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Ágrip 
Í þessari ritgerð er fornleifaskráning á Íslandi til umfjöllunar. Farið er yfir sögu hennar í 

grófum dráttum, verklagsreglur og lagaumhverfi skoðað, sem og mikilvægi hennar til 

verndunar á menningararfi ásamt gildi hennar fyrir skipulagsmál og rannsóknir.  

   Fornleifaskráning felur í sér skráningu fornleifa á tilteknu svæði þar sem safnað er 

upplýsingum um staðsetningu, ástand og eðli minja. Með fornleifaskráningu fæst vitneskja 

sem nýtist við margskonar rannsóknir en eitt helsta markmið hennar er að koma í veg fyrir 

skemmdir á fornleifum að nauðsynjalausu. 

   Til þess að skoða stöðu fornleifaskráningar um þessar mundir var gerður samanburður á 

nýlegum skráningarskýrslum við leiðbeiningarnar Fornleifaskráning: Skráningarstaðlar og 

leiðbeiningar frá Fornleifavernd ríkisins og dregnar ályktanir af þeim samanburði. Fjallað er 

um stöðu og hlutverk Fornleifaverndar ríkisins varðandi framkvæmd og eftirlit með 

fornleifaskráningu og hvernig auka má gæði skráninga með lögleiðingu Skráningastaðla en 

það verður hægt að gera þegar stofnunin fær reglugerð til að starfa eftir. Einnig er fjallað um 

frumvarp til laga um menningarminjar og skoðað með hvaða hætti það snertir 

fornleifaskráningu. Þá er rætt um hvernig vitneskja sem fæst með fornleifaskráningu kemur að 

sem bestum notum, aukin gæði skráninga og björgunarskráningar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3



Efnisyfirlit 
 

1 Inngangur ................................................................................................................................ 5 

2  Sögulegt yfirlit fornleifaskráningar á Íslandi ......................................................................... 6 

2.1 „Commissionen for Oldsagers Opbevaring“.................................................................... 7 

2.2 Hið íslenska bókmentafjelag ............................................................................................ 8 

2.3 Hið íslenska fornleifafélag ............................................................................................... 8 

2.4 Lög um verndun fornmenja.............................................................................................. 9 

2.5 Skráning dregst saman ................................................................................................... 10 

2.6 Tímamót í heimildanotkun ............................................................................................. 10 

2.7 Opinber barátta fyrir heildarskráningu og kynning á gildi skráningar........................... 11 

2.8 Fornleifaskráning gerð að undanfara skipulagsvinnu .................................................... 12 

2.9 Stjórnsýsluþáttur skilinn frá Þjóðminjasafni .................................................................. 14 

2.10 Fjöldi skráðra fornleifa................................................................................................. 15 

2.11 Umræða ........................................................................................................................ 17 

3 Hvað er fornleifaskráning?.................................................................................................... 19 

3.1 Fornleifar ........................................................................................................................ 19 

3.2 Fornleifaskráning ........................................................................................................... 20 

3.3 Fornleifavernd ríkisins ................................................................................................... 21 

3.4 Skráningarstaðlar og leiðbeiningar................................................................................. 22 

3.5 Fornleifaskráning og skipulagsmál ................................................................................ 26 

3.6 Heildargagnagrunnur fyrir fornleifaskráningu ............................................................... 28 

3.8 „Frumvarp til laga um menningarminjar“...................................................................... 29 

4 Staða fornleifaskráningar árið 2008 ...................................................................................... 32 

4.1 Ályktun........................................................................................................................... 33 

5 Umræður................................................................................................................................ 35 

5.1 Nýting fornleifaskráningar ............................................................................................. 35 

5.2 Björgunarskráningar....................................................................................................... 36 

6 Lokaorð ................................................................................................................................. 37 

Heimildaskrá ............................................................................................................................ 38 

Viðauki I................................................................................................................................... 42 

Viðauki II ................................................................................................................................. 44 

 

 4



1 Inngangur  
Þessi ritgerð er unnin sem lokaverkefni til BA-prófs í fornleifafræði í Sagnfræði- og 

heimspekideild Háskóla Íslands. Í ritgerðinni er rýnt í fornleifaskráningu á Íslandi og farið í 

gegnum sögu hennar, aðferðir og starfsumhverfi en fornleifaskráning er grundvöllur 

fornleifaverndar og forsenda fyrir heildarskráningu minja á landinu. Markmiðið er að skoða 

stöðu og gildi fornleifaskráningar á Íslandi um þessar mundir. Einkum verða teknar til 

skoðunar verklagsreglur og lagaumhverfi en einnig gildi fornleifaskráningar í skipulags- og 

umhverfismálum, menningarsögu og minjavernd. Reynt verður að svara því hvort 

fornleifaskráning sé eins öflugt tæki til fornleifaverndar í landinu og hún gæti verið og hvort 

og hvernig megi auka gæði skráninga. Farið var í gegnum heimildir sem varða 

fornleifaskráningu, umfjöllun fræðimanna, lög og reglugerðir, skráningarskýrslur, auk þess 

sem Fornleifaskráning: Staðlar og leiðbeiningar var lögð til grundvallar við samanburð á 

skráningarskýrslum.  

   Ritgerðin hefst á því að farið er í gegnum sögu fornleifaskráningar á Íslandi og 

lagasetningar sem hana varða. Þá er skoðað með hvaða hætti fornleifaskráning er framkvæmd 

um þessar mundir og verklagsreglur og lagaumhverfi skoðað. Einnig er fjallað um gildi 

skráningar í skipulags- og umhverfismálum fyrir menningarsögulegar rannsóknir og 

minjavernd. Þá eru skýrslur frá nokkrum skráningaraðilum bornar saman við leiðbeiningar frá 

Fornleifavernd ríkisins Fornleifaskráning: Staðlar og leiðbeiningar í útgáfu 2008 og dregnar 

ályktanir af því. Að síðustu eru umræður og lokaorð. 

   Ritgerðin er unnin undir handleiðslu Steinunnar Kristjánsdóttur, lektors, og á hún þakkir 

skildar fyrir leiðsögn og stuðning. Einnig þakka ég starfsfólki Fornleifaverndar ríkisins fyrir 

veitta aðstoð og þá sérstaklega Agnesi Stefánsdóttur fyrir ábendingar og leiðsögn varðandi 

fornleifaskráningu. 
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2  Sögulegt yfirlit fornleifaskráningar á Íslandi  

Nokkrir fræðimenn hafa skrifað um sögu fornleifaskráningar og í þessari samantekt styðst ég 

við greinaskrif þeirra sem um efnið hafa fjallað, þ.e. Bjarna F. Einarssonar, Guðmundar 

Ólafssonar, Orra Vésteinsonar og Adolfs Friðrikssonar. Allir hafa þeir komið við sögu við 

mótun fornleifaskráningar eins og hún er framkvæmd um þessar mundir. Voru skrif þeirra 

Bjarna, Guðmundar og Orra notuð til viðmiðunar þegar Fornleifavernd ríkisins vann að gerð 

Fornleifaskráning: Staðlar og leiðbeiningar fyrir fornleifaskráningu árin 2004-2006. Viðhorf 

þeirra til fornleifaskráningar eru svipuð og allir leggja þeir áherslu á mikilvægi skráningar til 

þess að fá heildarmynd af fornleifum í landinu og til fornleifaverndar.  

   Lög og reglugerðir endurspegla einnig að ákveðnu marki hugmyndir sem eru til staðar í því 

samfélagi sem setur lögin. Með því að skoða lög og reglugerðir um fornminjar má því sjá 

hvaða hugmyndir og viðhorf fólk hefur haft gagnvart þeim. Lagasetningar, sem settar hafa 

verið um fornleifar á Íslandi, eru orðnar nokkrar en fyrstu íslensku lögin sem fjölluðu um 

fornleifavernd voru sett árið 1907, þ.e. Lög um verndun fornmenja nr. 40/1907.  

   Fjörutíu árum síðar, árið 1947 voru gerðar breytingar á lögunum og sextíu og tveimur árum 

eftir setningu fyrstu lagana tóku ný lög gildi árið 1969, Þjóðminjalög nr. 52/1969. Helstu 

breytingar sem komu fram þá fólust í því að Þjóðminjasafnið fékk löggjöf til að starfa eftir. 

Árið 1989, eða tuttugu árum síðar tóku næstu lög gildi, Þjóðminjalög nr. 88/1989. 

Grundvallarbreytingar komu fram með þeim lögum í málefnum fornleifaverndar og 

fornleifaskráning var gerð að undanfara allrar skipulagsvinnu. Smávægilegar breytingar voru 

gerðar með lögum nr. 43/1991, Lög um breyting á þjóðminjalögum nr. 88/1989. Aftur voru 

gerðar breytingar með lögum nr. 98/1994, Lög um breyting á þjóðminjalögum nr. 88/1989 

sbr. lög nr. 43/1991 en ákvæði voru í Þjóðminjalögum nr. 88/1989 um að endurskoða þyrfti 

þau á fimm ára fresti. Tilgangurinn var að gera stjórnkerfi þjóðminjavörslunnar skýrara og 

skilvirkara. 

   Árið 1997 var allt landið gert skipulagsskylt með Skipulags- og byggingarlögum nr. 

73/1997. Núgildandi Þjóðminjalög nr. 107 tóku gildi 31. maí 2001, aðeins tólf árum eftir 

setningu síðustu laga 1989 og var helsta breytingin frá fyrri lögum sú að stjórnsýsluþátturinn 

var skilinn frá Þjóðminjasafninu og Fornleifavernd ríkisins var stofnuð. Frá því að fyrstu lögin 

voru sett hafa þau orðið víðtækari og umfangsmeiri með skilgreiningum og reglugerðum en 

þó að átta ár séu liðin frá setningu núgildandi laga vantar enn reglugerð um Fornleifavernd 

ríkisins eins og kveðið er á um í lögunum.  
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   Hér á eftir verður farið yfir sögu fornleifaskráningar og helstu þættir dregnir saman. Í töflu 1 

(sjá Viðauka I) koma einnig fram helstu ártöl og atburðir, menn og málefni sem tengjast 

framvindu og sögu fornleifaskráningar í landinu í heild. 

 

2.1 „Commissionen for Oldsagers Opbevaring“ 

Alla tíð hefur fólk umgengist og lifað með fornleifum og haft um þær ýmsar hugmyndir. 

Sumar þeirra hafa verið endurnýttar en aðrar hafa fengið að vera í friði. Þær hafa oft haft um 

sig ævintýralegan blæ og í kringum margar þeirra hafa myndast sögur og sagnir.  

   Áhugi leikmanna á fornminjum kemur fyrst fram í ritheimildum miðalda, t.d. hjá Sturlu 

Þórðarsyni og Hauki Erlendssyni. Fram til 1800 var fornleifaskoðun stunduð að einhverju 

marki og tilgangurinn oft að reyna að finna dýrmæta málma frekar en að afla vitneskju um 

fortíðina. Nokkrir voru byrjaðir að safna saman upplýsingum um fornar minjar eins og Árni 

Magnússon handritafræðingur en fyrir hans tilstilli byrjuðu menn að skrá og safna saman 

lýsingum á einstökum stöðum. Hann hefur trúlega ætlað að semja rit um staðfræði Íslands en 

staðfræðikönnun hvarf að mestu með Árna. Danska vísindafélagið lét vinna héraðs- og 

sýslulýsingar um miðja öldina. Menntamenn 18. aldar þeir Jón Ólafsson frá Grunnavík, 

Eggert Ólafsson, Bjarni Pálson og Ólafur Ólavíus skoðuðu og skráðu einnig lýsingar á 

minjum.1

   Fyrsti vísir að fornleifaskráningu hér á landi á hins vegar rætur sínar að rekja út fyrir 

landsteinana eða til Danmerkur. Árið 1807 setti konungur Dana á laggirnar nefnd til 

varðveislu fornleifa, Commissionen for Oldsagers Opbevaring. Hlutverk hennar var að afla 

upplýsinga um fornminjar í danska ríkinu til að hægt væri að marka stefnu um varðveislu 

þeirra og vernd. Nefndin sendi út spurningalista árið eftir til allra sóknarpresta sem náðist til í 

ríkinu. Árið 1816 var Finnur Magnússon gerður að nefndarmanni og fékk það hlutverk að sjá 

um tengsl nefndarinnar við Ísland sem var hluti af danska ríkinu á þeim tíma. Finnur þýddi 

spurningalistana og sendi þá til Íslands árið 1817.2 Fyrsta heildarskráning á minjum á Íslandi 

var því gerð á vegum dönsku nefndarinnar. Fornleifar á Íslandi voru einnig í fyrsta sinn 

friðlýstar þann 19. apríl 1817. Þær voru tíu og var stuðst við skrá Finns Magnússonar sem 

gerð var eftir svörum spurningalistana. Næsta friðlýsing var gerð 90 árum seinna með tilkomu 

Fornminjalaga árið 1907.  

 

                                                 
1 Adolf Friðriksson og Orri Vésteinsson (1998). Bls. 15-17.  
2 Adolf Friðriksson og Orri Vésteinsson (1998). Bls. 17. 
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2.2 Hið íslenska bókmentafjelag 

Breytingar urðu á hugmyndum manna um menningararf og fornminjar snemma á 19. öld. 

Áhugi manna beindist nú að minjastöðunum sjálfum og var ekki lengur eingöngu bundinn við 

fjársjóðsleit. Aukins áhuga gætti á fortíðinni og Íslendingasögur voru gefnar út. Í kjölfarið 

vaknaði einnig áhugi á fornminjum, nöfnum og sögum tengdum þeim. Með stofnun Hins 

íslenska bókmentafjelags árið 1816 jókst útgáfa á íslenskum fornheimildum og minjaskoðun 

var gerð fyrir atbeina félagsins. Árið 1840 sendi félagið út spurningalista til sýslumanna og 

sóknarpresta og hafði Jónas Hallgrímsson umsjón með því en þegar hann féll frá varð ekkert 

af útgáfu á efninu. Árið 1856 hóf Bókmenntafélagið útgáfu á ritröð, Safn til sögu Íslands og 

íslenskra bókmennta að fornu og nýju og varð þar til mikilvægur vettvangur fyrir útgáfu á 

löngum örnefna- og minjaskrám sem voru til í handritum. Þar með varð einnig til ný grein 

innan íslenskra fræða, sögustaðafræði, sem er sambland ýmissa fræðigreina. Þessari grein má 

skipta gróflega í þrjá þætti. Í fyrsta lagi var rannsókn á staðfræði einstakra sögustaða 

Íslendingasagna. Í öðru lagi skrár yfir örnefni. Í þriðja lagi sagnfræði rannsóknir á 

þjóðveldistímabilinu með því að safna upplýsingum um örnefni og minjar og fella saman við 

frásagnir Íslendingasagna.3  

 

2.3 Hið íslenska fornleifafélag 

Árið 1879 var Hið íslenska fornleifafélag stofnað en hlutverk þess var að finna, rannsaka og 

vernda fornleifar. Við það upphófst mikið gróskuskeið í fornleifaskráningu. Helgi Sigurðsson 

á Melum, sem var hvatamaður að stofnun safns og gaf til þess nokkra forngripi, hvatti 

eindregið til söfnunar á örnefnum og munnmælasögum um sögustaði og minjar. Framlag hans 

til minjaskráninga er mikilvægt. Hann sá gildi sögustafræðinnar fyrir fornleifavernd í landinu. 

Hann gekk á undan með góðu fordæmi og safnaði örnefnum sem koma fyrir í Bjarnar sögu 

Hítdælakappa.4

   Eitt umfangsmesta rannsóknarstarfið sem félagið stóð fyrir voru 

fornleifakönnunarleiðangrar í landinu fram til heimastjórnaráranna. Sigurður Vigfússon og 

Brynjúlfur Jónsson ferðuðust um landið og skrifuðu skýrslur sem birtust í Árbók þess. Með 

því lögðu þeir grunninn að íslenskri fornleifaskrá.5  

                                                 
3 Adolf Friðriksson og Orri Vésteinsson (1998). Bls. 19.  
4 Adolf Friðriksson og Orri Vésteinsson (1998). Bls. 20-21. 
5 Adolf Friðriksson og Orri Vésteinsson (1998). Bls. 22. 
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   Fræðimaðurinn Kristian Kålund var einn af stofnendum Hins íslenska fornleifafélags. Hann 

var sérfræðingur í norrænum fræðum, stundaði rannsóknir hér á landi í tvö ár og gaf út rit um 

íslenska sögustaði sem enn eru undirstöðurit í staðfræði Íslendingasagna. Þorsteinn Erlingsson 

fékk auk þess það verkefni að rannsaka fornleifar á Íslandi til að fá samanburðarefni fyrir 

rannsóknir á meintum leifum norrænna manna í Ameríku. Hann leitaði að minjastöðum sem 

væru dæmigerðir fyrir ákveðnar tegundir fornleifa og með þeirri nálgun aflaði hann heimilda 

um tegundir sem ekki hafði verið gefin mikill gaumur að áður. Hann var fyrstur til að taka 

ljósmyndir af minjastöðum.6     

   Daniel Bruun var danskur kapteinn sem var einnig í Fornleifafélaginu. Hann ferðaðist um 

landið, gerði athuganir og skráningar. Hann var vanur mælingamaður og var fyrstur til að gera 

nákvæma uppdrætti af rústum og teikna afstöðumyndir og yfirlitskort. Hann lagði samhliða 

grunninn að þekkingu  á byggingartækni torfhúsa. Allir þessir fræðimenn settu með störfum 

sínum mark sitt til framtíðar á fornleifavernd í landinu. 

 

2.4 Lög um verndun fornmenja 

Tímamót urðu í málefnum fornleifaverndar árið 1907 en þá voru Lög um verndun fornmenja 

nr. 40 sett. Þar með varð í fyrsta skipti til lögfest skilgreining á fornleifum og forngripum. Sú 

skilgreining var svipuð og í spurningalistum frá árinu 1807 og hefur í raun enn lítið breyst. 

Allar fornleifar á fornleifaskrá voru friðaðar og friðhelgi lýst á þingi samkvæmt 6. gr. laganna. 

Allar lausar fornleifar sem taldar eru í 3. gr. laganna og eldri en 150 ára, voru friðaðar án 

þinglýsingar og urðu eign landsins samkvæmt 7. gr. laganna. Með lögunum var einnig stofnað 

embætti fornminjavarðar sem skyldi annast fornleifavörslu í landinu og umsjón með 

Forngripasafni Íslands. Þegar embættið varð til lagði Fornleifafélagið niður það 

skráningarstarf sem það hafði staðið að. Félagið leitaði sér nýrra viðfangsefna og huguðu 

menn nú að skráningu örnefna.  

   Björn Bjarnason, bóndi í Grafarholti í Mosfellssveit, var frumkvöðull í því að taka saman og 

birta skrá um örnefni á jörð sinni. Merkur áfangi í íslenskri vísindasögu er grein hans „Um 

örnefni“ sem hann skrifaði til að bjarga örnefnum frá glötun og öðrum til hvatningar. Í henni 

er að finna ábendingar um aðferðir og stutta hugvekju um tilgang skráningar.7

 

                                                 
6 Adolf Friðriksson og Orri Vésteinsson (1998). Bls. 24. 
7 Adolf Friðriksson og Orri Vésteinsson (1998). Bls. 25. 
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Matthías Þórðarson var skipaður þjóðminjavörður um leið og lög um verndun fornminja voru 

sett  árið 1907 og gegndi því starfi í fjóra áratugi.8 Hann var mikill talsmaður fornleifaverndar 

og var aukning í friðlýsingum í tíð hans en skráning minjastaða dróst saman en nokkrar 

minjaskrár voru teknar saman af leikmönnum. Átak var gert í friðlýsingarmálum á árunum 

1926-1930 og var  Matthías Þórðarson aðalhvatamaður að því. Hann fór ekki sjálfur á staðina 

sem hann friðlýsti en notaðist við eldri gögn og ritheimildir. Eiginleg fornleifaskráning fór 

aldrei fram vegna þessara friðlýsinga.9  

 

2.5 Skráning dregst saman 

Breyting var gerð á Þjóðminjalögum nr. 40/1907 með Þjóðminjalögum nr. 8/1947 um viðhald 

fornra mannvirkja og um byggðasöfn. Kristján Eldjárn tók þá við embætti þjóðminjavarðar af 

Matthíasi. Hann gagnrýndi þá ofuráherslu sem lögð var á ritheimildir á þessum tíma og talaði 

fyrir mikilvægi fornleifafræðilegrar aðferðafræði.10 Kristján sinnti hins vegar almennri 

fornleifaskráningu lítið og enn voru það leikmenn sem héldu áfram skráningu.11

   Á sama tíma og lægð var í fornleifaskráningu óx og dafnaði þjóðháttaskráning og 

örnefnasafnið varð að Örnefnastofnun þann 23. júní 1969.12 Starfsemin í þessum 

vísindagreinum var nútímaleg og áhersla lögð á heimildir um líf og samfélag sem var að 

hverfa og áherslan ekki lengur aðeins bundin við þjóðveldið. Opinber aðferð við skráningu 

fornleifa á þessum tíma var aðeins ein „... friðlýsing með pompi og prakt eða ekki neitt, utan 

vinsamlegra tilmæla um að minjastað verði hlíft ef þess væri nokkur kostur“.13 Friðlýsing var 

öflugt tæki en menn veigruðu sér að beita henni og fyrir vikið var minjakönnun ekkert sinnt.  

 

2.6 Tímamót í heimildanotkun 

Ný Þjóðminjalög nr. 52 tóku gildi árið 1969 og feldu úr gildi Lög um fornmenjar nr. 

107/1907 sem höfðu verið við lýði í 62 ár með breytingum sem gerðar voru 1947 með lögum 

nr. 8 „um viðhald fornra mannvirkja og um byggðasöfn.“ Lögin voru merkur áfangi fyrir 

safnið sem fékk nú löggjöf til að starfa eftir þar sem fram komu ákvæði um skyldur þess. Þar 

                                                 
8 Þjóðminjasafn Íslands (á.á.). 
9 Bjarni F. Einarsson (1996). Bls. 35. 
10 Gavin Lucas (2004). Bls. 13. 
11 Adolf Friðriksson og Orri Vésteinsson (1998). Bls. 26–28. 
12 Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum (á.á.). 
13 Adolf Friðriksson og Orri Vésteinsson (1998). Bls. 29. 
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voru hinsvegar engar nýjungar um verndun eða skráningu fornleifa, aðeins ákvæði um friðun 

fornleifa sem talin væri ástæða til að friða. Löggjöfin lagði engar skyldur á þjóðminjavörsluna 

eða aðra aðila um skráningu og á fyrstu árum eftir gildistöku laganna var engin skráning gerð 

í landinu. Þrátt fyrir það fór áhugi á þessari vísindagrein vaxandi meðal einstaklinga sem létu 

menningarsögu og umhverfisvernd sig varða. Skráning hefur þróast í nokkrar greinar á síðustu 

árum eins og skráningu í vísindaskyni, minjalýsingu og lögbundna fornleifaskráningu.14   

   Eftir árið 1970 varð grundvallarbreyting á afstöðu manna til fornleifa með vaxandi 

umhverfisvernd og þótti ástæða til að huga að varðveislu mannvistarleifa sem hluta af 

umhverfi.15 Þegar Mývatnssveit var friðuð árið 1974 fól Náttúruverndarráð Helga 

Hallgrímssyni, náttúrufræðingi, að gera skrá yfir söguminjar sveitarinnar. Minjalýsing Helga, 

sem hann vann að á árunum 1975-1977, markar tímamót í fornleifaskráningu á Íslandi. Skráin 

byggist á vandaðri heimildakönnun, viðtölum við ábúendur og vettvangsrannsóknum. 

Skýrslunni fylgdi minjakort sem sýndi fornleifar í Skútustaðahreppi. Skýrslan var aldrei 

prentuð og ekkert framhald varð á þessu skráningarstarfi hjá Náttúruvernd þó að 

náttúruverndarmenn sæju gildi menningarsögulegra minja rétt eins og náttúruminja.  

 

2.7 Opinber barátta fyrir heildarskráningu og kynning á gildi skráningar 

Árið 1980 hóf Guðmundur Ólafsson, deildarstjóri fornleifadeildar Þjóðminjasafnsins, 

opinbera baráttu fyrir heildarskráningu fornleifa og kynnti gildi skráningar. Upp úr því voru 

gerðar skráningar víða um land sem byggðu á þeirri „... afstöðu að svonefnd fornleifaskrá, þ.e. 

friðlýsingaskrá, væri engan veginn fullnægjandi undirstaða fyrir fornleifavernd í landinu. Í 

stað þess að tína til einstaka „merkilega“ minjastaði var nú lagt kapp á að finna allar sýnilegar 

minjar og stuðla að varðveislu þeirra með því að koma þeim kerfisbundið á skrá í hverju 

sveitarfélagi.“16 Þetta var ný afstaða, að telja að  friðlýsingaskrá væri ekki fullnægjandi 

undirstaða fornleifaverndar í landinu. Fornleifaskráning var nú unnin undir merkjum 

fornleifaverndar í sveitarfélögum en á sama tíma og hún efldist sem liður í minjavernd varð 

hún einnig að öflugu rannsóknartæki.17  

   Árið 1977 hafði Sigurður Þórarinsson rannsakað nokkra minjastaði á austan- og 

norðanverðu landinu og gert rannsóknarskurði til að rannsaka aldur á mannvistarleifum. Í 

                                                 
14 Adolf Friðriksson og Orri Vésteinsson (1998). Bls. 29-30.  
15 Adolf Friðriksson og Orri Vésteinsson (1998). Bls. 35. 
16 Adolf Friðriksson og Orri Vésteinsson (1998). Bls. 31. 
17 Adolf Friðriksson og Orri Vésteinsson (1998). Bls. 31. 
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kjölfar þess leiddi hann að því líkur að mörg þekkt býli í jaðri hálendisins væru frá elstu tíð 

Íslandsbyggðar og vakti það athygli í fræðaheiminum. Árið 1978 var síðan gerð rannsókn í 

Hrafnkelskal og á Brúardölum þar sem skráning mannvistarleifa var grundvallaraðferð. 

Uppdrættir voru gerðir af hverjum minjastað og rústir tímasettar með aðferðum 

gjóskulagafræðinnar.18

   Árið 1982 birti Kristján Eldjárn „Minjaskrá“ yfir sýnilegar minjar í landi Bessastaða en 

athyglisvert er að Kristján getur þar einnig horfinna minja. Það vakti fyrir honum að hvetja 

yngri kynslóðir fornleifafræðinga til að hefja fornleifaskráningu þar sem hann segir að margar 

minjar hafi horfið við jarðrækt og aðrar framkvæmdir. Telur hann minjaskráningu brýna og að 

gera þurfi stefnuskrá til að vinna eftir.  

   Rannsóknir fram að árinu 1992 sýndu enn og aftur að fornleifaskráning væri brýnasta 

viðfangsefnið í íslenskri minjavörslu. Þeir sem létu sig hana varða reyndu einnig að draga 

saman helstu rökin fyrir gildi fornleifaskráningar og háðu pólitíska baráttu fyrir eflingu 

skráningar. Guðmundur Ólafsson hafði kynnt mótaðar hugmyndir um forsendur, markmið og 

framkvæmd heildarskráningar fornleifa í landinu árið 1983. Hann taldi þörf á að knýja fram 

breytingu á þjóðminjalögum þannig að allar fornleifar væru friðhelgar og hamla með því 

eyðileggingu þeirra. Forsenda þessa lagabreytinga taldi hann að væri skipuleg skráning 

fornleifa og lagði áherslu á að niðurstöður yrði að prenta og gefa út. Guðmundur benti einnig 

á að fornleifaskráning gæti orðið mikilvægt hjálpartæki við alla skipulagsvinnu en sagði að 

fjárskortur væri „aðalhemill“ hennar.19 Í skráningarstarfi á níunda áratugnum var lögð áhersla 

á að safna upplýsingum og geyma þær en ekki að dreifa þeim til almennings. Því talið var að 

fornleifaskráning væri fyrst og fremst fyrir minjavernd og verndun minjastaða væri best 

tryggð með ítarlegu gagnasafni um fornleifar sem hægt yrði að byggja öfluga minjavernd 

framtíðarinnar á.20

 

2.8 Fornleifaskráning gerð að undanfara skipulagsvinnu 

Með Þjóðminjalögum nr. 88/1989 varð svo grundvallarbreyting í málefnum fornleifaverndar 

og ný viðhorf fest í sessi. Þar var fornleifaskráning gerð að undanfara skipulagsvinnu og allar 

fornleifar friðaðar, bæði sýnilegar og þær sem komu í ljós við jarðrask. Aukið var við 

stjórnsýslu þjóðminjavörslunnar og Þjóðminjaráð og Fornleifanefnd tóku til starfa. 

                                                 
18 Adolf Friðriksson og Orri Vésteinsson (1998). Bls. 31. 
19 Adolf Friðriksson og Orri Vésteinsson (1998). Bls. 32.  
20 Adolf Friðriksson og Orri Vésteinsson (1998). Bls. 35. 
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Fornleifanefnd fór með yfirstjórn fornleifavörslu og rannsókna í landinu frá 1990-1994 þegar 

hlutverki hennar var breytt og starfsemin takmörkuð við ráðgjöf og leyfisveitingar. Nefndin 

átti að móta stefnu í fornleifavörslu og rannsóknum. Hún var einnig stjórnarnefnd 

fornleifadeildar Þjóðminjasafnsins sem var ætlað að skrá allar fornleifar og gefa út skrá um 

friðlýstar minjar. Nefndin tókst hins vegar aldrei á hendur þau verkefni sem hún átti að sinna 

og störf hennar leystust upp í deilur í fjölmiðlum sem höfðu margvísleg neikvæð áhrif á 

fornleifaskráningu og stöðu fornleifafræðinga í íslensku samfélagi.  

   Nýtt Þjóðminjaráð var skipað árið 1994 og reyndi það að taka á þessum málaflokki en tókst 

ekki. Sveitarfélög sáu sér hins vegar hag í skráningum við skipulagsmál, minjavernd, 

ferðaþjónustu og útivist og hafa þau kostað fornleifaskráningu.21 Nýtt átak var þess vegna gert 

í fornleifaskráningu árið 1991 þegar skipulagsyfirvöld unnu að þróun aðferða við 

umhverfismat og hvöttu til þess að fornleifaskráning yrði liður í svæðisskipulagsgerð.22

   Árið 1995 skrifuðu þeir Guðmundur Ólafsson og Helgi Þorláksson rannsóknarskýrslu 

fornleifadeildar Þjóðminjasafnsins um stöðu fornleifaskráningar. Þar telja þeir að 

fornleifaskráning sé sem fyrr eitt albrýnasta verkefni minjavörslunnar og telja að stefni í algert 

óefni ef ekki verði brugðist hart við. Á hverju ári sé minjum sópað í burt með stórvirkum 

tækjum og með því glatist margra alda byggðasaga. Í greininni er vísað í könnun Ágústs Ólafs 

Georgssonar frá árinu 1984 á friðlýstum minjum sem leiddi í ljós að víða höfðu friðlýsingar 

ekki verið virtar og vitneskju ábúenda um friðlýsingu og legu friðlýstra staða var mjög 

ábótavant. Telja Guðmunur og Helgi að endurmeta þurfi eldri friðlýsingar.23 Í grein þeirra 

kemur einnig fram að til að hleypa af stað nýju átaki hafi Þjóðminjaráð ákveðið að ráða 

verkefnisstjóra tímabundið við fornleifadeild. Hlutverk hans var m.a. að ná samstöðu um 

lágmarkskröfur og bestu hagkvæmni við fornleifaskráningu, vinna að kynningarstarfi og afla 

fylgis við skráninguna og þjálfa upp starfsfólk til skráningar.24

   Árið 1997 var síðan allt landið gert skipulagsskylt með Skipulags og byggingarlögum nr. 

73/1997 en þau tóku gildi 1. janúar árið 1998. Í 9. gr. laganna er ákvæði um varðveislu 

menningarverðmæta. Með lögunum voru verkefni færð til sveitarfélaganna og ábyrgð um 

framkvæmd skipulagsmála aukin. 

                                                 
21 Adolf Friðriksson og Orri Vésteinsson (1998). Bls. 33. 
22 Adolf Friðriksson og Orri Vésteinsson (1998). Bls. 36. 
23 Guðmundur Ólafsson og Helgi Þorláksson (1995). Bls. 3-4.  
24 Guðmundur Ólafsson og Helgi Þorláksson (1995). Bls. 11. 
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   Árið 1998 var svo gefin út Reglugerð um þjóðminjavörslu nr. 334/1998 þar sem 

fornleifaskráning var skilgreind í 64. grein:  

 
Fornleifaskráning skal gerð undir stjórn fornleifafræðings. Við fornleifaskráningu skal þess gætt, 

að teknar séu saman ritaðar jafnt sem munnlegar heimildir um fornleifar og allir minjastaðir 

kannaðir á vettvangi, hvort sem fornleifar eru sýnilegar á yfirborði eð ekki. Allir minjastaðir 

skulu færðir á kort og gerðar lýsingar og uppdrættir af þeim minjum sem sýnilegar eru. 

Fornleifaskráningu telst því aðeins lokið að út hafi komið fjölrituð, prentuð eða stafræn skýrsla 

um hana. 

Skylt er að fornleifaskráning fari fram áður en gengið er frá skipulagi eða endurskoðun þess 

samkvæmt skipulagslögum.   

 

   Reglugerðarákvæðið byggðist á samkomulagi sem Þjóðminjasafn og Fornleifastofnun gerðu 

í nóvember 1997.25 Reglugerðin féll svo úr gildi með Reglugerð um Þjóðminjasafn Íslands nr. 

896/2006. Samkvæmt reglugerðinni er fornleifaskráningu ekki lokið fyrr er fornleifar hafa 

verið skoðaðar á vettvangi. 

  Samkvæmt skilgreiningu Orra Vésteinssonar og Adolfs Friðrikssonar skiptist  

fornleifaskráning árið 1998 í þrjú stig útfrá þremur skipulagsstigum, þ.e. svæðisskipulagi, 

aðalskipulagi og deiliskipulagi. Í grófum dráttum er skráningin sem hér segir: við 

svæðisskráningu er lagt fram heildarmat á menningarminjum og skrá yfir allar upplýsingar 

sem safnað hefur verið saman ásamt kortagrunni. Í aðalskráningu er lögð áhersla á að fá skýra 

mynd af umfangi, lögun og ástandi minja. Farið er á vettvang og viðtöl tekin við staðkunnuga. 

Tóftum lýst og gerður uppdráttur af þeim, hnattstaða fundin og þær færðar á kort. Í 

deiliskráningu eru fengnar nákvæmar upplýsingar um einstaka minjastaði, gerðar nákvæmar 

yfirborðsmælingar og þeim lýst í smáatriðum. Aðferðir deiliskráningar eru nánast þær sömu 

og við rannsókn í vísindaskyni.26 Þeim verður lýst nánar síðar í ritgerðinni. 

 

2.9 Stjórnsýsluþáttur skilinn frá Þjóðminjasafni 

Árið 2001 voru sett núgildandi lög, Þjóðminjalög nr. 107/2001 og var helsta breytingin sem 

gerð var að stjórnsýsluþáttur fornleifaverndar var skilinn frá Þjóðminjasafni Íslands og 

                                                 
25 Adolf Friðriksson og Orri Vésteinsson (1998). Bls. 40. 
26 Adolf Friðriksson og Orri Vésteinsson (1998). Bls. 39. 
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Fornleifavernd ríkisins stofnuð með setningu laganna.27 Í lögunum er svohljóðandi ákvæði um 

fornleifaskráningu í 11. grein:  

 
Skylt er að fornleifaskráning fari fram áður en gengið er frá svæðisskipulagi, aðalskipulagi eða 

deiliskipulagi eða endurskoðun þess og skal sá sem ber ábyrgð á skipulagsgerð í samræmi við 

skipulagslög standa straum af kostnaði við skráninguna. 

 

   Reglugerð nr. 896/2006 um Þjóðminjasafn Íslands var gefin út samkvæmt 29. grein laganna 

en ekki hefur enn, átta árum síðar, verið gefin út reglugerð fyrir Fornleifavernd ríkisins um 

framkvæmd laganna.  

   Árið 2004 var Fornleifavernd ríkisins falið af Menntamálaráðuneytinu að vinna að mörkun 

stefnu á sviði fornleifaverndar á Íslandi og í kjölfarið hófst vinna með hlutaðeigandi aðilum 

um málefnið.28 Afrakstur þeirrar vinnu eru Fornleifaskráning: Skráningarstaðlar og 

leiðbeiningar um fornleifaskráningu sem minjavarslan, skipulagsyfirvöld og 

framkvæmdaaðilar geta notað í vinnu sinni. Þetta tímabæra framtak ætti að skila sér í 

samhæfðari vinnubrögðum skrásetjara og stuðla að því að einn gagnagrunnur verði tekin í 

gagnið innan tíðar sem ætti svo að leiða til þess að skriður komist á heildarskráningu á 

landinu.  

 

2.10 Fjöldi skráðra fornleifa 

Árið 2005 vann Sólborg Una Pálsdóttir, verkefnisstjóri skráningamála hjá Fornleifavernd 

ríkisins, að úttekt á fornleifaskráningu á Íslandi. Sama ár skrifaði hún grein þar sem fram kom 

að um 150.000-200.000 fornleifar væru á Íslandi. Þá höfðu um 25-30 þúsund fornleifar verið 

skráðar á vettvangi eða um 15% af áætluðum fjölda fornleifa. Sólborg segir í greininni að ekki 

sé nægilegt að skrá því að „...við þurfum einnig öflugt kerfi sem heldur utan um öll 

skráningargögn og miðlar upplýsingum til almennings, framkvæmdaraðila og landeigenda.“29 

Sólborg segir að það sé trú fólks hjá Fornleifavernd að söfnun og miðlun gagna sé stór þáttur í 

fornleifavernd og besta vopnið gegn eyðileggingu menningararfsins. Hún telur að 

landupplýsingakerfi sé hentugasta tólið til að halda utanum slíkar upplýsingar. 

„Landupplýsingakerfi hefur þann megin tilgang að geyma, vinna með, greina og koma á 

framfæri upplýsingum um ákveðin rými, hvort sem það eru Skagfirskar sveitir eða 
                                                 
27 Fornleifavernd ríkisins (á.á.b). 
28 Fornleifavernd ríkisins (2008). Bls. 3. 
29 Sólborg Una Pálsdóttir (2005). Bls. 7.  
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strætisvagnakerfi Reykjavíkurborgar.“30 Kerfið hefur þann eiginleika að geta haldið utan um 

gögn, sem til þess eru fallin að tákna landslag eða umhverfi. Í kerfinu er svo hægt að gera 

fyrirspurnir þvert í gegnum upplýsingalögin. Sólborg bendir á að síðan í byrjun 10. 

áratugarins hafi fjöldi verkefna sem styðjast við landupplýsingakerfi farið sívaxandi.31 Vilji 

menn gera fyrirspurn í landupplýsingakerfinu, t.d. að fá lista yfir allar þekktar fornleifar innan 

500 metra við fyrirhugaðar vegaframkvæmdir, þá tekur aðeins örskamma stund að fá 

myndræna framsetningu og umfang fornleifa í tengslum við aðra umhverfisþætti. 

  Í greininni kemur jafnframt fram að landupplýsingakerfi hafa verið notuð til að halda utan 

um gögn minjavörslunnar í Danmörku frá 1990 og eru slík kerfi einnig notuð í Noregi og 

Svíþjóð. Sólborg segir að Fornleifavernd beri að marka stefnu í varðveislumálum en það sé 

erfitt að gera það án þess að hafa heildarsýn yfir fornleifar á landinu. Hún telur því brýnt að 

koma gögnum í einn gagnagrunn og telur að landsupplýsingakerfi sé hentugasti kosturinn.32

   Umræðan um mikilvægi fornleifaskráningar teygði sig inn á Alþingi. Á 133. löggjafarþingi 

2006-2007 lagði Kolbrún Halldórsdóttir fram fyrirspurn til menntamálaráðherra um hver 

staða fornleifaskráningar væri á landinu og hversu mikið hefði verið skráð af fornleifum skv. 

11. gr. þjóðminjalaga og hvað væri eftir. Í svari sem byggðist á upplýsingum frá 

Fornleifavernd ríkisins sem aflaði þá nýjustu upplýsinga úr gagnagrunnum aðila sem stunda 

fornleifaskráningu, að skráðar fornleifar „... sem kannaðar hafa verið á vettvangi og staðsettar 

á korti og þar með vitað að þær eru enn til staðar.“33 væru um það bil 38.400 á landinu öllu.   

   Eftirfarandi tafla er fengin úr þingskjalinu og á henni má sjá fjölda fornleifa sem skráðar 

hafa verið á vettvangi og hvernig þær dreifast á milli gagnagrunna. 

 

Stofnun/fyrirtæki  Fjöldi skráðra 
fornleifa  

Gagnagrunnur  

Þjóðminjasafn Íslands  5.000 Sarpur*  
Fornleifastofnun Íslands  20.000 Ísleifur**  
Minjasafn Reykjavíkur  1.900 Sarpur/eigin gagnagrunnur  
Byggðasafn Skagfirðinga  6.000 Sarpur/eigin gagnagrunnur  
Byggðasafn Árnesinga  470 Sarpur  
Fornleifafræðistofa Íslands  3.000 Fornleifaskrá Fornleifafræðistofu 

                                                 
30 Sólborg Una Pálsdóttir (2005). Bls. 7. 
31 Sólborg Una Pálsdóttir (2005). Bls. 8. 
32 Sólborg Una Pálsdóttir (2005). Bls. 9. 
33 Þingskjal 978 (2006-2007). 
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Íslands  
Byggðasafn Hafnarfjarðar  590 Fornleifur  
Byggðasafn Reykjaness  450 Fornleifaskrá Byggðasafns Reykjaness 
Fornleifavernd ríkisins  500 Sarpur/eigin grunnur***  
Að auki hafa verið skráð um 450 minningarmörk í 20 kirkjugörðum í Kjalarnes- og 
Borgarfjarðarprófastdæmum á vegum Fornleifaverndar ríkisins.  
*    Mikið af fornleifum er skráð frá fyrri tíð á vegum Þjóðminjasafns, en upplýsingar einungis 
handskrifaðar.  
**    Fornleifastofnun áætlar að við þetta muni bætast u.þ.b 2500 fornleifar fyrir sumarið vegna 
verkefna sem þegar eru hafin.  
***    Hér er að mestu um að ræða friðlýstar fornleifar.  
 
Taflan sýnir fjölda fornleifa sem höfðu verið skráðar á vettvangi í febrúar 2007 og dreifingu 
þeirra í hina ýmsu gagnagrunna.  
 

Þessa tölu ber þó að taka með fyrirvara vegna fjölda gagnagrunna og líklegt að einhverjar 

fornleifar væru tví- og jafnvel þrískráðar. Ómögulegt væri að segja til um fjölda þeirra 

fornleifa sem eftir væri að skrá en áætlanir gera ráð fyrir allt frá 150.000 upp í 250.000 

fornleifar séu á landinu.34 Ef bornar eru saman tölur um fornleifar skráðar á vettvangi frá 

Sólborgu frá árinu 2005 og tölur sem teknar voru saman af Fornleifavernd frá árinu 2007 má 

áætla að skráðar hafi verið um 8-13 þúsund fornleifar á tímabilinu 2005-2007. 

 

2.11 Umræða  

Þróun fornleifaskráningar á síðustu árum hefur verið á grunni skipulagsmála. Framkvæmdir 

hafa knúið á og er augljós nauðsyn þess að framkvæmdaaðilar viti um minjar við upphaf 

framkvæmda svo að hægt sé að taka tillit til þeirra og ekki komi til skemmda á þeim. 

Framkvæmdir eru margs konar og þannig hafa fornleifaskráningar verið gerðar vegna 

lagningar vega, virkjana- og byggingarframkvæmda. Ábyrgðin er með lögum sett á þann sem 

ber ábyrgð á skipulagsgerð í samræmi við skipulagslög og eiga þeir sömu að standa straum af 

kostnaði. Lagaleg ábyrgð er einnig lögð á sveitarfélög á að hafa heildarmynd af 

menningarminjum á sínu svæði „... og það verður ekki gert án fornleifaskráningar.“35

   Það er athyglisvert, þegar sagan er skoðuð, hve þáttur fornleifafræðinga hefur verið rýr 

framan af við framgang fornleifaskráningar og hvernig það voru umhverfis- og náttúrusinnar 

og síðan skipulagsyfirvöld sem hleypt hafa mestu lífi í fornleifaskráningu og knúið hana 
                                                 
34 Þingskjal 978, (2006-2007).  
35 Fornleifavernd ríkisins (2008). Bls. 5. 
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áfram. Til dæmis fer Kristján Eldjárn ekki að hvetja til fornleifaskráningar fyrr en 1982 en var 

settur þjóðminjavörður 1947. Hvað hefur valdið þessu áhugaleysi? Helstu ástæðu þess er 

kannski að leita í því hve fámenn stéttin hefur verið fram að þessu og í áherslum sem hafa 

verið í fornleifavernd. Kannski hefur ferli friðlýsingar fornleifa dregið úr heildrænni hugsun 

varðandi mikilvægi fornleifaskráningar fyrir fornleifavernd. Vænta má að útgáfa 

skráningarstaðla auki veg og vanda fornleifaskráningar en skortur á reglugerð fyrir 

Fornleifavernd ríkisins er mjög bagalegur fyrir alla framkvæmd fornleifaskráningar í landinu.   

 18



3 Hvað er fornleifaskráning? 
Viðfangsefni fornleifaskráningar eru fornleifar en þær eru mikilvægar menningarminjar sem 

hafa gildi á mörgum sviðum og nýtast við margskonar rannsóknir. Fornleifar eru afleiðingar 

mannlegra athafna og leifar efnismenningar genginna kynslóða sem geta varpað ljósi á margt í 

mannlegum samfélögum fyrri tíma og á breytingar sem orðið hafa í þeim. Þannig má sjá 

nýtingu lands, framleiðslu og verktækni, svo að eitthvað sé nefnt af upplýsingagildi minja. 

„Sérhver kynslóð hefur skilið eftir sig minjar sem geyma brot af menningarsögu hennar og 

vitna um lífsbaráttuna á hverjum tíma.“36 Vitneskja um hvar fornleifar er að finna og eðli 

þeirra eru afar mikilvægar í ljósi fornleifaverndar. Áður en fornleifaskráning og þær stofnanir 

sem sinna málaflokknum verða skoðaðar nánar er vert að líta á hvað fornleifar eru og hvernig 

þær eru skilgreindar. 

 

3.1 Fornleifar   

Í núgildandi Þjóðminjalögum, en þau tóku gildi  þann 17. júlí 2001 og er að finna í lagasafni 

Alþingis í útgáfu 136a þann 1. janúar 2009, er kveðið á um að allar fornleifar á Íslandi 100 ára 

og eldri séu friðaðar. Tilgangur laganna samkvæmt 1.gr. er að stuðla að verndun 

menningarsögulegra minja og tryggja að íslenskum menningararfi verði skilað óspilltum til 

komandi kynslóða. Skilgreining Þjóðminjalaga nr. 107/2001 á fornleifum er eftirfarandi: 

 
9. gr. Til fornleifa teljast hvers kyns leifar fornra mannvirkja og annarra staðbundinna minja sem 

menn hafa gert eða mannaverk eru á, svo sem:  

a. búsetulandslag, byggðaleifar, bæjarstæði og bæjarleifar ásamt tilheyrandi mannvirkjum 

og öskuhaugum, húsaleifar hvers kyns, svo sem kirkna, bænahúsa, klaustra og búða, 

leifar af verbúðum, naustum, verslunarstöðum og byggðaleifar í hellum og skútum; 

b. vinnustaðir þar sem aflað var fanga, svo sem leifar af seljum, verstöðvum, bólum, 

mógröfum, kolagröfum og rauðablæstri; 

c. gömul tún- og akurgerði, áveitumannvirki og leifar eftir veiðar til sjávar og sveita; 

d. gamlir vegir, stíflur, brýr, vatnsvöð, varir, hafnir og bátalægi, slippir, ferjustaðir, kláfar, 

vörður og vitar og önnur vega- og siglingamerki ásamt kennileitum þeirra 

e. virki og skansar og önnur varnarmannvirki; 

f. gamlir þingstaðir, meintir hörgar, hof og vé, brunnar, uppsprettur, álagablettir og aðrir 

staðir og kennileiti sem tengjast siðum, venjum, þjóðtrú eða þjóðsagnahefð; 

g. áletranir, myndir eða önnur verksummerki af manna völdum í hellum eða skútum, á 

klettum, klöppum eða jarðföstum steinum og minningarmörk í kirkjugörðum; 

                                                 
36 Guðmundur Ólafson og Helgi Þorláksson (1995). Bls. 5.    
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h. haugar, dysjar og aðrir greftrunarstaðir úr heiðnum eða kristnum sið; 

i. skipsflök eða hlutar úr þeim.  

Minjar 100 ára og eldri teljast til fornleifa, en heimilt er þó að friðlýsa yngri minjar, sbr. 11. gr. 

 

   Af þessari upptalningu má sjá að skilgreining á fornleifum í lögunum er víðtæk. Það eru 

bæði mannvirki og staðir sem tengjast athöfnum manna sem flokkast undir fornleifar. Allir 

forngripir sem finnast á landinu eru í eign íslenska ríkisins samkvæmt reglugerð nr. 896/2006 

um Þjóðminjasafn Íslands en í 3. gr. er eftirfarandi: „Jarðfundnir forngripir, lausafundir eða 

gripir sem finnast við fornleifarannsóknir, eru eign íslenska ríkisins og varðveitast í 

Þjóðminjasafni Íslands eða hlutaðeigandi byggða- eða minjasafni.“ Öðru máli gegnir um 

staðbundnar fornleifar, þær eru eign landeigenda en njóta verndar með 10. grein 

Þjóðminjalaga nr.107/2001 en samkvæmt henni „... má enginn, hvorki landeigandi, ábúandi 

né nokkur annar, spilla, granda né breyta, ekki heldur hylja þær, laga né aflaga né úr stað 

flytja nema með leyfi Fornleifaverndar ríkisins.“ 

 

3.2 Fornleifaskráning  

Fornleifaskráning felst í skipulagðri skráningu minja á tilteknu svæði þar sem safnað er 

upplýsingum um staðsetningu, ástand og eðli minja. „Fornleifaskráningar eru í eðli sínu 

rannsóknir og forsendur þess að þekkja og skilja minjaumhverfið.“37  

   Líta má svo á að fornleifaskráning sé í raun fyrsta stig fornleifarannsóknar. Tilgangur 

fornleifaskráningar er nefnilega að afla vitneskju um minjar og eitt af markmiðum með 

skráningu er að koma í veg fyrir skemmdir á þeim að nauðsynjalausu. Fornleifaskráning er 

þess vegna öflugasta tækið í minjavernd. 

   Framkvæmd fornleifaskráningar má skipta í þrjá þætti. Fyrsti þátturinn felst í því að safna 

saman heimildum sem til eru um það svæði sem á að skrá. Má þar nefna örnefnaskrár, landa- 

og túnakort og aðrar ritheimildir, ásamt munnlegum heimildum frá staðkunnugum. Annar 

þáttur er vettvangskönnun sem felst í því að fara á viðkomandi svæði þar sem minja er leitað 

og þær staðsettar með GPS-staðsetningartæki. Minjar, sem ekki eru lengur sjáanlegar á 

yfirborði en heimildir eru um að hafi verið á tilteknum stað og geta leynst undir yfirborði, eru 

einnig staðsettar. Minjastaðir eru ljósmyndaðir, útliti og ástandi minja lýst. Þriðji og síðasti 

þátturinn felst svo í skýrslugerð þar sem staðsetning og upplýsingar sem fengist hafa um 

minjar á viðkomandi svæði eru settar fram. Eiginlegri fornleifaskráningu er í raun aldrei lokið 

                                                 
37 Byggðasafn Skagfirðinga (á.á.). 
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því að landið er síbreytilegt og minjar missýnilegar eftir árstíðum auk þess sem minjar leynast 

misdjúpt undir sverði. 

   Á síðustu árum hafa loftmyndir verið nýttar af skrásetjurum í fornleifaskráningu og hefur 

það reynst góð viðbót við skráninguna. Helstu vandkvæði við notkun loftmynda er að ekki eru 

til góðar loftmyndir af öllu landinu. Birna Lárusdóttir og Oscar Aldred gerðu tilraunaverkefni 

árið 2008 sem miðaði að því að meta kosti og galla þess að kortleggja fornleifar af 

gervihnattarmyndum. Niðurstöður þess verkefnis voru að með kortlagningu af loftmynd fæst 

meira samhengi í minjaheildina sem er góð viðbót við fornleifaskráningu. Aðferðafræðin er 

ómótuð og telja þau þörf á að þróa aðferðafræði við notkun á loftmyndum við skráningu.38

 

3.3 Fornleifavernd ríkisins  

Fornleifavernd ríkisins er stjórnsýslustofnun og helsti umsjónar- og eftirlitsaðili með 

fornleifaskráningu á landinu. Þangað ber að skila inn skýrslum um það sem kemur til 

umsagnar Fornleifaverndar samkvæmt lögum.  

   Fornleifavernd ríkisins var sett á stofn þann 15. október árið 2001 þegar stjórnsýsluþáttur 

fornleifaverndar var aðskilinn frá Þjóðminjasafni og starfar hún samkvæmt Þjóðminjalögum 

nr. 107/2001, ákvæðum í lögum um flutning menningarverðmæta til annarra landa nr. 

105/2001 og lögum um húsafriðun nr. 104/2001.39 Ákvæði er í 29. grein Þjóðminjalaga um að 

ráðherra gefi út reglugerð um framkvæmd laganna eða einstakra kafla þeirra en ekki hefur enn 

verið gefin út reglugerð og heftir það framkvæmd laganna. Lög og reglugerðir sem varða 

fornleifaskráningar eru Þjóðminjalög nr. 107/2001, Skipulags- og byggingarlög nr. 73/1997, 

Skipulagsreglugerð nr. 708/1998,  Lög um mat á umhverfisáhrifum nr. 106/2000. 

   Á heimasíðu stofnunarinnar kemur fram að hlutverk Fornleifaverndar ríkisins er að tryggja 

eftir föngum varðveislu menningarsögulegra minja í eigin umhverfi, auðvelda aðgang og 

kynni þjóðarinnar af þeim og greiða fyrir rannsóknum.  

 
... eitt af meginmarkmiðum hennar er að vernda menningararf þjóðarinnar. Hér er komin stofnun 

sem hefur alla burði til að geta sinnt skilvirkri og markvissri minjavörslu en til þess þarf hún, jafn 

nú sem áður, heildaryfirlit yfir fornleifar í landinu, vitneskju um tilvist og staðsetningu fornleifa, 

og tækni & tól til að safna og miðla upplýsingunum.40

 
                                                 
38 Birna Lárusdóttir og Oscar Aldred (2008).  
39 Fornleifavernd (á.á.c) 
40 Fornleifavernd (á.á.a).  
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   Í 6. gr., þriðja kafla Þjóðminjalaga nr. 107/2001 er fjallað um Fornleifavernd ríkisins. Þar 

kemur fram eftirfarandi:  
Fornleifavernd ríkisins fjallar um og veitir leyfi til allra staðbundinna og tímabundinna 

fornleifarannsókna. Fornleifavernd ríkisins er söfnum og öðrum hlutaðeigandi aðilum til 

ráðgjafar um varðveislu og kynningu menningarsögulegra minja er heyra undir starfssvið hennar. 

Fornleifavernd ríkisins hefur eftirlit með öllum fornleifarannsóknum og er hlutaðeigandi aðilum 

til ráðgjafar um skráningu, rannsóknir og varðveislu fornleifa.“ 

 

   Skilgreining Fornleifaverndar á fornleifaskráningu í skráningarstöðlum er eftirfarandi:  
Í stuttu máli er fornleifaskráning heimilda- og vettvangskönnun á fornleifum, lýsing á ástandi og 

gerð fornleifanna, aðstæðum og staðsetningu ásamt mati á aldri, hlutverki, og tegund. 

Fornleifavernd telur að fornleifaskráning sé fullnægjandi ef farið hefur verið eftir þeim 

skráningarstöðlum sem hér eru lagðir fram, og gögnum sé skilað inn til Fornleifaverndar með 

tilskyldum hætti. Skráning fornleifa á vettvangi skal gerð undir stjórn fornleifafræðings.41  

 

   Um tilgang fornleifaskráningar segir svo á heimasíðu Fornleifaverndar: 
Tilgangur fornleifaskráningar er annarsvegar að tryggja verndun menningararfsins og hinsvegar 

að auðvelda bæði sveitarfélögum og Fornleifavernd að marka stefnu í minjavörslu.42  
 

   Fornleifavernd ríkisins gegnir lykilhlutverki í verndun fornleifa á landinu og hefur alla burði 

til að geta sinnt skilvirkri og markvissri minjavörslu eins og fram kemur á heimasíðu hennar. 

Stofnunin er leiðandi afl á sviði fornleifaskráningar og getur haft veruleg áhrif á framkvæmd 

og framþróun fornleifaskráningar sem er jú forsenda fornleifaverndar. Til þess að stofnunin 

fái nýtta möguleika sína til að sinna mikilvægri varðveislu menningarsögulegra minja þarf 

hún að fá reglugerð til að starfa eftir og til að fylgja eftir lögum. Skráningarstaðlar sem hún 

hefur látið gera eru mikið framfaraskref og verða liður í að auka gæði fornleifaskráningar á 

landinu sem skiptir máli fyrir frekari nýtingu skráningargagna.. 

 

3.4 Skráningarstaðlar og leiðbeiningar 

Árið 2004 var Fornleifavernd ríkisins falið af Menntamálaráðuneytinu að vinna að mörkun að 

stefnu á sviði fornleifaverndar á Íslandi. Fornleifavernd hélt fundi með hlutaðeigandi aðilum 

um málefnið og í kjölfar þess gaf hún út samræmda skráningarstaðla og leiðbeiningar sem 

                                                 
41 Fornleifavernd ríkisins (2008). Bls. 5. 
42 Fornleifavernd ríkisins (2008). Bls. 5. 
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ætlað er fyrir lokaafurð fornleifaskráningar, þ.e. skýrsluna og fylgigögn hennar. 

Skráningarstaðlarnir voru gerðir sem liður í að verða við óskum um skýrar leiðbeiningar, 

skilgreiningar og staðla í skráningarmálum fornleifa. Með gerð staðlanna var gerð „… tilraun 

til að búa til heilsteypta skráningarstaðla og leiðbeiningar sem skráningaraðilar, minjavarslan, 

skipulagsyfirvöld og framkvæmdaraðilar geta notað í sinni vinnu“.43  

   Skráningarstaðlarnir eru byggðir að miklu leyti á greinunum Fornleifaskráning: 

Skilgreining, leiðbeiningar og skráningaraðferðir sem þeir Orri Vésteinsson og Guðmundur 

Ólafsson tóku saman 1997 og Vinnutilhögun fornleifaskráningar eftir Bjarna F. Einarsson 

ásamt öðru efni innlendu og erlendu. Fjölmargir fag- og skipulagsaðilar komu einnig að 

yfirlestri staðlanna í nóvember 2006. Staðlarnir eru skilgreining og  lágmarkskröfur sem 

Fornleifavernd ríkisins gerir til fornleifaskráningar í tengslum við skipulagsvinnu svo að hún 

sé tekin gild en hægt er að nálgast staðlana á vef stofnunarinnar.  

   Til þess að skilja hvað staðall stendur fyrir er gagnlegt að líta á eftirfarandi skilgreiningu 

sem er að finna hjá Staðlaráði Íslands: 

 
Að staðla þýðir að vinna kerfisbundið að því að skilgreina skilmála, afurðir og aðferðir, að setja 

reglur og tryggja tiltekna virkni, að hlutir passi saman og þeir skili því sem af þeim er krafist.  

Staðall er jafnan til frjálsra afnota en stjórnvöld geta gert notkun hans skyldubundna með því að 

vísa til hans í reglugerð.44  

 

   Af þessari skilgreiningu er ljóst að ef Fornleifavernd ríkisins hefði reglugerð til þess að 

vinna eftir hefði hún möguleika á að gera notkun staðlanna að skyldu við skráningu sem gerði 

skráningar markvissari og myndi styrkja framkvæmd við heildarskráningu minja. Í stöðlunum 

er farið ítarlega yfir þá þætti sem þurfa að koma fram í skýrslu í nokkrum köflum en hér á 

eftir eru dregin saman helstu atriði sem eiga að koma fram í þeim. Til þess að Fornleifavernd 

telji fornleifaskráningu fullgilda í tengslum við skipulagsgerð þarf að fara eftir 

skráningarstöðlunum.  

   Í öðrum kafla skráningarstaðlanna er kafli sem nefnist Fornleifaskráning og skipulagsmál 

sem er byggður á leiðbeiningum frá Skipulagsstofnun. Þar er að finna skilgreiningu og tilgang 

fornleifaskráningar, fjallað um friðlýsingu fornleifa, svæða- aðal og deiliskipulag, mat á 

umhverfisáhrifum og Staðardagskrá 21. Þar kemur fram að frumkvæði og ábyrgð á gerð 

                                                 
43 Fornleifavernd ríkisins (2008). Bls. 4. 
44 Staðlaráð Íslands (á.á.a). 
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aðalskipulags er hjá sveitarfélögum en árið 1998 varð allt landið skipulagsskylt og gerð krafa 

um að sveitarfélög yrðu búin að ganga frá aðalskráningu tíu árum síðar eða árið 2008.45  

   Forsendur, sem Fornleifavernd byggir mat sitt á varðandi svæðis- aðal- og deiliskipulag, eru 

ennfremur kynntar í kaflanum. Ekki er mikill munur á forsendum sem liggja að baki mati á 

svæðis- og aðalskipulagi en við deiliskráningu eru gerðar auknar kröfur til vettvangsvinnu, 

uppmælingar minja og ítarlegrar leitar fornminja á svæðinu.46

   Lög um mat á umhverfisáhrifum nr. 106/2000 eru einnig mikilvæg í þessu sambandi en 

þeim er ætlað að tryggja að áður en leyfi fæst fyrir framkvæmdum séu umhverfisáhrif þeirra 

metin og ná lögin líka yfir verndun menningarminja. Í 1. grein lagana kemur fram að  matið á 

að draga úr neikvæðum umhverfisáhrifum framkvæmda samkvæmt lögum. Einnig skal kynna 

umhverfisáhrif fyrir almenningi sem fær þá kost á að gera athugasemdir og afla upplýsinga 

áður en álit Skipulagsstofnunar liggur fyrir. Fornleifavernd er umsagnaraðili um 

menningarminjar í umhverfismati og við mat sitt notar hún sömu viðmið til umsagnar og við 

deiliskipulag.47  

   Í stöðlunum er einnig fjallað um Staðardagskrá 21 sem aðilar fyrir Íslands hönd undirrituðu 

árið 1992 en það er samþykkt um alþjóðlega framkvæmdaáætlun í umhverfismálum sem 

nefnist Dagskrá 21. „Megin markmið áætlunarinnar er að koma fram með stefnu um hvernig 

eigi að vinna að sjálfbærri þróun samfélaga.“48 Allir eiga að hafa hlutverki að gegna í 

framkvæmdaáætlun, bæði einstaklingar og opinberir aðilar. Staðardagskrá 21 á margt 

sameiginlegt með aðalskipulagi en fornleifaskráning er nauðsynleg forsenda þess að geta 

komið með stefnu um fornleifar, hvað skuli vernda eða rannsaka og mælir Fornleifavernd 

með ráðgjöf í því sambandi. 

   Þriðji kafli ber heitið „Skráningarstaðlar fornleifa“ en þar kemur fram hvað þarf að vera í 

skráningarskýrslu og leiðbeiningar þar að lútandi. Í skýrslu þarf að koma fram eftirfarandi: 

upplýsingar um heimildir og heimildarvinnu, hver gerði, hvenær og hvernig. Hvaðan 

upplýsingar eru fengnar og hvar sé hægt að finna meiri upplýsingar. Auðkenni og einkenni 

fornleifa þ.e. tegund, hlutverk, aldur og lýsingu. Listar með skilgreiningum og skýringum yfir 

tegund og hlutverk minja eru í kaflanum en hægt verður að nálgast uppfærðan lista á 

heimasíðu Fornleifaverndar. Þá þarfa að koma fram verndunarmat, upplýsingar um 

                                                 
45 Fornleifavernd ríkisins (2008). Bls. 8.   
46 Fornleifavernd ríkisins (2008). Bls. 12. 
47 Fornleifavernd ríkisins (2008). Bls. 10. 
48 Fornleifavernd ríkisins (2008). Bls. 11. 

 24



friðlýsingu, ástand fornleifa ef horfnar, af hverju, hættumat og orsök. Staðsetning og umfang 

eru lykilatriði og meginhlutverk upplýsinga þannig að hægt sé að finna leifarnar aftur. 

Áherslu skal leggja á að staðsetja fornleifar með hnitum ISNET 93 því þær upplýsingar geta 

framkvæmdaaðilar sett beint inn á skipulagskort sín. Þá þarf að koma fram heiti svæðis, 

staðhættir og leiðarlýsing, kort, stærð, teikning og ljósmynd.  

   Í lok skráningarskýrslu skal síðan koma samantekt á fjölda fornleifa, hlutverk þeirra og 

tegund. Einnig skal sett fram ábending ef fornleifar eru taldar í hættu og þá hvers vegna, 

sérstaklega ef skráning er gerð vegna framkvæmda. Þá þarf skrásetjari að hafa í huga þætti 

sem notaðir eru til að meta varðveislugildi friðlýstra fornleifa, hvort minjar séu einkennandi 

eða gott dæmi um minjaflokk, þróun búsetu eða staðbundnar hefðir. Hvort minjar séu 

sjaldgæfar og meta rannsóknar- og heimildargildi þeirra. Einnig þarf að meta sjónrænan þátt 

við upplifun minjanna. Mikilvægur þáttur er að meta uppruna minjanna og hvort minjar hafi 

gildi í stærra samhengi við einhverja minjaheild og hvort minjar hafi táknrænt gildi. Meta skal 

aðgengi almennings að minjunum og hvort hægt sé að nýta þær á viðeigandi hátt í 

ferðaþjónustu. Ásigkomulag minjanna er einnig mikilvægur þáttur í mati á verndunargildi 

þeirra en stefna þarf að því að minjar í góðu ásigkomulagi séu vænlegri á friðlýsingarskrá sem 

fulltrúar fyrir komandi kynslóðir.  

   Í heimildavinnu við fornleifaskráningu á að vera megin markmiðið að gera grein fyrir 

búsetuþróun á skráningarsvæðinu, safna saman vísbendingum um hvar og hverskonar 

fornleifar megi finna á svæðinu. Einnig að skráðar séu fornleifar sem ekki eru lengur 

sjáanlegar því að reynslan hefur kennt að ýmislegt leynist undir sverði. Skrásetjarar þurfa að 

vera ábyrgir við skráningu og kynna sér  vel fyrri rannsóknir og heimildir á svæðinu því að út 

frá fornleifaskránni eru teknar ákvarðanir um gildi minja. Það er ábyrgð skrásetjara að draga 

ályktanir út frá heimildum og setja þær í samhengi við landfræðilegt og samfélagslegt 

umhverfi fornleifanna.49  

   Fornleifaskráningu telst vera lokið þegar Fornleifavernd ríkisins hefur borist skýrsla og 

fylgigögn. Tvö útprentuð eintök af skýrslu ásamt eintaki í stafrænu formi (pdf-skjal eða 

Word-skjal). Einnig þarf að fylgja tafla með eftirfarandi upplýsingum: Númer (númer 

fornleifar í skýrslu), Jörð (núverandi jarðarheiti), Sérheiti, Hlutverk, Tegund, Aldur frá, Aldur 

til, X hnit (ISNET 93), Y hnit (ISNET 93), Nákvæmni, Ástand, Hættumat, Hættuorsök.50  

                                                 
49 Fornleifavernd ríkisins (2008). Bls. 12–13. 
50 Fornleifavernd ríkisins (2008). Bls. 48. 
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   Með gerð þessara staðla hefur verið stigið heillavænlegt skref og búið til verkfæri sem hefur 

alla burði til að nýtast vel í fornleifaskráningu og að tryggja gæði skráninga.  

 

3.5 Fornleifaskráning og skipulagsmál 

Mikilvægi fornleifaskráningar felst helst í því að með skráningunni verða til upplýsingar um 

hvar fornleifar er að finna. Skráningin er þannig mikilvæg vörn gegn því að minjar séu 

skemmdar af gáleysi við framkvæmdir. Fornleifaskráning er því nauðsynleg í allri 

skipulagsvinnu.  

   Skipulagsreglugerð nr. 400/1998 nær til alls landsins en í henni eru ákvæði um þróun 

byggðar og notkun á landinu og gildir reglugerðin um gerð skipulagsáætlana, meðferð og 

framsetningu. Bygging mannvirkja og aðrar framkvæmdir skulu vera í samræmi við 

skipulagsáætlanir. Skipulagsstofnun sinnir afgreiðslu og ráðgjöf um skipulagsmál og mat á 

umhverfisáhrifum framkvæmda. Skipulagsstofnun heyrir undir umhverfisráðherra og starfar 

samkvæmt skipulags- og byggingarlögum og lögum um mat á umhverfisáhrifum 

framkvæmda og hefur gefið út leiðbeiningar um skipulagsmál. Þar er að finna leiðbeiningar 

um gerð aðal-, svæðis- og deiliskipulags en það eru skipulagsstig sem fornleifaskráning er 

helst unnin í tengslum við í dag. Megin hlutverk Skipulagsstofnunar er ennfremur að kanna 

hvaða umhverfisáhrif tiltekin afmörkuð framkvæmd hefur í för með sér.51

   Í Þjóðminjalögum 107/2001 11. grein er eftirfarandi ákvæði um skipulag og 

fornleifaskráningu:  

 
Skylt er að fornleifaskráning fari fram áður en gengið er frá svæðisskipulagi, aðalskipulagi eða 

deiliskipulagi eða endurskoðun þess og skal sá sem ber ábyrgð á skipulagsgerð í samræmi við 

skipulagslög standa straum af kostnaði við skráninguna. 
 

   Fornleifavernd ríkisins bendir á að hagræði sé fyrir sveitarfélög að skrá fornleifar sem fyrst. 

Uppgötvun fornleifa getur orðið til þess að endurskoða þurfi skilgreiningu á 

framkvæmdasvæðum í aðalskipulagi sem tefja framkvæmdir vegna nauðsynlegra 

fornleifarannsókna. Fornleifavernd telur að fornleifaskráning sé fullnægjandi ef farið er eftir 

skráningarstöðlum. Hennar hlutverk er að veita umsögn um svæðis- aðal og deiliskipulag en 

mat sitt byggir stofnunin á eftirfarandi forsendum:   

   Við umsögn á svæðisskipulagi byggir stofnunin mat sitt á eftirfarandi: 

                                                 
51 Skipulagsstofnun (á.á.). 
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1. Þegar og ef fjallað er um núverandi stöðu umhverfismála eða annarra mála sem tengjast 

beint fornleifum, komi skýrt fram á skýringarkorti hversu mikið af svæðinu hefur þegar verið 

skráð. Þá þarf einnig að koma fram nákvæmni þeirrar skráningar, hvenær skráningin átti sér 

stað og hver skrásetti. 

2. Friðlýstar fornleifar eða minjastaðir skulu merktar inn á skipulagsuppdrátt en þær 

upplýsingar eiga skipulagsaðilar að geta sótt til Fornleifaverndar ríkisins. 

3. Í stefnunni og leiðum að markmiðum skal koma fram hvernig hlutaðeigandi sveitarfélög ætla 

sér að uppfylla lagalega skyldu sína varðandi skráningu fornleifa og hver stefna þeirra sé 

varðandi verndun, varðveislu og nýtingu minja sveitarfélagsins. 

4. Í skipulagsgerð skal taka tillit til skráðra fornleifa, þ.e. að verndun fornleifa sé höfða að 

leiðarljósi þegar t.d. framkvæmdasvæði eru skilgreind.52

  

   Umsögn við aðalskipulag er byggð á eftirfarandi atriðum: 

 
1. Þegar fjallað er um núverandi stöðu umhverfismála eða annarra mála sem tengjast beint 

fornleifum, komi skýrt fram á skýringarkorti hversu mikið af svæðinu hefur þegar verið skráð. 

Þá þarf einnig að koma fram nákvæmni þeirrar skráningar, hvenær skráningin átti sér stað og 

hver skrásetti. 

2. Friðlýstar fornleifar eða minjastaðir skulu merktar inn á skipulagsuppdrátt en þær 

upplýsingar eiga skipulagsaðilar að geta sótt til Fornleifaverndar ríkisins.  

3. Í stefnunni og leiðum að markmiðum skal koma fram hvernig hlutaðeigandi sveitarfélög ætla 

sér að uppfylla lagalega skyldu sína varðandi skráningu fornleifa og hver stefna þeirra sé 

varðandi verndun, varðveislu og nýtingu minja sveitarfélagsins. Ef skráningu fyrir svæðið er 

ekki fulllokið skal gera áætlun í samráði við Fornleifavernd ríkisins um skráningu þess. 

4. Í skipulagsgerð skal taka tillit til skráðra fornleifa, þ.e að verndun fornleifa sé höfð að 

leiðarljósi þegar t.d framkvæmdasvæði eru skilgreind. 53

 

   Við umsögn um deiliskipulag byggir stofnunin mat sitt á eftirfarandi atriðum: 

 
1. Fornleifaskráningu jarðar skal vera lokið fyrir deiliskipulagsgerð. Ef um deiliskipulag í 

þéttbýli er að ræða skal skrá þá jörð eða jarðir sem svæðið tilheyrði áður. Fornleifavernd 

ríkisins getur veitt undanþágu frá þessu ef deiliskipulagsreitur er lítill hluti jarðar og fyrir liggur 

áætlun um fornleifaskráningu jarðarinnar í náinni framtíð. Ef skráning jarðar fór fram í 

tengslum við aðalskipulagsgerð skal hafa samband við Fornleifavernd ríkisins til að fá úr því 

skorið hvort sú skráninga sé fullnægjandi fyrir deiliskipulag.  

                                                 
52 Fornleifavernd ríkisins (2008). Bls. 8. 
53 Fornleifavernd ríkisins (2008). Bls. 9. 
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2. Staðsetningu fornleifa skal merkja inn á skipulagsuppdrátt. Í þéttbýli skulu að auki allar 

greinanlegar fornleifar uppmældar og hnitsettar í ISN93, og umfang þeirra birt á 

deiliskipulagsuppdrættinum. Í dreifbýli skal uppmæla með þessum hætti þær greinanlegu 

fornleifar sem teljast í og við framkvæmdarsvæði, athafnasvæði og þar sem áætlað er að 

landnotkun breytist t.d. haga breytt í skógræktarsvæði. 

3. Í greinagerð deiliskipulagsins skal tilgreina þær fornleifar sem þegar hafa verið skráðar, 

hlutverk þeirra og tegund, upplýsingar um skráningu, ásamt upplýsingum um nýuppgötvaðar 

fornleifar á svæðinu. 

4. Í skipulagsgerð skal taka tillit til skráðra fornleifa, þ.e að verndun fornleifa sé höfð að 

leiðarljósi þegar t.d framkvæmdasvæði eru skilgreind. 

5. Deiliskipulagið sé í samræmi við samþykkt aðalskipulag hvaða varðar verndun 

menningarminja.54  

 

   Í þáttum sem Fornleifavernd byggir mat sitt á við umsögn um skipulag er farið fram á 

fornleifaskráningu á vettvangi fyrir deiliskipulag en  fyrir umsögn um svæðis- og aðalskipulag 

er einungis farið fram á að merkt sé inn á skýringarkort hversu mikið hafi þegar verið skráð á 

svæðinu, ásamt friðlýstum fornleifum sem þar er að finna og að fram komi stefna um hvernig 

staðið verði að lögbundinni skráningu. 

 

3.6 Heildargagnagrunnur fyrir fornleifaskráningu 

Á vef Fornleifaverndar ríkisins kemur fram að mönnum hafi verið ljóst í töluverðan tíma að 

byggja þyrfti upp heildargagnagrunn fyrir fornleifaskráningu á landinu sem hefði það 

meginmarkmið að safna saman á einn stað upplýsingum um fornleifar á Íslandi og gera þær 

upplýsingar aðgengilegar almenningi, rannsakendum, minjavörslu, landeigendum og 

framkvæmdaraðilum. Ekki hefur enn, þrátt fyrir þessa vitneskju, tekist að samræma 

gagnagrunna hjá þeim sem vinna við fornleifaskráningar og ekki hefur enn verið farin fyrsta 

umferð skráningar í landinu.55  

   Aðilar sem staðið hafa að fornleifaskráningu notast við hina ýmsu gagnagrunna, margir þó í 

Sarp.56 Þannig notar Þjóðminjasafnið gagnagrunnin Sarp. Minjasafn Reykjavíkur notar Sarp 

                                                 
54 Fornleifavernd ríkisins (2008). Bls. 10. 
55 Fornleifavernd ríkisins (á.á.a). 
56 Upplýsingakerfið Sarpur er menningarsögulegt gagnasafn smíðað af  Þjóðminjasafni Íslands í sambandi við 

hugbúnaðarfyrirtækið Hugvit hf. Í Sarpi eru nú átta aðalskrár: Munaskrá, myndaskrá, þjóðháttaskrá, 

fornleifaskrá, húsaskrá, jarðfundaskrá, kirkjuminjaskrá og örnefnaskrá. Auk þess eru átta hliðarskrár í kerfinu: 

Bókaskrá, forvörsluskrá, listmunaskrá, myntskrá, nafnaskrá, skjalaskrá, teikningaskrá og útlánaskrá. Þessar skrár 

mynda heildarsafn Sarps.  
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og eigin gagnagrunn. Byggðasafn Skagfirðinga skráir í Sarp og eigin gagnagrunn. 

Byggðasafn Árnesinga skráir í Sarp. Byggðasafn Hafnarfjarðar skráir í eigin gagnagrunn, 

Fornleif. Byggðasafn Reykjaness skráir í Fornleifaskrá Byggðasafns Reykjaness. 

Fornleifastofnun Íslands, sem hefur verið einna stærsti aðili fornleifaskráningar á landinu, 

skráir í eigin gagnagrunn, ÍSLEIF. Fornleifafræðistofa Íslands skráir í Fornleifaskrá 

Fornleifafræðistofu Íslands og Fornleifavernd ríkisins skráir í Sarp og í eigin gagnagrunn.57 

Vonir hafa lengi verið bundnar við að Sarpur gæti staði undir væntingum manna um 

sameiginlegan gagnagrunn en ekki hefur orðið að því fram að þessu.   

   Sólborg Una Pálsdóttir telur að landsupplýsingakerfi sé hentugasti kosturinn við að koma 

gögnum í einn gagnagrunn.58 Ekki virðast fleiri hugmyndir að öðrum lausnum varðandi 

heildargagnagrunn hafa verið lagðar fram, aðeins að margir telja brýna þörf á slíkum 

gagnagrunni. Landsupplýsingakerfi Reykjavíkur, LUKR, er samstarfsverkefni 

Reykjavíkurborgar og Mílu ehf um rekstur á samræmdu og samtengdu landupplýsingakerfi 

fyrir alla borgina. Landsupplýsingakerfi eru tölvukerfi, ætluð til innsetningar, samtengingar 

og úrvinnslu á bæði myndrænum gögnum og textagögnum sem tengjast ákveðnum stöðum 

eða svæðum. Gagnasöfn LUKR skiptast í mörg gagnaþemu sem geyma hvert um sig 

upplýsingar um ákveðna tegund landsupplýsinga til dæmis byggingar, lóðamörk, aðalskipulag 

og fleira.59

 

3.8 „Frumvarp til laga um menningarminjar“ 

Á síðustu misserum hafa verið í vinnslu á vegum Menntamálaráðuneytis þrjú frumvörp til 

laga á sviði menningararfs- og safnamála, Frumvarp til laga um menningarminjar, Frumvarp 

til safnalaga og Frumvarp til laga um skil menningarverðmæta til annaralanda. Í því 

fyrstnefnda eru ákvæði sem varða fornleifaskráningu og verða skráningu til mikils framdráttar 

ef frumvarpið nær fram að ganga. Eitt af markmiðum frumvarpanna er að auka skilvirkni 

minjavörslunnar með því að einfalda stjórnkerfi hennar, samræma og skýra hugtakanotkun. 

Helstu nýjungar sem frumvörpin fela í sér er að til stendur að stofnuð verði Minja- og 

safnastofnun Íslands sem yfirtekur hlutverk Fornleifaverndar ríkisins, Húsafriðunarnefndar og 

skrifstofu safnaráðs. 60

                                                 
57 Þingskjal 978, (2006-2007). 
58 Sólborg Una Pálsdóttir (2005). Bls. 7-9. 
59 Reykjavíkurborg (14.09.2006). 
60 Menntamálaráðuneytið (á.á.b). 
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   Megin tilgangur Frumvarps til laga um menningarminjar er að auka skilvirkni 

minjavörslunnar með því að einfalda stjórnkerfi hennar, skýra betur hugtök og verklag auk 

þess að samræma stjórnsýslu og afgreiðslu mála.61 Helstu breytingar sem frumvarpið felur í 

sér er að sameinaðar eru Fornleifavernd og Húsafriðunarnefnd en þessar stofnanir hafa sinnt 

nátengdum verkefnum samkvæmt þjóðminja- og húsafriðunarlögum. Má þar nefna umsagnir 

um skipulagsáætlanir og umhverfismat ásamt skráningu og mat á varðveislugildi. Helstu 

nýmæli sem varða fornleifaskráningu er skilgreining í 6. grein á hugtakinu fornleifarannsókn 

en skilgreiningin er víkkuð: 

 
Með fornleifarannsókn er átt við vettvangsskráningu fornleifa, hvers kyns jarðrask sem fram fer í 

vísindalegum tilgangi og með það að merkimiði að rannsaka jarðfastar fornleifar sem þegar er 

vitað um eða líklegt er að finnast muni, svo og rannsóknir og könnun fornleifa án jarðrasks.62.  

 

   Aðrar greinar í frumvarpinu, sem varða fornleifaskráningu, eru  21., 22. og 23. grein.  Í 21. 

grein, sem fjallar um og nefnist Framkvæmd skráningar og skil á gögnum, kemur fram að 

Minja- og safnastofnun Íslands setji reglur um fornleifa – og mannvirkjaskráningu og að öll 

gögn sem varða skráningu fornleifa og mannvirkja skuli afhent stofnuninni. Einnig segir að 

skil á skýrslum verði eftir reglum sem stofnunin setur.  

   Í 2. mgr. er kveðið á um að stofnunin setji reglur um  framkvæmd skráninga og með því er 

komin leið til að skylda skrásetjara til að fylgja skráningarstöðlunum og tryggja þannig aukin 

gæði skráninga. Í 4. mgr. er kveðið á um skil á gögnum og sérstaklega kveðið á um skil á 

rafrænu formi en skil á rafrænu formi hafa verið slök fram að þessu. Í 5. mgr. kemur fram að 

fornleifaskráningu teljist ekki lokið fyrr en skráin hefur verið staðfest af stofnuninni. 22. grein 

fjallar um og nefnist Skráning vegna skipulags og undirbúnings framkvæmda.  

   Helstu breytingar frá því sem nú er að svæðisskráning, sem hefur falist í rituðum og 

munnlegum heimildum, telst ekki fullnægjandi fornleifaskráning. Nauðsynlegt sé 

aðalskráning fari fram á vettvangi. Í 23. grein, sem fjallar um og nefnist Miðlun upplýsinga, er 

kveðið á um upplýsingaskyldu stofnunarinnar. Einnig er fjallað um höfunda- og afnotarétt á 

upplýsingum á sviði fornleifaskráningar sem er í vörslu stofnunarinnar.63

                                                 
61 Menntamálaráðuneytið (á.á.a). Bls. 21. 
62 Menntamálaráðuneytið (á.á.a). Bls. 3. 
63 Menntamálaráðuneytið (á.á.a). Bls. 7-8. 
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   Nái frumvarp þetta fram að ganga og verða að lögum er töluverðra breytinga að vænta í 

minjavörslunni. Í frumvarpinu koma fram þættir sem ekki hefur verið hægt að fylgja eftir 

vegna skorts á reglugerð fyrir Fornleifavernd til framkvæmda laga. 
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4 Staða fornleifaskráningar árið 2008 

Til þess að kanna stöðu fornleifaskráningar um þessar mundir voru nýlegar skráningarskýrslur 

bornar saman við leiðarvísinn Fornleifaskráning: Skráningarstaðlar og leiðbeiningar sem 

Fornleifavernd ríkisins gaf út árið 2008. Með samanburðinum var ætlunin að fá svör við 

spurningum: Fylgja skrásetjarar skráningarstöðlum og leiðbeiningum? Koma fram 

upplýsingar í skýrslunum umfram það sem sett er fram í stöðlum og leiðbeiningum sem vert 

væri að skoða frekar?  

   Niðurstöður samanburðarins voru síðan notaðar til að álykta um hvort einhverju væri 

ábótavant í skráningarskýrslunum og hvort samanburðurinn sýndi fram á að þörf væri á að 

skylda skrásetjara til að fylgja skráningarstöðlunum til að auka gæði skráninga.  

   Við samanburðinn voru dregnir saman áhersluþættir sem koma fram í stöðlunum og skoðað 

hvort þá væri að finna í skráningarskýrslunum sem valdar voru til samanburðar. Sjö 

skráningarskýrslur voru valdar, þrjár sem gerðar voru vegna aðalskipulags og fjórar vegna 

deiliskipulags. Skýrslurnar eru allar gerðar á síðastliðnu ári, 2008, af mismunandi 

skráningaraðilum og eru þær taldar upp hér á eftir með númerum sem notuð voru í 

samanburðartöflu (sjá töflu 2 í viðauka II). Nr. 1. Fornleifaskrá Reykjanesbæjar. 

Fornleifafræðistofan. Höfundar eru Bjarni F. Einarsson og Sandra Sif Einarsdóttir;  2. 

Fornleifaskráning í Kjósarhreppi I. Fornleifastofnun Íslands. Ritstjóri skýrslu Birna 

Lárusdóttir og höfundar efnis Ásta Hermannsdóttir, Kristborg Þórsdóttir og Unnur 

Magnúsdóttir; 3. Aðalskráning fornleifa í Árborg I. Byggðasafn Árnesinga. Höfundar Edda 

Linn Rise, Guðlaug Vilbogadóttir, Kristín Erla Þráinsdóttir og Margrét Hrönn 

Hallmundsdóttir; 4. Fornleifakönnum vegna ný- og endurlagningar Vestfjarðarvegar nr. 60. 

frá Eiði í Vattarfirði að Þverá í Kjálkafirði. Náttúrustofa Vestfjarða. Margrét Hallmundsdóttir 

og Caroline Paulsen; 5. Fornleifakönnun vegna lagningu rafstrengja frá Bakkafjöru til 

Vestmannaeyja. Byggðasafn Árnesinga. Margrét Hrönn Hallmundsdóttir; 6. 

Fornleifaskráning í landi Sandgerðis vegna nýs deiliskipulags á Rockvillesvæði. Höfundur 

Katrín Gunnarsdóttir; 7. Viðbót við fornleifaskráningu vegna mats á umhverfisáhrifum veg og 

gangagerðar í Fjarðarbyggð. Byggðasafn Skagfirðinga. Guðný Zoëga.  Þá var einnig skoðuð 

ein af nýlegum skýrslum sem starfsmenn Fornleifaverndar gerðu vegna mats á háhitasvæðum, 

Umhverfi Reykjanesvirkjunar Fornleifaskráning. Ritstjóri Kristín Huld Sigurðardóttir, 

Höfundur Agnes Stefánsdóttir. Sú skýrsla var þó ekki notuð í samanburðinum.  
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4.1 Ályktun 

Samanburður á skráningarskýrslum og stöðlum sýnir að flestir áhersluþættirnir, sem settir eru 

fram í stöðlunum, koma fram í skýrslum skráningaraðilanna. Helstu þættir eins og staðsetning 

minja með hniti, lýsing og eðli minja kemur fram í þeim öllum. Þrátt fyrir að fornleifar séu 

hnitsettar í öllum skýrslunum, er hins vegar ekki er alltaf greint frá því hvaða tæki voru notuð 

til hnitsetningar og til mælinga á minjum. Nákvæmni hnita er heldur ekki alltaf getið, auk þess 

sem hæð yfir sjávarmáli vantar yfirleitt en það er þáttur sem ætti að koma fram samkvæmt 

stöðlunum.  

   Auðkenni fornleifa er annar þáttur sem þarfnast endurskoðunar í fornleifaskráningu en 

skrásetjarar vinna yfirleitt eftir eigin númerakerfi. Í skráningarstöðlunum kemur fram að 

Fornleifavernd muni styðjast við landupplýsingakerfi en komi til með að taka upp nýtt 

einkvæmt auðkenni, sex stafa hlaupandi tölu til að geta nýtt sér kosti kerfisins. Það býður upp 

á að hafa samræmt kerfi auðkenna sem nær yfir allar skráðar fornleifar á landinu.64 

Skrásetjurum býðst að fá númer hjá Fornleifavernd fyrir fornleifar eftir að þeir hafa skilað inn 

gögnum og hafa einhverjir nýtt sér það og birt ásamt eigin númerum. Brýn þörf er á að 

samræma númer til að einfalda vinnslu með skráningargögn og minka hættu á að skrá og telja 

minjar oftar en einu sinni.  

   Flestir skrásetjarar setja minjar í eitthvert samhengi við umhverfið en ekki er alltaf fjallað 

um minjaheildir. Aldursgreining fornleifa er misjöfn og misjafnt út frá hvaða forsendum er 

gengið hvort horft er til notkunar tímabils eða aldur áætlaður eftir útliti. Hættumat er oftast 

eitthvert og í öllum skýrslunum kemur fram einhver hættuorsök vegna tiltekinna framkvæmda 

eða af náttúrulegum ástæðum. 

    Landakort, sem sýnir afmörkun svæðis sem um er fjallað, er aðeins að finna í tveimur 

skýrslum en þetta er þáttur sem auðvelt ætti að vera að bæta úr til glöggvunar fyrir þann sem 

notar viðkomandi skýrslu. Loftmyndir eða myndkort sem sýna staðsetningu fornleifa er hins 

vegar að finna í öllum skýrslunum. Teikningar af minjum í skýrslunum eru allar með 

áttarvísunum og stærðarkvarða en ekki er alltaf getið hvernig mæling minja var gerð, hvort 

minjar eru stikaðar, mældar með málbandi eða með uppmælingatæki.  

   Ljósmyndir af minjum er að finna í fimm skýrslum af sjö. Í stöðlunum er farið fram á að við 

ljósmyndir komi fram áttarvísun, hver hafi tekið myndina, hvenær hún er tekin og hvert 

viðfangsefnið er. Aðeins ein skýrsla merkir ljósmyndir með öllum fjórum þáttunum en þrjár 

skýrslur höfðu aðeins áttarvísun, þ.e. í hvaða átt myndin var tekin, og hvert viðfangsefnið var. 
                                                 
64 Fornleifavernd ríkisins (2008). Bls. 14. 
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Þennan þátt má bæta með lítilli fyrirhöfn þar sem upplýsingarnar eru væntanlega til staðar hjá 

skrásetjurum.  

   Mat á varðveislu, eins og lagt er til í sjöunda kafla staðlanna, kom aðeins fram í þremur 

skýrslum sem gerðar voru fyrir aðalskipulag. Í einni skýrslu65 er lagt mat á minja- og 

varðveislugildi hverrar fornleifar og henni gefin einkunn. Slík einkunnagjöf hlýtur alltaf að 

byggjast á persónulegu mati hvers skrásetjara en gefur samt sem áður einhverja hugmynd um 

minja- og varðveislugildi. Þetta er því þáttur sem vert er að skoða frekar.  

   Tilgangur fornleifaskráningar er tilgreindur í öllum skýrslunum en misjafnt hve ítarlega það 

er gert. Til að tryggja að ekkert fari framhjá þeim sem láta gera fornleifaskráningu gæti verið 

gott að gera staðlað form upplýsinga um tilgang og mikilvægi fornleifaskráningar. 

    Í stöðlunum kemur fram að við skil á gögnum til Fornleifaverndar ríkisins eigi að skila 

tveimur út prentuðum eintökum af skýrslu til ásamt eintaki í stafrænu formi, pdf eða Word.  

Af skýrslunum sem valdar voru til samanburðar skiluðu allir skrásetjarar einu útprentuðu 

eintaki til stofnunarinnar en aðeins einn skilaði inn upplýsingum á stafrænu formi. 

Skráningaraðilum ber ekki skylda samkvæmt lögum að skila inn gögnum, einungis er kveðið 

á um að sá sem ber ábyrgð á skipulagi skuli skila inn skýrslu. Skil á gögnum þarf því 

greinilega að taka til endurskoðunar. Augljóst er að ef Fornleifavernd hefði reglugerð til að 

starfa eftir væri hægur vandi að bæta þennan þátt. 

   Skráningarskýrsla sem starfsmenn Fornleifaverndar gerðu um umhverfi Reykjanesvirkjunar 

hefur aðeins aðra yfirsýn en aðrar skýrslur. Í henni er fjallað um fornleifar á ákveðnu svæði 

sem minjaheildir eftir samhengi þeirra á milli. Dæmi um eina minjaheild í skýrslunni er 

Reykjanesviti en innan þeirrar minjaheildar eru fornleifar sem tengjast vitanum. Skráning 

minja er eftir sem áður gerð á venjubundinn hátt þar sem allar upplýsingar koma fram um 

viðkomandi fornleif sem fram koma í skráningarstöðlum. Þetta er athyglisverð nýjung í 

framsetningu skráningar sem gæti lagt grunn að betri yfirsýn yfir minjar á stórum svæðum.  

   Samanburðurinn sýnir að framkvæmd fornleifaskráningar er góð þó að alltaf megi gera gott 

betra. Staðlað form fyrir skráningu á vettvangi væri ótvíræður kostur sem myndi auðvelda 

skrásetjurum vinnu og tryggði um leið ákveðin gæði skráninga. Með því að endurskoða 

skráningarstaðlana árlega og gefa skrásetjurum kost á að koma á framfæri ábendingum fyrir 

endurskoðaða útgáfu væri hægt að setja inn hugmyndir sem eru í gangi á hverjum tíma og 

koma með því í veg fyrir að staðlarnir verði staðnað og dautt form. Þannig væri einnig hægt 

að byggja upp gæðaeftirlit á skráningarstöðlunum. 

                                                 
65 Sandra Sif Einarsdóttir og Bjarni F. Einarsson (2008).  
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5 Umræður 
Tilgangur fornleifaskráningar er tvenns konar, annars vegar að tryggja verndun menningararfs 

og hins vegar að auðvelda stefnumörkun í minjavörslu eins og fram kemur hjá Fornleifavernd 

ríkisins. Mikilvægi fornleifaskráningar fyrir verndun fornleifa er augljóst þar sem með henni 

fæst vitneskja um tilvist minja, bæði sjáanlegra og þeirra sem ekki eru lengur sjáanlegar en 

heimildir eru fyrir frá staðkunnugum og af ritheimildum ýmiskonar. Eitt af markmiðunum 

með fornleifaskráningu er að koma í veg fyrir skemmdir fornleifa af gáleysi.  

 

5.1 Nýting fornleifaskráningar   

Til þess að vitneskjan nýtist til verndunar er mikilvægt að hægt sé að nálgast upplýsingar um 

staðsetningu fornleifa á auðveldan hátt en það má gera með því að staðsetja þær í gagnagrunni 

sem allir hafa aðgang að eins og margir hafa bent á. Má í því sambandi benda á skrif 

Sólborgar Unu Pálsdóttur um landupplýsingakerfið LUKR sem nýtist til þess og Minjasafn 

Reykjavíkur notar nú þegar en hægt er að skoða yfirlitsmynd sem sýnir hvar fornleifar eru 

skráðar í Reykjavík í Borgarvefsjá.66 Fornleifaskráning er þannig forsenda fyrir verndun 

fornleifa og nýtist einnig til margskonar rannsókna á menningararfinum. 

   Rétt er að benda á að aðferðafræði skráninga hefur fleygt fram með mikilli aukningu í 

skráningu á síðustu áratugum. Mikil áhersla hefur verið lögð á skráningu varðandi 

skipulagsmál og verulegur árangur náðst á því sviði og tekist hefur að gera fornleifaskráningu 

lögbundna í tengslum við framkvæmdir. Fullkomið kerfi fyrir fornleifaskráningu verður seint 

hægt að finna upp en með leiðbeiningunum Fornleifaskráning: Skráningarstaðlar og 

leiðbeiningar er komið fram stjórntæki sem getur tryggt ákveðin gæði fornleifaskráningar. 

Leiðbeiningarnar má nálgast á heimasíðu stofnunarinnar og vert er að athuga hvort einnig ætti 

að gefa skrásetjurum kost á að nálgast staðlað form fyrir upplýsingar til útfyllingar á vettvangi 

við skráningu. Það form gæti líka auðveldað eftirvinnslu gagna þegar fundinn hefur verið 

nothæfur gagnagrunnur til að halda utan um allar gerðir fornleifa í landinu. 

    Minjaheildir gefa kannski bestu möguleikana sem stendur til að fá heildaryfirlit minja í 

landinu og til að fá hugmynd um hvaða fornleifar og minjaheildir ætti að leggja áherslu á að 

varðveita sem fulltrúa ákveðna minjaflokka. Má í því sambandi benda á skýrslur sem 

fornleifavernd gerði vegna rammaáætlunar um verndun og nýtingu háhitasvæða. 

                                                 
66 Minjasafn Reykjavíkur (á.á.). 
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5.2 Björgunarskráningar 

Skráning minja eftir staðkunnugum er eitt af þeim verkefnum sem fornleifaskráning ætti að 

snúast um á næstu misserum. Á síðastliðnum áratugum hefur samfélag okkar tekið miklum og 

örum breytingum og breytingar sem orðið hafa í landbúnaði hafa breytt ábúð og nýtingu fólks 

á landinu.  

   Nú fer óðum fækkandi fólki sem lifði á fyrri hluta síðustu aldar sem upplifði landið fyrir 

tíma túnasléttunar og framræslu. Mikil bylting varð í landbúnaði með tilkomu 

dráttarvélarinnar og tækja sem tóku yfir störf sem áður höfðu verið unnin með hand- og 

hestafli. Vitneskja þessa fólks liggur ekki aðeins í því að vita hvar fornleifar er að finna það 

veit líka til hvers þær voru notaðar og kann jafnvel sögur og sagnir sem tengjast þeim sem 

geta gefið vísbendingar um eitthvað enn eldra.  

   Með markvissri skráningu á munnlegum heimildum á bújörðum landsins má leggja grunn 

að mikilvægum heimildaflokki sem nýtist við margskonar rannsóknir, ekki aðeins við 

skráningu fornleifa. Orri Vésteinsson benti á þetta í grein frá árinu 1998 en þar segir hann, 

„Markviss og kerfisbundin fornleifaskráning er augljós leið til [að] draga fram nýjar heimildir 

og þróa nýjar rannsóknarspurningar ...“67 Hann bendir einnig á að fornleifarnar hverfa næstum 

jafn hratt og örugglega og fólkið, því sé brýnt að sporna gegn eyðileggingunni með 

fornleifaskráningu til að forða upplýsingum frá glötun.  

 

                                                 
67 Orri Vésteinsson (1998). Bls. 57.  
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6 Lokaorð 
Í ritgerðinni hefur verið fjallað um fornleifaskráningu og tengd málefni. Markmiðið var að 

skoða stöðu og gildi fornleifaskráningar á Íslandi um þessar mundir ásamt því að taka til 

skoðunar verklagsreglur og lagaumhverfi hennar. Lagt var upp með spurningar um það hvort 

fornleifaskráning væri eins öflugt tæki til fornleifaverndar og hún gæti verið og hvort auka 

mætti gæði skráninga.  

   Eftir að hafa skoðað fornleifaskráningu og þætti sem hana varða er hægt að fullyrða að hún 

sé forsenda og grundvöllur og um leið öflugasta tækið fyrir fornleifavernd. Til að auka gæði 

skráninga liggur beinast við að skylda skrásetjara til að fylgja skráningarstöðlum 

Fornleifaverndar ríkisins. 

    Gildi fornleifaskráningar er einnig mikið þegar horft er til skipulagsmála og  

umhverfisverndar því að með henni er hægt að taka tillit til minja áður en framkvæmdir 

hefjast og koma þannig í veg fyrir óþarfa tafir og kostnað. Skráning hefur einnig gildi fyrir 

margskonar rannsóknir á menningararfinum og er forsenda fyrir heildarskráningu minja í 

landinu.  

   Samanburður á skýrslum við skráningarstaðla Fornleifaverndar sýnir að staða 

fornleifaskráninga er góð og nánast allir þættir sem settir eru fram í stöðlunum skila sér í 

skýrslurnar. 
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Viðauki I 
Tafla 1. Helstu ártöl og atburðir, menn og málefni sem tengjast framvindu og sögu 
fornleifaskráningar á Íslandi. 
 
Fram til  
1800 

Tilgangur fornleifaskoðunar var helst fjársjóðsleit en ekki að afla vitneskju 
um fortíðina. Staðfræðikönnun Árna Magnússonar. Fyrstu skráningarnar 
voru gerðar fyrir tilstilli Árna. Danska vísindafélagið lét safna upplýsingum 
í anda upplýsingarinnar um miðja 18. öld. Menntamenn 18. aldar skoðuðu 
og skráðu lýsingar á minjum.  

1807 Konunglega nefndin Commissionen for Oldsagers Opbevaring sett á 
laggirnar til verndar fornminjum. 1816 var Finnur Magnússon gerður að 
nefndarmanni og átti að sjá um tengsl hennar við Ísland. 1817 sendi hann 
spurningalista nefndarinnar til Íslands. Fyrsta heildarskráning á minjum 
gerð á vegum konunglegu nefndarinnar. 

1817 Breytingar urðu á hugmyndum manna, fornleifaskoðun var ekki lengur 
bundin við fjársjóðsleit nú beindist athyglin að minjastöðum. Fyrsta 
friðlýsing á fornleifum á Íslandi, þann 19. apríl 1817, var gerð eftir 
skráningu Finns. 

1840 1840 sendir Bókmenntafélagið út spurningalista undir stjórn Jónasar 
Hallgrímssonar. 1856 hófst útgáfa á ritröð til sögu Íslands og gefin var út 
örnefna- og minjaskrá. Sögustaðafræði varð til en hún er blanda af ýmsum 
fræðigreinum. 

1879 Hið íslenska fornleifafélag stofnað árið 1879. Helgi Sigurðsson á Melum 
hvatti til söfnunar á örnefnum og munnmælasögum. Kristian Kålund gerði 
staðfræðirannsóknir og gaf út undirstöðurit í staðfræði Íslendingasagna.  
Sigurður Vigfússon og Brynjúlfur Jónsson lögðu grunn að íslenskri 
fornleifaskrá með skýrslum um fornleifaskráningu. Þorsteinn Erlingsson 
kom með nýja nálgun við skoðun fornleifa og var fyrstur til að taka 
ljósmyndir af fornleifum. Daniel Bruun kafteinn og mælingamaður var 
fyrstur til að gera nákvæma uppdrætti af rústum og teikna afstöðumyndir 
og yfirlitskort. Hann lagði grunn að þekkingu á byggingartækni torfhúsa. 

1907 Fyrstu lögin sett, Lög um verndun fornmenja nr. 40/1907. Með þeim var 
lögfest skilgreining á fornleifum og forngripum. Skilgreining var svipuð og 
í spurningalistunum 1807 og hefur hún enn lítið breyst.  Breytingar urðu á 
hugmyndum manna. Allar fornleifar á fornleifaskrá voru friðaðar og 
friðhelgi lýst á þingi. Fornleifar eldri en 150 ára friðaðar án þinglýsingar og 
eru eign landsins. Björn Bjarnason var frumkvöðull að söfnun á örnefnum 
og birta skrár um þau.  

1947 Breyting á lögum  nr. 40/1907 með lögum nr. 8/1947 um viðhald fornra 
mannvirkja og um byggðasöfn. Skráning fornleifa dróst saman en var 
stunduð áfram af leikmönnum.  

1969 Þjóðminjalög nr. 52/1969 tóku gildi. Helstu breytingar: Safnið fékk nú 
löggjöf til að starfa eftir. Engar nýjungar um verndun eða skráningu. Engar 
skyldur á þjóðminjavörsluna og fyrstu árin á eftir voru engar skráningar 
gerðar. Hins vegar var aukinn áhugi á fornleifaskráningu hjá áhugamönum 
um menningarsögu og umhverfisvernd. Eftir 1970 varð grundvallarbreyting 
á afstöðu manna til fornleifa með vaxandi umhverfisvernd. Minjalýsing 
Helga Hallgrímssonar um Mývatnssveit 1977 markar tímamót í 
fornleifaskráningu á Íslandi með heimildanotkun, viðtölum og minjakortum 
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með staðsetningu fornleifa. Árið 1978 voru rústir tímasettar með aðferðum 
gjóskulagafræði Sigurðar Þórarinssonar. 

1980 1980 hóf Guðmundur Ólafsson opinbera baráttu fyrir heildarskráningu 
fornleifa og gildi skráningar. Ný afstaða, friðlýsingarskrá ekki talin 
fullnægjandi undirstaða fornleifaverndar. 
1983 kynnti Guðmundur Ólafsson mótaðar hugmyndir um forsendur, 
markmið og framkvæmd heildarskráningar í landinu.    

1989 Þjóðminjalög nr. 88/1989 tóku gildi. Grundvallarbreytingar í málefnum 
fornleifaverndar; fornleifaskráning gerð að undanfara skipulagsvinnu með 
lögunum. Allar fornleifar friðaðar, bæði sýnilegar og ósýnilegar. Nýtt átak í 
fornleifaskráningu 1991 kom frá skipulagsyfirvöldum.  

1998 Árið 1998 var fornleifaskráning skilgreind í reglugerð um þjóðminjavörslu 
og gert skylt að fornleifaskráning fari fram áður en gengið er frá skipulagi. 

2001 Þjóðminjalög nr. 107/2001 tóku gildi  Helstu breytingar; Stjórnsýsluþáttur 
fornleifaverndar skilin frá Þjóðminjasafni og Fornleifavernd ríkisins 
stofnuð. Árið 2004 var Fornleifavernd ríkisins falið að marka stefnu á sviði 
fornleifaverndar í landinu og afrakstur þess var að gefin var út 
Fornleifaskráning Skráningarstaðlar og leiðbeiningar.  
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Viðauki II 
Tafla 2. Sýnir samanburð á þáttum úr Fornleifaskráning: Skráningarstaðlar og leiðbeiningar 
við sjö fornleifaskráningarskýrslur frá árinu 2008. 
 

Útdráttur úr skráningarstöðlum  Aðalskipulag Deiliskipulag 

Fornleifaverndar ríkisins Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3 Nr. 4 Nr. 5 Nr. 6 Nr. 7 
Hver leggur fram verkbeiðni x x x x x x x 
1. Hvað var gert x x x   x x x 
1. Hvers vegna (tilefni) x x x x x x x 
1. Hver gerði (skrásetjarar) x x x x x x x 
1. Hvenær (hófst, lauk) x x x x x x x 
1. Hvernig (Nákvæmni, s/a/d) x x x x x x x 
1. Útgáfuár, staður skýrslu x x x x x x x 
2. Hvaðan koma upplýsingar x x x x x x x 
2. Hvar má finna meiri upplýsingar x x x x x x x 
2. Gerð grein fyrir búsetuþróun x x x   x x x 
2. Ályktun um samhengi við 

landfræðilegt og samfélagslegt 
umhverfi 

x             

3. Auðkenni, einkvæm, sex stafa 
hlaupandi tala, einstök fornleif 
með ákveðið hlutverk 

  x x       x 

3. Tengsl, leif hluti af heild (býli, 
sel....)   x x   x   x 

4. Hvað er, hve gamalt x         x x 
4. Tegund (lýsa eðli, form, efnivið) x x x x   x x 
4. Hlutverk (meginhlutverk, önnur)   x x x x x x 
4. Aldur (frá; var tekið í notkun, til; 

hætt að nota) x           x 

4. Lýsing (útlit, ástand, einkenni) x x x x x x x 
5. Verndunarmat, er vernd, þörf á / 

hætta x   x       x 

5.1 Friðlýsing hvenær   x x         
5.2 Ástand, heillegar / greinilegar / 

vel / illgreinanlegar fornleifar x x x x x x x 

5.3 Af hverju? Ástæða, hvers 
vegna? x             

5.4 Hættumat, hætta/engin/mikil x x x     x x 
5.5 Hættuorsök, vegna einhvers. x x x x x x x 
6.1 Hnit, ÍSNET93, nákvæmni 

hnita, hys, x   x   x /* x 

6.1 Við deiliskipulag. uppmældar, 
umfang og útlínur         x     

 44



6.2 Heiti svæðis x x x   x x x 
6.3 Staðhættir og leiðarlýsing, mál 

og mynd, x x x   x x x 

6.4 Kort sem sýnir afmörkun svæðis   x     x     
6.4 Loftmynd/myndkort með 

staðsetningu fornleifa x x x x x x x 

6.5 Stærð, umfang, aðferð við 
mælingu x   x x x x x 

6.6 Teikning; stærð, hlutföll, kvarði, 
áttavísir x x x   x x x 

6.6 Ljósmynd; áttarvísun, hver tók, 
hvenær, viðfangsefnið /* /* /*   /* /* x 

7. Mat á varðveislu x x       /*   
7. Úrval; einkennandi, gott dæmi 

um einhver frávik x   x         

7. Sjaldgæft; friðlýsingarskrá? x x           
7. Rannsóknar- og heimildargildi; er 

mat á því? x x x         

7. Upplifun; huglægt mat, sjónrænt x x           
7. Upprunaleiki; sjáanlegar minjar x   x   x     
7. Menningarlandslag / minjaheild, 

eru minjar hluti af stærra 
samhengi, býli m.fl. 

x x x   x     

7. Táknrænt gildi; tengt einhverri 
sögu eða atburði, hefðir, 
persónur, 

x x x     /*   

7. Notkunargildi; er hægt að nota 
minjarnar, svo sem 
ferðaþjónustu, afþreyingu 

x x           

7. Ásigkomulag; gott, slæmt x x x       x 
8. Skil á gögnum; tvö útprentuð 

eintök til Fornleifaverndar 1** 1** 1** 1** 1** 1** 1** 

8. Eintak í stafrænu formi; 
pdf/Word til Fornleifaverndar     x         

 

Tafla 2. Taflan sýnir áhersluþætti sem dregnir voru saman úr leiðavísinum Fornleifaskráning: 
Skráningarstaðlar og leiðbeiningar í útgáfu 2008 sem notaðir voru til samanburðar við sjö 
skráningarskýrslur frá árinu 2008 og vísa tölur fyrir framan úrdrátt til kaflaskiptinga í 
leiðavísinum. Valdar voru skýrslur frá nokkrum skrásetjurum, þrjár skýrslur sem gerðar voru 
vegna aðalskipulags og fjórar vegna deiliskipulags.  
Númer 1–7 er vísun í númer á skýrslum í texta að ofan. 
* Táknar að eitthver atriði komi fram úr tilteknum þætti. 
** Þegar einu eintaki er skilað en tveggja krafist. 
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