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I

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.

___________________________________

Viktoría Ýr Norðdahl



II

Ágrip

Stokkseyri er í dag hluti af sveitarfélaginu Árborg, en tilheyrði áður Stokkseyrarhreppi. Svæðið 

hefur gengið í gegnum miklar breytingar á búsetu og atvinnuháttum svipað og einkennir 

margar jaðarbyggðir. Atvinna og þjónusta hefur flust frá staðnum til stærri þéttbýlissvæða, en 

á undanförnum árum hefur orðið vísir að styrkingu á sviði ferðaþjónustu og ákveðnir þættir 

búnir að vinna sér fastan sess, svo sem veitingahús, kajakferðir o.fl. Verkefnið fjallar um að 

vinna greiningu á svæðinu að norskri fyrirmynd, draga fram sérstöðu þess og staðarhætti til 

þess að styrkja upplifun íbúa og auka ferðaþjónustu. Í verkefninu er leitast við að svara því 

hvort hægt sé með aðferðum landslagsgreiningar að draga fram og styrkja sérstöðu Stokkseyrar, 

náttúruskoðun og auka ferðaþjónustu. 

Lykilorð: Stokkseyri, landslagsgreining, votlendi, fuglalíf, ferðamennska, menningarlandslag.



III

Þakkir

Ég vil byrja á að þakka leiðbeinanda mínum Helenu Guttormsdóttur kærlega fyrir alla 

þolinmæðina, aðstoðina, yfirlestur og hvatningu. Ég vil þakka syni mínum Róberti Frey fyrir 

ómetanlega þolinmæði, skilning og stuðning sem hann hefur veitt mér í gegnum allt námið. 

Móðir mín á skilið þúsund þakkir fyrir alla aðstoðina sem hún hefur veitt mér, hún er ómetanleg. 

Einnig vil ég þakka öllu starfsfólki Landbúnaðarháskóla Íslands sem veitti mér aðstoð á öllum 

mínum árum á Hvanneyri. Samnemendum mínum þakka ég ómetanlegan stuðning og hvatningu, 

allar okkar samverustundir og vináttu á síðastliðnum árum. Fjölskyldu minni og vinum þakka 

ég stuðninginn og þeirri trú sem þau hafa alltaf haft á mér. 
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1. Inngangur

1.1 Tilurð verkefnis
Áhugi höfundar á landslagsgreiningu kviknaði í áfanga sem fjallaði um landslagsgreiningu, 

UMSK IV. Hugmyndin að verkefninu varð svo til þegar móðir höfundar flutti á Stokkseyri 

sumarið 2016. Stemningin og byggðin í plássinu heillaði og einnig nálægðin við sjóinn. Því var 

tilvalið að nýta tækifærið til þess að kynnast plássinu og svæðinu betur með verkfærum sem 

höfundur hefur lært um í náminu á Hvanneyri. 

1.2 Markmið
Markmið verkefnisins er að vinna landslagsgreiningu á svæðinu á og í kringum Stokkseyri, draga 

saman sérstöðu og staðarhætti, og nota sem verkfæri til styrkingar á ferðaþjónustu og upplifun 

íbúa. Sérstaklega verður farið í gömlu byggðina, ströndina, votlendi og fuglalíf. Verkefninu er 

ætlað að draga fram sérstöðu og möguleika svæðisins. Rannsóknarspurningin sem leitast er við 

að svara er: Hvernig er hægt með aðferðum landslagsgreiningar að styrkja sérstöðu Stokkseyrar, 

náttúruskoðun og auka ferðaþjónustu. Unnið verður með votlendi svæðisins, möguleika þess 

hvað fuglaskoðun varðar, strandlengjuna, hafnarsvæðið og byggðarkjarnann. 

Lykilorð: Stokkseyri, landslagsgreining, votlendi, fuglalíf, ferðamennska, menningarlandslag.

1.3 Hvað er landslagsgreining og hver er ávinningurinn?
Landslagsgreining er aðferð sem notuð er til þess að draga fram sérstöðu svæðis og varpar 

ljósi á hvað það hefur upp á að bjóða (Auður Sveinsdóttir, 2014). Með henni verða mikilvægir 

eiginleikar og þættir sýnilegri, þar af leiðandi er hægt að nýta þær upplýsingar við ákvarðanir 

og skipulagsvinnu. Landslagsgreining dregur fram menningarminjar, vistfræðilega fjölbreytni, 

jarðfræðilegan fjölbreytileika og rýmis myndandi og sjónræna þætti. Einnig dregur hún fram 

mikilvægi staða, hvað hefur verndargildi og hvað ekki.

Ávinningur landslagsgreiningar er sá að hún getur vakið áhuga fólks og gert það meðvitaðra 

um umhverfi sitt og gefið því möguleika á að taka þátt og hafa áhrif á skipulagsvinnuna, þar 

af leiðandi verið kveikja að þróun og nýjum tækifærum. Landslagsgreining getur einnig orðið 

til þess að draga úr ágreiningi og leitt til samvinnu. Auk þess auðveldar hún vinnu við að 

framfylgja Evrópska landslagssáttmálanum.
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1.4 Evrópski landslagssamningurinn
Tekið er mið af Evrópska landslagssamningnum, en íslensk stjórnvöld undirrituðu hann 29. júní 

2012 (Umhverfis- og Auðlindaráðuneytið, 2. júlí 2012) . Markmið hans er að stuðla að verndun, 

stýringu og skipulagi landslags auk þess að stuðla að samstarfi milli Evrópuríkja um landslag. 

Landslag er skilgreint samkvæmt samningnum: “svæði sem fólk sér og fengið hefur ásýnd og 

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). Með undirritun samningsins samþykktu 

aðildarþjóðir fjögur meginatriði:

Að veita landslagi ákveðinn sess i lögum og viðurkenna mikilvægi þess í umhverfi landsins.

Að móta og framfylgja stefnu um landslag sem miðar að verndun,nýtingu og skipulagi þess.

Að tryggja aðkomu almennings o.fl. að mótun stefnu um landslag.

Að huga að landslagi við aðra stefnumótun, svo sem í stefnu um byggðarþróun, menningarmál, 

landbúnað, félagsmál og efnahagsmál.

1.5 Andi staðar
Andi staðar eða Genius loci vísar til þeirrar gæða og sérstöðu sem ákveðinn staður hefur 

fram fyrir einhvern annan (Simon Bell, 2005). Andi staðar er óáþreifanlegur en einstaklega 

mikils metinn þegar talað er um landslag. Oft eru það margir þættir sem skapa anda staðar og 

getur verið erfitt að bera kennsl á þá, því getur hugtakið verið frekar viðkvæmt og umdeilt.  

Hlutfallslega fjölbreytt og stór svæði geta búið yfir anda staðar ásamt minni stöðum. Landsvæði 

eða landslag sem er nær einkennislaust getur fengið aukið gildi með góðri hönnun sem skapar 

þar með anda staðar.
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2. Gögn og aðferðir

2.1 Vinnuferill
Byrjað var á að skilgreina viðfangsefnið því næst hófst gagnasöfnun, grúskað var í bókum, 

skýrslum og á internetinu. Haft var samband við ýmsa aðila sem mögulega gátu veitt ein-

hverjar upplýsingar svo sem heimamenn og starfsfólk ráðhússins á Selfossi. Einnig voru farnar 

fjórar vettvangsferðir á staðinn til þess að greina og upplifa svæðið. Greining var svo unnin úr  

upplýsingunum bæði í formi texta og korta og niðurstöður dregnar af þeim. Niðurstöður  

dregnar saman og hugmyndir settar fram í lokin.

2.2 Gögn
Þegar landslagsgreining er unnin þarf að afla ýmissa gagna bæði fyrir greininguna og svo  

upplýsingar um svæðið sjálft. Notast var við landfæðileg gögn í gagnagrunni GIS við  

kortagerðina, bækur, aðalskipulag Stokkseyrarhrepps 1996-2016, aðalskipulag Árborgar 2010-

2030 , skýrslur tengdar þeim og einnig upplýsingar af veraldarvefnum svo sem arborg.is og 

hagstofa.is sem ekki er að finna í bókum eða fræðigreinum. Einnig voru notaðar ljósmyndir 

af veraldarvefnum sem og myndir sem höfundur tók sjálfur, ýmsar aðrar skráðar heimildir 

voru notaðar svo sem fornleifaskráning og húskönnun. Þau tölvuforrit sem notuð voru við gerð 

verkefnisins voru ArcMap 10.0, ArcCatalog 10.0, Adobe InDesign CS4 og Microsoft Word 

2016.

2.3 Aðferðir
Stuðst var við aðferðafræði sem komin er frá Noregi Veileder for landskapsanalyse i  

kommuneplan 2011 (Auður Sveinsdóttir, 2014). Sú aðferð er talsverð einföldun á Landscape 

Character Assestment (LCA), eða skosku aðferðinni, en til viðbótar við hana er meiri áhersla 

lögð á íbúa og hagsmunaaðila. Þessi aðferð hentar vel fyrir Ísland vegna þess að aðstæður eru 

svipaðar og í Noregi, stjálbýlt, fámennt og fjölbreytt landslag, náttúrufar og menningarsaga. Því 

virðist sem þessi aðferð nái utan um sérstöðuna sem við höfum hér á landi, þó svo að engin ein 

aðferð sé réttari en önnur. Nokkur þrep eru í vinnuferlinum, en hefur höfundur aðlagað þau að 

sínu verkefni og þeim skala sem unnið er í. Vinnuferillinn skiptist í eftirfarandi þætti samkvæmt 

aðferðarfræðinni:
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2.4 Uppbygging ritgerðar
Í fyrsta kafla er tilurð verkefnisins kynnt og markmið þar á eftir. Farið er í hvað landslags- 

greining er, Evrópska landslagssáttmálann ásamt staðar anda. Í öðrum kafla er vinnuferlið rak-

ið, gögn og helstu aðferðir við vinnslu verkefnisins. Þriðji kafli fjallar um athugunarsvæðið og 

staðarhætti, kaflinn þar á eftir er landslagsgreiningin sjálf. Að lokum eru helstu niðurstöður og 

hugmyndir að styrkingu ferðaþjónustu í samræmi við landslagsgreiningu á svæðinu settar fram 

ásamt ályktunum og lokaorðum.

Mynd 1: Aðferðafræði vinnuferils

Undirbúningur

Markmið Þekkingaröflun

Landmótun Gróðurfar og 
dýralíf

Landnotkun og 
búseta

Menningar-
minjar

Menn. legar 
skírskotanir

Mat - ályktanir
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3. Athugunarsvæði

3.1 Staðsetning og mörk athugunarsvæðis
Stokkseyri er hluti af landsvæði sem     

kallast Flói og liggur neðst í Árnes- 

sýslunni (Lýður Pálsson, 2010).       

Stokkseyri er þéttbýli í sveitarfélaginu 

Árborg en það var stofnað árið 1998  

þegar fjögur sveitarfélög sameinuðust 

í eitt, Selfossbær, Eyrarbakkahrep-

pur, Stokkseyrarhreppur og Sandvíkur- 

hreppur.     

Sveitarfélagið er á Suðurlandi og aðliggjandi sveitarfélög eru Sveitarfélagið Ölfus og Flóa-

hreppur. Þéttbýlismörk Stokkseyrar liggja út fyrir Ísólfsskála í austri, út fyrir Skerflóð í vestri, 

út fyrir Brautartungu í norðri og svo markar sjórinn Stokkseyri í suðri. Mörkin miðast við 

aðalskipulag Stokkseyrarhrepps 1996-2016. Fjöldi íbúa í sveitarfélaginu öllu eru 8.471 en á 

Stokkseyri búa um 473 manns samkvæmt talningu í byrjun árs 2017 (Hagstofa Íslands, 2017). 

Skipulagt þéttbýli Stokkseyrar er 0,5 km2, sveitarfélagið Árborg er 157,2 km2 og fyrrum  

Stokkseyrarhreppur er 53,4 km2. Stokkseyri er í mikilli nálægð við höfuðborgarsvæðið eða í 

um 50 mínútna aksturs fjarlægð frá Reykjavík og um 15 mínútna fjarlægð frá Selfossi. 

Kort 1: Staðsetning Stokkseyrar (gögn frá LMÍ)

Kort 2: Nærliggjandi sveitarfélög (gögn frá LMÍ)
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3.2 Staðarhættir
Á árum áður var ströndin milli Þjórsár og Ölfusár nefnd Eyrar, nafnið var dregið af eyrum sem 

gengu í sjó fram (Guðni Jónsson, 1960). Landið í hreppnum er fremur gróðursæl lágslétta með 

einstökum holtum og hæðum þar sem bæjarstæði standa, utan þéttbýlis. Breiðamýri er ofarlega 

í hreppnum og er hún einnig grösug, en votlend og ill meðferðar. Þar fyrir neðan taka við móar 

og heiðlönd sem eru góð til beitar og ræktunar. Við sjóinn eru sendnir og þurrir valllendisbakkar, 

en þeir eru nokkuð hærri en landið fyrir innan vegna áhleðslu frá sjó. Því hafa myndast vötn 

innan bakkans, vegna þess að vatn leitar þangað af mýrunum, og afrennsli er ekki nægilegt. 

Þessi vötn eru nefnd flóð eða dælur. Fyrir ofan þéttbýlið Stokkseyri eru tvær dælur Selsvatn og 

Ásgautsstaðarvatn og er sameiginlegt afrennsli úr þeim í Löngudæl. Austan Stokkseyrarheiði 

er svo Traðarholtsvatn. Talið er að Þjórsárhraun hafi komið úr eldstöðvum á Veiðivatnasvæðinu 

fyrir um 8700 árum og er þetta hraun talið það stærsta sem hafi komið upp í einu gosi á jörðinni 

í nútíma (Guðni Jónsson, 1960). Hraunbreiðan er um 947 km2 og meðalþykkt þess um 26 

m (Ísor, á.á.). Hraunið er úr dílabasalti þar sem ljósir feldspatdílar sitja á dökkum fínkorna  

grunnmassa. Þjórsárhraunið myndaði þannig skerjabeltið og ströndina sem setur sannarlega 

svip sinn á umhverfið.

Mynd 2: Loftmynd af Stokkseyri. Ljósm. Mats Wibe Lund
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4. Landslagsgreining

4.1 Náttúrufarslegar forsendur
4.1.1 Jarðfræði
Flóinn, sem er svæðið þar sem Stokkseyri stendur varð upphaflega til vegna landreks og  

eldvirkni (Árborg, 2011). Jarðskjálftar og jarðhiti hafa síðan sett svip sinn á landið og einnig 

hafa jarðvegsmyndun, gróður- og vatnafar haft áhrif. Flóinn er byggður úr storkubergi sem 

myndaðist í eldgosum í landreks-gosbeltunum vestan við svæðið og er kennt við Reykjanes-

Þingvelli. Bergið nær sums staðar upp á yfirborðið en á flestum stöðum er það hulið yngri 

lögum. Ofan á storkuberginu liggja setlög sem urðu til í ísaldarlok þegar jökulár fluttu mikið 

magn af lausum efnum af hálendinu og settu af sér sem sanda á leiðinni, fjörur þar sem árnar 

mættu hafi og sjávarbotn þar fram af. Yfir setfyllinguna rann svo eitt mesta hraun sögunnar 

Þjórsárhraunið mikla, fyrir um átta þúsund árum og hefur síðan verið að safna á sig jarðvegi og 

gróðri. Þessar jarðlagasyrpur mynda síðan grunninn sem landnot eru skipulögð á. Síðan þetta 

land varð til hafa ógrynni af gífurlegum jarðskjálftum brotið það og myndað fjöldann allan 

af sprungukerfum sem ekki eru sýnileg nema meðan þau eru ung og fersk en gera þetta land 

einstaklega vandmeðfarið í skipulagslegu samhengi.

Kort 3: Jarðvegsgerðir á Stokkseyri (gögn frá LMÍ)
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4.1.3 Gróðurfar
Landið er að mestu hulið gróðri í öllu sveitarfélaginu eða um 90%. Fjaran við Stokkseyri er 

mjög sérstök þar sem mikið er af skerjum og pollum sem mótuðust vegna Þjórsárhraunsins, 

þar af leiðandi er mikið af fjölskrúðugum fjörugróðri með ríkjandi klóþangi, og eru þar einnig  

sjávarfit vöxnum sjávarfitjungi (Jóhann Óli Hilmarsson, Hlynur Óskarsson og Vigfús Eyjólfs-

son, óbirt). Fjörukamburinn er sendinn og er gróður þar einkennandi fyrir svoleiðis jarðveg 

svo sem melgresi (Árborg, 2011). Mýri nær yfir langstærstan hluta sveitarfélagsins, með  

einkennandi gróðri. Tjarnirnar við Stokkseyri gefa mikinn fjölbreytileika í gróðurfari, en þær 

eru innan náttúruverndarsvæðis. Í byggðinni á Stokkseyri á trjágróður frekar erfitt uppdráttar 

vegna seltu og nálægðar við sjó, en þó hefur nokkur árangur náðst á seinni tíð í gróðursetningu.

4.1.2 Veðurfar
Ekki er starfandi veðurathugunarstöð á Stokkseyri en sú næsta er á Eyrarbakka (Árborg, 2011). 

Mælingar þar segja til um vindáttir á syðri hluta sveitarfélagsins Árborg, en nokkur munur er 

á sumri og vetri á þeim hluta. Á vetrum eru norð-austan áttir ríkjandi þar, en suð-vestan áttir á 

sumrum samanber vindrósum. Frekar vætusamt er á svæðinu, sérstaklega við ströndina, og eru 

vætusömustu mánuðirnir september til janúar. Hitastig er breytilegt eins og nánast á landinu 

öllu.
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4.1.4 Votlendi 
Mikill meirihluti sveitarfélagsins er á votlendissvæði, að undanskildum fjörukambinum 

við Stokkseyri og Eyrarbakka, þéttbýlið Selfoss og nokkra bæjarhóla sem standa hærra en  

nánasta umhverfi (Árborg, 2011). Af þeim mikla fjölda votlendissvæða sem eru í  

sveitarfélaginu eru nokkur sem sérstök ástæða er til að vernda vegna fuglalífs, sjaldgæfrar votlend-

isgerðar og óvenjulegs gróðurfars og dýralífs. Meðal þessara svæða eru fjaran og skerjagarðurinn og  

tjarnarsvæðið milli Stokkseyrar og Gamla-Hrauns. Mestur hluti þessara svæða er fuglafriðland 

í aðalskipulagi með hverfisvernd, sem felur í meðal annars í sér endurheimt votlendis á þessum 

svæðum. Svæðin eru einnig á náttúruminjaskrá. Mikið af votlendi á svæðinu við Flóa hefur 

verið spillt með framræslu og þarf að móta stefnu um endurheimt þess.

Kort 4: Gróðurfarskort af Stokkseyri (gögn frá LMÍ)

Mynd 4: Melgresi Mynd 5: Klóþang Mynd 6: Sjávarfitjungur
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4.1.6 Fuglalíf
Varpfuglar í fjörunni eru ekki svo margir en þeir helstu eru sandlóa, tjaldur, toppönd, æðarfugl, 

kría og steindepill (Jóhann Óli Hilmarsson o.fl., óbirt). Við tjarnirnar verpa meðal annars lómur, 

álft, grágæs, stokkönd, rauðhöfðaönd, urtönd, duggönd, skúfönd, æðarfugl, toppönd, jaðrakan, 

spói, hettumáfur og kría. 

Eitt mikilvægasta svæði fyrir votlendisfugla á Íslandi er ströndin milli Ölfusár og Loftstaða. Þar 

dvelja stórir hópar farfugla vor og síðsumar. Mest er af rauðbrystingi, svo þúsundum skiptir, en 

hunduðir tjalda, heiðlóa, sandlóa, lóuþræla, sanderla, sendlinga, stelka og einnig tildra. Margæs 

er reglulegur gestur vor og haust ásamt öðrum gæsum en einnig eru endur algengar, má þar helst 

nefna rauðhöfðaönd og urtönd. Á fartíma eru máfar, kjói og kría einnig tíð. Á vorin og haustin 

fyllast fjörurnar af spörfuglum, þúfutittlingi, maríuerlu, steindepli og stundum skógarþresti og 

sportittlingi. 

4.1.5 Dýralíf
Fuglar eru sú dýrategund sem setur mestan svip á umhverfið á svæðinu og er sérstakt afmarkað 

fuglafriðland við Ölfusá (Árborg, 2011). Fjaran, skerjagarðurinn og votlendið hafa mikla 

þýðingu sem viðkomustaður fyrir farfugla bæði á vorin og á haustin og eru þau mikilvægustu 

fuglasvæðin, ásamt vötnum og tjörnum við Stokkseyri. Samkvæmt Aðalskipulagi Árborgar  

liggja ekki miklar upplýsingar fyrir um spendýr á svæðinu, en eitthvað er þó af rottum og 

músum. Selir eru algengir í skerjagarðinum, minkurinn er landlægur en lítið er af tófugrenum.

Mynd 7: Hagamús Mynd 8: Minkur
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4.1.7 Strandsvæði, ár og vötn
Alla tíð hafa standsvæði sett svip sinn á mannlíf sveitarfélagsins og mun koma til með að 

gera það áfram þó að notkun svæðanna breytist með tíð og tíma, og er breytingum háð eins 

og flest annað (Árborg, 2011). Hafnir eru aflagðar og fjöruhlunnindi svo sem reki og beit ekki  

lengur nýtt, en þess í stað eru svæðin mikilvæg til útivistar og fróðleiks og stuðla að alls kyns 

tómstundaiðju, bæði standsvæðin, vötnin og árnar. Búseta nálægt strönd, ám og vötnum er oft 

mjög eftirsótt og því sveitarfélaginu mikils virði, en gæta skal varkárni vegna þess að þetta er 

auðlind sem ekki má spilla á nokkurn hátt. Samkvæmt aðalskipulagi Árborgar er ekki gert ráð 

fyrir því að byggt sé nær ám, vötnum eða sjó en 50 metrum, og að þeir sem fótgangandi eru 

verði ekki fyrir hindrunum meðfram þeim. Sérstakt lífríki er við fjöruna og einnig í kringum 

dælir og flóð sem setja svip sinn á svæðið og vaxa þar nokkrar sjaldgæfar plöntur (Jóhann Óli 

Hilmarsson o.fl., óbirt). Fjaran er opinn öllum og eru rof á sjóvarnargarðinum þar sem fólk 

kemst óhindrað niður að fjörunni og er hún vinsælt útivistarsvæði.

Skerjagarðurinn veitir gott skjól og fæða er fyrir fugla í fjörum og grunnsævi allan veturinn. 

Algengur vetrargestur er dílaskarfur, en hann heldur nú samt til allt árið.  Aðrir algengir vetrar-

gestir eru rauðhöfðaönd, stokkönd, æður, toppönd, lómur, himbrimi, fálki, sendlingur, stelkur, 

máfar, stari og snjótittlingur.

Mynd 9: Rauðbrystingur Mynd 10: Tjaldur

Mynd 11: Dílaskarfur Mynd 12: Rauðhöfðaönd
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4.2 Landnotkun og búseta

2.4.1 Veitur
2.4.1.1 Vatnsveita

Vatnsveita Árborgar aflar neysluvatns úr skriðum í suðurhlið Ingólfsfjalls. Vatn er tekið á fjórum 

stöðum en neysluvatn á þremur stöðum (Árborg, 2011). Dreifikerfi vatnsveitunnar miðlar vatni 

að öllum þéttbýlum Árborgar ásamt dreifbýli. Lengi vel var vatn tekið úr hraunlindum norðan 

við byggðina á Stokkseyri, en því var hætt vegna útfellinga og leirburðar. Austarlega í þorpinu 

voru notaðar borholur en notkun þeirra var hætt af völdum saltmengunar vegna nálægðar við 

sjó. Vatnið úr lindunum var á mörkum þess að vera nóg auk þess var ófullnægjandi frágangur 

við lindirnar sem gat ollið mengun inn í dreifikerfið vegna þess að það var yfirborðsvatn. Dreifi-

kerfið í dag innan þéttbýlis er viðunandi en slökkvivatn er ófullnægjandi en upp á móti kemur 

nálægðin við sjóinn og tjarnirnar. 

2.4.1.2 Fráveita

Fráveitur hafa það hlutverk að taka við tvennskonar vatni frá íbúum og landi (Árborg, 2011). 

Regnvatnslagnir taka við regnvatni sem fellur á yfirborð, eða grunnvatni sem leitt er í lagnirnar 

innan byggðar. Regnvatni er hægt að hleypa óhreinsuðu í viðtaka sem eru sjór eða ár. Skolp-

lagnir taka hinsvegar við menguðu vatni frá íbúum og fer það einnig til viðtaka. En áður en það 

getur átt sér stað þarf að hreinsa skólpið, mismunandi mikið eftir möguleika viðtakans til að 

taka við því. Fráveitur á Stokkseyri hafa verið einfaldar það er að segja regnvatn og skólp saman 

í einni lögn. Komið var upp svokölluðum “Hollum” sem eru holræsi sem liggja frá skurðum 

sem enda fyrir ofan byggð og út fyrir fjöru.

2.4.1.3 Rafveita

Aðveitustöð sem staðsett er á Selfossi, tekur við og flytur rafmagnsöflun til kaupenda innan 

sveitarfélagsins Árborg (Árborg, 2011). Raforkan kemur frá Landsneti og dreifiveiturnar eru 

Hitaveita Suðurnesja og Rarik og eru línurnar loftlínur. Dreifikerfi rafveitu er ekki undir það 

búin að taka við þeirri aukningu sem gert er ráð fyrir á þéttbýlisstöðum í sveitarfélaginu. 
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4.2.2 Samgöngur
Samgöngur við aðra landshluta frá Árborg eru greiðar (Sveitarfélagið Árborg, 2017). Áætlunar-

bílar keyra á milli Reykjavíkur og Eyrarbakka, Stokkseyrar, Selfoss og Þorlákshafnar ásamt því 

að aka til ýmissa vinsæla staða í nágrenninu, meðal annars að Gullfossi og Geysi og á sumrin 

einnig í Þórsmörk og Landmannalaugar auk fleiri staða. Strætóferðir eru milli Reykjavíkur og 

Selfoss.

4.2.3 Þjónusta og afþreying
Vegna nálægðar við Selfoss, sem er aðal þéttbýliskjarni sveitarfélagsins sækir fólk flest alla sína 

þjónustu þangað svo sem verslanir, sjúkrahús, ráðhús, banka og pósthús, einnig tónlistarskóla 

og fjölbrautaskóla (Árborg, 2011). Þó er ekki hægt að segja að enga þjónustu sé að fá í sjálfu 

þorpinu. Söluskáli, sem selur helstu nauðsynjar, og bensínstöð standa á Stokkseyrarhlaðinu og 

er Bókasafn Árborgar með útibú við aðalgötuna, einnig er sundlaug og kirkja miðsvæðis og svo 

er tjaldsvæði og gistihús í plássinu. 

Kort 5: Vegir í sveitarfélaginu Árborg (gögn frá LMÍ)
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Atvinnufyrirtæki eru einnig í plássinu en má þar helst nefna veitingarhúsið Við fjöruborðið. 

Einnig eru nokkur listagallerí, Drauga- og álfasetrið og Veiðisafn. Kajakferðir eru farnar um 

Löngudæl og nágrenni sem er mjög áhugaverð starfsemi og gefur fólk færi á að upplifa þessa 

sérstöku náttúru sem er að finna á svæðinu. Menningaverstöðin er staðsett í gamla frystihúsinu 

og hafa listamenn þar aðsetur. Nýlega var Dvalarheimilinu Kumbarvogi lokað og stendur til að 

breyta húsnæðinu í íbúðir. Vaxandi atvinnuvegur á Stokkseyri er fyrst og fremst ferðaþjónusta.

Skólaganga barna fer fram við Barnaskólann á Eyrabakka og Stokkseyri sem staðsettur er á 

Stokkseyri, þar fer fram kennsla yngsta stigs og mið stigs (Sveitarfélagið Árborg, 2017). Eldri 

bekkingum, eða 5.-10. bekk er kennt við hina starfsstöðina, sem staðsett er á Eyrarbakka. Tveg-

gja deilda leikskóli er miðsvæðis á Stokkseyri og er hann með rými fyrir 42 börn (Heilsuleik-

skólinn Brimver/Æskukot, 2017).

Kort 6: Þjónustukort (gögn LMÍ)
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4.3 Saga
4.3.1 Landnám
Heimildir um svæðið má rekja til Landnámu, en Hásteinn Atlason jarlsonur er talinn hafa numið 

þar land um árið 900 og búið að Stjörnusteinum samkvæmt Sturlubók Landnámu, en samkvæmt 

Hauksbók er hann talinn hafa búið á Stokkseyri (Guðni Jónsson, 1960). Skaut hann setstokkum 

sínum fyrir borð eins og Ingólfur Arnarson gerði við öndvegissúlurnar sínar 30 árum áður. 

Stokkarnir ráku að landi þar sem nú er Stokkseyri, þar var síðan höfuðból um aldir og hrepp-

urinn kenndur við staðinn, fljótt eftir Kristnitöku reis þar svo kirkja. Í landnámi Hásteins urðu 

til út frá Stokkseyri lögbýlin Traðarholt, Baugsstaðir, Brattholt, Leiðólfsstaðir, Ásgautsstaðir og 

Hæringsstaðir. Þegar föst mynd var komin á Stokkseyrarhrepp voru þar einnig lögbýlin Skipar, 

Hólar, Holt og Tóftir. Einnig varð lögbýlið Kökkur snemma til með tveimur hjáleigum Syðra-

Seli og Efra-Seli, en þau voru eign Stokkseyrarkirkju. 

4.3.2 Starfshættir á árum áður
Strax á landnámsöld varð mikil sigling við ströndina (Guðni Jónsson, 1960). Vesturhluti Flóans 

varð gjöfult landbúnaðarland enda næstum allt grasi vaxið. Í lok 13. aldar fer býlum að fjölga á 

svæðinu og enn meira á 14. og 15. öld. Þá var mannfjöldinn orðinn það mikill að landeigendum 

þótti borga sig að hleypa ungu fólki og fátækum á hjábýli elstu lögbýlanna. Lögbýlin voru þó 

einnig leigð út og á endanum komust jarðirnar í eigu fárra ríkismannaætta eða í eigu kirkjunnar, 

Stokkseyri og kirkjan voru þó bændaeign alla tíð. Vegna votlendis gekk misvel að nýta landið 

þrátt fyrir að Flóinn í heild sinni sé grösugur. Í fjárkláðanum 1758-1772 fækkaði rækilega fé 

og urðu bændur þá að leita nýrra tækifæra. Sjósókn jókst þá til muna frá öllum verstöðvum á 

Suðurlandinu, en þó sérstaklega frá Eyrabakka og Stokkseyri, hér hófst blómaskeið útvegs á 

Stokkseyri sem stóð í um hálfa öld.

Mynd 13: Gamlir starfshættir
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4.3.3 19. og 20. öldin
Á 19. öld varð mikil breyting í atvinnulífinu í sjávarþorpunum (Guðni Jónsson, 1960). Iðnaðar-

menn fóru að setjast þar að eftir 1874, einkum á Eyrarbakka, og einnig varð nokkuð fjölmenn 

verslunarstétt til vegna aukins frjálsræðis í verslun. Fyrsta Kaupfélag Árnesinga var stofnað 

1888 og starfaði það sem pöntunarfélag og flutti út lifandi sauðfé. Fyrst hafði félagið vöru-

afhendingarstað í Reykjavík, en ákváðu árið 1891 að koma einnig upp uppskipunarstöð á 

Stokkseyri. Þar varð svo verslunarstaður 1892 þegar verslunarskip fóru að leggja þar að. Með 

tilkomu Reykjavíkurhafnar árið 1915 tryggðu sjóvátryggjendur helst ekki verslunarskip sem 

sigldu til Stokkseyrar, vegna þess hve erfið hafnarskilyrðin voru vegna skerjagarðsins. Fluttist 

þá flutningur á vörum allur til Reykjavíkur og hallaði því verulega á verslun í sjávarþorpunum. 

Sláturfélag Suðurlands hafði þá verið stofnað og fór allur flutningur og slátrun fram þar. Í  

Reykjavík risu upp fjórar til fimm stórar bændaverslanir og á milli 1920 og 1930 var nánast 

öll bændaverslun komin suður. Þó voru smákaupmenn enn á Stokkseyri sem þjónuðu heima- 

mönnum og nærsveitum. Má þar nefna verslun feðganna Magnúsar Gunnarssonar og Jóns 

Magnússonar á Stokkseyri sem varð fremur langlíf. 

Á þessu tímabili var Þuríður formaður Einarsdóttir einna þekktust fyrir útsjónarsemi sína og 

dirfsku í sjómennsku, en óalgengt var að konur réru út. Eitthvað var um það að utanbæjarmenn 

kæmu á Stokkseyri til að stunda sjómennsku og risu þá margar verbúðir fyrir þá og er Þuríðar-

búð, sem Stokkseyringafélagið reisti til minningar um Þuríði formann og horfna starfshætti, 

dæmi um þessi híbýli. Afturför varð á útgerð á Stokkseyri um 1833, en eftir 1858 efldist sjósókn 

aftur og skipum fjölgaði á ný og náði sínu hámarki um 1890.

Mynd 14: Þuríður formaður Mynd 15: Þuríðarbúð
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Framan af 20. öldinni var mannfjöldi frekar breytilegur í sveitunum og þéttbýlinu. Árið 1901 var 

Stokkseyrarhreppur fjölmennastur með 943 íbúa en enn var margmennt í dreifbýli hreppsins. 

En á næstu 50 árum breyttist það þó strandþorpinu í óhag, mestar breytingar urðu milli 1920 

og 1940. Árið 1920 voru 886 íbúar í Stokkseyrarhreppi, þéttbýli var þá farið að myndast á  

Selfossi með stofnun Landsbanka Íslands og verslun Egils Gr. Thorarensens árið 1918. Árið 

1930 varð hnignun strandþorpanna mjög greinileg, en Stokkseyringar voru þá 678. Framkvæm-

dir við Flóaáveituna (1922-1927) töfðu hnignunina þó, þar sem verkalýðurinn við ströndina fékk 

mikla vinnu og bar uppi framkvæmdina. Stofnun Mjólkurbús Flóamanna árið 1929 hafði mikil 

gildi vegna þess að miklar vegaframkvæmdir fóru af stað á Flóaáveitusvæðinu þar sem að lyfta 

varð vegunum upp fyrir flóðalínuna á vorin. Mjólkurbúið ásamt stofnun Kaupfélags Árnesinga 

efldi byggðina við Selfoss og fluttist iðnaðurinn frá ströndinni þangað á næstu áratugunum og 

var nánast allur kominn þangað um 1940. Þó svo að ekki hafi horft vel á fyrir sjávarþorpin var 

þar enn vélbátaútgerð og margir smábændur voru þar milli stríða. Eftir seinni heimsstyrjöldina 

náðu strandþorpin að rétta sig af með byggingu hraðfrystihúsa sem rekin voru fram yfir 1980. 

Íbúum fækkaði þó svo að góða vinnu væri að fá, um 1950 voru Stokkseyringar komnir niður 

í 552. Ekki hefur tekist að ná  íbúafjöldanum upp síðan þá, en eftir byggingu hafnarinnar á 

Þorlákshöfn fyrir 1980 og brúargerðar 1988 við Ölfusárós lagðist útgerð af í þorpinu og hætti 

frystihúsið að mestu starfsemi sinni. Gagnsöm starfsemi er þó í frystihúsinu sem byggist á  

aðfluttu hráefni. Drýgsta atvinnufyrirtækið á Stokkseyri var dvalarheimilið á Kumbarvogi, en 

nú er nýlega búið að loka því. 
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4.4.2 Byggðarþróun
Stokkseyri býr yfir ákveðnum gæðum sem felast í einstökum húsum, húsaþyrpingum og 

menningarsögulegu gildi þeirra, hvað varðar byggingarlistasögu og atvinnusögu byggðarin-

nar (Guðmundur L. Hafsteinsson, 2010). Erfitt er að finna álíka samspil húsa, náttúru og  

atvinnusögu eins og á Stokkseyri, en þetta á þá helst við húsin sem byggð eru fyrir 1940. Þá var 

húsunum valinn staður sem umhverfið bauð uppá og ekki var mikið hugsað um skipulag sem 

dregið var eftir mælistiku. Þó eru komin bil á milli húsaraðanna sem áður voru og því ekki sama 

heildarmynd á byggðinni og var á 20. öldinni. Sveitarfélagið hefur þó hafið mótvægisaðgerðir 

gegn því sem fela meðal annars í sér verndun húsa til dæmis á svæðinu kringum Stokkseyrar-

kirkju. Ekki má þó gleyma húsunum sem standa í útjaðri þéttbýlisins og samspil þeirra við  

náttúruna og sitt nánasta umhverfi. Einnig byggðin sem stendur næst ströndinni sem nú er orðin 

mjög blönduð. 

4.4 Samfélag og menning
4.4.1 Friðuð hús
Stokkseyrarkirkja er friðuð og er hverfisvernd á umhverfi hennar sem kallast Stokkseyrarhlaðið. 

Kirkjan var reist árið 1886 í stað timburkirkju frá 1857 og er hún bárujárnsklætt timburhús. 

Mynd 16: Stokkseyrarkirkja Mynd 17: Stokkseyri fyrir brunann 1926 ljósm. óþekktur
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Í sögu kaflanum er farið í forsendur þess að þéttbýlismyndun varð á Stokkseyri. En hér verður 

farið yfir hvernig þessar forsendur höfðu áhrif á mótun hennar og þróun. Sjávarkamburinn 

meðfram ströndinni varð að þjóðleið þeirra sem leið áttu til kaupmanna og þar með sluppu 

þeir við mýrlendið, en leiðin lá í gegnum Stokkseyrarhlaðið (Guðni Jónsson, 1960). Verbúðir 

byggðust upp og þurrabúðir undir lok 19. aldar, en þurrabúðirnar mynda kjarnann í elstu  

byggð Stokkseyrar. Eins og áður hefur komið fram byggðust hús á hólum og hæðum  um-

lukin mýrum og tjörnum vegna umhverfisaðstæðna. Þéttbýlið myndaðist á þurra svæðinu við 

sjávarsíðuna. Ýmsar hættur hafa þó steðjað að byggðinni, má þar nefna sjóinn sem oft hefur 

gengið á land, og einnig hefur vatn safnast fyrir ofan af mýrunum. Byggður var sjóvarnargarður 

og skurðir grafnir til þess að veita vatni úr til dæmis Löngudæl. Önnur hætta sem vert er að  

minnast á eru jarðskjálftar, en þær hættur setja enn sterkann svip á byggðina. Í Suðurlands- 

skjálftunum 1896 varð þorpið fyrir skemmdum, torfhúsum fækkaði mikið og timburhús byggð í 

stað þeirra, af timburhúsum sem stóðu þegar jarðskjálftarnir áttu sér stað standa tvö eftir Strönd og  

Stokkseyrarkirkja. Fjölmörg hús risu eftir jarðskjálftana ýmist upp úr rústunum eða nálægt 

þeim. Þau sem risu upp úr skemmdu húsunum mynda ákveðna brú milli torfhúsa og timburhúsa 

í byggingarsögulegu samhengi þó svo að þau hafi verið klædd með bárujárni. Timburhúsin 

sem risu tengja saman byggðarsögu Stokkseyrar frá því fyrir jarðskjálftana og til dagsins í dag.  

Byggðin var mæld og teiknuð upp árið 1906 og sást þá greinilega þéttar húsaþyrpingar við 

ströndina allar staðsettar í hjarta þorpsins. 

Mynd 18: Stokkseyri árið 1906. Landmælingar Íslands Mynd 19: Stokkseyri árið 1958. Skipulag ríkisins
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Tvö voru sitthvoru megin við kirkjuna, Sönduhverfið austan megin, Beinteigshverfið vestan 

megin og svo Stokkseyrarhlaðið sjálft. Margt er líkt með ásýnd þorpsins þá og nú en helstu 

göturnar eru þær sömu og eitthvað er af sömu húsunum eða nýjum húsum á sama stað. Mörg 

sérkenni er þó ekki lengur til staðar eins og stígar sem lágu frá byggðinni niður í fjöru, einnig 

steinhlaðnir garðar og lóðir sem settu sterkan svip á byggðina (Guðmundur L. Hafsteinsson, 

2010). 

Stórbruni varð á Stokkseyri 9.-10. desember árið 1926 og brunnu flest öll húsin á Stokkseyrar-

hlaðinu, eða um sjö hús, bæði íbúðarhús og verslunarhús, og hafði það mikil áhrif á ásýnd 

þorpsins (Guðni Jónsson, 1960). Í stað verslunarhúsa voru byggð fiskverkunarhús og síðar  

frystihús Stokkseyrar, stórt hús sem setur svip sinn á byggðina.

Mynd 20: Stokkseyri árið 1988. Verkfræðistofa Suðurlands. Mynd 21: Stokkseyri 2010-2030. Vinnustofan Þverá.

Mynd 22: Beinteigshverfið. Ljósm. óþekktur Mynd 23: Sönduhverfið. Ljósm. Haraldur Blöndal

Mynd 24: Stokkseyrarhlað fyrir brunann 1926. Ljósm. Haraldur Blöndal
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4.5 Menningarminjar
Leifar Hásteins-haugs, Ölvis-haugs, Atla-haugs og Hrafns-haugs við Barnaness-vað standa rétt 

fyrir utan þéttbýlisvæði Stokkseyrar (Oddgeir Isaksen, 2015). Saman ganga þeir undir nafninu 

Vaðhólar, en þeir standa við vað á Skipavatni sem nefnist Haugavað. Árið 1880 rannsakaði 

Sigurður Vigfússon haugana, og eru þeir táknrænir fyrir fornleifarannsóknir á Íslandi vegna 

þess að þessi rannsókn var barn síns tíma. Nú er aðeins einn haugur greinilegur á minjasvæðinu, 

gatan sem lá að vaðinu sést ekki en gamalt grjóthlaðið garðlag sem liggur í átt að vaðinu sést. 

Haugarnir hafa því misst gildi sitt sem sýnilegt samhengi við leiðina. Frásögn í Landnámu hefur 

verið tengd við haugana og bera þeir nöfn þaðan, og hafa því táknrænt gildi sem minjastaður.  

Frásögn er um býli sem á að hafa staðið norðan við bílskúr sem stendur við Hásteinsveg 25 

(Elín Ósk Hreiðarsdóttir, 2002). Bærinn Skipagerði var rifinn þegar Hásteinsvegur 25 var  

byggður árið 1952, en það hús er nefnt Skipagerði eftir gamla bænum. Þar sem bærinn stóð eru 

nú óræktuð tún og engin ummerki eru um hann. Sveinbjörn Guðmundsson man eftir tveimur 

tóftum, hlöðu og fjósi rétt norðan við gamla bæinn Skipagerði. Engin ummerki sjást um úti-

húsin og er staðsetning þeirra ekki kunn.

Býlið Sauðagerði stóð rétt austan við Skipagerði og sjást ummerki þess enn í dag í bakgarði 

Hásteinsvegs 23. Frá henni liggur garðlagið til austurs en beygir til suðurs og myndar gerði þó 

að suðurveggurinn sé horfinn, frá því liggur svo garðlag um 70 metra til norð, norð-vesturs. 

Garðlag hlaðið úr torfi og grjóti stendur 15 metra norðan við Hásteinsveg, milli Hásteinvegar 

25 og 27. Það liggur rúma 60 metra í norður og 105 metra austur. Garðurinn er víðast gróinn 

og ógreinilegur þar sem hann hefur legið bakvið íbúðarhús við Ólafsvelli. Sennilega hefur 

garðurinn verið gerður til þess að afmaka lóðamerki nokkurra smábýla. Annað garðlag sem  

lýtur út fyrir að vera eldra en önnur garðlög á svæðinu liggur frá fyrr nefndu garðlagi og til 

norð-austurs. Það fjarar út um 50 metrum sunnan við austasta hús við Ólafsvelli og liggur um 

tún sem komin eru í órækt. Það er alveg sigið og ekki hærra en 0,2 metrar og um tveir metrar 

á breidd.

Frásögn er um bústað sem kallaðist Ísólfsskáli er 5-10 metrum norðar en garðlagið við  

Hásteinsveg. Tún eru í órækt á svæðinu og engin ummerki sjást um staðsetningu hússins.
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4.6 Menningarlegar skírskotanir
Skerflóðs-Móri eða Sels-Móri er frægur draugur á Stokkseyri en móri þýðir samkvæmt íslenskri 

orðabók karldraugur eða afturganga (Einar Arnórsson, Guðbrandur Vigfússon, Jón Árnason, 

Maurer, Konrad von, 1925-1939). Sagan segir að drengur sem hafði flakkað úr Skaftarfells-

sýslu eftir Skaftáreldana niður á Bakkann. Einar, maður nokkur sem bjó á Borg í Hraunshverfi 

úthýsti drenginn seint á 18.öld. Hann varð þó úti og fannst svo látinn í dæl sem kallast Skerflóð. 

Drengurinn var grafinn, en þrátt fyrir það fór að bera á því að hann fylgdi Einari og fjölskyldu 

hans, sérstaklega Þuríði og Salgerði systurdætrum hans, en þær bjuggu á Efraseli, þaðan kemur 

viðurnefnið Sels-Móri. Ekki er vitað til þess að hann hafi drepið menn fyrr en hann komst í 

kynni við Móhúsa-Skottu. Hún er einnig draugur sem frægur er á Stokkseyri. En hún var úthýst 

af Jóni nokkrum sem bjó á Refstokki, en flutti síðar flutti að Móhúsum en þar fór að bera á 

Skottu. Hún var grimmur draugur og léku þau Móri illum látum og drápu fólk. Skotta var þó 

yfirstigin en menn vilja meina að Skerflóðs-Móri sé enn á kreiki.

Ísólfur Pálsson (1871-1941) tónskáld frá Seli í Stokkseyrarhreppi bjó ásamt konu sinni og  

börnum á Stokkseyri þar sem hann stundaði meðal annars sjómennsku, kórstörf og var organisti 

í Stokkseyrarkirkju (Helgi Jónsson, 2017) . Ísólfur fékkst við hljóðfæraviðgerðir og einnig var 

hann ljóðskáld, en þekktastur er hann fyrir framlag sitt sem tónskáld en hann samdi fjölda laga 

yfir ævina má þar nefna Í birkilaut (Draumur hjarðsveinsins) sem margir þekkja.

Páll Ísólfsson sonur Ísólfs var einnig þekktur 

organisti og tónskáld (Minningar, 1974). Hann 

fæddist á Stokkseyri en flutti með fjölskyldu 

sinni til Reykjavíkur fimm ára að aldri. Hann 

var við stjórn Lúðrasveitar Reykjavíkur í 12 ár 

og starfaði einnig sem organisti í Fríkirjunni 

og Dómkirkjunni í Reykjavík. Páll varð fyrsti 

skólastjóri Tónlistarskólans í Reykjavík og 

tónlistarstjóri útvarpsins. Hann vann ómetan-

legt starf við uppbyggingu tónlistarlífs hér 

á landi með störfum sínum í þágu þessara  

stofnanna. Páll kom oft fram á tónleikum bæði sem  

organisti, píanóleikari, söngstjóri og hljóm-

sveitarstjóri. Mynd 25: Páll Ísólfsson
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4.7 Skynjun og upplifun
Stokkseyri er lítið þorp við sjávarsíðuna með mikla nálægð við Selfoss og einnig við höfuð-

borgarsvæðið. Landslagið er einstakt þar sem fjöllin rísa við sjóndeildarhringinn í aðra átt og 

Atlantshafið á hina. Flatneskja þar sem víðáttan virðist nær endalaus. Út frá ströndinni er breitt 

skerjabelti, úfið hraun sem þakið er þangi og þara. Þar skiptast á óteljandi sker og flúðir, rif og 

grandar, rásir, lón og pollar í endalausri fjölbreytni. Fjaran er iðandi af lífi þar sem sjórinn rís og 

fellur án afláts. Norðan við þorpið er svo votlendið með öllu sínu lífríki og fuglalífi. Fólk sem 

kemur á staðinn upplifir nálægð við náttúruna, fuglalíf, friðsæld og rótgróið þorp.
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5. Niðurstöður og hugmyndir að styrkingu ferðaþjónustu

5.1 Helstu niðurstöður
Þegar framkomnar upplýsingar um svæðið eru skoðaðar sést greinilega að sérstaða þorpsins  

liggur meðal annars í kraftmiklu hafnar- og strandsvæði, fjölbreyttu votlendi og fuglalífi ásamt 

áhugaverðri byggðarsögu. Svæðið er flatlent, sem býður upp á auðfarnar hjóla- og gönguleiðir 

þar sem auðvelt er fyrir alla að komast um. Á votlendissvæðunum þarf samt sem áður að gera ráð- 

stafanir svo fólk verði ekki blautt í fæturna. Votlendis svæðin eru þó frekar auðveld yfirferðar 

og að mestu opin almenningi, en sumar þeirra eru á einkalóðum. Skerjagarðurinn er á náttúru-

minjaskrá og er hann einstakur á landsvísu, bæði vegna þess að hraunfjörur eru sjaldgæfar og 

vegna fuglalífsins allt árið um kring. Gróður er fjölbreyttur á svæðinu, bæði fjörugróður og  

votlendisgróður. Ekki er mikið um trjágróður nema í einkagörðum og helst veðurfar í   

hendur við berangrið. Fuglalífið er einstakt og mikið er af fjölbreyttum fuglategundum sem nýtist  

hæglega sem aðdráttarafl að svæðinu, og býður uppá mikla möguleika fyrir fuglaskoðun.  

Samgöngur eru góðar á og að svæðinu. Sagan er mikil og merkileg á Stokkseyri, bæði saga 

þéttbýlismyndunar, fornra atvinnuvega og byggðarþróunar, sem býður uppá skemmtilegar  

gönguferðir um þorpið. Allir þessir þættir geta aukið gæði og upplifun fyrir íbúa svæðisins , og 

einnig stílað inná sjálfbæra ferðaþjónustu.

5.2 Hugmyndir að styrkingu ferðaþjónustu
Hugmynd höfundar eru gönguleiðir með mismunandi áherslur. 

Skerflóðs leið er gönguleið þar sem hægt er að upp- 

lifa fuglalíf og votlendi á um 4 km göngu. Hún gengur inná votlendi við  

Stokkseyri þar sem dælir og flóð einkenna svæðið. Upphafspunkturinn er við móttöku  

Kajakferða Stokkseyri til þess að  tengja við þá starfsemi sem nú þegar eru til staðar, og hefur 

aðdráttarafl. Báðar aðferðir virka vel til þess að upplifa svæðið, votlendið og fuglalífið, en mikið 

fuglalíf er á þessu svæði svo möguleikar til fuglaskoðunar batna til muna við gerð þessarar 

gönguleiðar. Fuglaskoðunar kofar verða á svæðinu í takt við anda staðarins, álíka þeim sem 

sveitarfélagið er búið að koma upp við ströndina. Þá geta sérstakir fugla áhugamenn staldrað 

við og notið, en ekki hefur verið mikið lagt uppúr fuglaskoðunar ferðamennsku almennt. Fyrir 

þá sem ekki vita eins mikið um fugla eru látlaus upplýsinga skilti á leiðinni. Hringurinn fer út 

fyrir Skerflóð en þar er tenging við drauginn Skerflóðs-Móra sem frægur er á svæðinu.
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Bæjar hringurinn er söguleg leið með tengingu við höfnina, ströndina og gömlu húsin og er hún 

um 1,5 km. Hægt er að hefja leiðina á hvaða punkti sem er vegna þess að hún gengur í hring. 

Stokkseyrarhlað er upphafspunktur sem höfundur leggur til, en þar er miðja og hjarta þorpsins. 

Þar er frystihúsið sem hefur að geyma mikla sögu þorpsins, þar eru einnig gallerí og söfn sem 

áhugavert er að skoða. Leiðin liggur svo að Gimli, sem var samkomuhús en er nú gallerí, og 

þaðan niður á höfn.

Kort 7: Bæjarhringur (gögn LMÍ)

Kort 8: Skerflóðshringur (gögn LMÍ)
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Þar er nú þegar skilti um horfinn atvinnuveg Stokkseyrar og gaman er að tengja við það sem 

er nú þegar til staðar. Einnig er útsýninsskífa sunnanmegin við kirkjugarðinn, við höfnina, 

sem áhugavert er að skoða. Sönduhverfið austan megin við kirkjuna hefur að geyma mörg 

falleg gömul hús svo sem Sandprýði, byggt 1899, Deild byggt 1901, Þuríðarbúð og Sjólyst, 

byggt 1902. Leiðin liggur svo áfram að Roðgúl, sem er gamalt grasbýli og er mikilvægt fyrir  

Stokkseyri í menningarsögulegu og byggingarlistarlegu tilliti. Ef gengið er inn götuna Íragerði 

er upplýsingaskilti um Þjórsárhraunið mikla sem áhugavert er að skoða og njóta útsýnisins yfir 

skerjagarðinn. Tilvalið er svo að enda hringinn niðri í fjöru þar sem einstakt gróður- og fuglalíf 

nýtur sín og ganga þaðan til baka að höfninni. 
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6. Ályktanir og lokaorð

Miðað er út frá því að auka upplifun fyrir íbúa svæðisins og ávinningur þess er sá að ef miðað 

er út frá íbúum njóta ferðamenn einnig góðs af. Ferðamennsku fylgir áhætta, en íbúar eru 

stöðugri markaður sem hægt er að stíla inná. Ferðamenn sem koma hingað til lands í síauk-

num mæli sækja í okkar einstöku náttúru. Ferðamenn sem eru náttúruunnendur sækja í frið 

og ró og krefjast þeir oftar en ekki minni þjónustu, sem hentar vel fyrir Stokkseyri verandi 

lítið pláss við sjávarsíðuna. Sumir sækja í söfn, sýningar og sund, það er að segja að upplifa 

menningu okkar. En Stokkseyri býður einmitt upp á þá þjónustu ásamt fleiru. Sífellt fleiri 

jaðarsvæði horfa til ferðaþjónustu til atvinnu uppbyggingar og aukins hagvaxtar, og er vax-

andi atvinnuvegur á Stokkseyri fyrst og fremst ferðaþjónusta. Samkvæmt greiningu á svæðinu 

tilheyrir Stokkseyri einmitt þessum flokki, jaðarsvæði á Íslandi við suðurströndina þar sem 

helsti atvinnuvegur er ferðamennska. Höfundur dregur þær ályktanir út frá  niðurstöðum 

verkefnisins að Stokkseyri búi yfir sérstöðu og mikill möguleiki sé fyrir aukna ferðaþjónustu 

og náttúruskoðun.
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