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Ritgerð þessi er 6 eininga lokaritgerð til BA-prófs í vöruhönnun. Óheimilt er 

að afrita ritgerðina á nokkurn hátt nema með leyfi höfundar. 



 

Útdráttur 

Í ritgerðinni er fjaran og auðlindir hennar skoðaðar. Farið er í gegnum hvað fjaran er og 

hvernig lífríki og landslag setja sterkan svip á þetta landsvæði. Einnig er skoðað hvað 

fjaran hefur að bjóða í bæði veraldlegum og tilfinningalegum gjöfum. Höfundur skoðar 

hvernig auðlindir fjörunnar voru nýttar hér á árum áður og hvernig þær hefðir hafa 

varðveist og þá hvernig við notum auðlindir fjörunnar í dag. Þá er mikil áhersla lögð á 

andlegan auð fjörunnar og dregin upp mynd hvernig samfélag nútímans sækir ekki sömu 

verðmæti í fjörur landsins og áður. Nú á dögum er að mati höfundar mikilvægara að sækja 

í fjörur góð áhrif hennar á andlega heilsu en mat eða veraldlegan auð. Í ritgerðinni kemur 

fram að rannsóknir hafa sýnt fram á jákvæð áhrif fjörunnar á geðheilsu og skoðar höfundur 

hvað það er sem fær okkur niður að ströndum landsins og jafnframt hvað fær manninn til 

að staldra við og njóta þessarar víðáttumiklu náttúru. Velt er upp þeirri spurningu hvort 

þessi auðlind sé mögulega vannýtt í nútímasamfélagi þar sem þunglyndi og stress er ein af 

helstu heilsufars vandamálum okkar. Með þetta til hliðsjónar eru skoðaðir möguleikar í 

betrumbótum á nýtingu fjörunnar með það að leiðarljósi að hvetja fólk til að verja tíma í 

fjörum landsins. Þessar hugmyndir ættu samkvæmt rannsóknum um góð áhrif fjörunnar á 

andlega heilsu að bæta samfélag okkar. 
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Inngangur  

Ég er fjöruflækingur. Fjaran er mér alveg ótrúlega dýrmæt og þar líður mér alveg 

afskaplega vel. Alveg frá því að ég man eftir mér hef ég notið þess að vera í fjörum. Við 

fjörur íslands má finna stórbrotna náttúrufegurð, það má segja að fjaran sé bæði landið og 

hafið, nokkurskonar þverskurður. Þetta samspil lands og hafs gerir fjöruna að alveg 

einstökum stað. Lífríkið er stórkostlegt, flókin vistkerfi setja sterkan svip á landslagið og 

þar upplifi ég mig sem part af umhverfinu. Í fjöruna er ég alltaf velkominn.  

Auðlindir fjörunnar eru margbrotnar, þar er að finna bæði veraldlegan og tilfinningalegan 

auð. Við getum sótt fæðu í þessa stóru matarkistu og ýmis verðmæti finnast í fjörum eða 

reka þar á land. Að mínu mati er tilfinningalegi auður fjörunnar þó sá dýrmætasti því við 

fjöruna eru tækifæri til lækninga, að minnsta kosti til heilsueflingar og andlegrar 

upplyftingar. Þessi auðlind eins og ég skilgreini hana í tilfinningalegu tilliti er að mestu 

vannýtt.  

Ég vil skoða hvernig við nýtum þessa auðlind og rannsaka hvernig áhrif þessi hluti 

náttúrunnar hefur á andlega heilsu okkar. Ég ætla að fara yfir hvað er að finna í fjörunni og 

sjá hvernig við höfum nýtt okkur þessa auðlind áður fyrr og hvernig við notum hana í dag. 

Þar birtist ótrúlega sterkt hvernig tíðarandi samfélagsins á hverjum tíma mótar breytilega 

sýn okkar á til dæmis náttúruleg fyrirbæri sem þó í eðli sínu breytast lítið í tímans rás.  

Merkilegast finnst mér þó að skoða hvernig við getum sótt þann tilfinningalega auð sem 

fjaran hefur að bjóða og til samanburðar ætla ég að taka nokkur dæmi úr sýn fyrri tíma á 

gæði hafs og fjöru.  

Sem hönnuður hef ég mjög gaman af því að hanna vörur eða ferla sem bæta lífsgæði fólks. 

Í fjörunni má hanna tækifæri fyrir fólk til að komast nær því sem hún hefur uppá að bjóða 

og eiga þar góðar stundir. Það að vera umlukinn þessari náttúru hefur jákvæð áhrif á alla.  

Það er ástæðan fyrir því að það heillar mig mest að skoða fjöruna sem nokkurskonar 

meðferðarstöð eða stað sem fólk endurnærist á líkama og sál. Þar sem ég legg mikla 

áherslu á þetta mun ég skoða hvað það er sem fær okkur til að fara í fjörur, skoða hvað 

aðrar þjóðir hafa uppá að bjóða og meta hvað mætti bæta eða gera meira af.  

Þessar vangaveltur hafa leitt mig að þeirri spurningu hvort fjaran sé ekki vannýtt auðlind á 

okkar tímum og hvort við höfum vegna breyttra lífshátta gleymt að þróa með okkur nýjar 

nytjaleiðir í hinni gjöfulu fjöru eyjunnar okkar fögru. Ég held að við séum ekki nægilega 

meðvituð um margbreytileika þeirra verðmæta sem finna má í fjörunni.  
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Til þess að draga upp fyrir lesandanum bakgrunnsmynd af því hvert ég ætla með verkefnið 

langar mig að leggja fyrir nú í upphafi máls brot úr dagbókum langa-langa-langafa míns, 

Kristjáns Kristjánssonar. Færslurnar eru frá árunum 1897 til 1918.  Veltum fyrir okkur í 

hvaða ljósi og litum mynd fjörunnar er dregin og í hverju verðmæti hennar eru fólgin á 

þeim tíma sem þetta er ritað. 

Skráð uppúr dagbókum Kristjáns Kristjánssonar frá Víkingavatni í Kelduhverfi í Norður 

Þingeyjarsýslu. 

Kristján var fæddur 13.11. 1861 d. 2.1. 1951. 

 

1897: 

26.1. Við Nonni gengum út á reka fundum ekki neitt nema örfáar Langvíur. 

23.4. Við piltar fórum vestur að Lónsós í kvöld, þeir í Lóni voru þar að ná síld 

úr vognum, hún liggur þar dauð í botninum, þaug lifandi ósköp. Lónúngar fluttu 

heim um 40 tunnur. 

1898: 

9.6. Við piltar fórum út á reka að bjarga spítum 3 sem reknar voru, 1 10 ál. löng, 

1 8 ál. og 1 19 ál. og sú gildasta feðmings gild. 

1906: 

22.3. Við Bangsi fórum út á reka fundum um 150 Langvíur. 

9.12. Við Bangsi fóru út á reka fundum ekkert. 

1914: 

24.2. Þórarinn gekk út á reka, fann talsvert rekið. 

25.2. Guðmundur og Kristján fóru út á reka til að bera upp spíturnar sem ráku. 

29.3. Piltar fundu 3 hákarlsgot rekin. 

1916: 

18.3. Norðan gola og hríð dálítil fyrripartinn. Sölvi fór út á reka og fann þar 

dautt hreindýr, gamalt, orðið tannlaust og hordautt. Það búið að sjást hér áður. 

27.3. Við Nonni gengum út á reka, fundum rekna eina hnísu litla og fáeinar 

spítur lélegar. 

1918: 

12.1. Guðmundur og Nonni gengu út á reka, fundu ekkert nema fáeina fugla, 

flest Lunda, getur ekkert rekið fyrir lagís. Flóinn allur að austan fullur af hafís 

og lagís.1 

 

Það er ekki mjög langt síðan þetta var skrifað en augljóslega hefur margt breyst. Það 

sem dró menn í fjöruna áður var byggt á þörf fyrir það sem skorti í veraldlegu 

samhengi, matur og timbur svo viða mætti hús og kannski von um einhver önnur 

veraldleg gæði sem hugsanlega mátti rekast á og gátu verið til skrauts eða gagns.  

Í dag skortir fáa mat og timbur kaupum við eftir þörfum en ég vil draga athyglina að 

því hve mikla andlega næringu við getum sótt í fjöruna og hve styrkum stoðum við 

getum skotið undir andlega líðan okkar með því að leita þangað og margt ber fyrir 

augu óvænt sem vekur gleði og kannski sköpunarþörf. 

                                                 
1 Dagbækur Kristjáns Kristjánssonar frá Víkingavatni, í eigu höfundar. 
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1. Fjaran 

 

1.1 Hvað er fjaran 

Fjaran er nafnið á því landsvæði sem er á mörkum lands og hafs. Þar gætir sjávarfalla og er 

því landsvæðið misstórt eftir því og geta sjávarföll verið mismikil eftir landsvæðum. 

Mestur munur hér á landi milli háfjöru og lágföru, í stórstreymi er um 5 metrar við 

Breiðafjörð. Á Austur og Norðurlandi er svo munurinn um einn og hálfur metri. Sjávarföll 

eru regluleg og er um það bil sex klukkustundir og fimmtán mínútur milli háflóðs og 

lágfjöru. Aðdráttarafl frá tunglinu og sólinni er það sem hefur áhrif á sjávarföllin og eru 

flóð og fjara mis mikil eftir stöðu sólar og tungls.2  

Umhverfi fjörunnar er einstakt. Fjaran liggur milli tveggja ólíkra heima og hefur einkenni 

beggja. Fjaran er síbreytilegur staður. Það sem breytist mest er sjávarstaðan. Efst í fjörunni 

er þurrt og neðsti parturinn er alltaf undir sjó. Lífríkið í fjörunni raðar sér eftir þessum 

aðstæðum. Þær lífverur sem þola illa þurrk eru neðarlega og svo þær sem þola þurrkinn eða 

þola ekki vætuna eru ofarlega. Í fjörunni myndast skemmtilegt landslag, þar eru stundum 

lón þegar fjarar út og fjaran er mótuð af hafinu. Þetta sést á brimsvorfnum steinum eða 

sand hólum sem hefur verið bylt til af öflugri öldunni. Sjávarselta og ferskvatn hefur líka 

mikið að segja um lífríki í fjörunni og setur það þannig svip sinn á útlitið. Það er alveg 

magnað hvað lífríki fjörunnar er fjölbreytt því þessi staður er í sífelldum slag við öldur og 

strauma.3  

Lífríki fjörunnar er blanda af sjávarlífverum og landlífverum en þó eru langflestar lífverur 

fjörunnar sjávarlífverur og sumar þeirra lifa helst ekki nema í fjörunni. Dæmi eru 

klettadoppa, fjörulús, klóþang og þangskegg. Þessar lífverur eiga ættingja úr hafi en ekki af 

landi. Flestar lífverur fjörunnar er að finna neðarlega í fjörunni. Landlífverur eru ekki mjög 

áberandi í fjörum að undanskildum fuglum sem sjást víða. Nokkrar tegundir háplantna 

vaxa einungis efst í fjörum, til dæmis eru fjörukál og blálilja algengar. Ekki má gleyma 

skordýrum sem lifa í fjörunni en það er mjög fjölbreyttur hópur sem er vistkerfinu afar 

                                                 

2 Agnar Ingólfsson, Íslenskar fjörur, Reykjavík: Bókaútgáfan Bjallan, 1990, bls. 8. 
3 Agnar Ingólfsson, Íslenskar fjörur, bls. 9-10. 
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mikilvægur. Það má segja að samsetning fjörulífvera sé þannig að það verði að horfa á 

fjöruna meira sem part af hafinu heldur en landi.4  

Fjörugerðir eru margar með mismunandi einkenni. Sumsstaðar er mikið magn af þangi í 

fjörum og draga þær því eðlilega nafn sitt af því og nefnast þangfjörur. Slíkar fjörur er að 

finna þar sem brim er ekki mikið og þar sem fjörubeðurinn samanstendur af klöppum og 

stórum hnullungum. Í þangfjörum er mikið og fjölbreytt lífríki. Hnullungafjörur eru svo 

aftur með sama fjörubeð og þangfjaran en þar er mikið brim þannig að þangið nær lítilli 

festu. Skjóllitlar sandfjörur eru víða um land. Þessar fjörur eru fyrir opnu hafi og er 

sandurinn á mikilli hreyfingu. Það gerir lífsskilyrði erfið. En þarna lifa þó ótrúlega margar 

örsmáar lífverur. Til eru margskonar aðrar fjörutegundir svo sem sandmaðksleirur, 

hrúðukarlafjörur, sjávarfitjar, árósar og sjávarlón sem setja svip sinn á fjölbreytt landslag 

fjörunnar.5  

Fjörudýr eru kannski ekki auðsýnileg en þau eru ótal mörg og saman mynda þau öflugt 

vistkerfi. Sæsniglar eru algengar lífverur í fjörum Íslands. Helstu sæsniglar eru 

klettadoppa, þangdoppa, nákuðungur og beitukóngur. Þessar lífverur lifa flestar á örsmáum 

þörungum sem þær finna á grjóti og á þara. Beitukóngurinn og nákuðungurinn eru 

hinsvegar rándýr og veiða ýmsar lífverur við fjöruna. Í fjörunni er víða mikið af kræklingi. 

Kræklingur situr fastur við undirlag sitt með þræði sem hann spinnur. Hann nærist svo með 

því að sía úr sjónum örverur. Fleiri skeljar má til nefna, algengar eru sandskel og 

hjartaskel. Marflær eru algengar í fjörum. Þessi krabbadýr eru lítil og lifa undir steinum í 

fjörunni. Ekki er óalgengt að finna krabba hér við land en helstu tegundir eru bogkrabbi og 

trjónukrabbi. Í flestum fjörum finnast hrúðurkarlar og þangflugur og ekki er sjaldgæft að 

rekast á krossfiska. Ekki má svo gleyma fjölbreyttu fuglalífi fjörunnar. Fuglar setja sterkan 

svip á ströndina og ekki verður hjá því komist að heyra notalegt skvaldur þeirra þegar 

maður kemur niður að sjó.6 

Fjörugróður setur sterkan svip á fjöruna. Gróðurinn við strendur íslands er fjölbreyttur. 

Fyrst ber að nefna þangið. Þang er samheiti yfir nokkra stórvaxna brúnþörunga. Dæmi um 

þang er klóþang, bóluþang og skúfþang. Mismunandi tegundir þangs vaxa á mismunandi 

stöðum í fjörunni og þangið þrífst best í fjörum þar sem brim er ekki mikið. Söl eru 

                                                 
4 Agnar Ingólfsson, Íslenskar fjörur, bls. 11-12. 
5 Agnar Ingólfsson, Íslenskar fjörur, bls. 12-26. 
6 Agnar Ingólfsson, Íslenskar fjörur, bls. 26-45. 
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algengur rauðþörungur og þykja söl góð til matar. Söl og purpurahimna sem er líka 

rauðþörungur þrífast vel þar sem brim er mikið. Maríusvunta, steinskúfur og brimskúfur 

eru grænþörungar. Sumir grænþörungar eru lausir og velkjast um í fjörunni, þeir eru margir 

einærir. Í fjörunni búa þörungarnir og á þurrlendi búa háplöntur en það er þó ekki alveg 

satt því það er ein undantekning. Marhálmur er háplanta sem getur lifað í fjöru þar sem 

flæðir reglulega yfir. Sjávarfitjungur lifir við mörk efri fjöru. Það flæðir stundum yfir en 

hann lifir það af.  Hann dafnar vel því lítil samkeppni er þar við aðrar plöntur. 

Strandgróður vex oft í sandi við efri mörk fjöru. Helstu strandplöntur eru blálilja, fjöruarfi, 

geldingahnappur og kattartunga.7 

 

1.2 Fjaran fyrr á tímum 

Í bókinni Íslenskir sjávarhættir eftir Lúðvík Kristjánsson segir um fjörunytjar; ,,Meðan 

íslendingar þurftu sem mest að búa að sínu var fjaran þeim mikið gósenland. Úr lífríki 

hennar fengust nytjar, sem þeir máttu naumast án vera, er búsetu höfðu við sjóinn.‘‘8 En 

hvað eru fjörunytjar? Fjörunytjar eru allt það sem fjaran gefur og einstaklingur getur nýtt 

sér. Þar ber að nefna, þang, söl, marhálm, slý, fjörugrös til manneldis eða beitar, skelfisk, 

fjörumaðk, þari hrognkelsi í sjávarpollum, sel og margt annað.9 Þessa mikilvægu auðlind 

nýttu íslendingar vel og voru til dæmis sölvajarðir taldar með jarðahlunnindum um 

aldamótin 1700. Þetta er skráð í jarðabók sem er vel varðveitt vitneskja um hvar og hvernig 

söl er að finna í fjörum landsinns.10 

 Í ferðabók Eggerts Ólafssonar og Bjarna Pálssonar segir um tínslu á sölvum;  

 

Söl eru víða tekin [í Breiðafjarðar eyjum] og fylltir af þeim bátar. Þegar heim 

kemur með þá eru þeir dregnir á land og ausið í þá ósöltu vatni og það látið stansa 

á sölunum í sólarhring. Síðan eru sölin breidd á jörð til þerris, og þegar þau eru 

þurr, eru þau látin í ílát. Menn hafa veitt því athygli við sölvatekjuna , að þar, sem 

þau eru algerlega hreinsuð burt, vaxa söl brátt aftur, en ef þau eru tekin óvandlega, 

verður fóturinn, sem eftir er, alvaxinn hrúðuköllum (Balanus) og ungum skeljum, 

svo að þau fái ekki vaxið á ný.11 

 

                                                 
7 Agnar Ingólfsson, Íslenskar fjörur, bls. 55-77. 
8 Lúðvík Kristjánsson, Íslenskir sjávarhættir, 1. bindi, Reykjavík: Bókaútgáfa menningarsjóðs, 1980, bls. 37. 
9 Lúðvík Kristjánsson, Íslenskir sjávarhættir, bls. 37. 
10 Lúðvík Kristjánsson, Íslenskir sjávarhættir, bls. 45. 
11 Eggert Ólafsson og Bjarni Pálsson, Ferðabók, 1. bindi, Reykjavík: Ísafoldarprentsmiðja H.F., 1943, bls. 

336-337. 
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 Skelfiskur var einnig mikið notaður bæði sem beita og einnig til manneldis. Heimildir um 

þetta eru þó nokkuð villandi. Það kemur fram í bókinni Íslenskir sjávarhættir að einhverjir 

fullyrða að kræklingur sé einungis notaður sem beita en aðrir segja kræklingasúpu mjög 

góða. En eitt er víst að skelfiskurinn var og er mikilvæg auðlind.12  

Í ferðabókinni má finna áhugaverðan texta um hvernig menn sóttu skelfisk og hvernig 

hann var notaður til matar; 

 

Menn tína kuðunga þá, sem fyrr getur (beitukónga), og krækling, þegar tunglið 

er fullt og nýtt að vetrum. Eru þeir ýmist steiktir eða soðnir niður í vökva þeim, 

sem þeim gefa frá sér, þegar þeir hitna. Hvor aðferðin, sem notuð er, þá eru þeir 

bragðgóðir , og verður mönnum gott af þeim. Sniglarnir eru öðrum skelfiski 

sætari og þykja holl og góð fæða. Þora menn hvergi að eta þá nema hér [það er í 

Breiðafjarðareyjum]. Bæði sniglar og skelfiskur er geymt í brotnum súr, og 

haldast þeir þar lengi, og er síðan gerð úr þeim súpa með lítils háttar méli út á. 

Venjulegast er að tína kuðungana í fjörunni, en menn veiða þá einnig, og það er 

betra að því er svo farið, að tekið er allmikið af hvítum roðum af harðfiski. Þau 

þrædd á band og fest við stein í botninum þar í grennd, sem menn vita af 

kuðungum. Kuðungarnir sem sækjast þar eftir æti, leita að roðunum og festast við 

þau til þess að sjúga úr þeim safann, og geta menn þannig um fjöru fengið mesta 

sæg af þeim, allt eftir því hve roðkippan hafi verið stór.13 

 

Salt hefur einnig verið sótt í fjörur í gegnum tíðina og eru heimildir allt frá landnámi sem 

gefa til kynna að Íslendingar hafi unnið salt úr sjó.14  Strandjurtir hafa verið tíndar hér á 

landi lengi og kemur það fram í Grettis sögu; drepið er á kál og er þá verið að tala um að 

deila fjörukáli.15  Reki er ein af helstu verðmætum fjörunnar og getur rekinn verið í formi 

hluta svo sem timbur drumba eða sem matur, til dæmis hvalreki. Þessi auðlind var mjög 

mikilvæg hér á árum áður.16  Þegar fisk rekur á land er það kallað landhlaup eða fiskreki.17  

Rekaviður sem hér á land kom var mikilvæg gjöf hafsins og voru rekajarðir vel skráðar og 

reglur um reka voru skýrar. Rekinn var svo notaður til að smíða hús, skip og búsáhöld.18 

Fyrstu heimildir um selveiðar eru úr landnámu og hafa selveiðar verið mikil sæla í búi eins 

og segir í Íslenskum sjávarháttum. Það er kannski óþarfi að telja upp allt sem nýtt var úr 

                                                 
12 Lúðvík Kristjánsson, Íslenskir sjávarhættir, bls. 141-147. 
13 Eggert Ólafsson og Bjarni Pálsson, Ferðabók, 1. bindi, bls. 339-340. 
14 Lúðvík Kristjánsson, Íslenskir sjávarhættir, bls. 160. 
15 Lúðvík Kristjánsson, Íslenskir sjávarhættir, bls. 170. 
16 Lúðvík Kristjánsson, Íslenskir sjávarhættir, bls. 187-202. 
17 Lúðvík Kristjánsson, Íslenskir sjávarhættir, bls. 187. 
18 Lúðvík Kristjánsson, Íslenskir sjávarhættir, bls. 200-204. 
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fjörunni hér áður fyrr en heimildir sýna að þetta hafi verið vel nýtt auðlind og hugsanlega á 

fjaran mikinn þátt í því að hér hafi náð að byggjast samfélag. 

 

1.3 Fjaran í dag 

Nýting fjörunnar hefur mikið breyst í gegnum árin. Áður fyrr var nauðsynlegt að sækja 

fæðu í fjöruna og hafið, fara sjálfur og tína eða veiða í matinn. Núna er það ekki eins 

algengt að fólk sæki sér mat í fjörur landsins. En þó er líkt og það sé einhver 

vitundarvakning varðandi það í samfélaginu. Það eru einhverjir sem sækja fjörur fyrir 

áþreifanlega hluti eins og mat eða reka. Salt er framleitt hér m.a. af fyrirtækinu Saltverki 

sem framleiðir salt á umhverfisvænan hátt og notast þeir við gamlar íslenskar aðferðir.19 

Einnig eru staðir sem vinna þang úr hafi svo sem fyrirtækið Íslensk hollusta sem selur 

ýmsar gerðir af þangi.20 Á Reykhólum er svo þörungaverksmiðja sem framleiðir lífrænt 

hágæða þörungamjöl.21 Skelfiskur er tíndur víða og hafa menn sett af stað skelfiskeldi með 

ágætis árangri. Hér er notast við svokallaða línurækt. Kræklingalirfur festa sig á safnara og 

þar nær hún að vaxa. Framleiðsla er undir 100 tonnum á ári.22 Það er því vel hægt að sækja 

sömu verðmæti og áður að undanskildum geirfuglinum sem reyndar var ofveiddur og er nú 

útdauður.23 Rekinn er ekki eins og áður, það er minna um stóra trjádrumba og núna er hafið 

fullt af plasti sem rekur á fjörur landsins. Hægt er samt að gera sér verðmæti úr þessu 

plastdrasli og á sama tíma hreinsa strendur og hafið. Verkefnið Sea Chair eða Sjóstóll eftir 

Studio Svine er dæmi um hvernig hægt er að gera sér verðmæti úr þessum nýja reka. Þar er 

plast veitt úr sjó og það brætt. Bráðið plastið er svo sett í mót og til verður stóll. Þessi stóll 

er svo merktur með breiddar og lengdargráðum sem segir til hvar plastið var veitt. 24 Þetta 

verkefni sýnir notkun á þessu fría hráefni og um leið er maður vakinn til umhugsunar um 

umhverfi sitt. Hér á landi er félag sem heitir Blái herinn,25 en félagar í því ganga strendur 

landsins og tína rusl. Hópurinn hefur verið starfandi frá árinu 1995 og þau hafa hreinsað 

yfir 1100 tonn af rusli úr fjörum landsins.  Þessu rusli væri kannski hægt að breyta í 

verðmæti með hugsunarhætti Studio svine.   

                                                 
19 „Saltverk,“ Saltverk, sótt 09 desember 2017, https://www.saltverk.com/. 
20 „Söl,“ Íslensk hollusta, sótt 09 desember 2017, http://islenskhollusta.is/is/krydd/sol.html. 
21 „Thorverk,“ Thorverk, sótt 11 desember 2017, https://www.thorverk.is/. 
22 „Kræklingur,“ Lagareldi, sótt 10 desember 2017, http://lagareldi.is/eldistegundir/kraeklingur/.  
23 Guðmundur P Ólafsson, Fuglar í náttúru Íslands,  Reykjavík: Mál og menning, 1988, bls. 257. 
24 „Sea chair,“ Studio swine, sótt 09 desember 2017, https://www.studioswine.com/work/sea-chair/. 
25 „Blái herinn,“ Blái herinn, sótt 09 desember 2017, https://www.blaiherinn.is/.  
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Plastmengun er ein stærsta ógn umhverfis okkar og lífríkis. Þessi ritgerð fjallar aðallega 

um hversu gjöful auðlind fjaran er en það er sorglegt að hugsa til þess að maðurinn er að 

hafa mjög slæm áhrif á þetta landsvæði með mengun og er þar einn helsti 

mengunarvaldurinn plastið.26 

Öfugt við matarkistuna sem fjaran var þá er fjaran í dag meira notuð sem upplifun. Agnar 

Ingólfsson segir í bók sinni Íslenskar fjörur ,,núorðið hefur fjaran miklu minna að segja 

fyrir afkomu okkar, en engu að síður sækja menn enn ýmislegt í hana, sér til gagns og 

gamans.“27  

Flestir fara í dag niður að fjöru til að njóta náttúrunnar, anda að sér fersku loftinu og 

endurnærast. Þetta er að mínu mati mikilvægasti auður fjörunnar og finnst mér áhugavert 

að skoða það nánar. Ef við horfum á jákvæð áhrif fjörunnar á andlega heilsu okkar, má 

segja að í samfélagi þar sem stress og geðræn vandamál eru æ algengari er hugsanlegt að 

fjaran geti haft jákvæð áhrif á líf okkar. Þess vegna finnst mér að við ættum að virða þessa 

auðlind meira og njóta hennar. Í samhengi við þá virðingu fyrir verðmætum fjörunnar sem 

lesa má milli lína í dagbókarfærslum Kristjáns Kristjánssonar hér að framan vil ég nálgast 

það verkefni að finna leið til að hanna brú milli nútímaskynjunar á verðmæti fjörunnar og 

okkar sem hrærumst í firringu hversdagsins svo ganga megi á fjörur líkt og áður, þó annað 

sé sótt á rekann. 

2. Andlegur auður fjörunnar 

 

2.1 Andleg áhrif náttúru, mikilvæg auðlind í nútímasamfélagi 

Það sem heillar mig mest við fjöruna og hafið eru þau áhrif sem náttúran hefur á mig. Ég er 

frekar ör að eðlisfari og á oft erfitt með einbeitingu. Þegar ég kem í fjöruna er eins og þessi 

einkenni bara hverfi, ég róast, hugsunin verður skýr og mér líður alveg einstaklega vel. Það 

skiptir engu máli hvernig veður er eða hvaða fjöru ég stend í, það bara verður allt svo 

einfalt. Ég hugsa að partur af þessu sé hreyfing hafsins þar myndast línur og form, svipað 

og gerist þegar maður horfir á eld. Það er eitthvað svo róandi að fylgjast með þessum 

                                                 
26 Guðmundur P Ólafsson, Ströndin í náttúru Íslands,  Reykjavík: Mál og menning, 1995, bls. 434-439. 
27 Agnar Ingólfsson, Íslenskar fjörur, bls. 81. 
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formum, hafa enga stjórn á þeim og bara fylgjast með. Það eru líka hljóðin, drunurnar í 

þungri öldunni og skvaldrið í fuglunum, brimsogið og öldugjálfrið í mölinni. Það er 

eitthvað sem mér finnst gott við að heyra hljóðið í frostnum þara í vindi, þegar þarinn sem 

hangir í grjótinu lemst í annan þara og í grjótið. Þetta hljóð er alveg einstakt. Svo er það 

lyktin, þessi ferska lykt styrkir frelsis tilfinninguna sem maður fær þegar maður horfir yfir 

fjöruna og hafið. Allir þessir þættir hafa þannig áhrif á mig að mér líður betur og hugurinn 

er skýr.  

Geðræn heilsufarsvandamál eru ein af stærstu heilbrigðis vandamálum heimsins í dag og 

ættu samfélög heimsins að vera að vinna af öllum krafti til að bæta þennan vanda.28  

Það að búa eða vera í náttúrulegu umhverfi hefur verið sýnt fram á með ransóknum að sé 

mjög hollt fyrir geðheilsu. Í grein Thomas Sick Nielsen og Karsten Bruun Hansen, „Do 

green areas affect health? Results from a Danish survey on the use of green areas and 

health indicators29 var rannsakað hvort svokölluð græn svæði hafi áhrif á geðheilsu. Þá 

voru einnig skoðaðar mismunandi gerðir af grænum svæðum. Þessi grænu svæði eru 

einfaldlega landsvæði sem hafa hátt hlutfall af gróðri. Samanburðarmengið er rúmlega 

fimm þúsund manns. Þetta fólk býr á mismunandi grænum svæðum og sumir ekki. 

Niðurstöður þessarar rannsóknar sýndu að það hefur mjög jákvæð áhrif á geðheilsu ef 

maður býr við græn svæði. Það hefur samt mikil áhrif hvernig landið er. Ræktað land eins 

og tún eða akrar hafa til dæmis ekki jafn jákvæð áhrif og skógur. Þar hefur áhrif hve nærri 

mannshöndin hefur komið.30  Í þessu samhengi er áhugavert að sjá hvernig fjaran myndi 

mælast. Eftir að hafa lesið þessa rannsókn kemur í ljós að náttúruleg form í umhverfi okkar 

hafa meira að segja en við áttum okkur á. Það að skógurinn veki meiri jákvæðar 

tilfinningar gæti þýtt að sjórinn og fjaran sem eru einnig sterk náttúruleg form geri það 

líka.   

                                                 
28 Lisa Wood og fleiri, „Public green spaces and positive mental health – investigating the relationship 

between access, quantity and types of parks and mental wellbeing,“ Health and place 48, 2017: bls. 63-71, 

sótt 20. nóvember 2017, https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1353829216303689#bib48.  
29 Thomas Sick Nielsen og Karsten Bruun Hansen, „Do green areas affect health? Results from a Danish 

survey on the use of green areas and health indicators,“ Health and place 13:4, desember 2007: bls. 839-850, 

sótt 25. Nóvember 2017, https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1353829207000160. 
30 Lisa Wood og fleiri, „Public green spaces and positive mental health – investigating the relationship 

between access, quantity and types of parks and mental wellbeing,“ bls. 63-71. 
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2.2 Blá svæði 

Hönnuðurinn Enzo Mari sagði eitt sinn að allt sem er hannað af náttúrunni er hin 

fullkomna hönnun. Ergo, ef hönnunin er ekki fullkomin þá mun fyrirbærið ekki lifa.31 Það 

hvernig lífríkið er samsett og hvernig steinar, klettar og sandurinn er mótaður af hafinu er 

ákveðin fullkomnun. Þetta breytist sífellt í gegnum þróun sem eru bara betrumbætur, 

lausnir eða viðbragð. Form fjörunnar er líka síbreytilegt og má segja að það sé alltaf í 

stöðugri breitingu og endurmótun. 

Áralöng útivist og nánd við náttúru hefur kennt mér að ef maður eyðir tíma í fjöru, horfir á 

hafið og slakar á þá líður manni betur í hjarta og sál á eftir. En það er auðvitað bara mín 

upplifun. Rannsóknir á kostum grænna svæða styðja samt þessa upplifun og auk þess hafa 

verið unnar sérstakar rannsóknir á svokölluðum bláum svæðum. Blá svæði eru landsvæði 

þar sem er hátt hlutfall sýnilegs vatns, svo sem við hafið, vötn og ár. Ein slík rannsókn 

heitir Residential exposure to visible blue space (but not green space) associated with 

lower psychological distress in a capital city.32 Í þessari rannsókn eru borin saman áhrif 

grænna og blárra svæða á andlega líðan og stress. Tilgangur rannsóknarinnar var að sjá 

hvort það væri mælanlegur munur milli þessara svæða. Þessi rannsókn var gerð í Nýja 

Sjálandi þar sem er mikið um fallegar strendur og náttúru. Í rannsókninni eru bornir saman 

tveir hópar, annar sem býr við grænt svæði og svo hópur sem býr við blátt. Einstaklingarnir 

taka svo próf sem er ætlað að finna út hversu góð geðheilsa þeirra er. Þetta próf heitir 

Kessler Psychological Distress Scale eða K10.33 Tíu spurningar eru lagðar fyrir einstakling 

og eru þær sniðnar með það að markmiði að kanna andlega líðan á síðustu fjórum vikum. 

Niðurstöður eru gefnar á skalanum 1-5 og því lægri tölu sem einstaklingur er með því betri 

er hans geðheilsa.  Það sem kom skemmtilega á óvart var að þeir sem búa við bláa svæðið 

voru að skora að meðaltali mun betur en þeir sem búa við þau grænu. Við útreikninga 

kemur í ljós að við hver 10% aukningu á sýnilegu bláu svæði má búast við 0.28 stiga 

lækkun á K10 skalanum. Þessi rannsókn gefur til kynna að þeir sem hafa reglulega sýn yfir 

blá svæði lifa við betri geðheilsu og minna stress. Þá er meira að segja andleg heilsa betri 

við blá svæði en hjá þeim sem búa við græn svæði. Ég get sjálfur tengt vel við þetta því 

                                                 
31 Enzo Mari, „Enzo Mari for Artek: Homage to Autoprogettazione,“ myndband, 18:00, sótt 30. nóvember 

2017 á https://vimeo.com/39684024. 
32 Daniel Nutsford og fleiri, „Residential exposure to visible blue space (but not green space) associated with 

lower psychological distress in a capital city,“ Health and place 39, 2016: bls. 70-78, sótt 20. nóvember 

2017, https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1353829216300119. 
33 „Kessler Psychological Distress Scale (K10),“ tac.vic.gov, sótt 01 desember 2017, 

https://www.tac.vic.gov.au/files-to-move/media/upload/k10_english.pdf. 
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það er fátt jafn róandi og að horfa yfir hafið, hlusta á öldunið, finna ferskan sjávarilm og 

vera í þessu fallega umhverfi. Til gamans má geta að ég tók K10 prófið sjálfur og það 

sýndi að ég er við frábæra andlega heilsu. Þar tel ég lykilinn vera hversu miklum tíma ég 

eyði við fjöruna og hafið. 

 Þetta tel ég vera einn mikilvægasta kost fjörunnar og gott að hafa þetta í huga og reyna að 

sjá fyrir hvernig við sem samfélag erum að nota fjöruna og hvað hægt sé að gera til að auka 

notkun og veru fólks í fjörum landsins. Ef við byrjum að fara meira í fjörur gæti samfélag 

okkar dafnað betur í mörgu tilliti. 

3. Aðgengi að fjörunni og hvers vegna förum við þangað í dag ? 

 

En hver er staða mannsins í fjörunni ? Hvað er það sem fær okkur niður að fjörunni ? Hvað 

er það sem heldur okkur þar og hvað gæti aukið viðveru okkar þar ? Það sem ég ætla að 

skoða er það sem bíður okkar í fjörunni. Hvað hefur maðurinn  hannað hér á landi og 

erlendis sem fær okkur til að fara á þennan fallega stað ? Þá legg ég minni áherslu á að 

skoða hvað það er sem fjaran gerir sem lokkar okkur til hennar en það eru auðvitað þær 

auðlindir sem ég hef áður nefnt í fyrri köflum.   

 

3.1 Vegir  

Vegir sem liggja að sjó eru fjölmargir hér á landi. Hringvegurinn liggur meðfram 

ströndinni og svo eru nánast allir bæir og þorp við sjóinn. Þannig að það er allavega ekki 

skortur af vegum sem liggja að fjörunni. Margir vinsælir áfangastaðir eru fjörur eða 

fyrirbæri sem standa við hafið. Reynisfjara, Hvítserkur og Arnarstapi eru dæmi um nokkra 

af þessum stöðum. Það er svo alltaf hægt að finna slóðir sem liggja að stöðum sem eru 

fáfarnari en þessir. Að mínu mati eru allar fjörur þess virði að skoða og maður finnur alltaf 

kyrrð og ró þegar maður mætir í fjöru og það er aldrei verra að fá að njóta hennar einn eða 

með sínu fólki.  
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Það er verkefni í Noregi sem heitir Nasjonale turistveger34 og þar er unnið að því að gera 

vegi að ákveðnum áfangastöðum og á þeim eru sett upp einhverskonar mannvirki. Þá eru 

fengnir arkitektar og hönnuðir til að gera strúktúr þannig að þeir sem að koma til að upplifa 

náttúruna geri það sterkar. Vegirnir liggja flestir að hafi og eru áfangastaðir átján talsins. 

Þeir ná frá suðri og upp alla ströndina alveg á norðurhluta landsins. Á þessum 

áfangastöðum eru vel heppnuð mannvirki sem vinna vel með umhverfinu. Þessir vegir eru 

gerðir til að gera fólki kleift að komast á þessa staði og að gera upplifunina sterka. Einnig 

dreifir þetta ferðamönnum um landið allt. Þetta framtak hefur unnið til fjölda verðlauna og 

er vel hugsað um þessi mannvirki. Svona vegir væru frábærir hér á landi. Það eru svo 

ótrúlega margir staðir sem gaman væri að gera aðgengilega og þegar þangað er komið þá 

er ekki bara stórt bílastæði heldur væri þar væri falleg umgjörð sem myndi virka vel með 

umhverfinu og jafnvel hvatning til að fara og ganga um landsvæðið. 

Mér þætti gaman að sjá þetta gert víða um landið til að dreifa ferðaþjónustunni sem mest. 

Sem dæmi væri tilvalið að leggja svona vegi bæði á Reykjanesi og á Snæfellsnesi. Þar eru 

fjörurnar stórbrotnar og lífríkið fjölbreytt.    

 

3.2 Fjörustígar 

Á Írlandi eru líka skemmtilegar leiðir að torfærum stöðum, þar eru göngubrýr hátt uppi í 

klettum. Þar eru stígar sem þræða ströndina og  hægt er að dást að landslaginu á stöðum 

sem venjulega væri mjög erfitt að komast að.35  Eftir að hafa lesið um það sá ég að þetta 

væri líka gaman að sjá hér. Margar fjörur eru torfærar og ef vel er gert þá mætti leggja 

stíga og brýr í og við fjörur til að auðvelda fólki að komast um. Þetta myndi gera gönguna 

enn meira spennandi og margir Íslendingar og ferðamenn gætu notið þess að sjá náttúruna 

frá nýjum sjónarhornum. 

Við strendur höfuðborgarinnar eru margir staðir sem koma til greina sem samkomustaðir 

og svona fjörugarðar væru frábærir fyrir samfélagið. Fjaran gefur fólki hamingju og ég er 

viss um að það er stresslosandi að vera í fjörunni og horfa út á hafið. Í samfélagi eins og 

við búum í núna þá veitir ekki af stöðum sem hafa góð áhrif á sálina.  

                                                 
34 „Nasjonale turistveger,“ Nasjonale turistveger, sótt 15 nóvember 2017, 

http://www.nasjonaleturistveger.no/en.  
35 „Carrick-a-Rede coastal walk,“ National trust, sótt 01 desember 2017, 

https://www.nationaltrust.org.uk/carrick-a-rede/trails/carrick-a-rede-coastal-walk. 



 

 

13 

 

Blái þráðurinn er framtak Þráins Haukssonar landslagsarkitekts Fíla hjá Landslagi ehf. 

Hann lýsir verkefni sínu svona; 

Með bláþræðinum er átt við samfellda útivistarleið um strandlengju 

höfuðborgarsvæðisins og skírskotað til græna trefilsins ofan byggðar. Jafnframt 

er skírskotað til þess að samfelldur útivistarmöguleiki hangir á nokkrum stöðum 

á bláþræði vegna landnotkunar, eignarhalds eða staðhátta. En blái þráðurinn 

táknar síðast en ekki síst þessa hárfínu og síbreytilegu línu þar sem sjór mætir 

landi. 

Strandlengja Skerjafjarðar og í raun höfuðborgarsvæðisins í heild sinni hefur upp 

á að bjóða einstaka útivistarmöguleika. Fjölbreytt landslagið birtir nýjar myndir 

á hverjum degi og oft á dag í samspili við síbreytileika árstíðanna, veðráttunnar, 

sólargangsins, fuglalífsins og sjávarfallanna. Þar er endalaus uppspretta 

upplifunar, fróðleiks og hollrar útivistar. 

Fjölbreytileiki strandlengjunnar birtist í melgresisgrónum sandhólum, nesjum, 

víkum og vogum, hraunbreiðum í sjó fram, sjávartjörnum, malarfjörum og 

manngerðum sjóvarnargörðum, sem meira að segja þróast inn í vistkerfið og 

verða t.d. að nýjum skarfaskerjum. 

Búsetuminjar og fornar götur er víða að finna og minna á horfna lífshætti. 

Útivistargildi strandlengjunnar felst í nálægð þessa margbrotna strandumhverfis 

við íbúðarhverfi höfuðborgarsvæðisins.36  

 

Þetta framtak finnst mér frábært og svona stígar hvetja fólk til að sækja fjöruna. Þegar það 

þarf ekki að fara sérstaka ferð til að komast að hafinu heldur er stígur sem liggur að þér og 

nánast kallar á þig. Þetta mætti líka gera víðar um land og kannski einn daginn verður 

stígur sem þræðir allar fjörur íslands. 

 Annað snilldar framtak eru fuglastígarnir á Norðausturlandi. Stígarnir ná allt frá Mývatni, 

til Húsavíkur og svo meðfram ströndinni alveg útá Langanes og svo aftur að Mývatni. 

Stígarnir eru hugsaðir fyrir þá sem hafa áhuga á að skoða fugla og eru leiðir merktar. 37  

Þarna er hægt að njóta fjörunnar með fuglunum. Þessir stígar eru samt ekki einungis fyrir 

fuglaáhugafólk heldur líka alla þá sem hafa áhuga á að njóta þess að vera í náttúrunni og 

við fjöruna. Það væri svo bara ánægjulegt ef viðkomandi fengi áhuga á fuglaskoðun.  

  

 

                                                 
36 Þráinn Hauksson, „Bláþráðurinn,“ Álftanes, sótt 02. desember 2017, 

http://www.álftanes.is/Files/Skra_0018182.pdf. 
37„Birding trail,“ Birding trail, sótt 26. nóvember 2017, http://www.birdingtrail.is/. 
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3.3 Heita vatnið og fjaran 

Nauthólsvík er staður sem flestir íslendingar þekkja en hugmyndir um nýtingu 

Nauthólsvíkur sem baðstrandar kom upp skömmu eftir seinni heimsstyrjöld. Síðar var 

sjósund bannað þar vegna mengunar. Það var ekki fyrr en hreinsun strandlengjunar fór á 

skrið að hugmyndir um að gera þar aftur baðströnd kviknuðu. Ströndin var svo opnuð 

sumarið 2000 með búningsklefum, baðaðstöðu og veitingasölu. Lónið og pottarnir eru 

hitaðir upp með affallsvatni frá hitaveitugeymunum í Öskjuhlíð. Þetta vatn er þá og þegar 

búið að hita upp hús borgarbúa. Sjávarlónið nær 15-19°C og pottarnir eru 30-39°C heitir.38 

Þessi staður er vel hannaður með aðgengi fyrir fatlaða og skemmtilega stemmningu. Þarna 

geta krakkar sótt námsskeið í hinum ýmsu tegundum siglinga. Einnig hentar þessi staður 

alveg einstaklega vel fyrir þá sem stunda sjósund.  

Sjósund er talin vera holl og góð hreyfing fyrir bæði líkama og sál. Inná vef SJÓR sem er 

Sjósund og sjóbaðfélag Reykjavíkur má finna 5 atriði sem undirstrika hversu góð áhrif 

sjósund hefur á manninn. Atriðin eru þessi : 

 -1. Sjósund hefur góð áhrif á ónæmiskerfið. Það að henda sér í kaldan sjóinn kemur 

ónæmiskerfinu í viðbragðsstöðu. Einnig kemur fram að samkvæmt rannsókn að það að 

vera í köldu vatni reglulega fjölgar hvítum blóðkornum.   

-2. Náttúruleg víma. Þessi víma stafar af náttúrulegu deyfilyfi sem er að minnka 

sársaukann við að fara ofaní ískalt vatnið.  

-3. Eykur blóðflæði. Þegar líkaminn lendir í svona sjokki þá fer hjartað að slá hraðar og við 

það þýtur blóðið út í allar fínu háræðarnar í líkamanum.  

-4. Hefur jákvæð áhrif á kynhvöt. Rannsóknir benda til að ef maður fer í kalt vatn reglulega 

þá verður einstaklingur frjórri.    

-5. Brennir kaloríum. Það að synda í köldum sjó lætur þig brenna kaloríum á næstum 

tvöföldum hraða því á meðan þú ert að hreyfa þig þá er líkaminn líka að berjast við að 

halda sér heitum og það brennir auka kaloríum. 39   

Sífellt fleiri byrja að stunda sjósund hér við Ísland og er það áhugamál sem hefur góð áhrif 

á bæði líkamlega og andlega heilsu. Í grein um sjósund á Írlandi kemur fram í niðurstöðum 

að sjósundið hefur gríðar góð áhrif á andlega jafnt sem líkamlega heilsu. Einnig styður 

                                                 
38 „Nauthólsvík,“ Nauthólsvík, sótt 01. desember 2017, https://nautholsvik.is/nautholsvik/.  
39 „5 ástæður fyrir því að stunda sjósund,“ Sjósund, sótt 01. desember 2017, http://sjosund.is/?page_id=2211. 
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greinin við marga af punktunum sem SJÓR birtir á heimasíðu sinni um góð heilsufarsleg  

áhrif sjósunds.  

Sem hönnuður sé ég þarna mikil tækifæri til að hanna og betrumbæta aðstöðu sjósundfólks 

og þannig mögulega vekja athygli annara á þessu áhugamáli. Mér finnst tilvalið í þessu 

samhengi að bæta við stöðum þar sem heitt vatn rennur í hafið eða safna heitu vatni í lítið 

lón í fjörunni. Tilvalið væri að nota fráveituvatn sem kemur frá heimilum landsins. Þar er 

mikið af heitu vatni sem mætti nota betur áður en það rennur til sjávar.40 Það myndi leiða 

til meiri aðsóknar í fjöruna og þannig betra andlegu jafnvægi í samfélaginu.  

 

3.4 Sundlaugar við sjó 

Í norðanverðri Strandasýslu er sundlaug sem heitir Krossneslaug. Þessi sundlaug stendur 

við fjöruborðið. Vatnið í laugina kemur úr heitum læk ekki langt frá. Eru skilyrði fyrir 

þessa laug góð frá náttúrunnar hendi. Þarna geta gestir fengið sér göngutúr í fjörunni og 

slakað svo á í sundlauginni. Í lauginni er enn hægt að heyra í öldunum, horfa yfir hafið og 

finna lyktina af náttúrunni. Þetta gerir upplifunina sterka og áhrifin á okkur eru góð. 

Mér var bent á það fyrir nokkru að gestur sundhallarinnar í Hafnarfirði hefði komið með þá 

frábæru hugmynd að tengja sundlaugina hafinu. Sundhöllin stendur nálægt sjónum og það 

er því tilvalið að skoða þessa hugmynd nánar. Nú þegar sjósund er að verða æ vinsælla er 

tilvalið að hugsa um hvar hægt sé að stunda sportið og það að vera með aðgengi að heitu 

vatni er mikill kostur. Einnig er mikilvægt fyrir sundlaugagesti að hafa fallegt útsýni. 

Þannig að ef það væri gerð tenging yfir í fjöruna hefði þessi sundlaug mun meira uppá að 

bjóða. Betra útsýni fyrir sundlaugargesti sem myndi bæta þeirra andlega líðan. Svo myndu 

fleiri sækja laugina, þá sérstaklega fólk sem stundar sjósund.  

Við fjöruna á Drangsnesi standa heitir pottar. Ég hef sjálfur farið þangað og notað þessa 

potta og það er frábært að geta horft út á hafið og slakað á. Pottarnir eru mjög vinsælir hjá 

heimamönnum og ferðafólki. Þessum pottum var komið fyrir eftir að heitt vatn fannst þar 

árið 1997.41  

                                                 
40 „Hitamenning,“ Or, sótt 08. desember 2017, https://www.or.is/sites/or.is/files/8655.pdf. 
41 „Drangsnes pottar,“ Ísland í hnotskurn, sótt 05. Desember 2017, 

http://www.islandihnotskurn.is/Page.aspx?ID=197. 
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Útsýni yfir hafið getur haft mikil áhrif á það hvernig við upplifum staðinn sem við erum á. 

Sem dæmi má nefna sundlaugina á Hofsósi, pottana á Drangsnesi og Krossneslaug. En 

sundlaugin á Hofsósi hefur notið mikilla vinsælda gesta. Úr lauginni er útsýni yfir 

Skagafjörðinn og ef að maður er að synda í lauginni þá er eins og maður sé að synda yfir í 

Drangey.  

 

3.5 Hugleiðingar  

Almenningsgarðar eru miklir griðastaðir. Í grein sem ber titilinn Public green spaces and 

positive mental health – investigating the relationship between access, quantity and types 

of parks and mental wellbeing er talað um mikilvægi almenningsgarða í borgum og hvað 

þeir hafa góð áhrif á borgarbúa.42  Ég velti fyrir mér af hverju það eru ekki fleiri 

almenningsgarðar í fjörum landsins það gæri verið mjög áhugavert að gera svona fjörugarð 

sem fer að einhverju leiti undir sjó í flóði. Svona garður gæti verið síbreytilegur og það 

væri skemmtileg útfærsla að hann myndi vera staður þar sem líf gæti dafnað. Þær 

upplýsingar sem ég hef fengið úr rannsóknum um græn svæði segja að almenningsgarðar í 

borgum hafa jákvæð áhrif á andlega heilsu fólks. Svona garðar eru græn svæði og 

ransóknir hafa svo sýnt að svokölluð blá svæði hafa jafnvel betri áhrif á geðheilsu heldur 

en grænu.43 Ég les svo í það að almennings fjörugarðar eru bara góð hugmynd. Þetta væru 

garðar þar sem fólk gæti komið og slakað á í náttúrulegu umhverfi. Miðað við hvernig 

niðurstöður kannana um mismunandi græn svæði og hvernig þau meira náttúrulegu hafa 

betri áhrif þá væri rétt að hafa í huga að hönnun á svona fjörugarði þyrfti að taka mikið 

tillit til umhverfis og best væri að hönnunin væri sem náttúrulegust. Þá væri tilvalið að 

notast við efni sem við finnum í fjörum svo sem rekavið og jafnvel plast reka. Kannski er 

bara nóg að gera nokkra bekki við fjöruna eins og eru til dæmis úti á Gróttu. Hafa má 

kannski í huga að oft er minna meira. Enso Mari sagði að hönnun náttúrunnar væri í eðli 

sínu fullkomin og kannski þurfum við að hugsa þetta meira út frá því að skapa griðastað 

þar sem hver og einn fær að vera með sjálfum sér og njóta á sínum forsendum. 

                                                 
42 Lisa Wood og fleiri, „Public green spaces and positive mental health – investigating the relationship 

between access, quantity and types of parks and mental wellbeing,“ bls. 63-71. 
43 Daniel Nutsford og fleiri, „Residential exposure to visible blue space (but not green space) associated with 

lower psychological distress in a capital city,“ bls. 70-78. 
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Einnig væri gaman að fá fólk til að stunda sínar íþróttir í fjörunni t.d. fjöru bootcamp eða 

fjöru hjólreiðar. Ég rakst á rannsókn þar sem var skoðað hvort að hreyfing í náttúrulegu 

umhverfi hafi betri áhrif á einstakling heldur en hreyfing í ónáttúrulegu umhverfi. Í þeirri 

rannsókn kom fram að áhrifin voru betri fyrir andlega heilsu og þeir sem stunduðu 

hreyfingu í náttúrulegu umhverfi stunduðu líka oftar líkamsrækt.44 Fjaran er alveg tilvalinn 

staður til að hreyfa sig, þó það sé ekki nema bara göngutúr þá er það allavega í alveg 

hárréttu umhverfi samkvæmt rannsóknum. Ég rakst á skemmtilegt framtak þar sem fólk 

setti saman líkamsrækt og ruslasöfnun. Þetta var gert í fjöru og snérist æfingin um að safna 

eins miklu rusli og hægt var innan tímamarka. Þetta kallar maður að slá tvær flugur í einu 

höggi. 

 

Niðurlag 

Í inngangi þessarar ritgerðar hef ég dregið upp mynd af nýtingu fjörunnar fyrr og nú, 

möguleikum á nútíma nýtingu í ljósi þarfa samtímans. Í meginmálinu hef ég velt upp 

ýmsum möguleikum hvernig má nýta þessa auðlind, ég rannsakaði hvað fjaran er og svo 

hvernig við sóttum verðmæti í fjöruna fyrr á dögum. Það var svo áhugavert að bera það 

saman við hvernig við sækjum okkur nytjar fjörunnar í dag því áherslurnar eru á allt öðrum 

forsendum, ekki úr neyð heldur sem tækifæri. Ég velti upp þeirri spurningu hvort að við 

værum í raun að nota verðmætin til fulls og það hugsa ég frá andlegum gjöfum fjörunnar, 

því það er að mínu mati dýrmætast. Ég hef á tilfinningunni að margir sæki sér ekki andlega 

uppliftingu í fjöruna og til gamans gerði ég óformlega könnun þar sem ég spurði fólk í 

kringum mig hvort það ætti oft leið í fjöruna. Svörin komu lítið á óvart því nánast allir 

svöruðu því neitandi. Það styður grun minn um vannýtingu þessarar auðlindar. En eftir 

þessa rannsóknarvinnu sé ég að hér á landi eru tækifæri til úrbóta. Það sem upp úr stendur 

er óendanlegur fjölbreytileiki möguleika sem við blasa, til þess að rækta megi þá virðingu 

fyrir náttúruöflunum sem sjá má frá fyrri tíð. Með þeirri virðingu fáum við ástríðu og ást á 

viðfangsefninu. Eins og ég hef reynt að sýna fram á þá eru möguleikarnir í fjörunni fyrir 

okkur nútímamanninn að leita jarðtengingarinnar sem við svo nauðsynlega þörfnumst. Ég 

sé líkindi með dagbókum eins og fólk skráði þær hér áður og fyrr og til dæmis snappi, 

fésbók og öðrum samskiptamiðlum nútímans, hvort formið fyrir sig hugsað til að fanga og 

                                                 
44 Richard Mitchell, „Is physical activity in natural environments better for mental health than physical 

activity in other environments?,“ Social Science & Medicine 91, ágúst 2013: bls. 130-134, sótt 03. desember 

2017, https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0277953612003565. 
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skrá um stund augnablikið, daginn eða stemmninguna. Það sem um er fjallað er hins vegar 

svo ólíkt og þó svo fullt af skilaboðum um hungur eða þörf, stundum nánast neyð. Í 

dagbókunum eru sterkar tilvísanir um að hvað sem á fjöruna rak yrði að nýta og fyllti 

aðeins að hluta upp í þann skort sem var augljóslega til staðar. Nútíminn er fullur af 

grunnum samskiptum og alltaf sjáum við fleiri og fleiri nettröll sem satt að segja hlýtur að 

líða illa. Stöðugt eykst fjöldi þeirra sem greinast með kvíða, ofsakvíða og þunglyndi. 

Fjaran var gjöful og leysti úr neyð hér áður, skyldi ekki vera bjargráð að sækja þangað í 

dag ? 

Fyrir mig sem hönnuð felast í þessu tækifæri og hugmyndir til lausna á aðgengi að 

alsnægtaborði fjörunnar. Miðað við allt sem ég hef kynnt mér þá er fjaran alveg magnaður 

staður sem getur gert líf okkar betra. Ég vil að fleira fólk sæki fjörur og vil ýta undir það. 

Til gamans nefni ég hugmynd sem fæddist í kolli mínum þegar ég var að velta fyrir mér 

hvernig koma má fólki til að eiga jákvætt samtal við hafið. Hugmyndin snýst um 

teningaspil sem hægt er að spila við sjóinn. Sjórinn kastar teningum tvisvar á sólarhring 

eða þegar flæðir frá. Teningum er komið fyrir í hylki sem flæðir yfir og alltaf þegar flæðir 

frá þá endurraðast teningarnir. Sá sem ætlar að spila þarf að gera sér ferð niður í fjöru. 

Velta má fyrir sér uppá hvað er verið að spila, kannski eru spurningar lagðar fyrir Ægi 

konung og hann svarar með teningunum. Að minnsta kosti má leiða líkum að því að 

spilarinn hafi gott af útivistinni og nálægðinni við fjöruna. 

Áður sóttum við í fjöruna til að seðja tóman maga og sáum nytjar í því ljósi. Spýtur nýttust 

til húsbygginga, húsgagna og jafnvel líkkistusmíði. Í dag er maginn fullur og timbrið 

kaupum við í Byko og kistuna í Fossvoginum en hugurinn er fullur af kvíða og jafnvel 

kvöl. Kannski er búið að fylla svo innkaupakörfuna okkar að ef tekst að þvæla okkur niður 

í fjöru þá má kannski finna þar jákvæðar tilfinningar flæktar saman við þara og rekin 

veiðarfæri. 

En að gamni slepptu þá getum við alltaf sótt fyllingu í þá hugarfró sem fylgir því að 

tengjast kröftum hafsins og útgeislun þeirra afla sem ýmist eru í ró og kyrrð eða í trylltum 

dansi í veðurham og ólgu sjávarfallanna. Sitthvað fellur til á fjörukambi.  
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