyrir 

því að Fjallabyggð ætti að fara í þá vinnu að gera deiliskipulag þar sem 

menning og landslag svæðisins eru í hávegum höfð. 
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2.3 Aðferðir
Landscape Character Assessment á rætur að rekja til Englands og 

Skotlands. Hugsunin er sú að nota greiningaraðferðina sem aðstoð við 

ákvarðanatöku, en ekki sem verkfæri til að standa gegn breytingum sem 

geta haft áhrif á landslagið (Auður Sveinsdóttir, 2014). 

Greiningaraðferðin er notuð sem verkfæri til að skilja hvernig landslagið 

er í dag, hvernig það hefur orðið eins og það er og hvernig breytingar 

verða. Hvað gerir eitt svæði öðruvísi en annað og hver eru einkenni 

ólíkra svæða. Aðferðinni er skipt upp í nokkur þrep og aðlagaði 

höfundur aðferðina að því er hann taldi þörf fyrir greiningu á Kleifunum. 

Í greiningunni stiklar höfundur á stóru í byggðasögu Kleifanna, lýsir 

landnotkun og vatnafari, gróðurfari og dýralífi, landnotkun og búsetu, 

menningarminjum og segir frá menningarlegum skírskotum. Því næst 

leggur höfundur fram tvær sviðsmyndir og svo stefnumörkun fyrir 

svæðið. Einnig ber höfundur svæðið saman við Aðalvík á Hornströndum. 

Að lokum eru niðurstöður og ályktanir teknar saman. 
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2.4 Uppbygging ritgerðar
Verkefninu er skipt í fimm hluta. Í þeim fyrsta er greint frá tilurð og 

markmiðum verkefnisins. Í öðrum hluta er farið yfir vinnuferlið og 

þau gögn sem notuð eru við vinnslu verkefnisins ásamt því að greina 

frá því hvaða aðferð var notuð greiningu á svæðinu. Í næsta hluta er 

athugunarsvæðið kynnt og staðsetning þess útskýrð. Næsti hluti greinir 

frá sögu og greiningu svæðisins. Í fimmta kafla verkefnisins sýnir 

höfundur tvær ólíkar sviðsmyndir af svæðinu og sýnir þannig fram á 

hvernig svæðið gæti mögulega þróast, ásamt því að leggja fram tillögu að 

stefnumörkun fyrir svæðið. Næsti kafli segir frá Aðalvík á Hornströndum 

og hvernig Ísafjarðarbæ hefur tekið til með skipulag svæðisins. Í síðasta 

hluta er verkefnið tekið saman og niðurstöður kynntar.

Tilurð og markmið

Gögn og aðferðir

Athugunarsvæðið

Greiningar á svæðinu

Sviðsmyndir og  
stefnumarkanir

Samanburður

Samantekt og niðurstöður
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3. Athugunarsvæðið

Sveitarfélagið Fjallabyggð er staðsett á Tröllaskaga milli Skagafjarðar 

og Eyjafjarðar. Í Fjallabyggð eru þrír firðir, það eru Siglufjörður, 

Héðinsfjörður og Ólafsfjörður. Fjallaðbyggð varð til árið 2006 með 

kosningu íbúa Siglufjarðar og Ólafsfjarðar (Velferðarráðuneytið, 2006). 

Þéttbýlisstaðirnir Siglufjörður og Ólafsfjörður er tengdir saman með 

jarðgöngum sem liggja um Héðinsfjörð. Viðfangsefni verkefnisins eru 

Kleifar sem eru vestan megin Ólafsfjarðar.

Kleifar

Ólaf
sfj

örð
ur

Mynd 1: Kleifar séðar frá Ólafsfirði í apríl 2017. Mynd 2: Kort sem sýnir hvar Kleifar eru á landinu. 
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3.1 Lega og mörk athugunarsvæðisins
Kleifarnar eru staðsettar vestan megin í Ólafsfirði. Kleifarnar eru lítið 

undirlendi við munn Árdals með háum fjöllum sitthvoru megin dalsins 

og strandlengju Ólafsfjarðar að austan. Mörk svæðisins eru frá innkomu 

svæðisins að Flyðrubekkjará í norðri. Þegar fjallað er um menningarlegar 

skírskotanir er leitað lengra út með Tröllaskaga. 

3.2 Aðliggjandi svæði
Kleifarnar liggja utarlega vestanmegin í Ólafsfirði, rúmleg þremur 

kílómetrum frá byggðarkjarna Ólafsfjarðar. Frá Kleifum liggur 

Árdalur, sem síðan skiptist í, Ytriárdal og Syðriárdal, þaðan má 

ganga á norðanverðan Tröllaskaga í átt að Fossdal, Hvanndölum yfir 

í Héðinsfjörð. Kleifarnar eru á litlu undirlendi þar sem Arnfinnsfjall 

rís í 854 metra hæð og Syðriárhyrna í 724 metra hæð (Landmælingar 

Íslands, 1986).

Syðriárhyrna 724 m.

Arnfinnsfjall 854 m.

Mynd 3: Sýnir legu Kleifa á milli Syðriárhyrnu og Arnfinnsfjalls.

Árdalur
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Syðri-Á Ytri-Á
Ártún Hof Holt Sólheimar Árgerði Búðarhóll

Mynd 4: Kleifar í Ólafsfirði.
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4. Greiningar á svæðinu

4.1 Saga Kleifanna
Landnám

Gunnólfsá utan Kleifa er önnur tveggja landsnámsjarða í Ólafsfirði. 

Sagt er frá því í Landnámabók að þangað hafi komið tveir menn um 900 

frá Noregi. Þeir voru Ólafur bekkur frá Hálogalandi og Gunnólfur hinn 

gamli úr Sogni (Landnámabók (Sturlubók) 2012). Til eru nokkrar gerðir 

Landnámabókar og er sá hængur á að sagan er ónákvæm en getur þó 

í grundvallaratriðum verið rétt. Gunnólfur nam austanverðan fjörðinn 

(Friðrik G. Olgeirsson, 2003). Á 17. öld virðast orðamyndirnar Syðri-Á 

og Ytri-Á hafa fest í sessi (Íslenzkt Fornbréfasafn, 1896). Samkvæmt 

manntalinu frá árinu 1703 voru tuttugu jarðir í byggð í Ólafsfirði 

(Manntalið 1703, 1703).

Landnotkun

Í Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns (1712/1943) er til úttekt 

á jörðum Ytri-Ár og Syðri-Ár. Ytri-Á er lýst svo að engi jarðarinnar séu 

að mestu eyðilögð af skriðum sem koma úr fjallinu, en úthagarnir góðir 

og miklir. Útigangur fyrir fé er gott í landi og í fjörunni, þó þurfti það 

oft nokkurn heystyrk. Kvikfé stafar hætta af sjávargangi í fjörunni og 

snjóflóðum á landi. Hestaganga er í lakara lagi. Lítið er hægt að rista

tóft og mótekja aflögð. Hrís til eldiviðar og kolagerðar er fyrir hendi og 

næg grastekja fyrir heimili. Sæmilega mikill rekaviður fellur til og má 

ábúandinn nýta reka til að halda húsum jarðarinnar við. Ekki er minnst 

á tún. 

Á Syðri-Á var enginu lýst sem slitróttu og töluvert skemmdu af leir 

og snjóflóðum úr fjallinu og úthagarnir nokkuð skemmdir af skriðum. 

Útigangur var verri en á Ytri-Á en fjörubeit góð. Sauðfé stóð hætta af 

sjávargangi og snjóflóðum. Torfrista og grastekja eru heldur lítil, en 

lyngrif til staðar og það nýtt sem eldiviður. 

Mynd 5: Horft yfir tún á Kleifum í átt að Ólafsfirði.
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Sjósókn

Fram til 1908 var útgerðin á Kleifum með þeim hætti að nokkrir árabátar 

voru gerðir út til búdrýginda (Þorvaldur Þorsteinsson, 1995). Aðstaðan 

uppi á landi var ekki talin góð. Þegar best lét áttu útvegsbændur 

verbúðir og hjalla á Kleifum en engin salthús. Útgerð Kleifamanna fór 

að mestu fram frá Löngufjöru (Friðrik G. Olgeirsson, 2003). Tilraunir 

til stórútgerðar hófust árið 1923, með því framtaki sýndu Kleifamenn 

að þeir væru í forsystusveit útgerðarmanna í Ólafsfirði, því báturinn 

Þorgeir goði var sá stærsti sem gerður var út frá Ólafsfirði.

 

Stærri bátar bættust við og árið 1928 lét Sigurður Baldvinsson í Árgerði 

smíða fyrir sig bátinn Þorkel mána EA 440. Þegar bátarnir stækkuðu á 

þriðja áratugnum byrjaði vertíðin fyrr en áður, í apríl eða snemma í maí. 

Þar sem engin höfn var í Ólafsfirði var ekki hægt að hafa bátana heima 

að vetri til og þeir því geymdir á Akureyri yfir vetrartímann. Bátum hélt 

áfram að fjölga á næstu árum og stækkuðu þeir jafnframt en um miðja 

20. öld tók fólki á Kleifum að fækka og um leið fór bátum fækkandi.

Mynd 6: Bryggjan í Löngufjöru. 
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Byggð tók að vaxa

Um aldamótin 1900 voru byggð nokkur hús á Kleifum, hús sem 

kölluðust grasbýli eða tómthús, því þeim fylgdi engin jörð. Húsunum 

fjölgaði á næstu árum. Þegar byggðin stóð í sem mestum blóma voru 11 

íbúðarhús á Kleifum og í flestum þeirra bjuggu tvær eða fleiri fjölskyldur 

(Friðrik G. Olgeirsson, 1985). Byggðin laut að mestu sömu lögmálum 

og þéttbýlismyndunin í Ólafsfirði eftir 1883, það sem mestu skipti var 

skortur á jarðnæði, mikil fátækt, neikvæð áhrif veðurfars á landbúnað, 

vaxandi saltfiskverkun og ný tækifæri í sjávarútvegi. Fólki fjölgaði 

hægt og rólega í Ólafsfirði og voru íbúar orðnir 312 árið 1899. Ekki 

var hægt að koma öllu þessu fólki fyrir á þeim bæjum sem fyrir voru 

og því fjölgaði býlum í Ólafsfirði eftir því sem leið á öldina. Byggðin 

þandist smá saman út þar til ekki var pláss fyrir fleira fólk í sveitinni. Á 

sama tíma voru að opnast fleiri möguleikar í sjósókn og saltfiskverkun. 

Fólk gat því byggt sér hús á Kleifum og átt þar heima þótt það hefði 

ekki jarðarnot, sjósóknin var lifibrauðið. Flestar fjölskyldur leigðu þó 

lítinn túnblett af bændum á Ytri-Á og Syðri-Á og höfðu fáeinar kindur 

(Friðrik G. Olgeirsson, 2003). Þegar mest lét bjuggu um 70 manns á 

Kleifum í kringum 1940, eftir það fækkaði fólkinu og lagðist byggð 

alveg af árið 1997.

20. öldin

Á 20. öldinni má segja að byggðin hafi staðið í blóma, þar var blandaður 

búskapur með kýr og kindur (Friðrik G. Olgeirsson, 2003). Stærst á 

lögbýlunum tveimur, Ytri-Á og Syðri-Á, en minni á grasbýlunum, 

þar sem sjósókn og fiskverkun voru í flestum tilvikum aðalstarf fólks. 

Túnin á Kleifum voru lítil um aldamótin 1900. Þeir sem settust að á 

grasbýlunum leigðu eða keyptu sér lítil tún í kringum hús sín þar 

sem þeir heyjuðu fyrir fáeinar skepnur. Sumir fengu þó óræktað land 

hjá bóndanum á Syðri-Á og breyttu í tún. Kleifamenn nýttu flest þau 

hlunnindi sem þeir gátu haft af jörðum sínum. Mótekja í bölum og í 

holtasundum. Mónum var staflað í hlaða og stóðu þeir stundum fram á 

vetur, en var þá ekið heim á sleðum. Einnig var mórinn sóttur í poka á 

haustin. Berjaspretta var mikil á báðum lögbýlunum, fugl var skotinn og 

egg tekin. Nýting rekaviðs var líka þó nokkur, en erfitt gat verið að ná 

honum vegna sjógangs og vegna þess hve fjörur voru mjóar og grýttar. 
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Framfaramál

Sem dæmi um framfaramál á Kleifum og drifkraft heimamanna má nefna 

að bændur á Kleifum smíðuðu eigin trébryggju í Löngufjöru um 1915 

(Friðrik G. Olgeirsson, 2003). Á þriðja áratugnum var ný bryggja reist 

við Sturlasker, sú bryggja skemmdist oft í brimróti á vetrum og þurfti því 

oftast að endurgera hana að vori. Árið 1939 sameinuðust útgerðarmenn 

tveggja stærstu bátanna um gerð nýrrar bryggju í Löngufjöru, norðan 

við Sturlaskersbryggjuna. Plan var steypt yfir klöpp og náði það nokkuð 

út í sjó, steyptu járnbentu keri var síðan sökkt um 30 metrum frá planinu 

á dýpi sem reiknað var með að nægði 50 - 100 tonna skipum. Kerið 

var fyllt af grjóti og svo var trébryggja byggð á bilinu milli plansins og 

kersins. Frágangurinn á trébryggjunni var til bráðabirgða og var ekki

Mynd 7: Gunnólfsárvirkjun.

að fullu gengið frá henni fyrr en seinna. Árið 1962 var loks ráðist í gerð 

steyptar bryggju út í kerið.

Það var svo árið 1933 sem Kleifamenn virkjuðu Gunnólfsá og byggðu 

raforkuver, rúmum áratug  áður en Rafveita Ólafsfjarðar tók til starfa. 

Raforkuverið hefur ekki verið starfsrækt síðan 1970. 

Árið 1942 var hafist handa við veglagninu út á Kleifar, fram að því 

hafði verið farið fótgangandi um svokallaða Nafagötu eða með bát til 

Ólafsfjarðar. Verkið var erfitt og seinlegt og voru uppfyllingar allt að 

tvær mannhæðir. Árið 1946 var vegurinn kominn áleiðis að Kleifum, ári 

seinna tengdist hann Syðri-Á og nokkrum árum seinna var hann kominn 

að Ytri-Á. 
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4.2 Húsin á Kleifum
Hér verða kynnt þau hús sem eitt sinn var búið í á Kleifum og standa 

enn. Lögbýlin tvö, Ytri-Á og Syðri-Á, og svo grasbýlin sem voru reist á 

síðustu öld. Nokkur hús hafa horfið með tímanum og önnur hafa verið 

byggð síðan byggðin tók að minnka, en afkomendur Kleifamanna hafa 

reist sér frístundahús á svæðinu á síðustu árum.

Ytri-Á hafði lengi verið meðal reisulegustu bæja í Ólafsfirði en var um 

aldamótin 1900 orðinn gamall og illa farinn. Árið 1919 var bærinn að 

mestu rifinn í staðinn byggt timburhús. Árið 1922 var byggt tveggja

Mynd 8: Ytri-Á. Mynd 9: Syðri-Á.

hæða steinsteypt hús við hlið þessa húss og voru þá steyptir veggir utan 

um timburhúsið (Sigvaldi Grímssonar, bréf, 2. október 1919).

Á Syðri-Á var byggt tveggja hæða timburhús framan við gamla torfbæinn 

sem svo var rifinn, en á árunum 1925-1928 var annað timburhús byggt 

og tengt við það eldra. Húsið sem stendur á Syðri-Á í dag er þriggja 

hæða steinsteypt hús sem var byggt árið 1959.
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Búðarhóll reis fyrst sem torfbær 

árið 1873 (Þorsteinn Mattíasson 

& Þórdís Tryggvadóttir, 1974). 

Hann var svo rifinn þegar 

timburhús með steyptum grunni 

var byggt árið 1922.

Árgerði var upphaflega torfbær 

byggður 1899. Árið 1921 var 

torfbærinn rifinn og lítið timburhús 

byggt. Árið 1933 reis stærra og 

veglegra timburhús sem stendur 

enn (Friðrik G. Olgeirsson, 2003).

Ártún var upphaflega byggt sem 

fjárhús og smíðahús úr torfi og 

timbri. Árið 1916 hófst búseta 

í Ártúni. Um 1930 var nýtt 

járnklætt timburhús reist (Friðrik 

G. Olgeirsson, 2003).

Hof er timburhús sem var reist 

árið 1930. Hof er stórt og vandað 

þriggja hæða með risi og stendur 

norðan við Ártún (Gunnar 

Björnsson, viðtal, 27. September 

2001).

Holt var byggt árið 1933.  Eftir 

að síðustu ábúendurnir fluttu frá 

Holti var húsinu breytt og það 

notað sem skólahús (Friðrik G. 

Olgeirsson, 2003).

Sólheimar er 124 fermetra 

timburhús byggt árið 1965. Þar 

var föst búseta þar til ársins 1997, 

þegar Sigurfinnur Ólafsson, 

síðasti ábúandinn á Kleifum lést 

(Friðrik G. Olgeirsson, 2003).

Mynd 10: Búðarhóll.

Mynd 11: Árgerði.

Mynd 12: Ártún.

Mynd 13: Hof.

Mynd 14: Holt.

Mynd 15: Sólheimar.
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4.3 Jarðfræði og landmótun
Á norð-austurlandi er fjallgarður sem nefndur er Tröllaskagi. Hann er 

um 35 km breiður frá austri til vesturs og um 80 km langur frá norðri 

til suðurs (Ágúst Guðmundsson, Walter Fahrnberger & Haraldur 

Hallsteinsson, 2001). Svæðið er hálent en sundurskorið af djúpum 

dölum með hamrabrúnir. Bergrunnur Tröllaskaga er byggður upp af 

hraunlögum sem runnu á tertíertíma og eru elstu lögin á utanverðum 

skaganum um 11 milljón ára gömul (Aðalskipulag Fjallbyggðar, 

2010). Á ísaldarskeiðunum hafa öflugir skriðjöklar sorfið til fjöll og 

skafið niður skálar og dali. Þar eru margir tindar og þverhnípt fjöll 

sem steypast til sjávar. Firðirnir er þröngir og með litlu undirlendi. 

Ólafsfjörður er um 5 km langur fjörður, frá fjarðarbotninum tekur svo við 

um 14 km langur dalur. Kleifarnar eru staðsettar vestanmegin í Ólafsfirði 

á litlu undirlendi, milli Syðriárhyrnu og Arnfinnsfjalls. Upp frá Kleifum 

liggur Árdalur sem síðan skiptist í tvo dali, Ytriárdal og Syðriárdal.  

Rúmir þrír kílómetrar er frá Kleifum að nyrðri enda Tröllaskaga. Þegar 

kort með hæðarlínum er skoðað má sjá að Kleifarnar eru eina svæðið á 

þessum stað þar sem undirlendi hefur myndast. Svæðið er mjög ójafnt. 

Hæsti tindur við Kleifarnar er tindur Arnfinnsfjalls sem er 843 m á hæð 

(Landmælingar Íslands, 1986).

Mynd 16: Hér sést hvernig landið hefur mótast á Kleifum. 
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4.4 Vatnafar
Þegar kortavefsjá Fjallabyggðar er skoðuð sést að ein á rennur um Kleifar, 

það er Gunnólfsá, áin rennur niður Syðriárdal þar sem Rauðskarðsá 

rennur saman við hana. Áleiðis rennur Gunnólfsá svo niður Árdal og 

fram af Kleifum til sjávar. Áin var virkjuð árið 1933 og framleiddi um 

tíma rafmagn fyrir Kleifamenn. Ljóst er á landslaginu við Kleifarnar 

að litlar skriður eiga það til að falla frá fjöllunum, þær eru þó litlar og 

ná ekki niður til byggðarinnar. Kleifarnar eru sem fyrr sagði staðsettar 

vestan megin í Ólafsfirði og því hafið eitt austan megin við Kleifarnar.

4.5 Gróðurfar
Gróðurfar á Kleifum einkennist af gróðri sem þrífst neðan til í fjöllum, 

hlíðarbrekkum, lyngmelum, mólendi og á snjóþungum stöðum. 

Sjaldgæfar plöntur á landsvísu er að finna á Kleifum, s.s. skollakambur, 

þúsundblaðarós, skjaldburkni, lyngjafna, litunarjafna, bláklukkulyng, 

skollaber, skrautpunt og hjartafífill, nokkuð af brönugrösum, hárdeplu 

og fjandafælu (Aðalskipulag Fjallbyggðar, 2010). Aðalheimkynni 

hjartafífils og bláklukkulyngs er beggja vegna Eyjafjarðar. Enginn 

gróður á Kleifum er á válista.

Frá Kleifum og inn með Ytriárdal má finna mikið lyngmóum með 

aðalbláberjalyngi, bláberjalyngi og krækilyngi.

Skollakambur
Bláklukkulyng

Mynd 17: Vatnafar á Kleifum. Mynd 18: Dæmi um flóruna á Kleifum. Höf: Hörður Kristinsson.

Lyngjafni
Skollaber

Hjartafífill
Fjandafæla
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4.6 Fuglalíf
Fuglalíf er áberandi við Kleifar og í Ólafsfirði. Mófuglar og sjófuglar 

þar helst. Af mófuglum má nefna rjúpu, tjald, sandlóu, heiðlóu, sendling, 

hrossagauk, jaðraka og spóa. Í aðalskipulagi Fjallabyggðar eru taldar 

upp eftirfarandi tegundir sjófugla: fýll, kjói, silfurmáfur, hettumáfur, rita 

og kría. Stöku sinnum má sjá hrafn. Allar þessar tegundir er algengar og 

útbreiddar hér á landi (Ólafur K. Níelsson, 2001).

4.7 Veðurfar
Kleifarnar eru snjóþungt svæði líkt og Ólafsfjörður. Veðurfar er nokkuð 

frábrugðið því sem víðast er á Íslandi, sökum hárra fjalla og nálægðar 

við opið haf móti norðri (Aðalskipulag Fjallbyggðar, 2010). Nálægðin 

við hafið dempar hitafar, ekki er eins hlýtt á sumrum og inni í landi og 

ekki er eins kalt vetrum eins og inni í landi. Algengustu áttirnar laga sig 

að landslaginu og koma því úr suðvestri og norðaustri. Suðvestan áttin 

vegur þyngra að vetri og er hún jafnframt sú sterkasta. Úrkoma fellur 

eingöngu úr norðaustlægum áttum yfir vetrarmánuðina, þá sem slydda 

eða snjór. Sólarhringsúrkoma hefur mælst rúmir 190 mm og ársúrkoma 

er um 1300 - 1500 mm í Fjallabyggð.

Mynd 19: Fuglar í fjörunni við Kleifar.
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4.8 Landnotkun
Í dag er ekki föst búseta á Kleifum. Þar standa hús sem voru að mestu 

reist á árunum 1920-1960. Á síðari árum hafa nokkur frístundahús risið. 

Svæðið fellur undir hverfisvernd í aðalskiplagi Fjallabyggðar (2010). 

Þar er talað um verndun á yfirbragði núverandi mannvirkja auk þess 

sem landeigendum sé gert kleift að halda áfram þeirri landnotkun sem 

saga staðarins byggir á, þ.e. sauðfjárbúskap og útgerð. Á þeim tíma sem 

Kleifarnar voru í byggð var landið nýtt af þeim sem þar bjuggu undir 

sjálfsþurftarbúskap, tún voru í rækt og landið nýtt til beitar. Landið er enn 

í dag nýtt að hluta til sláttar og beita af þeim sem stunda frístundarbúskap 

á Kleifum. 

Kleifarnar nýtast í dag sem útivistarsvæði meðal annars, svæðið er 

nýtt til gönguskíða á vetrarmánuðum, einnig sem vélsleða eigendur 

leggja upp frá Kleifum á ferðum sínum um Tröllaskaga. Þaðan liggja  

gönguleiðir, t.d. yfir í Héðinsfjörð og inn í Fossdal. Þaðan er líka hægt 

að tína ber á haustmánuðum. 

Mynd 20: Séð frá hlíðum Syðriárhyrnu yfir Kleifar.
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4.9 Samgöngur
Akvegur liggur að Kleifum frá Ólafsfirði, um 3 kílómetrar eru frá 

Ólafsfirði og út að Kleifum. Vegurinn er lítið uppbyggður, með bundnu 

slitlagi og í þokkalegu ástandi. Nokkuð snjóþungt getur verið á veginum 

að vetrum.  Þegar komið er inn á sjálfar Kleifarnar tekur við vegur 

með bundnu slitlagi sem liggur lítið upp byggður í landinu og fylgir 

því áleiðis að brúnni sem liggur yfir að Ytri-Á. Vegurinn liggur nokkuð 

beinn að Árgerði þar sem hann fylgir brekku niður að Gunnólfsá. Aðrir 

vegir og slóðar á svæðinu eru malarvegir og liggja vel að landinu. 

Bryggjan í Löngufjöru er ekki notuð í dag og er í slæmu ástandi. Engar 

merktar gönguleiðir eru út að Kleifum og notast gangandi vegfarendur 

við veginn.

Mynd 21: Vegurinn að Kleifum. Mynd 22: Aðkoman að Kleifum.
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4.10 Menningarminjar
Á Kleifum standa hús sem voru reist í byrjun 20. aldar, öll hafa þau 

svipuð stíleinkenni, þ.e. háreist, tvílift á kjallara, oft með kvistum. Húsin 

standa dreifð um svæðið, oft uppi á hæðum svo þau eru vel sýnileg í 

landslaginu. Árið 1933 var virkjun reist á Kleifum, Gunnólfsárvirkjun, 

hún stendur enn þó hún sé hætt að sinna sínu hlutverki, en henni er 

haldið við. 

Samkvæmt aðalskiplagi Fjallabyggðar (2010) falla Kleifarnar undir 

hverfisvernd. Þar segir svo: 

Byggingaþyrpingin á Kleifum einkennist af sérstökum byggingarstíl og sögulegri 

tengingu við útgerð og landbúnað. Aðalskipulagstillagan gerir því ráð fyrir 

hverfisverndarákvæðum á Kleifum. Einkenni húsagerðar er að flest eru þau háreist, 

tvílyft á kjallara gjarnan með kvistum a.m.k. á framhlið húsanna og flest eru þau 

timburhús með bárujárni eða forsköluð og voru byggð á tímabilinu 1930-1960. 

Hverfisverndin felur í sér verndun á yfirbragði núverandi mannvirkja, auk þess sem 

landeigendum verður gert kleift að halda áfram þeirri landnotkun sem saga staðarins 

er byggð á, þ.e. sauðfjárbúskap og útgerð. Frekari uppbygging á Kleifum krefst 

deiliskipulags og framkvæmdaleyfis en ný mannvirki skulu fylgja þeim byggingarstíl 

sem fyrir er á staðnum. Um nánari stefnumörkun vísast í gerð deiliskipulags svæðisins 

(Aðalskipulag Fjallbyggðar, 2010).

Fornleifaskráning hefur farið fram í Fjallabyggð, engar fornleifar eru 

friðlýstar en þrjú hús á Siglufirði og tvær kirkjur í Ólafsfirði eru vernduð 

(Aðalskipulag Fjallbyggðar, 2010).

Samkvæmt lista sem byggður er á tillögum Fornleifastofnunar Íslands 

er tekið fram að sel sem finnast í landi Ytri-Ár henti vel til verndunar- 

og kynningar. Ekki eru mörg sel varðveitt í Ólafsfirði, hafa því selin í 

landi Ytri-Ár sérstakt gildi. 

4.11 Menningarlegar skírskotanir
Hér verður fjallað um gönguleiðir frá Kleifunum sem og þjóðsögu þar 

sem svæðið í kring kemur við sögu. 

Gönguleiðir

Mikil útivist er stunduð frá Kleifum, þaðan er hægt að ganga vestur fyrir 

Tröllaskaga, yfir í Héðinsfjörð og áleiðis yfir í Siglufjörð, má þar helst 

nefna göngurnar um Rauðskörð, Fossbrekkur og yfir í Hvanndali. Þetta 

eru göngur sem taka allar um 6-7 klukkustundir og eru í kringum 10 km 

að lengd (Fjallabyggð, 2017). 
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Þjóðsögur

Til eru nokkuð margar þjóðsögur frá svæðinu í kringum Kleifar. Þar hafa 

tröll og draugar komið við sögu á jafn dramatískan hátt og landslagið er. 

Í Hvanndalabjörgum er sögð mikil tröllabyggð, og dregur Tröllaskagi 

nafnið sitt af þjóðsögunum um tröllin sem þar eiga að búa. Í kvæðinu 

Konan í Hvanndalabjörgum segir Jón Trausti ,,Rísa þar gegn norðrinu 

risalegfjöll, hvergi eru meiri og magnaðri tröll” (Fjallabyggð, 2017). 

Jón orti kvæðið eftir þjóðsögu um konu sem hvarf í Hvanndalabjörgum 

frá manni sínum í Málmey í Skagafirði. Leitaði maður hennar þá til séra 

Hálfdánar Narfasonar til þess að hafa upp á konunni. Þeir halda áleiðis 

að Tröllaskaga uns þeir stöðva fyrir framan Hvanndalabjarg. Þar var að 

sjá eins og stóra hurð í bjarginu sem opnast og þar koma út tvær helbláar 

tröllkonur og leiða þær á milli sín þriðju tröllkonuna sem var nokkru 

minni, en helblá með hvítan kross á enninu. Þá segir segir presturinn 

,,Þarna sérðu konu þína, Jón”.

Mynd 23: Hlíðar Arnfinnsfjalls.
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5. Framtíð Kleifa

Í aðalskipulagi Fjallabyggðar (2010) eru Kleifar undir hverfisvernd eins 

og fyrr hefur verið greint frá. Hverfisvernd er skilgreind í skipulagslögum 

sem ákvæði í svæðis-, aðal- eða deiliskipulagi um verndun sérkenna 

eldri byggðar, annarra menningarsögulegra minja eða náttúruminja 

(Skipulagslög nr 123/2010). Þá er jafnframt tekið fram að ákvæði um 

hverfisvernd sé notað ef að viðkomandi svæði fellur ekki undir friðun 

samkvæmt öðrum lögum. 

Í aðalskipulagi Fjallabyggðar (2010) er tekið fram að frekari uppbygging 

á Kleifum krefjist deiliskipulags og framkvæmdaleyfis. Um nánari 

stefnumörkun vísast í gerð deiliskipulags. 

Í þessum hluta verkefnisins ætlar höfundur að setja fram tvær sviðsmyndir 

og að lokum mun höfundur leggja fram tillögu að stefnumörkun fyrir 

svæðið. Í fyrstu sviðsmyndinni verður lögð áhersla á skógrækt á 

svæðinu. Í seinni sviðsmyndinni verður lögð áhersla á uppbyggingu 

hjólhýsasvæðis á sem hagkvæmasta hátt auk skógræktar. Í ljósi þess að 

engin stefnumörkun er til fyrir svæðið er möguleiki á að sviðsmyndirnar 

taki á sig raunverulega mynd, taki landeigendur sig saman um að láta 

slíka landnotkun verða að veruleika.

Mynd 24: Hjólhýsum hefur verið komið fyrir á Kleifum.

Mynd 25: Sumarhús hafa á síðustu árum verið reist á Kleifum. 
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5.1 Sviðsmynd 1
Í þessari sviðsmynd er svæðið á Kleifum nýtt undir skógrækt ásamt því 

að þau hús sem fyrir eru standa áfram í óbreyttri mynd. Lönd Syðri-Ár 

og Ytri-Ár verða nýtt áleiðis inn Árdalinn og upp hlíðar Syðriárhyrnu 

og Arnfinnsfjalls undir skógrækt, allt að 100 m hæð, samtals 1,18 

ferkílómetrar. 

Landið skal ræktað með barr- og lauftrjám, þá stafafuru, síberíu- og 

rússalerki, alaskaösp, birki og víði. Eftir 20 - 25 ár ættu trén að hafa 

náð allt að 10 - 15 metra hæð, misjafnt eftir tegundum (Ólafur Sturla 

Njálsson, 2005). Mikilvægt er að velja svæði fyrir hverja trjátegund 

með aðgát, t.d. þarf að hafa lerkið helst innarlega í skógræktinni þar 

sem skjól er gott þar sem lerkið þarf meira skjól en hinar tegundirnar. Í 

dag er ekki mikið um gróður á Kleifum, skógrækt myndi því hafa áhrif 

á svæðið, breyta ásýnd þess og veðurfari. Með aukinni skógrækt myndi 

skuggavarp aukast á Kleifum og þar með hafa áhrif á gróðurfar (Ásrún 

Elmarsdóttir, Borgþór Magnússon & Bjarni D. Sigurðsson, 2007).

Skógrækt myndi auka fjölbreytni til útivistar á Kleifum, en með skógrækt 

væri hægt að fjölga áningarstöðum í skjóli fyrir veðri og vindum og 

útbúa lundi þar sem fólk gæti safnast saman. 

Skógar gegna mikilvægu hlutverki í baráttunni gegn loftlagsbreytingum, 

skógar binda kolefni í jörðu og hjálpa þannig til við að draga úr 

gróðurhúsaáhrifum, þá veldur eyðing skóga um 20% af allri losun 

gróðurhúsalofttegunda í andrúmsloftið (Skógræktin, 2017). Þannig 

yrði landið á Kleifum nýtt til að binda kolefni og þar með berjast gegn 

loftlagsbreytingum. 

Með skógrækt sem þessari breytist ásýnd Kleifanna mikið. Fyrir er 

landslagið bert og gömlu mannvirkin á svæðinu standa sem kennileiti 

á Kleifunum. Skógræktin myndi að stórum hluta fela þessi hús eða 

gleypa ásýnd þeirra, nema þá einna helst Syðri-Á, Búðarhól og Árgerði 

sem ennþá væru með opna sjónlínu til sjávar og standa það vel frá 

skógræktinni að tréin myndu ekki gleypa ásýnd húsanna. Skógrækt sem 

þessi myndi líka breyta landnotkuninni, svæði þar sem áður voru tún í 

rækt myndu núna nýtast undir skóglendi. 

Á næstu síðu má sjá kort sem sýnir sviðsett skógræktarsvæði á Kleifum. 
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500 m

Skógrækt

Mynd 26: Sviðsett skógræktarsvæði á Kleifum. 
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5.2 Sviðsmynd 2
Í þessari sviðsmynd er gert ráð fyrir að landið sunnan Gunnólfsár, land 

Syðri-Ár, verði nýtt undir hjólhýsi, og norðan Gunnólfsár, í landi Ytri-Á, 

verði ræktaður upp skógur með barr- og lauftrjám að sömu fyrirmynd 

og í fyrri sviðsmynd. 

Eigendur hjólhýsa geta lagt hjólhýsum sínum á varanlegum stað og 

komið sér upp afdrepi í kringum þau, t.d. með því að reisa sólpalla og 

rækta einkagarða. Samkvæmt þessari sviðsmynd er gert ráð fyrir allt að 

30 hjólhýsum á svæðinu. Slík byggð myndi kalla á þjónustuhús þar sem 

sturtu- og þvottaaðstaða væri til staðar, að öðru leiti er gert ráð fyrir að 

fólk sem komi þar til dvala sæki sér aðra þjónustu í Ólafsfirði, líkt og 

húseigendur á Kleifum gera. 

Til að geta komið hjólhýsum fyrir á svæðinu þarf að leggja vegi eða 

slóða um svæðið þar sem áætluð byggð á að standa. Slíkur vegur myndi 

taka landrými og breyta ásýnd Kleifanna. Þess konar byggð myndi gera 

fleiri aðilum kleift að eignast aðsetur á Kleifum. Þar sem afkomendur 

Kleifamanna eru orðnir margir er þetta góð leið til að tryggja að sem 

flestir fái sitt eigið dvalarsvæði á Kleifum. Sviðsmynd sem þessi myndi 

hafa áhrif á landnotkunina og þau tún sem hafa í gegnum tíðina verið 

notuð til sauðfjárbúskapar eða sláttar myndu öll vera nýtt undir hjólhýsin 

eða skógrækt. 

Hér myndi ásýnd svæðisins breytast mjög. Sunnan Gunnólfsár, í landi

Syðri-Ár þar sem hjólhýsin munu standa mun ásýndin og upplifunin 

breytast á þá vegu að í stað þess að upplifa víðerni og sjá gömlu húsin 

innan um það landslag sem fyrir er verður landslagið meira manngert. 

Skipulögð lega hjólhýsa með sólpöllum og mismunandi nærsvæðum 

þeirra mun draga úr þeirri upplifun sem einkennandi byggingastíll 

gömlu húsanna í landslaginu bjóða upp á. Á meðan upplifunin breytist 

með þeim hætti sem höfundur greindi frá hér að ofan mun skógur standa 

norðan Gunnólfsár og breyta sjónlínunni norður með firðinum, í stað 

þess að sjá til hafs standa þar græn tré.

Í þessari sviðsmynd er engin stefna tekin varðandi uppbygginguna 

sjálfa, eigendum er frjálst að haga nærumhverfi hjólhýsanna eftir því 

sem þeir vilja, engin stefna er tekin varðandi ásýnd timburpalla eða 

gróðurs á svæðinu. 

Á næstu tveimur síðum eru kort sem sýna sviðsmyndina.
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Skógrækt

Hjólhýsabyggð

500 m

Mynd 27: Sviðsett hjólhýsa- og skógræktarsvæði á Kleifum.
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[Academic use only] 

100 m

Mynd 28: Kort sem sýnir nærmynd af sviðsettu hjólhýsasvæði á Kleifum.
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5.3 Tillaga að stefnumörkun
Svæðið fellur undir hverfisvernd eins og áður hefur verið tekið fram, 

ástæða þess er að sveitarfélagið sér ástæðu til þess að varðveita yfirbragð 

núverandi mannvirkja og vill gera landeigendum kleift að halda áfram 

þeirri landnotkun sem saga staðarins byggir á. Hér mun höfundur leggja 

fram tillögu að stefnumótun fyrir svæðið.

Samgöngur

Höfundur leggur til að breytingar verði ekki gerðar á þeim vegum og 

slóðum á svæðinu sem þar eru og ef að komi til þess að þurfi að leggja 

nýja slóða upp að nýjum byggingum á svæðinu skulu þeir fylgja ásýnd 

eldri vega og slóða á svæðinu. Með því að gæta þess að vegir um svæðið 

hafi sömu ásýnd og þeir sem fyrir eru er tryggt að þeir breyti ekki ásýnd 

svæðisins og að gangandi vegfarendur og þau dýr sem eru á svæðinu sé 

aldrei ógnað af akandi umferð heldur geti farið óáreitt um svæðið.  

Stefnt skal að endurbyggingu og viðhaldi á gömlu bryggjunni í 

Löngufjöru. Bryggjan er mannvirki sem gerði útgerð á svæðinu og 

samgöngur að raunveruleika þegar byggð var á Kleifum, því telur 

höfundur að nauðsynlegt sé að varðveita bryggjuna og að hún sé í 

nothæfu ástandi. Auk þess sem frá henni er góð tenging við strandlínu 

svæðisins. 

Að sama skapi skal brúin yfir Gunnólfsá og Gunnólfsárvirkjun haldið 

við samkvæmt upprunalegri ásýnd. 

Mynd 29: Vegslóði að bryggjunni í Löngufjöru.
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Landnotkun

Áframhaldandi landnotkun í þeirri mynd sem saga staðarins byggir 

á er nauðsynleg að mati höfundar til að varðveita þá ásýnd og þær 

menningarminjar sem fyrir eru á Kleifum. Tún sem eru í rækt skulu 

vera svo áfram og þau svæði sem hafa verið nýtt undir beit skulu áfram 

vera nýtt undir slíkt. Þá skal landið á milli bygginga á svæðinu haldast 

óbreytt, þ.e. opið og útsýni gott. Ekki skal girða af einstaka jarðir að 

neinu leiti nema í þeirri mynd sem fyrir er.

Gróðurfar

Ekki skal með neinum hætti hafa áhrif á gróðurfar á Kleifum, allt 

jarðrask skal taka mið að því. Gróðursetning er leyfð innan einkagarða 

á Kleifum og skulu einkagarðar vera látlausir og í takt við þá ásýnd sem 

fyrir er á svæðinu. Skógrækt skal ekki leyfð á Kleifum til að tryggja að 

ásýnd á Kleifum breytist ekki. 

Mynd 30: Gömul landbúnaðartæki. 
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Strandlína

Til að tryggja aðgengi að náttúrulegri strandlínu skal strandlínan 

varðveitt í þeirri mynd sem hún býr yfir í dag. Með varðveislu haldast 

gæði svæðisins og náttúruleg tenging. Sjórinn skal þó halda áfram að 

móta strandlínuna og skal öll skipulagning svæðisins taka mið að því hún 

geti breyst með tíð og tíma í takt við stjórn hafsins. Engir varnargarðar 

skulu reistir við strandlínuna til að tryggja að náttúruleg ásýnd haldist. 

Þó skal þeim varnargarði sem er við bryggjuna í Löngufjöru haldið við 

í núverandi mynd. 

Mynd 31: Varnargarðurinn við bryggjuna í Löngufjöru. Mynd 32: Sýnir strandlínuna við Kleifar.
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Mannvirki

Stuðlað skal að verndun mannvirkja sem fyrir eru og viðhaldi þeirra. 

Húsin sem fyrir eru á svæðinu hafa það sameiginlegt að vera flest byggð 

á árunum 1920-1960, með steyptum kjallara, 1-2 hæðir, með kvistum. 

Einkagarðar við einstök hús ættu að vera með látlausum hætti. Girðingar 

um einkagarða ættu einnig að vera með látlausum hætti og ásýnd þeirra 

að taka mið af ásýnd húsanna sem þær standa við. Allar nýjar byggingar 

sem rísa skulu taka mið að því og falla undir sömu ásýnd og falla vel að 

heildarbrag Kleifanna.

Menningarminjar

Saga Kleifanna er um margt sérstæð og leggur höfundur til að 

upplýsingaskilti verði sett við hús og aðra merka sögulega staði á 

Kleifum. Gæta skal að skiltin séu í takt við ásýnd svæðisins og að stuðst 

verði við efnisval sem eigi beina skírskotun í aðrar eindir svæðisins.

Mynd 33: Jaðar er dæmi um nýlegt hús sem fellur vel að byggðinni. Mynd 34: Upplýsingaskilti við Gunnólfsárvirkjun.
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Ásýnd og upplifun

Það er mat höfundar að mikilvægt er að varðveita ásýnd Kleifanna og 

svæðisins í kring. Þegar komið er inn á svæðið standa húsin í óreglulegu 

skipulagi sem ákveðin kennileiti. Gróður er lítill á svæðinu, nema þá 

í litlum einkagörðum við sjálf húsin. Nauðsynlegt að viðhalda því 

skipulagi til að tryggja að víðáttan og opna landslagið haldist. Frá 

Kleifum er útsýnið gott, ekkert hindrar útsýnið nema þau hús sem eru 

á svæðinu en þau eru öll í svipuðum stíl byggð á svipuðum tíma og 

mynda því ákveðna heild með opnu landslaginu og öðrum mannvirkjum 

á svæðinu. 

Þá telur höfundur mikilvægt að mannvirki og gróður komi til með að 

hafa sem minnst áhrif á verðurfar og hljóðflæði sem er á Kleifum. Það 

er hluti af upplifun svæðisins að finna fyrir vindi og heyra í sjónum 

og fuglum. Með breytingu á ásýnd svæðisins, eins og gjörbreyttri 

mannvirkjagerð eða skógrækt myndu þessir eiginleikar hverfa.

Mynd 35: Séð frá Sólheimum yfir að Ólafsfjarðarmúla.
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5.4 Samanburður
Á Hornströndum er byggð ekki ósvipuð Kleifum, sem kallast Aðalvík. 

Helsti munur á Aðalvík og Kleifum er sá að í Aðalvík er ekki eins stutt 

í byggð og þaðan er einungis hægt að komast sjóleiðina eða gangandi. 

Hornstrandir hafa verið friðaðar og hefur Ísafjarðarbær myndað 

stefnu um hvernig nýta skuli land og hvernig mannvirki skuli rísa á 

svæðum sem hafa verið friðlýst og þeim sem falla undir hverfisvernd. 

Þar er tekið fram að markmiðið sé að tryggja langtíma verndun þeirra 

auðlinda sem geta aukið velferð íbúa og gesta á svæðinu (Aðalskipulag 

Ísafjarðarbæjar, 2009). Í aðalskipulagi kemur fram að gera þurfi grein 

fyrir áhrifum deiliskipulags í samræmi við staðlaða matstöflu. Með 

þessu er tryggt að við ákvarðanatöku sé tekið tillit til áhrifa á umhverfi 

og samfélag og að unnið sé í samræmi við markmið aðalskipulagsins. 

Þetta ferli auðveldar meðferð umsókna um framkvæmdir og tryggir 

jafnrétti allra hagsmunaaðila. 

Á svæðinu lögð er megináhersla á að viðhalda ásýnd svæðisins eins og 

það var í byggð og því ekki gert ráð fyrir nýju landbroti á svæðinu. Þá 

er leyfilegt að endurbyggja öll hús sem búið var í eftir 1908, þó ekki 

á jörðum í eigu ríkisins eða Ísafjarðarbæjar. Þar sem Hornstrandir eru 

mikið útvistarsvæði eru girðingar ekki leyfðar til að hefta ekki för fólks, 

nema þá við húsgarða með látlausu yfirbragði. 

Lífríki og ásýnd Hornstranda er verndað  samkvæmt náttúruverndarlögum

náttúruverndarlögum og eru Hornstrandir friðland. Allar framkvæmdir 

skulu vera í algeru lágmarki og eingöngu miða að verndun svæðisins. 

Þó er gert ráð fyrir að hefðbundin hlunnindanýting haldist óbreytt. 

Í aðalskipulagi Ísafjarðarbæjar segir að skógrækt leiði til breytinga á 

umhverfi og hafi áhrif á gróðurfar, landslag, verðurfar, samfélag og 

svæði sem njóta verndar, t.d. vegna vatns, náttúrufars og söguminja. 

Ekki er gert ráð fyrir skógrækt á friðlýstum svæðum Ísafjarðarbæjar. 

Með markmiðum og verklögum sem þessum í aðalskipulagi má 

auðveldlega móta framtíð Aðalvíkur á Hornströndum. Höfundur telur 

að víð um land megi finna svæði með sömu einkenni og Kleifar og 

Aðalvík. Þegar kemur að skipulagi slíkra svæða sé gott að líta til þeirra 

markmiða og verklags sem unnið er eftir í Aðalvík.
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6. Niðurstöður og umræður

Markmiðið með verkefninu var að greina Kleifarnar og draga saman 

einkenni og styrkleika þeirra til nota við framtíðarskipulag. Ljóst er 

á þeirri greiningu að Kleifarnar hafa sérstöðu. Ásýnd mannvirkja á 

svæðinu og landnotkunin sem hefur mótað landið kalla fram ákveðna 

ásýnd og upplifun. Ásýndin á Kleifum býður upp á mikilfengleg 

sjónræn áhrif sem ýta undir skynjun þeirra sem fara um svæðið. Þegar 

staðið er á Kleifum getur maður horft út til hafs eða upp til fjalla. Þegar 

gengið er um svæðið er ekki þrengt að vegfarendum með gróðri eða 

þéttri byggð þar sem byggðin er dreifð og opin sjónrými á svæðinu. 

Lýsing og veðurfar eru síbreytileg á svæðinu auk þess sem mikill munur 

er á árstíðum á Kleifum, þar er grænt og bjart á sumrin, en snjóþungt á 

veturna.

Með stefnumörkun líkt og þeirri sem höfundur lagði fram í þessu 

verkefni ætti að vera hægt að viðhalda þeirri ásýnd. 

Þar leggur höfundur til að öll ný mannvirki og landmótun á svæðinu 

falli að ásýnd svæðisins. Að landnotkun haldi áfram í þeirri mynd 

sem saga svæðisins byggir á. Þá telur höfundur að ekki eigi að raska 

gróðurfari með nokkrum hætti, að varðveita skuli strandlínuna eins og 

hún er, en að farið verði í viðhald á bryggjunni í Löngufjöru. Höfundur 

leggur þessa stefnumörkun fram með það í huga að varðveita ásýnd og 

svæðisins sem og menningarminjar. 

Mikilvægt er að vanda til verka og hafa stefnumörkunina skýra og yfir 

allan vafa hafna. Þó svæðið falli undir hverfisvernd með þeim rökum 

sem dregin eru fram í aðalskipulagi Fjallabyggðar hafa hús sem svipa 

ekki til þeirra sem fyrir eru verið reist, auk þess sem land hefur verið 

nýtt undir hjólhýsi þar sem eigendur þeirra hafa komið sér upp afdrepi 

með sólpöllum.

Ein helsta hindrun þess að varðveita ásýnd og landnotkun á Kleifum 

er fólgin í því að Fjallabyggð hefur ekki mótað sér framtíðarstefnu 

um svæðið. Svæðið er skilgreint undir hverfisvernd sökum sérstaks 

byggingarstíls og menningarminja. Þá er eignarhald á Kleifum líka 

dreift og veit höfundur um dæmi þess að allt að 10 - 15 manns eiga hlut í 

einu stöku húsi, slíkt getur orsakað deilur um nýtingu lands og hlutverks 

þess, sem og nýtingu húsanna. 

Á Kleifum er enginn áningarstaður fyrir þá sem koma langt að. Ekki 

er hægt að koma bílum sínum fyrir annarsstaðar en við vegi eða á 

einkalóðum, telur höfundur að vinna þyrfti úr því bót svo að þeir sem 

sækja svæðið til útivistar en eiga ekki afdrep á svæðinu geti skilið við 

bíla sína á svæðum sem er til þess fallin. Þá þyrfti líka að koma upp 

sérmerktri gönguleið til Kleifa frá Ólafsfirði.



35

7. Lokaorð

Hér var tekið fyrir svæði sem á sér samsvörun víða um land og vandamálin 

svipuð. Gömlum byggðum sem þessari standa ógn af stefnu- og 

markmiðaleysi. Auðvelt getur verið að gjörbreyta ásýnd og notkunargildi 

slíkra svæða. Höfundi þótti gaman að vinna verkefni tengdu svæði sem 

hann þekkir til. Verkefnið var bæði krefjandi og skemmtilegt. Höfundur 

lærði líka margt um Kleifar á meðan á verkefninu stóð. Greiningarnar 

og myndatökur hjálpuðu höfundi að skilja þá sérstöðu sem Kleifarnar 

hafa enn betur. Það er von höfundar að þetta verkefni verði hvatning 

fyrir Fjallabyggð til að fara í samvinnu við sérfræðinga og ráðast í gerð 

byggða- og húsakönnunar á Kleifum og mynda sér stefnu er varðar 

uppbyggingu og nýtingu svæðisins. Höfundur hefur ekki þá sérþekkingu 

til að ráðast í gerð slíkrar könnunar en þær hafa verið gerðar víða um 

land, t.d. á Hvanneyrartorfunni, Blönduósi, Reykjanesbæ og ákveðnum 

svæðum á Akureyri (Minjastofnun Íslands, 2017). Slík könnun myndi 

gefa betri og nákvæmari mynd af byggingunum á svæðinu. Slíka 

könnun ætti svo að nýta við stefnumörkun fyrir svæðið þar sem einkenni 

svæðisins verði í fyrirrúmi. 
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9. Myndaskrá

Allar myndir eru unnar af höfundi nema annað sé tekið fram. Allar 

ljósmyndir frá höfundi voru teknar 29. apríl 2017.

Mynd 1: Kleifar séðar frá Ólafsfirði í apríl 2017.

Mynd 2: Kort sem sýnir hvar Kleifar eru á landinu. 

Mynd 3: Sýnir legu Kleifa á milli Syðriárhyrnu og Arnfinnsfjalls. 

Mynd 4: Kleifar í Ólafsfirði. 

Mynd 5: Horft yfir tún á Kleifum í átt að Ólafsfirði. 

Mynd 6: Bryggjan í Löngufjöru. 

Mynd 7: Gunnólfsárvirkjun. 

Mynd 8: Ytri- Á.

Mynd 9: Syðri-Á.

Mynd 10: Búðarhóll. 

Mynd 11: Árgerði.

Mynd 12: Ártún. 

Mynd 13: Hof. 

Mynd 14: Holt. 

Mynd 15: Sólheimar.

Mynd 16: Hér sést hvernig landið hefur mótast á Kleifum. 

Mynd 17: Vatnafar á Kleifum. Aðlöguð af höfundi af kortavefsjá 

Fjallabyggðar. Sótt 14. apríl 2017 á https://www.map.is/fjallabyggd/

Mynd 18: Dæmi um flóruna á Kleifum. Höfundur Hörður Kristinsson. 

Mynd 19: Fuglar í fjörunni við Kleifar.

Mynd 20: Sé frá hlíðum Syðriárhyrnu yfir Kleifar. 
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Mynd 21: Vegurinn að Kleifum. 

Mynd 22: Aðkoman að Kleifum.

Mynd 23: Hlíðar Arnfinnfjalls. 

Mynd 24: Hjólhýsum hefur verið komið fyrir á Kleifum.

Mynd 25: Sumarhús hafa á síðustu  árum verið reist á Kleifum.

Mynd 26: Sviðsett skógræktarsvæði á Kleifum. Aðlöguð af höfundi af 

kortasjá Landmælinga Íslands. Sótt 14. apríl 2017 á http://kortasja.lmi.

is/

Mynd 27: Sviðsett hjólhýsa- og skógræktarsvæði á Kleifum. Aðlöguð 

af höfundi af kortasjá Landmælinga Íslands. Sótt 14. apríl 2017 á http://

kortasja.lmi.is/

Mynd 28: Kort sem sýnir nærmynd af sviðsetttu hjólhýsasvæði á 

Kleifum. Aðlöguð af höfundi af kortasjá Landmælinga Íslands. Sótt 14. 

apríl 2017 á http://kortasja.lmi.is/

Mynd 29: Vegslóði að bryggjunni í Löngufjöru.

Mynd 30: Gömul landbúnaðartæki. 

Mynd 31: Varnagarðurinn við bryggjuna í Löngufjöru. 

Mynd 32: Sýnir strandlínuna við Kleifar. 

Mynd 33: Jaðar er dæmi um nýlegt hús á sem fellur vel að byggðinni. 

Mynd 34: Upplýsingaskilti við Gunnólfsárvirkjun. 

Mynd 35: Séð frá Sólheimum yfir að Ólafsfjarðarmúla. 
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