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Yfirlýsing 

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

og að það hefur hvorki að hluta né í heild verið lagt fram áður til hærri prófgráðu. 

	  

	  

________________________________	  

Nafn nemanda 
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Ágrip 

 

Tilgangur með þessu verkefni var að skoða og leita svara við spurningunni: Hvað er hægt að 

gera við fjárréttir, sem eru friðaðar og eru ekki í notkun, til að skapa vettvang fyrir upplifun? 

Hraunréttir í Borgarbyggð urðu að viðfangsefni þessarar ritgerðar. Með gagnaöflun, viðtölum 

og hugmyndavinnu var lögð fram tillaga að nýtingu hraunrétta í tengslum við upplifun og 

afþreyingu. Tækifæri felst í því að vinna með hraunréttir sem sérstaka segla í ferðaleið 

hestamanna sem tengir þær saman. 

 

Hvaða tilgang hafa fjárréttir gerðar úr hraungrýti sem eru ekki í notkun? Hvernig getum við 

lært að meta og varðveita fjárréttirnar sem eru merkilegar í sögu okkar Íslendinga, þannig að 

gildi þeirra verði sem mest? Sérstaða réttanna sem eru í notkun hafa mikið menningarlegt 

gildi. Þ að segir sig sjálft að réttir sem eru yfirgefnar og hætt er að nota hafa minna 

menningarlegt gildi. Með fræðslu og notkun réttanna skapast meiri virðing fyrir 

menningararfinum sem hraunréttir eru, sem leiðir svo aftur til verndunar og betri umgengni. 

„Túlkun leiðir til skilnings, skilningur leiðir til virðingar og virðing til verndunar“ (Tilden, 

1977, bls. 38). 

 

Lykilorð: Hraunréttir í Borgarbyggð, Menningarlandslag, Friðaðar fornleifar, vettvangur 

fyrir upplifun. 
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Þakkir og tileinkun 

 

Ég þakka öllum þeim sem sýndu verkefninu áhuga, og þeim sem veittu mér innblástur og 

hvatningu. Hjördís Sigurðardóttir leiðbeinandi minn fær kærar þakkir fyrir aðstoð og 

hvatningu. Allir sem hvöttu mig áfram með verkefnið fá bestu þakkir. Fjölskyldan mín fær 

endalausar þakkir fyrir veittan stuðning sem og skilning á meðan náminu stóð. Danni minn 

fyrir að hafa trú á mér. Jóhanna amma fyrir að passa og lesa yfir verkefnið. Vinir mínir fyrir 

að hvetja mig áfram. Emco fyrir að lána mér frábæra vinnuaðstöðu.  

 

Verkefnið tileinka ég íslensku sauðkindinni og þeim miklu meisturum sem byggðu 

hraunréttirnar á sínum tíma. 
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1 Inngangur 
1.1 Tilurð og yfirlit á verkefni 
 

Höfundur þessa verkefnis er Borgnesingur og valdi að gera verkefni úr heimabyggð. 

Verkefnið fjallar heilt yfir um hraunréttir í Borgarbyggð og tækifæri sem þær geta skapað. 

Landið er mótað af landslagi sem náttúruöfl sköpuðu. Landið er einnig mótað af fólki og 

menningu hvers tíma, sem skilur eftir sig menningarlandslag (Sigrún Helgadóttir, 2011).  

 Hinar borgfirsku hraunréttir eru því hluti af menningarlandslagi, sem segir sögu um 

sambýli manna í náttúrunni. Í samfélagi tekur nýtt við af gömlu. Þar sem forfeður ólust upp 

var samfélagsmyndin ekki sú sama og sú sem er í dag. Þannig var menningarlandslagið annað 

á að líta en það menningarlandslag sem við sjáum í dag. Spor sem marka sögu fyrri tíma 

minna á að samfélag hvers tíma er hluti af einni samfelldri sögu. Þannig skiptir 

menningarlandslagið máli. Það minnir okkur á gamla tíma. Þ að mun minna börn 

framtíðarinnar á nútímann. Þess vegna er mikilvægt að varðveita menningarlandslagið hverju 

sinni. Frá landnámi hefur sauðkindin fylgt okkur Íslendingum. Sauðfjárbúskapur hefur skilið 

eftir sig merki um gamla búskaparhætti í landinu og er partur af íslensku menningarlandslagi. 

s.s. réttir. Staðsetning réttanna er svo ákveðin á mismunandi stöðum í gegnum aldanna rás. 

Þær geta verið nálægt afréttum, við bæjarmörk, fjarri bæjum svo eitthvað sé nefnt (Birna 

Lárusdóttir, 2011).  

 Hugtakið afréttur er haglendi upp til heiða sem notað er til sumarbeitar fyrir búfé 

(Íslensk nútímamálsorðabók, 2013). Algeng staðsetning er einmitt við mörk afrétta. 

Á haustin, þegar sauðféið hefur gengið á fjalli sumarlangt, er því smalað saman í réttir. 

Yfirleitt fara smalarnir um á hestum. Þannig má benda á að reiðmennska var og er partur af 

þessari hefð að heimta féð af fjöllum. Réttir hafa því líka menningarlegt gildi þar sem fólk 

kemur saman og hjálpast að við að draga féð í dilka. Hraunið er eitt af sérkennum landsins og 

var auðsóttur efniviður í umhverfið til þess að skapa innviði í byggingu réttanna.  

Hraunréttir sem náð hafa 100 ára aldri eða meira, teljast friðaðar fornleifar samkvæmt 

minjalögum. Þar með eru þær sjálfkrafa friðaðar vegna aldurs (Lög um menningarminjar nr. 

80/2012).  

 Með því að túlka möguleika réttanna út frá skilgreiningu menningarlandslags, skoða 

hvað er leyfilegt að gera út frá lagarammanum, sem gildir um friðaðar fornleifar, er sett fram 

tillaga að reiðleiðum á milli þeirra til að skapa vettvang fyrir upplifun. Þannig er litið á þær 
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sem mikilvægar "perlur í festi" sem segir sögu um landnýtingu, menningu svo og 

möguleikum sem felast í að viðhalda slíkum minjum og meðvitund um hlutverk 

menningararfsins. 

 

 

1.2 Rannsóknarvandamál 
	  

Menningarlandsag hefur ákveðið gildi hér á landi sem erlendis. Menningarminjar eins og 

fornar hraunréttir setja svip sinn á menningarlandslagið. Bent er á mikilvægi þess að halda 

þeim við og nýta áfram, og þá mögulega á nýjan hátt. Þannig nýtast þær komandi kynslóðum, 

minna á lífsbaráttu forfeðranna og nýtingu staðbundinna efniviða. Með breyttri búsetu og 

landbúnaðarháttum í gegnum tíðina hafa réttir vikið fyrir nýjum. Sex slíkar réttir eru í 

Borgarbyggð. Þrjár eru í notkun, og þrjár hafa vikið fyrir nýrri rétt og eru því ekki í notkun. 

Hættan er að þær sem ekki eru í notkun falli einn daginn í gleymsku sem steinn við stein, og 

nýtist því ekki sem mögulegur vettvangur upplifunar. Vandamálið er að þegar réttirnar eru 

ekki notaðar þá fellur minjagildi þeirra niður. Þær réttir sem eru í notkun búa yfir sérstöðu, 

því þeim er viðhaldið með því að vera notaðar og hafa því tilgang (Magnús A. Sigurðsson, 

tölvupóstur, 11. apríl 2019).  

 Markmiðið er því að viðhalda upplifunargildi þeirra og tengja þær saman sem eina 

heild. Þannig er hægt að tengja saman fortíð og nútíð, með aukinni umferð um þessi svæði. 

Með því að tengja réttirnar saman með upplifun að reiðleið er verið að minna á möguleika 

þeirra og minningu þeirra er haldið á lofti. 
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1.3 Markmið og rannsóknarspurning 
	  

Markmið er að draga fram mögulega nýtingu hraunrétta með því að tengja nútíma 

reiðmennsku sem afþreyingu við að heimsækja þær. Þannig er skapaður vettvangur til að 

skilja gildi menningarlandslags, gildi réttanna og möguleikum sem felast í að viðhalda þeim.  

Megin rannsóknarspurningin er því svona:  

Hvað er hægt að gera við fjárréttir sem eru friðaðar, og eru ekki í notkun, til að skapa 

vettvang fyrir upplifun? 

 

Til að svara þessari spurningu eru eftirfarandi fimm undirrannsóknarspurningum svarað: 

• Hvað er menningarlandslag og hvaða gildi hefur það? 

• Hver er lagaramminn sem gildir um friðaðar fornminjar? 

• Hvað segir sagan um nýtingu hraunrétta á Íslandi og erlendis á hefðbundinn og 

óhefðbundinn hátt?  

• Hvernig líta hraunréttir í Borgarbyggð út, sem hafa verið friðaðar, og hvað 

einkennir landslagið og menninguna í kringum þær? 

• Hvernig má túlka möguleika staðanna út frá ofangreindu þannig að þeir séu 

vettvangur upplifunar fyrir nútíma reiðmennsku?  
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2 Aðferð 
	  

2.1 Vinnuferill og gögn 
	  

Til þess að leita svara við rannsóknarspurningu og undirrannsóknarspurningum var safnað 

saman gögnum um hraunréttir í Borgarbyggð og það sem höfundi fannst tengjast þeim. Fyrst 

var byrjað á því að skilgreina viðfangsefnið (sjá mynd af hugarkorti) Leitað var að fræðilegri 

umfjöllun í víðari samhengi með heimildaleit, bæði á veraldarvefnum og bókasöfnum. Tekin 

voru viðtöl við Magnús A. Sigurðsson Minjavörð og Ragnar Frank Kristjánsson Sviðsstjóra 

umhverfis- og skipulagssviðs Borgarbyggðar. Höfundur átti gott spjall við Bjarna 

Guðmundsson sem varpaði skýrara ljósi höfundar á fyrirbærið hraunréttir og tengingu þess 

við menningarlandslagið. Haft var samband við Mats Wibe Lund og sendi hann nokkrar 

myndir. Lagarammi sem nær til réttanna var skoðaður. Leitað var að rétt sem hefur verið 

endurgerð og viðhaldið til þess að gefa gott fordæmi. Nálgun umhverfislistamanns á réttir 

erlendis var skoðað, og skýrt frá því hvernig hann vinnur með viðfangsefni gamalla rétta. Haft 

var samband við fagaðila sem veittu upplýsingar. Farið var í nokkrar vettvangsferðir til þess 

að upplifa staðaranda hraunrétta í Borgarbyggð. Höfundur staldraði aðeins við og leyfði sér að 

reika aftur til fortíðar og upplifði sterkan staðaranda réttanna frá fornu fari. Það að koma á 

ákveðin stað sem hefur áhrif á okkur og nær fram sérstökum hughrifum, er stundum nefnd að 

finna anda staðar eða staðaranda (Hjörleifur Stefánsson, 2008).  

Ljósmyndir voru teknar til þess að greina ástand réttanna. Loftmyndir voru teknar á dróna. 

Einnig sótti höfundur réttir á þeim hraunréttum sem eru í notkun, til þess að upplifa þá 

menningu sem slíkir menningarviðburðir hafa. Þemakort voru gerð af hverri hraunrétt, þá 

voru gerð kort af reiðleiðum sem tengir þessar perlur í festi. Þannig er varpað fram hugmynd 

um hvernig vinna megi með hraunréttirnar til að skapa vettvang fyrir upplifun. Höfundur 

hefur í gegnum tíðina farið ríðandi á hestum að öllum þessum réttum. Notast var við 

kortavefsjá frá Landsambandi hestamanna í kortagerð og útfært af höfundi. Notast var við 

ArgGis, Power point og forrit sem búa til logo, word var notað í uppsetningu á ritgerð. 

Myndir í minni eigu nema annað sé tekið fram. Kortamyndir fengnar á kortavefsjá 

Landsambands hestamanna en útfærðar af mér. 
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Mynd 1: Hugarkort af vinnuferli, útfært af höfundi. 

	  

2.2 Uppbygging ritgerðar 
 

Ritgerðin byggist upp á sex 

köflum, (Mynd 2). Í fyrsta kafla er 

inngangur þar sem er sagt frá tilurð 

og farið yfir verkefnið, sagt frá 

rannsóknarvandamálinu, markmiði 

verkefnis og rannsóknarspurning 

sett fram. Kafli tvö greinir frá 

aðferð við verkefnið, vinnuferil 

þess og gögnum sem notuð voru til 

þess að leita svara og við gerð 

verkefnis. Í þriðja kaflanum er tekin 

saman fræðileg samantekt á viðfangsefninu í víðara samhengi. Þ ar er greint frá Evrópska 

landslagssáttmálanum og gildi menningarlandslags. Fjórði kaflinn segir til um lagarammann 

sem gildir um hraunréttirnar. Fimmti kaflinn nær til athugunarsvæðisins, þar sem er fjallað 

um fordæmi hér á landi og erlendis hvað varðar nýtingu réttanna. Einnig er fjallað um hverja 

rétt og sérstaða þeirra dregin upp. Þegar búið er að draga fram sérstöðu réttanna er komið með 

Mynd 2: Uppbygging ritgerðar útfærsla höfundar 
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tillögu að ferðaleið á milli þeirra og er sú leið sýnd í kafla sex. Því næst er sagt frá 

niðurstöðum og umræðum verkefnis og svo endað á ályktunum og tillögum höfundar. 

 

3 Fræðileg samantekt  
3.1 Evrópski landslagssáttmálinn 
 

Ísland varð fertugasta landið af Evrópuþjóðunum til þess að undirrita Evrópska 

landslagssamninginn þann 29. júní árið 2012 (The European Landscape Convention) 

Samningurinn fjallar heilt yfir um allt landslag Evrópuríkjanna. Ætlast er til að þau innleiði 

aðferðir, aðgerðir og viðmið til þess að vernda, skipuleggja og hirða um landslag (Auður 

Sveinsdóttir, 2014).  

 Landslag er ekki bara það sem við sjáum og það sem náttúran skapaði. Það er hluti af 

okkur sem búum í því og við erum hluti af sköpun þess. Þannig bendir samningurinn á að allt 

landslag skiptir máli og almenningur, skipulagsyfirvöld og ríkisstjórnir geta nýtt sér hann á 

margvíslegan hátt. Skilaboðin eru einföld: „að landslagið er grunnur að vellíðan og 

staðarvitund, í þ ví felast gæði sem geta skipt máli fyrir atvinnu og efnahag“ (Auður 

Sveinsdóttir, 2014).  

 Allar landslagsheildir1 sem við búum í hafa mikið gildi fyrir hagsæld og velferð hvers 

og eins. Það breytist gjarnan í gegnum tíðina vegna þjóðfélagsbreytinga við iðnað, landbúnað 

og ferðaþjónustu. Þess vegna þarf að hugsa vel um allt landslag, auka skilnings fólks á gildi 

þess á velferð okkar og sjálfsvitund (Norræna ráðherranefndin, 2006).  

 Í Evrópska landslagssamningnum er að finna almenn ákvæði um fjögur meginatriði, 

sem umhverfis- og auðlindaráðuneytið sendi frá sér, sem fólst í því að viðurkenna mikilvægi 

landslags, framfylgja stefnumótun er varðar verndun nýtingu og skipulag, að sjá til þess að 

sem flestir geti haft um málið að segja og stefnumótun á öllum sviðum taki mið af landslagi. 

Með því að vera þáttakandi í Landslagssamningi Evrópu eru stjórnvöld að staðfesta vilja til að 

stuðla að landslagsvernd og taka skrefið í þá átt að vernda það og fylgja leiðbeiningum sem 

samningurinn setur upp (Undirrita Landslagssamning...,2012, 10. júlí). 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  „Landslagsheild er landslag sem fólk upplifir að sé afmarkað af náttúrulegum (t.d. fjallahringur, fjörður) 
og/eða menningarlegum þáttum“ Hugtak skilgreint af Umhverfisstofnun og Skipulagsstofnun, minnisblað. 17. 
desember. 2004.	  
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3.2 Menningarlandslag 
	  

Þar til á 18. öld voru mannvirki frá fortíðinni samofin inn í Evrópskt landslag. Síðan þá hafa 

gríðarlegar tækni- og samfélagsbreytingar átt sér stað með breyttri landnýtingu. 

Umferðamannvirki og þéttbýlismyndun hafur brotið búsvæði í sundur og á sama tíma hefur 

landbúnaður haft í för með sér mun einsleitara landslag. Mikilvægur þáttur í hugtakinu 

menningarlandslag er viðurkenning á að gjörðir mannkyns eru sá þáttur sem hefur mest áhrif 

á breytingar á vistkerfum og mögulega alvarleg áhrif á velferð mannkynsins (Þýtt upp úr, 

European Environment Acency, 2010).  

 Hugtakið endurspeglar einnig þá hugmynd að menning mannsins mótist einnig út frá 

náttúrulegu umhverfi hans. Að viðurkenna menningarlegt og efnahagslegt gildi náttúrunnar 

verður það skýrt að það ber að varðveita þennan líffræðilega fjölbreytileika til komandi 

kynslóða. Landbúnaður hefur mótað menningarlandslag á Íslandi og má þá sérstaklega nefna 

Ólafsdal sem er höfuðból landbúnaðarframfara á 19. öld (Birna Lárusdóttir, 2018). 

Menningarlandslag ber með sér athafnir mannsins á misjöfnum tímum sem spanna langt skeið 

í ævisögu okkar. Þ ar birtist hin sögulega vídd þar sem nýtt tekur við af hinu gamla og er 

breytingum háð (Stefán Gíslason, 1999).  

 Þannig má benda á að hraunréttir sem náð hafa 100 ára aldri eru hluti af 

menningarlandslaginu. Heimsminjaskrá Menningarmálastofnunar Sameinuðu þ jóðanna 

(UNESCO) skilgreinir menningarlandslag sem „landfræðilegt svæði mótað með samspili 

manns og náttúru“ (European Environment Agency, 2010).  

 Það má því segja að landslag sé ekki bara náttúrulegt, heldur er það land mótað af 

mönnum og menningu hvers tíma. Með sauðfjárbúskap hefur orðið til ákveðin tegund af 

menningarlandslagi sem hefur fylgt okkur Íslendingum í gegnum aldirnar. Segja má að 

sauðfjárbúskapur sé menningarlegt lím sem tengir saman fortíð, nútíð, byggðarlagið og 

landslagið sem segir til hversu mikið gildi það hefur (Hjalti Jóhannesson, 2016).  

Hraunrétt hefur því annað menningarlegt gildi heldur en steypt fjárrétt. 

4 Lagarammi hraunréttanna 
4.1 Verndarákvæði 
	  

Mikilvægt er að vita hvað eru fornleifar og hver tilgangur þeirra er. Þ á er gott að líta á 

lagarammann um þær. Forsendur þess að vernda fornleifar, og hindra það að 
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framkvæmdaraðilar brjóti lög óafvitandi á skemmdir þeirra, er að hafa vitneskju um hvar þær 

eru staðsettar og um tilvist þeirra (Minjastofnun, á.á).  

 Samkvæmt almennum ákvæðum laga nr. 80/2012 er tilgangur þeirra að vernda 

menningarminjar og tryggja þannig að menningararfi Íslendinga verði skilað til komandi 

kynslóða óspilltum. Minjar þessar segja margt, þær minna á sögu þjóðarinnar. Með lögunum 

er verið að tryggja varðveislu menningarminja í eigin umhverfi, gera aðgang að þeim 

auðveldan og um leið tryggja þjóðinni aðgang að þeim. Menningarminjar eru ummerki um 

sögu Íslendinga, ná m.a til fornminja og menningar- og búsetulandslags og ná þannig til staða 

sem tengjast menningarsögunni (Lög um menningarminjar nr. 80/2012).  

 Samkvæmt 3. gr. laga um menningarminjar segir að fornminjar séu annars vegar 

forngripir og hins vegar fornleifar. Fornleifar eru allar þær mannvistarleifar hvort sem þær eru 

á landi, í jörðu, sjó eða vatni, allt sem maðurinn hefur gert og skilið eftir sig og eru 100 ára og 

eldri. Skiptast þær svo niður í nokkra flokka, og í flokki c segir: „tún og akurgerði, leifar 

rétta, áveitumannvirki og aðrar ræktunarminjar, svo sem leifar eftir veiðar til sjávar eða 

sveita“ (Lög um menningarminjar nr. 80/2012).  

 Á Íslandi eru allar fornleifar friðaðar. Samkvæmt 21. gr. laga um menningarminjar má 

enginn spilla, granda, laga, breyta eða flytja úr stað nema með leyfi frá Minjastofnun Íslands. 

Þar er einnig sagt að eigendur jarða og ábúendur skuli hlúa að fornleifum á sínum 

landareignum með ráðgjöf og leiðbeiningum Minjastofnunar Íslands. Ef nauðsyn krefur gerir 

Minjastofnun ráðstafanir varðandi viðhald eða endurbætur til þess að vernda fornleifar, en 

friðlýstum fornleifum er viðhaldið á kosnað ríkisins (Lög um menningarminjar nr. 80/2012).  

 Samkvæmt þessu gildir ekki það sama um fornleifar sem eru friðaðar, og þær sem eru 

friðlýstar. Meiri vernd er yfir friðlýstum fornleifum. Vegna þess að ríkið kostar viðhald á 

þeim er líklegra að innviðir á stöðum þar sem friðlýstar fornleifar eru sé fylgt eftir. Ákveðin 

helgunarsvæði gilda umhverfis fornleifar sem hljóta friðun. Þ ar segir í 22. gr. laga um 

menningarminjar að það skuli vera 15 metrar nema annað sé ákveðið. 

Minjastofnun Íslands annast framkvæmd á verndun og vörslu menningarminja í landinu í 

samræmi við ákvæði laga um menningarminjar. Nýtur hún ráðgjafar fornminjanefndar og 

húsfriðunarnefndar (Stefna minjastofnunar Íslands 2018-2020, 2018 bls. 11).  

 Samkvæmt stefnu Minjastofnunar Íslands 2018-2020 er sagt frá sex 

meginmarkmiðum. Þau eru:  

• „Styrking minjavörslu fornleifa og byggingararfs 

• Vitundarvakning og miðlun 

• Efling skráningar jarðfastra menningarminja og aðgengi að gögnum 
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• Sjálfbær nýting jarðfastra minja í þágu samfélagsins 

• Samvinna og aðkoma almennings að minjavernd“ 

 

4.2 Minjaráð - samráðsvettvangur hvers minjasvæðis 
	  

Átta minjaráð starfa á Íslandi og er þeim skipt niður milli landshluta á átta minjasvæði. Þau 

veita Minjastofnun Íslands einnig ráðgjöf. Á hverju svæði starfa sex manns ásamt minjaverði 

sem stýrir starfi minjaráðsins. Hlutverk þeirra er að koma með tillögur um verndun, 

rannsóknir, miðlun og nýtingu minja á sínum minjaráðssvæðum (Stefna Minjaráðs Íslands 

2018-2020).  

 Samkvæmt 10. gr. laga um menningarminjar nr. 80/2012 segir um minjaráð „minjaráð 

er samráðsvettvangur hvers minjasvæðis í þágu samfélagsins í samráði við Minjastofnun 

Íslands og höfuðsöfn sem skilgreind eru samkvæmt safnalögum, svo og önnur helstu söfn og 

stofnanir sem vinna að varðveislu menningarminja“ (Lög um menningarminjar nr. 80/2012). 

 Minjaráðin vinna að verkefnum á sviði minjavörslu í hverjum landshluta. Þau hafa 

frumkvæði að uppbyggilegum verkefnum og geta boðið gestum á fund til samræðu og 

samráðs (Minjastofnun, á.á).  

 Haft var samband við minjavörð á Vesturlandi og hann spurður hvort minjaráðið þar 

hafi fjallað um hraunréttir. Svarið var að það hafi ekki verið gert en engu að síður væri það 

góð hugmynd. Hann sagðist einnig halda að; „tilvist og framtíð réttanna liggi mest hjá 

heimafólki. Þess vegna er mjög mikilvægt að kynna þær og draga fram sérstöðu þeirra“ 

(Magnús A. Sigurðson, tölvupóstur. 11. apríl. 2019). 

 

4.3 Sveitarfélög - hinn stefnumótandi ábyrgðaraðili 
	  

Sveitarfélögum ber lagaleg skylda til að láta skrá minjar innan marka sveitarfélagsins áður en 

gengið er frá aðalskipulagi. Samkvæmt 16. gr. laga um menningarminjar eru sett þau ákvæði 

að skrásetja eigi fornleifar, hús og mannvirki áður en gengið er frá aðalskipulagi eða 

deiliskipulagi. Þar segir einnig að sá sem ber ábyrgð á skipulagsgerð í samræmi við 

skipulagslög skuli bera kostnað af skráningum (Lög um menningarminjar nr. 80/2012). 

 Sveitarfélög eiga að móta stefnu í umhverfismálum við skipulagsvinnu. Ábyrgðin 

liggur hjá sveitarfélögum að standa vörð um minjar, miðla upplýsingum um ástand þeirra og 

af hvaða tegund þær eru. Þetta er gert með fornleifaskráningu hvers sveitarfélags og með því 

er verið að auðvelda ákvarðanatöku varðandi minjavörslu, hvernig útfæra megi áætlanir 
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framkvæmdaraðila og er jafnframt vitnisburður fyrir þjóðina um menningarminjar 

(Minjastofnun, á.á).  

 Í stefnumörkun skipulagsáætlunar í aðalskipulagi Borgarbyggðar segir: „hlúa skal að 

merkum fornleifum og upphefja menningar- og sögulegt gildi þeirra, m.a. með því að  merkja 

fornminjar og sögustaði innan sveitarfélagsins og gera þ á aðgengilega“ (Aðalskipulag 

Borgarbyggðar 2010-2022, 2011 bls. 66) . 

 Í sama riti á bls. 28 er talað um stefnumörkun skipulagsáætlana hvað varðar 

landbúnaðarsvæði. Þ ar er talað um að stefnt sé að því að skrá menningarminjar og merkja 

þær. Þær geta verið fornleifar, gamlar þjóðleiðir, örnefni og sögustaðir, allt til þess að efla 

menningartengda ferðaþjónustu. Sveitarfélagið Borgarbyggð er ekki búið að merkja 

hraunréttir né aðrar minjar í sveitarfélaginu. Eina það sem er merkt, er gert af Minjastofnun 

(Ragnar Frank Kristjánsson, tölvupóstur. 17. apríl. 2019). 

 Um göngur, réttir og fjárleitir gilda ákveðin lög. Samkvæmt lögum nr. 6/1986 um 

afréttarmálefni, fjallaskil o.fl segir í annarri málsgrein 50. gr. laganna: „Metnar skulu 

landeiganda bætur fyrir jarðrask í sambandi við nýbyggingu réttar eða endurbætur, og rétt á 

ábúandi á árlegu uslagjaldi fyrir átroðning vegna réttarhalds“ (Lög um afréttarmálefni, 

fjallskil o.fl. nr. 6/1986).  

 Fjallskilaumdæmi er í hverju sveitarfélagi sem skiptist í fjallskiladeildir. Sveitarstjórn 

er stjórn fjallskilaumdæmis samkvæmt 2. gr. laga nr. 6/1986. Ef reisa á rétt eða endurbyggja 

almenningsrétt er kosnaður við byggingu greiddur úr fjallskilasjóði viðkomandi 

fjallskiladeildar eða deilda. Þar segir líka að viðhald rétta greiðist með sama hætti (51. gr. laga 

nr. 6/1986). 

 

4.4 Reiðvegir - stefnumótun ferðaleiða  
	  

Búseta á Íslandi hér áður fyrr krafðist þess að farið var gangandi eða ríðandi á hestum á milli 

bæja. Þeir mörkuðu spor í landið sem vitna um líf og starf liðinna kynslóða. Þannig setja 

gamlar ferðamannagötur svip sinn á landslagið sem tengdust oft á milli bæja svo og sýslu við 

sýslu (Þjóðminjasafn Íslands, 1982). 

 Flokkun vega á Íslandi er eftirfarandi; þjóðvegir, sveitafélagsvegir, almennir stígar og 

einkavegir. Í vegalögum nr. 80/2007, 10. gr. er greint frá að, „almennir stígar eru reiðstígar, 

göngu- og hjólreiðastígar sem ætlaðir eru almenningi til frjálsrar umferðar og haldið við af 

fé ríkis eða sveitarfélaga“ 
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 Reiðleiðir eru stór hluti af smalamennsku. Gamlar þjóðleiðir eru vegir þess tíma, þar 

sem maðurinn fór á hestum um landið. Mikilvægt er að reiðleiðir tengist hverju sveitarfélagi 

svo hægt sé að ná fram heildstæðu kerfi reiðleiða um landið. Í vegalögum er sagt: „Í 

samgönguáætlun er heimilt að veita fé til almennra reiðstíga samkvæmt sérstakri áætlun sem 

gerð skal að höfðu samráði við samtök hestamanna og sveitarfélög“ (26. gr. vegalaga 

80/2007). Þannig má benda á hversu mikill þáttur í upplifun nú til dags er að fara um fornar 

þjóðleiðir sem tengja saman landshluta og eru stór hluti af upplifandi ferðaleiðum. 

 Þegar skoða á reiðleið er gott að taka mið af skráningu Landssambands hestamanna á 

reiðleiðum í kortasjánni á heimasíðu LH www.ihhestar.is. Þar vinnur samgöngunefnd LH við 

það að skrá reiðleiðir í samstarfi við Loftmyndir ehf í kortavefsjá (Halldór Halldórsson, 

2018). 

	  

5 Athugunarsvæðið 
5.1 Borgarbyggð 
	  

	  

Mynd 3: Sveitarfélagið Borgarbyggð, sýnir hvenær sveitarfélagið sameinaðist. Gögn frá LMÍ og Sigursteini Sigurðssyni. 

	  

Á Vesturlandi er Borgarbyggð sveitarfélg sem sameinað er úr nokkrum eldri sveitafélögum 

með sveitarstjórnarkosningum vorið 2006. Þessi fyrrum sjálfstæðu sveitarfélög voru 

Borgarbyggð, Borgarfjarðarsveit, Hvítársíðuhreppur og Kolbeinsstaðahreppur. Svæðið sem 

þessi sveitarfélög ná yfir er um 4.926 ferkílómetrar að stærð. Mörk þess eru við Skarðsheiði í 

suðri, Holtavörðuheiði í austri og Haffjarðará í vestri. Innan Borgarbyggðar eru eftirtalin 

svæði: Kolbeinsstaðahreppur, Hraunhreppur, Álftaneshreppur, Borgarhreppur, Borgarnes, 

Norðurárdalur, Stafholtstungur, Þverárhlíð, Hvítársíða, Hálsasveit, Reykholtsdalur, 

Flókadalur, Lundarreykjadalur, Bæjarsveit og Andakíll. (Borgarbyggð, á.á) 
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 Í Borgfirðingabók, 19. árgangi sem kom út árið 2018, segir Gunnlaugur Auðunn 

Júlíusson sveitarstjóri Borgarbyggðar eftirfarandi:  

„Vitaskuld má ekki gleyma þ ví að við sameiningu sveitarfélaga er verið að sameina 

stjórnsýsluna en það er ekki verið að má út sérkenni né nafngiftir hvers sveitarhluta né 

viðhorf og sérstöðu þess fólks sem er búsett í einstökum sveitarhlutum. Enda þótt búið 

sé að sameina stjórnsýsluna þá eru íbúarnir eftir sem áður Borgnesingar, 

Hvanneyringar, Lunddælir, Reykdælir, Borghreppingar, Tungnamenn, Kolhreppingar, 

Borgfirðingar eða Mýramenn svo nokkur dæmi séu nefnd. Vonandi munu slíkar 

tilvísandir og aðrar álíka verða til um ókomna framtíð. Þær undirstrika sögulegan 

bakgrunn sveitarfélagsins og einkenni íbúanna bæði innan héraðs og það sem skilur þá 

frá íbúum annarra sveitarfélaga“ (Guðlaugur Auðunn Júlíusson, 2018). 

 Stjórnsýslan sér svo um að framfylgja stefnu stjórnvalda hverju sinni. Mannfjöldi í 

Borgarbyggð þann 11.desember 2017 var 3.750 talsins (Íbúafjöldi í Borgarbyggð, 2017). 

	  

5.2 Mörk og lega athugunarsvæðis 
	  

	  

Mynd 4 Staðsetning hraunrétta í Borgarbyggð. Gögn frá LMÍ og Loftmyndum, útfært af höfundi. 

 

Athugunarsvæðið er allt innan marka sveitarfélags Borgarbyggðar. Hraunréttirnar sex sem 

dregnar verða upp, tilheyra allar sveitarfélaginu. Kaldárbakkarétt og Mýrdalsrétt eru í 

Kolbeinstaðahreppi. Hítardalsrétt er í Hraunhreppi, Hraundalsrétt er í Álftaneshreppi, 

Brekkurétt er í Norðurárdal og Fljótstungurétt er í Hvítársíðu. Á mynd 3 sést hvar 

hraunréttirnar eru innan athugunarsvæðisins og dreifing þeirra um svæðið. 
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5.3 Almennt um réttir 
	  

Skilaréttir og rústir þeirra eru meðal stærstu fornleifa hvað varðar efnistöku á Íslandi, og geta 

þær verið mjög stórar. Þær geta verið misjafnar að gerð eins og þær eru margar. Sumar eru 

hringlaga, aðrar ferkanktaðar eða óreglulegar í laginu og fylgja landslaginu upp við 

hraunbrúnir. Yfirleitt eiga þær það sameiginlegt að hafa svæði í miðjunni sem kallast 

almenningur. Þar er fénu safnað saman áður en það er flokkað í dilka. Fjöldi dilkanna sagði til 

um hve margir bæir áttu rekstur að réttunum (Birna Lárusdóttir, 2011).  

 Réttir eru eitthvað sem hefur verið við lýði í mörg hundruð ár. Enn í dag er fylgt eftir 

þessari aldargömlu hefð og er hún hluti af þjóðmenningu okkar Íslendinga. 

 

5.4 Sambærileg svæði 
	  

5.4.1 Íslenskt fordæmi  
Skaftholtsrétt 

Áður en hraunréttir í Borgarbyggð verða dregnar upp er vert að skoða íslenskt fordæmi. 

Skaftholtsrétt eru sunnan undir Skaftholtsfjalli í Gnúpverjahreppi, Árnessýslu sem er á 

Suðurlandi. Skaftholtsréttir eru úr Þjórsárhraungrýti og voru teiknaðar af Sigurði 

Eyvindarsyni frá Austurhlíð (Skaftholtsréttir, 2016). 

	  
Mynd 5: Mörk og lega Skaftholtsréttar. Gögn frá LMÍ og loftmyndum, útfært af höfundi. 

 

 Skaftholtsrétt er sennilega með þeim elstu og segir sagan að hún hafi staðið á sama 

stað frá því á 12. öld. Hennar er getið í Sturlungu og þar segir:  
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„Herra Ásgrímur óð nú mjög uppi sakir þessara frétta og þóttist nú hafa hagldir fengið 

á sínum málum. Þetta haust kærði hann á fyrrnefndan mann Ketil Ketilsson um landið, 

á Snorra um ásetu Hlíðarlands og fjártekt. Nú því að hvorgi vildi hafa hans tillögur og 

ei festa í hans vald eða kóngsmanna tók hann Ketil á Torfastöðum og flutti með sér ofan 

í Hjálmaholt og hét honum mörgum harðindum en þó lét hann, lausan á sömu viku. Svo 

tók hann og Snorra við Skaftholtsrétt og hristi fjötur að honum. Af slíkum hlutum og 

mörgum öðrum svall mjög með þ eim biskupi og Ásgrími svo að hann var jafnan í 

forboðum“ (Sturlunga II, Árna saga biskups, bls. 824).  

 Fram til ársins 1881 voru Skaftholtsréttir í Gnúpverjahreppi lögréttir margra hreppa 

vegna þess að margar fjársamgöngur voru alltaf yfir Þjórsá. Þessir hreppir voru Flóa- og 

Skeiðahreppur, Hrunamannahreppur, Biskupstungur og Rangárvallasýslur (Bragi 

Sigurjónsson, 1952). Skaftholtsréttir hafa í gegnum tíðina þurft á miklu viðhaldi vegna 

náttúruhamfara, og má þá nefna jarðskjálftann þann 17. júní árið 2000. Þá eyðilögðust þær 

það mikið að þær voru nánast grandaðar við jörðu (Árdís Jónsdóttir, 2012).  

 Ákveðið var að hreppsnefnd Gnúpverjarhrepps leitaði eftir stuðningi til þess að 

endurgera réttina. Leitað var til hins opinbera, annarra aðila sem og hreppsbúa vegna vinnu 

eða fjármögnun til hennar (Árdís Jónsdóttir, 2012). Í sama riti segir að þann 20. nóvember 

árið 2005 hafi verið stofnað félag áhugamanna um Skaftholtsréttir sem fékk nafnið Vinir 

Skaftholtsrétta. Tilgangur félagsins var að sækja um styrki til að fjármagna endurbyggingu 

réttina og skipuleggja endurbygginguna sem félagsmenn inntu af hendi. Félagið afhenti 

sveitarfélaginu réttirnar endurgerða að fullu í júlí árið 2009 (Skarftholtsréttir, 2016). 
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Mynd 6: Séð inn í dilkarými Skaftholtsréttar til vinstri og hægra megin má sjá loftmynd af Skaftholtsrétt. 

	  

5.4.2 Erlent fordæmi  
Sheepfoldscumbria 

 

Verkefni sem umhverfislistamaðurinn Andy Goldsworthy vann frá árinu 1996 til 2003 var að 

finna gömlum fjárréttum hlutverk.  Frekar en að búa til nýjar réttir hélt hann sig við þær 

gömlu sem voru til staðar og gaf þeim nýjan tilgang. Hann vildi að fjárréttirnar væru 

minnisvarði um landbúnað (Benchmark, á.á).  

 Mikil fjarlægð er á milli réttanna og dreifast þær á stórt svæði Cumbriasýslu. Hann 

taldi að fjárréttirnar veittu leið til þess að tengjast landslagi og skynjun á 

menningarlandslaginu (Benchmarks, á.á).  

 Cumbriasvæði er ríkt af fjöllum og vötnum og þar hefur sauðfjárrækt verið stærsta 

atvinnugreinin. Á svæðinu eru margar gamlar fjárréttir sem eru mörg hundruð ára gamlar og 

margar ekki í notkun. Eru þær því í niðurníslu vegna þess að þeim er ekki haldið við. Þannig 

tengdist Goldsworthy gömlum landbúnaðarháttum og sögu Cumbriasýslunar en á sama tíma 

þá bjó hann til eitthvað nýtt með sínu eigin listaverki. Það gat verið við réttina, inn í henni eða 

í tengslum við hana. Tókst honum að skapa aðdráttarafl fyrir fólk til þess að skoða þessar 

gömlu minjar (Instroduction to sheppfold, 2002). 

 Var það ásetningur sveitarfélaga innan sýslunar, hinna ýmsu aðila og einstaklinga á 

verkefninu, að þessi mikli menningararfur hefði hlutverk í nútíma samfélagi. Með þeim 

stuðningi varð verkefnið að veruleika (Instroduction to sheppfold, 2002).  
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 Haft er eftir Andy Goldsworthy að: „steinn er meira en steinn og fjárrétt er meira en 

bara þaklaust hús sem hefur fjóra steinveggi, þar sem fjár leitar skjóls - Steinn er lifandi vitni 

um staðinn þar sem hann situr“ (Gerrard, 2004). Í byrjun verkefnis Andy Goldsworthy á 

Sheep Folds in Cumbria var hugsunin sú að varðveita upprunalegu steinana. En eftir að hann 

fór að vinna að endurgerð veggjanna notaðist hann bæði við steina sem voru fyrir og svo þá 

sem hann fann til (Lakeland Walking Tales, 2017).  

 Andy sagði að upphaflega hafði honum fundist að hann ætti ekki að snerta gamla 

veggi með mosa. En síðan varð hugmynd hans „að gamall veggur verður að nýjum“ ekki 

síður mikilvægt fyrir það hvernig veggir eru búnir til. Hann sagði að sá sem vinnur með stein, 

sem notaður er af öðrum í svipuðum tilgangi, veit hversu mögnuð tenging það er (Lakeland 

Walking Tales, 2017). 

 

	  
Mynd 7: Cumbria svæðið og réttir innan marka þess 
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5.5 Hraunréttir í Borgarbyggð  
	  

Eins og áður sagði eru hraunréttirnar sem fjallað 

verður um í þessu verkefni sex. Hér á eftir verður 

fjallað um hverja og eina. Þemakort fylgja hverri rétt 

útfærð af höfundi. Þau eru einnig í stækkaðri mynd í 

viðauka. 

 

 

5.5.1 Kaldárbakkarétt 
 

 

Kaldárbakkarétt (mynd 8) er í Kolbeinsstaðahreppi sem rann undir 

sveitarfélagið Borgarbyggð árið 2006 (Þorsteinn Jónsson, 2000). 

Káldárbakkarétt er hraunhlaðin rétt í Barnaborgarhrauni sem rann úr 

Barnaborg, og liggur hún í norðvesturjaðri þess við 

hestamannasvæðið Kaldármela (Guðrún Ása Grímsdóttir, 1997). 

Kaldárbakkarétt var lögskilarétt til 1895, en eftir það tók Mýrsalsrétt við. Hún dregur nafn sitt 

af bænum Kaldárbakka eða ánni Kaldá, þótt hún sé í landi Hraunsmúla (Bragi Sigurjónsson, 

1952) . Landslagið í kring er þakið hrauni og melum. Á Kaldárbakkamelum voru oft haldin 

hestamannamót (Guðrún Ása Grímsdóttir,1997). Efnivið í gerð réttarinnar var því ekki langt 

að sækja. Notast var við hraunjaðarinn til þess að afmarka hluta af dilkunum. Kaldárbakkarétt 

er vinstra megin við Þjóðveg 1 þegar ekið er vestur á Snæfellsnes, rétt áður en komið er að 

bænum Kaldárbakka. Kaldárbakkarétt er ennþá í notkun en ekki í sinni upprunalegu mynd. 

Því miður var hún skemmd árið 2016 þegar afréttarfélagið endurnýjaði hana með því að rífa 

stærsta hluta hraungrýtisins niður og byggja upp á nýtt með trégrindum (Magnús Sigurðsson, 

tölvupóstur 11. apríl 2019).  

 Fer það því á skjön við 21. gr. laga um menningarminjar. Því þeim má enginn spilla, 

granda, laga, breyta eða flytja úr stað nema með leyfi frá Minjastofnun Íslands. Í þessu 

samhengi er bent á mikilvægi þess að viðhalda minjagildi Kaldárbakkaréttar með 

endurhleðslu hennar. Í dag telst Kaldárbakkarétt ekki til hinnar dæmigerðu hraunréttar. 

 

Mynd	  8:	  Hraunréttir	  í	  Borgarbyggð	  -‐	  Perlur	  í	  festi	  
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Mynd 9: Þemakort af Kaldárbakkarétt gert af höfundi 

 

5.5.2 Mýrdalsrétt 
 

 

Mýrdalsrétt (mynd 9) er einning í Kolbeinsstaðahreppi sem tilheyrir 

Borgarbyggð. Hún er staðsett í Rauðhálshrauni norðan undir 

Kolbeinsstaðafjalli, rétt hjá bænum Mýrdal (örnefnaskár, 

Mýrdalur). Hún var byggð árið 1895 og var því gerð að lögskilarétt 

í stað Kaldárbakkaréttar (Bragi Sigurjónsson, 1952). Landslagið í kringum hana er þakið 

hrauni, og liggur hún við lítinn árfarveg. Var því aðhaldið gott. Efniviður í gerð réttarinnar var 

því nærtækur. Útsýnið nær vítt og breytt niður hreppinn, og blasir Eldborgin fagurformuð við. 

Mýrdalsrétt er vinstra megin þegar ekið er Heydalsveg. Hraunréttin er ekki lengur í notkun. 

Árið 1994 var byggð ný lögskilarétt úr fúavörðu timbri (Guðrún Ása Grímsdóttir, 1997). 
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Mynd 10: Þemakort af Mýrdalsrétt gert af höfundi 

 

5.5.3 Hítardalsrétt 
	  

 

Hítardalsrétt (mynd 10) er í Hítardal rétt hjá bænum Hítardal. Hún 

er í Hagahrauni byggð úr hraungrýti (Guðrún Ása Grímsdóttir, 

1997). Hítardalsrétt er skilarétt Hraunhreppinga og er í fullri 

notkun í dag. Hún var byggð árið 1829 (Jón G. Guðbjörnsson o.fl, 

1998). Áður var réttin  austan við Bæjarfellið hjá bænum Hítardal 

Í vonskuveðri árið 1809 fylltist sú rétt af sandi, var því réttin færð þangað sem hún er í dag 

(Byggðir Borgarfjarðar III, 1993, bls. 394). Réttin er ekki byggð í hraunjaðri heldur stendur 

hún ein og sér mótuð af handverkum mannsins. Form hennar er aflagaður hringur með þó 

nokkrum dilkum. Leitarsvæði eru afréttarlönd sem eru í Hraunhreppi, einnig heimalönd fyrir 

utan fjallendið hjá Ytri- Hraundal (Byggðir Borgarfjarðar III, 1993, bls. 350). 
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Mynd 11: Þemakort af Hítardalsrétt gert af höfundi 

 

5.5.4 Hraundalsrétt 
 

Hraundalsrétt (mynd 11) er í Álftaneshreppi. Hún er og er sunnan við 

bæinn Syðri- Hraundal sem nú er kominn í eyði. Hún er staðsett í 

austurjaðri Hrandalshrauns við bakka Veituá (Guðrún Ása 

Grímsdóttir, 1997). Réttin er sögð vera frá ómunatíð, meðal elstu 

heimilda um hana er að finna í Öldin átjánda þar sem fjallað er um 

árin 1753-1754, þar segir: „Hraundalsréttir í Álftaneshreppi eru ekki 

aðeins einhverjar nafn- kunnustu réttir á landinu, þar sem fjöldi fjár úr mörgum héruðum 

kemur til réttar, heldur er það einnig svo til eini markaður landsins. Þar skiptast bændur og 

sjómenn á varningi sínum, landafurðum og sjófangi, og oft er þessum viðskiptum ekki lokið 

fyrr en eftir þrjá eða fjóra daga“ (Jón Helgasson, 1982).  

 Ekki er vitað með vissu hvort eða hvar sú Hraundalsrétt er, því áður fyrr lá gömul 

þjóðleið um Hraundal og gæti hún því verið ofar í dalnum við Sandvatn (Byggðir 

Borgarfjarðar III, 1993. bls. 266, 388). Sennilega var hún í Sandvatnsnesi sem er í 
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Álfthreppingaafrétti þar hafa fundist gömul réttarbrot. Réttirnar hafa sennilega verið skilaréttir 

því þær bera merki um almenning, nátthaga og nokkra dilka (Árni Guðmundsson, 2008).  

 En ekki eru til neinar heimildir um þá rétt. Ekki hefur verið réttað í Hraundalsrétt síðan 

1978, því árið 1979 tók ný skilarétt við á Grímsstöðum og er hún byggð úr steinsteypu 

(Byggðir Borgarfjarðar III, 1993. bls. 388). Hraundalsrétt er byggð við hraunjaðarinn og er 

almenningur hennar á grasflöt við ánna Veitu. Guðrún Ása Grímsdóttir segir í Árbók 

Ferðafélags Íslands: „Almenningur og milliveggir eru hlaðnir úr hraungrýti, undirstaðan rétt 

til fundin og grjótið látið skorðast af sjálfu sér og falla að ójöfnum sínum, en sumir veggirnir 

eru hraunbrúnin sjálf. Réttin sveigist og stendur með landslaginu, en sem musteri íslenska 

bóndans, sáttmáli manns og jarðar“ Bent hefur verið á að Hraundalsrétt ætti að friðlýsa og 

segir Magnús A. Sigurðsson minjavörður Vesturlands „..góð rök eru á þ ví að friðlýsa eigi 

Hraundalsrétt. Hún er mjög sérstök og falleg smíð, og það  virðist hægt að rekja uppruna 

hennar til 18. aldar, ef ekki aftar. Hún er farin að láta á sjá, sérstaklega vegna ágangs 

hestamanna og þ ví þ yrfti að merkja hana vel og benda fólki á að umgangast hana með 

virðingu“ (Magnús A. Sigurðsson, 2001). 

 

	  
Mynd 12: Þemakort af Hraundalsrétt gert af höfundi 
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5.5.5 Brekkurétt 
 

Brekkurétt (mynd 12) er í Norðurárdal í landi Brekku. Þar eru tvær 

hraunréttir. Gamla Brekkurétt er friðlýst og er á svæði Grábrókargíga 

sem eru friðlýstir sem náttúruvætti árið 1962 (Umhverfisstofnun, á.á.). 

Brekkuréttirnar eru byggðar úr hrauni Grábrókarhrauns, en það sem er 

í landi Brekku er kallað Brekkuhraun (Ari Gíslason, 1982). Gamla 

Brekkurétt stendur norðan undir Grábrók og var hún lögfest árið 1831. 

Hún var svo flutt. (Ari Gíslason, 1982). Hin yngri Brekkurrétt er á Brekkueyrunum nær 

bænum Brekku og tók við af Gömlu Brekkurétt árið 1872 (Byggðir Borgarfjarðar III, bls. 

108). Sú rétt var lögskilarétt Norðdælinga og Ystutungumanna. Brekkueyrarnar eru sagðar 

vera gamall árfarvegur Brekkuár (Guðrún Ása Grímsdóttir, 1997, bls 24).  

 Hraundrangar mynda réttarveggi sem ekki mynda beinar línur. Með þeim hætti nýttu 

forfeðurnir umfram skapaðar línur hraunsins til dilkaskipans. Einnig eru formaðir dilkar og 

almenningur á grasflöt brekkueyrar. Brekkurétt var lengi vel skilarétt en hún lét á sjá á fimmta 

áratugnum vegna þess að réttað var hestastóði og réttarveggirnir þoldu illa þunga þeirra 

(Snorri Þorsteinsson, 2012, bls. 70). Í dag er réttað heima á Brekku (Borgarbyggð, á.á). Eru 

því hvorugar hraunréttirnar í notkun. Leitarsvæði fyrir Brekkurétt eru afréttarlönd sem 

tilheyra Norðurárdal og Stafholtstungum. Þau mæta Dalamönnum í vestri og Borghreppingum 

í norðri og norðaustri (Byggðir Borgarfjarðar III, 1993, bls. 349). 
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Mynd 13: Þemakort af Brekkurétt gert af höfundi 

 

5.5.6 Fljótstungurétt 
 

Fljótstungurétt (mynd 13) er í Hvítársíðu í Gráhrauni suður við bæinn 

Fljótstungu (Byggðir Borgarfjarðar III, 1993, bls. 349). Fljótstungurétt 

er úr hraungrýti og var hún byggð árið 1852, en lögtekin árið 1856 

(Byggðir Borgarfjarðar I, 1998). Árið 1892 var réttin stækkuð og 

endurgerð (Magnús Sigurðsson, 2018, bls. 11). Ári á eftir að fyrsta 

brú í Borgarfirði var byggð yfir Hvítá hjá Barnafossi (Bragi Sigurjónsson, 1948, bls. 352). 

Áður fyrr voru tveir nátthagar úr hraungrýti á Svelgnum í Fljótstungu sem voru notaðir til 

þess að geyma kvíaærnar í yfir nóttina (Magnús Sigurðsson, 2018, bls. 10). Almenningur 

réttarinnar var í nátthögunum á Svelgnum til ársins 1930 en þá var safngerðið sem er við 

réttina núna byggt (Magnús Sigurðsson, 2018, bls. 12). Leitarsvæði Fljótstunguréttar nær upp 

á Arnarvatnsheiði, frá Gilsbakka að Kalmanstungu. Mætir afréttum Reykdæla og 

Hálsasveitar, Þverárréttar að löndum Húnvetninga norðanmegin og jöklum að austan (Byggðri 

Borgarfjarðar III, 1993, bls. 348). Fljótstunguréttir eru byggðar að hluta í hraunjaðrinum. 

Þannig nýttu forfeðurnir hraunveggina sem fyrir voru. 
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Mynd 14: Þemakort af Fljótstungurétt gert af höfundi 

	  

	  

6 Tillaga að upplifun 
6.1 Ferðaleið um Hraunréttir í Borgarbyggð 
	  

Markmið er að gera tillögur að reiðleið um hraunréttir í Borgarbyggð til að skapa vettvang 

fyrir upplifun. Þannig verða þær mikilvægar "perlur í festi" sem tengir upplifunina saman og 

minna á gildi réttanna. Kortin eru byggð á ofangreindu og segja til um hversu mikilvægt það 

er að halda menningarverðmætum þeirra á lofti. Tillagan er ferðaleið á milli réttanna tekur 

mið af staðsetningu þeirra og af reiðleiðum sem hafa verið skráðar í kortavefjá Landsambands 

hestamanna. Í Borgarbyggð eru nokkur fjallhús í eigu sveitarfélagsins. Þ ar er hægt að fá 

gistingu yfir einstaklinga og hópa. Fyrir Torfhvalastaðir við Langavatn er haft samband við 

Ráðhús Borgarbyggðar, fyrir Gilsbakkasel Ólaf Guðmundsson, fyrir Hítarvatnskofa Finnboga 

Leifsson. (Borgarbyggð, 2013). Hugmynd að ferðaleið er frá Kaldárbakkarétt að 

Fljótstungurétt. Ferðalýsing er hér að neðan við hvern áfangastað. Kort af ferðaleið (mynd 14) 

sýnir staðsetningu hraunrétta í Borgarbyggð sem verkefnið nær til. 
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Mynd 15: Þemakort af reiðleið um hraunréttir í Borgarbyggð, gert af höfundi 
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Mynd 16:	  Leið 1.	  Þemakort af reiðleið frá Kaldárbakkarétt að Hítardalskofa, gert af höfundi 

 

 

Leið 1. Ferðaleið hefst á Kaldármelum. Þar verður skoðuð Kaldárbakkarétt áður en lagt er af 

stað. Farið er meðfram Kaldá að Kaldárdal. Því næst er riðið meðfram Kolbeinsstaðafjalli að 

bænum Mýrdal. Mýrdalsrétt er skammt undan. Farið verður að henni og hún skoðuð. Næst er 

haldið upp Heydalsveg að Heggstöðum og meðfram Heggstaðahlíð, framhjá Sandfelli að 

Rögnarmúla ...„Yfir bleikum hlíðum á hausti hjúpast fjöllin skuggum og getur Rögnarmúli þá 

orðið ásýndar sem höll í goðakvæðum“ (Guðrún Ása Grímsdóttir, 1997, bls. 115). Sunnan 

undir Rögnarmúla er farið að Hellisdal sem gengur að Klifshálsi. Þaðan liggur leiðin um 

Klifsgil að Hítarvatni. Hestar eru geymdir við Hítardalskofa og þar verður náttað. 
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Mynd 17:	  Leið 2.	  Þemakort af reiðleið frá Hítardalskofa að Grímsstöðum, gert af höfundi 

 

Leið 2. Leiðin liggur frá Hítardalskofa í Hítardal að Hítardalsrétt þar sem réttin verður skoðuð 

og þaðan að Grímsstöðum þar sem hestar og menn hvíla sig yfir nóttina. Riðið er niður 

Hítardalsveg að afleggjaranum að Helgastöðum, þaðan er farið niður að Stekká riðið niður 

með henni að Grjótá. Síðan er farið suður með Staðarhrauninu að Svarfhól. Riðið er undir 

Svarfhólsmúla að Hraundalsrétt. Ekki er hægt að fara ríðandi að réttinni vegna þess að búið er 

að girða í kringum hana, enda hefur hún látið á sjá vegna ágangs hestamanna í gegnum tíðina. 

Þess vegna er hestamönnum bent á að umgangast hana með virðingu. Áð verður rétt hjá 

réttinni þar sem hestamönnum gefst kostur á að fara og skoða Hraundalsrétt. Eftir þá 

skoðunarferð er haldið heim að Grímsstöðum og þar verður náttað. 
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Mynd 18: Leið 3.	  Þemakort af reiðleið frá Grímsstöðum að Torfhvalastöðum, gert af höfundi 

 

Leið 3. Nú er riðið frá Grímsstöðum um Hraundal að fjallkofanum Torfhvalastöðum við 

Langavatn. Áður lá gömul þjóðleið frá Syðri- Hraundal og sunnanmegin upp Hraundal. Sú 

leið var kölluð um Heiðarveg (Jónas Kristjánsson. 2014). Riðið er fram hjá Rauðhálsum sem 

eru innarlega í dalnum, að Rauðakúlu. Farið er yfir Langá og meðfram Staðartungunni sunnan 

megin. Sú leið nefnist Skarðheiðarvegur vestri og er gömul þ jóðleið sem var farin hér áður 

fyrr frá Borgarfirði að Snæfellsjökli (Jónas Kristjánsson, 2014). Því næst er farið að 

Staðarhnúki meðfram Beilá þar til að farið er á Langavatnsveg og upp að Torfhvalastöðum. 

Þar hvíla menn og hestar lúin bein yfir nóttina. Hafa þarf samband við Ráðhús Borgarbyggðar 

til að fá kofann að láni (Borgarbyggð, 2013). 
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Mynd 19: Leið 4. Þemakort af reiðleið frá Torfhvalastöðum um Brekkurétt að Þverárrétt, gert af höfundi 

 

Leið 4. Farið er frá Torfhvalastöðum við Langavatn. Haldið er norðaustan megin við 

Staðarhnúkinn að Grímsdal. Úr mynni Grímsdal að bænum Múlakoti. Þá erum við aftur 

komin á fornu þjóðleiðina Skarðsheiðarvegur vestri (Guðrún Ása Grímsdóttir, 1997, bls. 77). 

Frá Múlakoti höldum við meðfram Múlakotsmúla fram Norðurárdalinn að Jafnaskarði. Þaðan 

að bænum Hreðavatni. Riðið er Norður frá bænum Hreðavatni að Brekkuá um Grábrókarfell. 

Rétt hjá Grábrókarfelli á Brekkueyrunum er Brekkurétt. Áð verður þar rétt hjá og Brekkurétt 

skoðuð. Því næst er farið að bænum Brekku Yfir þjóðveg 1, fljótlega farið á Norðurárdalsveg 

sunnan megin og riðið heim að Hafþórsstöðum. Þar er farið yfir Grjótháls að Grjóti í 

Þverárhlíð. Yfir Grjótháls var gömul þjóðleið sem lá á milli Norðurland og Suðurlands 

(Guðrún Ása Grímsdóttir, 1997, bls. 23). Frá Grjóti er haldið í Þverárrétt. Þar verður náttað. 
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Mynd 20: Leið 5. Þemakort af reiðleið frá Þverárrétt um Kjarrárdal að Fljótstungurétt, gert af höfundi 

 

Leið 5. Farið er frá Þverárrétt um Þverárveg að Örnólfsdal. Riðið er upp Örnólfsdal fram hjá 

bænum Örnólfsdal. Þverað er yfir Örnólfsdalsá austan megin við ánna og fylgt þar veiðivegi 

upp dalinn. Kjarará tekur við af Örnólfsdalsá fylgjum henni upp Kjarrárdal að Gilsbakkaseli 

sem er fjallakofi Hvítsíðinga (Byggðir Borgarfjarðar I, 1998, bls. 108). Höldum leiðinni áfram 

norðaustur með ánni að Hólmavatni (Jónas Kristjánsson, 2014). Förum norðanmegin með 

Hólmavatni inn á Tvídægru. Ríðum Hallkellsstaðaheiði að Þorvaldsstöðum því næst heim að 

Fljótstungu, þar sem hestar og menn hvílast. Fljótstungurétt er ekki skammt frá, hún heimsótt 

og skoðuð. 
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7 Niðurstöður og umræður 
 

Breytingar á búsetu og landbúnaðarháttum hafa valdið því að fornar réttir hafa vikið fyrir 

hinum nýrri. Ef það á sér stað er notkun hætt á þeim fyrrnefndu og hætt er við að minjagildi 

þeirra falli niður. Markmiðið var að draga fram mögulega nýtingu hraunrétta með því að 

tengja nútíma reiðmennsku sem afþreyingu við að sækja þær heim. Með þeim hætti væri 

skapaður vettvangur til að öðlast skilning á menningargildi þeirra og um leið upplifun á 

menningararfinum. Ekki þarf að fjölyrða um hversu þýðingarmikið það er að upplýsa fólk um 

menningararfinn af hvaða tagi sem hann er. 

Samkvæmt athugun minni á hraunréttum komst ég að mikilvægi þess að halda réttum við í 

upprunalegu horfi. Gott dæmi um hið gagnstæða er Kaldárbakkarétt. Við lagfæringar á henni 

voru unnin spjöll á upprunalegri gerð hennar árið 2016. Var allt hraungrjót fjarlægt og settar 

voru í staðinn trégrindur. Í dag er ekki hægt að segja að hún sé hraunrétt. Hún var hraunrétt en 

er nú sambræðingur af hrauni og timbri. Það er dapurlegt. Þetta er glöggt dæmi mikilvægi 

þess að viðhalda gildi réttanna með því að nota þær og halda þeim við með lagfæringum í 

sama anda og þær voru og hafa alltaf verið.  

 Friðlýsing Hraundalsréttar hefur ekki komið til framkvæmda. Ef landeigandi, 

ríkisstofnun eða félagssamtök óska eftir friðlýsingu landsvæðis eða minjum þá þarf 

sveitarfélagið að staðfesta þann gjörning. Það er gert af sveitarstjórn eftir að Umhverfis,- 

skipulags- og landbúnaðarnefnd hefur fjallað um málið. (Ragnar Frank Kristjánsson, munnleg 

heimild, tölvupóstur, 23. apríl, 2019). Samkvæmt Árna Guðmundssyni, sbr. grein hans í 

Ársriti Sögufélags Borgarfjarðar árið 2011, var tilefni hans með skrifum um Hraundalsrétt að 

vekja athygli á henni því Umhverfis- og skipulagsnefnd þá, sá ekki ástæðu til þess að friðlýsa 

Hraundalsrétt þar sem hún er friðuð og nýtur fullnægjandi verndar sem slík (Magnús A. 

Sigurðsson, munnleg heimild, tölvupóstur, 30.apríl 2019).  

 Mín skoðun er sú að Hraundalsrétt hafi fullt hús stiga til þess að vera friðlýst hvað 

varðar fagurfræðilegt gildi hennar og sögu. Sagt er að hún hafi látið á sjá vegna ágangs 

hestamanna. Vissulega þarf að brýna fyrir fólki að umgangast minjar, sem og landið okkar í 

heild, af virðingu. Það er best gert með því að miðla upplýsingum og þar kemur sögulegur 

fróðleikur að góðum notum. Ég tel að með mínum athugunum, að draga fram sérstöðu 

hraunrétta í Borgarbyggð sé ég að upplýsa um minjagildi réttanna. Einnig tel ég hugmynd 

mína, að skapa þeim vettvang fyrir upplifun áminningu um að þær hafi tilgang og geti haft 
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tilgang. Eins og segir í 21. gr. laga um menningarminjar; það má enginn spilla, granda, laga, 

breyta eða flytja úr stað nema með leyfi frá Minjastofnun Íslands.  

Aukin aðkoma almennings að minjavernd eykur öryggi menningarminja en einnig áhuga og 

ánægju af slíkum minjum í umhverfi sínu. Því væri ekki fráleitt að setja upp áningarstaði fyrir 

hross nærri hraunréttunum. Með þeirri tilhögun gæti hestafólk geymt hesta sína og skoðað 

réttirnar með því að fara fótgangandi að þeim.  

 Fjöldi fólks stundar nú hestamennsku og fer fjölgandi. Fullyrða má að fjölmargir 

þeirra leggi upp í ferðalög á hverju sumri, stundum fleiri en eitt. Fornar leiðir eru stór þáttur í 

upplifun hestamanna. Tilgangurinn er að njóta samvistar við hross sín og ferðafélaga en ekki 

síður að fara um fagra og markverða staði, upplifa forna lifnaðarhætti, ferðast aftur til fortíðar 

og ímynda sér hvernig gamlir gildir starfshættir voru. Það er því tilvalið að tvinna saman 

ferðalag um fornar leiðir og fornar hraunréttir. Nær verður ekki komist því að feta söguslóð 

forfeðranna.  

Vinir Skaftholtsrétta er hollvinasamtök sem starfa fyrir málstaðinn. Þeir aðstoðuðu 

sveitarfélagið við að endurbyggja réttina. Mín skoðun er sú að sem flestir ættu að leggja sitt af 

mörkum til að viðhalda hraunréttunum. Því vil ég setja fram þá einlægu ósk að mitt heimafólk 

viðhaldi þeim hraunréttum sem eru í notkun. Tilvist og framtíð réttanna liggur mest hjá okkur 

heimafólkinu. Í verkefni mínu var markmiðið að draga fram sérstöðu hraunrétta í 

Borgarbyggð. Tel ég það mikilvægt til þess að minna á hversu dýrmætar minjar þær eru. Með 

því að nýta hraunréttir í Borgarbyggð áfram er séð til þess að viðhalda minjagildi þeirra.  

 

	   	  



33 
 

8 Ályktanir og tillögur 
 

Eins og getið er um í inngangi er tilgangur þessarar vinnu minnar sá að skapa vettvang 

upplifunar til þess að skilja menningargildi hraunrétta. Niðurstaða þessa verkefnis sýnir að 

hægt er að skapa vettvang fyrir slíka upplifun. Hraunréttir sem eru í notkun eru vettvangur 

sérstakrar upplifunar eins og þeir þekkja sem hafa farið í réttir. Þeim hraunréttum sem eru 

ekki í notkun þarf að viðhalda með einhverju móti. 

 Lagt var upp með það viðfangsefni í upphafi að kanna hvað hægt sé að gera við 

fjárréttir sem eru friðaðar, en eru ekki nýttar sem slíkar til að skapa vettvang fyrir upplifun. 

Svarið er einfalt. Með því að setja saman reiðleið á milli réttanna tel ég mig hafa skapað 

upplifun til þess að minna á gildi þeirra. Þar er haft að leiðarljósi hversu mikilvægar þær eru, 

bent á hvað það er þýðingarmikið að umgangast þær með virðingu og mikilvægast er að nýta 

þær áfram. Þær réttir sem eru í notkun búa yfir mestu sérstöðunni. Hinum sem ekki eru í 

notkun þarf að viðhalda og mögulega skapa nýtt hlutverk. Þar þyrfti auðvitað að vanda vel til 

verka og hafa að leiðarljósi að ekki sé gengið á menningarverðmæti þeirra. 

 Skoðun mín er sú að huga þurfi að hraunréttum sem ekki eru í notkun svo þær falli 

ekki í gleymsku sem steinn við stein. Ég er sammála umhverfislistamanninum Andy 

Goldsworhty að steinn er lifandi vitni um staðinn þar sem hann situr. Það á svo sannarlega við 

um hraunréttir sem eru meira en hundrað ára gamlar. Þess vegna finnst mér mikilvægt að 

viðhalda þeim, endurbyggja þær, sé þörf á því, og halda þeim í notkun. Þannig skilum við 

menningararfinum til komandi kynslóða. Ég er þeirrar skoðunar að Minjastofnun þurfi að 

grípa til frekari aðgerða til þess að stuðla að áframhaldandi nýtingu þeirra. Mögulega væri 

unnt að leggja áherslu á lagfæringar og nýtingu þeirra hraunrétta sem nú standa einungis sem 

minnisvarði um liðna tíð, í stað þess að reisa nýjar réttir. Það er góð stefna að nota það sem til 

er og viðhalda því, ekki síst þegar um mikil menningarverðmæti er að ræða eins og í þessum 

tilvikum.  Setja þarf meiri fjármuni í það málefni að mínu mati og þar koma stjórnvöld og 

þeirra vilji í þessum efnum til sögunnar.  „Rétt skal vera rétt“ svo ég vitni nú í Jónsbók en þar 

stendur að réttir eigi að vera þar sem þær stóðu áður (Jónsbók, 2004, bls 191). 
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10 Viðaukar 
Kort af hverri rétt í stækkaðri mynd 

 

Kort 1, bls. 1: Kaldárbakkarétt 

Kort 2, bls. 2: Mýrdalsrétt 

Kort 3, bls. 3: Hítardalsrétt 

Kort 4, bls. 4: Hraundalsrétt 

Kort 5, bls. 5: Brekkurétt 

Kort 6, bls. 6: Fljótstungurétt 
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