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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.

                                                            _____________________________

                                                                           Stefanía Ágústa Pálsdóttir



II

Mikilvægt er að skoða hvert við stefnum og endurskilgreina hlutverk 

kirkjugarða. Skoða hvað sé hægt að gera við slík landsvæði sem 

kirkjugarðar hafa, með auknu notagildi s.s. hluti af útivistarsvæði, 

ásamt því að græða upp landið og binda koltvísýring á skilvirkan og 

skjótann hátt.

Lykilorð: Kirkjugarðar, siðir og venjur, Fossvogskirkjugarður, gróður, 

loftslag, umhverfisvænt, sjálfbærni, gróðurgrafreitir.

Ágrip

Kirkjugarðar eru einstakir í menningarsögu okkar og á einhverjum 

tímapunkti munum við eiga leið þangað, hvort sem það er að syrgja 

ástvin eða leggjast til hvílu. Kirkjugarðar hafa að geyma stór og 

dýrmæt landsvæði í bæjum og borgum landsins en einnig hafa nýlegir 

kirkjugarðar verið staðsettir örlítið fyrir utan bæjarmörkin og hefur færst 

í aukana að tenging er gerð á milli þeirra og nærliggjandi útivistarsvæða. 

Fossvogskirkjugarður er dæmi um slíkt þar sem hann er í návist 

Öskjuhlíðar, öllujafna þakinn gróðri og þar af leiðandi býr hann yfir 

öðrum tilgangi sem er að binda koltvísýring. Í fjölda ára hefur hlýnun 

jarðar aukist til muna og hefur mannkynið og allt dýralífið fundið fyrir 

afleiðingum þess.

Í þessu verkefni er fjallað um kirkjugarða og samspil þeirra við gróður 

og hvaða áhrif það hefur á umhverfið okkar í framtíðinni. 

Ef í boði væru fleiri valkostir til greftrunar en það sem við erum vön 

í dag, t.d. að enda sem planta, yrði þá ávinningur samfélagsins meiri?
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Þakkir

Fyrst og fremst vil ég þakka fjölskyldu minni, vinum og vandamönnum 

fyrir stuðninginn. Þá sérstaklega mömmu fyrir drifkraftinn, þolinmæðina 

og fyrir að eiga margar bækur og rit í tengslum við ritgerðina. Einnig 

vil ég þakka sambýlismanni mínum Axel fyrir ómetanlegan stuðning, 

þolinmæði og góðar samræður. Dóttur minni Irmý Söru sem hefur kennt 

mér að maður eigi að halda áfram þó allt fari ekki eftir áætlun.

Ég vil skila þökkum til leiðbeinanda minna þeim Einari E. Sæmundsen 

og Helenu Guttormsdóttur fyrir vinsemdina, góðar leiðbeiningar og 

uppbyggilega gagnrýni.

Sérstakar þakkir til Sigurgeirs Skúlasonar, landfræðings og 

verkefnastjóra Kirkjugarðaráðs fyrir afnot af korti sem hann bjó til 

og Þórsteini Ragnarssyni fyrir gagnlegar upplýsingar og skjót svör í 

gegnum tölvupóst.

Systur minni Jóhönnu vil ég þakka fyrir nákvæman yfirlestur og góðar 

ábendingar.

Þessi ritgerð er tileinkuð dóttur minni, Irmý Söru Axelsdóttur.
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Ein auðveldasta lausn fyrir okkur Íslendinga til að kolefnisjafna er að 

gróðursetja.

1.2 Markmið
Megin markmið verkefnisins er að opna augu almennings fyrir öðrum 

möguleikum og þessar breytingar þurfa ekki að vera róttækar. Farið 

verður yfir stöðu kirkjugarða í íslensku samfélagi ásamt því að skoða 

hvernig hægt væri að útfæra kirkjugarða með það að markmiði að þeir 

yrðu sjálfbærir gróðurgrafreitir, en samt sem áður halda í þá eiginleika 

sem kirkjugarðar almennt hafa og vera jafnvel hluti af útivistarsvæði í 

návist þéttbýlis.

Rannsóknarspurning:
Í ritgerðinni er leitast við svörum á eftirfarandi þáttum:

 • Hver er þróun grafreita á Íslandi?

 • Hvaða áhrif hefur gróður á umhverfið okkar?

 • Hver yrði ávinningur samfélagsins ef gróðurgrafreitir  

  væri einn af valkostum til greftunar?

 • Hindra lög og reglugerðir tilkomu gróðurgrafreita?

1. Inngangur
1.1 Tilurð verkefnisins
Sem umsjónarmaður kirkjugarðsins á Stað í Grindavík í sex sumur, 

hefur höfundur ákveðna tengingu til kirkjugarða og mikilvægi þess 

að þeir séu sem snyrtilegastir og bjóði upp á skjól, rólegheit og hafi 

góða nærveru fyrir aðstandendur. Kirkjugarðar og framtíð þeirra hafa 

ákveðinn sess í brjósti höfundar. Eftir lestur ákveðinnar greinar árið 

2016 opnuðust augun talsvert og varð innihaldið uppsprettan að þessu 

verkefni.

Með þessu verkefni vill höfundur skoða hvernig framtíð kirkjugarða 

á Íslandi geti orðið ef skoðaðar eru aðrar útfærslur t.d. sú sem fjallað 

verður um í þessu verkefni. Almenningur hefur orðið meðvitaðri um 

umhverfis- og loftlagsmál síðustu ár og er gríðarleg þörf á að breyta 

neyslu og venjum mannsins til þess að sporna við þessari loftlagsvá 

sem við stöndum frammi fyrir. Þannig er tilvalið að horfa út fyrir boxið 

og skoða hvað við getum gert við stór landssvæði eins og kirkjugarðar 

hafa, til að sporna við loftslagsvandamálunum að einhverjum hluta.

Höfundur vill leggja til nýja sýn á íslenska kirkjugarða (e. Cemetery) 

eða svonefnda skógargrafreiti (e. Woodland burial ground) sem hafa 

umhverfið að leiðarljósi og stuðla að sjálfbærni og vistfræðilegri þjó-

nustu skóganna. En höfundur mun notast við orðið gróðurgrafreiti í 

þessu verkefni og útskýrir hvers vegna. 
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2. Efni og aðferðir
2.1 Vinnuferill
Til að byrja með var heimildum og gögnum safnað saman sem gætu stutt 

verkefnið. Skoðaðar voru bækur, rit, skýrslur, lög og reglugerðir, gögn á 

veraldarvefnum og fengin munnlega heimild frá Þórsteini Ragnarssyni, 

forstjóra Kirkjugarða Reykjavíkurprófastsdæma ásamt ýmsum fróðleik 

frá leiðbeinanda, Einari E. Sæmundsen. Farin var vettvangsferð í 

Fossvogskirkjugarð og teknar myndir.

2.2 Gögn
Þau gögn sem voru notuð við gerð verkefnisins voru helst af 

veraldarvefnum og ýmis gögn frá Einari E. Sæmundsen en einnig af 

bókasafni Reykjanesbæjar, bækur frá móður höfundar og sem höfundur 

sjálfur átti. Notuð var Macbook Pro tölva í vinnslu á verkefninu og notuð 

voru forritin Word, Photoshop og InDesign. Einnig var notuð myndavél 

af gerðinni Canon M3.

2.3 Uppbygging
Uppbygging verkefnisins skiptist í þrettán hluta. Í fyrsta hluta er farið 

inn á tilurð verkefnisins, hver markmiðin eru og rannsóknarspurningum 

varpað fram. Annar hluti verkefnisins er rakinn vinnuferill, gagnanotkun 

og uppbygging verkefnisins.

Í þriðja hluta er sagt frá grafarsiðum Íslendinga. Fjórði hlutinn er um 

kirkjugarða og hvernig þeir skiptast upp. Í fimmta hluta er skipulag 

kirkjugarða skoðað. Sjötti hluti fjallar um hvernig gróður og loftslag 

spilar saman. Í sjöunda hluta er farið yfir hvernig kirkjugarðar og 

útivistarsvæði geta spilað saman. Áttundi hluti fjallar um helstu lög og 

reglur um kirkjugarða sem snúa að verkefninu. Í níunda hluta verður 

Fossvogskirkjugarður tekinn fyrir. Tíundi hluti er tileinkaður tillögunni 

um gróðurgrafreiti og þann gróður sem mögulega myndi henta í það 

verkefni. Loks verða niðurstöður dregnar saman og lagðar fyrir. Í tólfta 

hluta verða umræður og ályktanir. Í þrettánda hluta eru lokaorð höfundar.
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3. Grafarsiðir
Aftur í fornöld, um 870 – 1000, voru Íslendingar grafnir í dysjum 

eða lágum haugum. Hér tíðkaðist ekki líkbrennsla eins og gerði á 

Norðurlöndum. Einstaka sinnum voru menn heygðir í litlum bátum 

en líkkistur voru ekki mjög algengar og voru grafirnar eða kumlin oft 

skammt frá heimabæ þeirra látnu. Þegar Íslendingar tóku upp kristna 

trú um árið 1000 var farið að jarða í kirkjugörðum (Ágúst Ólafur 

Georgsson, 2006).

 Víkurgarður sem nú er nefndur Fógetagarðurinn, var kirkju-

garður Reykvíkinga til ársins 1838. Eitt af vatnsbólum bæjarins var í 

einu horni garðins og var taugaveiki algeng á þeim tímum. Þá áttuðu 

menn sig á því að tengsl væru á milli kirkjugarða og smitsjúkdóma. 

Af heilbrigðisástæðum var barist hart fyrir því að flytja kirkjugarðinn 

og var það danski stiftamtamaðurinn Lorentz von Krieger sem stóð 

fyrir því, einnig þurfti að fara huga að nýjum garði þar sem Víkur-

garður var fullnýttur, þá tók við Hólavallagarður (Bautasteinn, 2019).

 Það kistulag sem við þekkjum í dag kom til sögu á 19. öld og á 

20. öld urðu kistur einnig hvítmálaðar. Fram að því voru kistur oftast 

svartmálaðar og með burstasniði. Um 1900 voru kistur skreyttar með 

útskurði og krönsum. Lifandi blóm komu á þriðja áratugnum sem    

hefur verið alsiða síðan þá.

Bautasteinar tíðkuðust í Skandinavíu til forna en ekki á Íslandi, þó 

þekktust legsteinar með rúnaletri hér á landi og eru þeir elstu frá 14. öld. 

Eftir siðaskiptin dróst mikið úr rúnalegsteinum en allajafna voru þeir 

meitlaðir fram á 19. öld. Um miðja 17. öld voru legsteinar stórar útlendar 

grafarhellur sem settar voru yfir efnamenn. Á 19. öld varð til stétt fyrir 

íslenska steinsmiði, þá urðu legsteinarnir uppréttir en áður fyrr voru 

þeir flatir. Með tilkomu véla á 20. öld urðu legsteinar sandblástnir og 

gljáfægðir. Einnig var sett á leiðin járnkrossar, trékrossar og leiðisfjalir 

með áletrunum. Fram yfir miðja 20. öld var fastur siður að hlaða upp 

leiði (Ágúst Ólafur Georgsson, 2005).

 

Mynd 1. Bautasteinn Jóns Sigurðssonar á Hrafnseyri



4

Í flestum trúarbrögðum og lífsspekikenningum er eitt af 

grundvallaratriðunum að látnir fái virðulega og viðeigandi útför. 

Misjafnt er eftir siðum hvernig hún fer fram. Hvað varðar kristna trú er 

eitt grundvallarviðhorf að lík skuli vera grafið í vígðum reit og einnig 

duft þeirra sem brenndir eru, eftir að það kom til landsins á 20. öld. 

Kirkjugarðurinn er því helgur reitur og um aldir hefur hann notið 

sérstakrar virðingar. Má sjá að kirkjugarðar og aðrir grafreitir endur-

spegla þjóðfélagið og menninguna og hafa að geyma menningarsögulega 

minjar víðsvegar.

 Í dag er gerð krafa til þess að grafreitir hafi hlýlegt og vingjarnlegt 

umhverfi, að hinn látni hljóti virðingu og að eftirlifendur upplifi huggun 

og sátt.

 Ein frumþörf okkar manna er að verjast ágangi og hafa vörn 

umhverfis það sem er okkur mikilvægt. Þegar skoðað er hlutverks garðs 

sem verndaðs staðar hafa fornleifarannsóknir leitt í ljós hvernig leiði 

hins látna voru varin með því að reisa umhverfis leiðin garð eða vegg 

og minning hins látna sýnd virðing (Einar E. Sæmundsen, 2018).

4. Kirkjugarðar
Um 255 kirkjugarðar eru á Íslandi, í öllum stærðum, auk heimagrafreita 

og fjölda niðurlagðra garða. Flestir þessara garða eru sveitakirkjugarðar, 

þar eru ekki teknar margar grafir á ári. Fáir þessara garða hafa sérstaka 

kirkjugarðsstjórn en að öðru leiti er þeim stýrt af sóknarnefndum á 

viðkomandi stöðum. Stærsti kirkjugarðurinn á Íslandi eru Kirkjugarðar 

Reykjavíkurprófastsdæma, (Kirkjugarðasamband Íslands, á.á.) 

þ.e. Fossvogskirkjugarður, Gufuneskirkjugarður, Hólavallagarður, 

Kópavogskirkjugarður, og Viðeyjarkirkjugarður, einnig eru 

duftgarðar í Fossvogi, Gufunesi, Kópavogi og Sóllandi (Kirkjugarðar 

Reykjavíkurprófastsdæma, á.á.). Næst koma kirkjugarðar Akureyrar og 

Kirkjugarður Hafnarfjarðar.

4.1 Niðurlagðir kirkjugarðar og fornir staðir
Talsverður fjöldi er af niðurlögðum kirkjugörðum og kirkjustaða 

hér á landi. Reynt er að halda þeim nokkuð vel við og þarf að sinna 

minnismerkjum, girðingum og öðru umhverfi. Dæmi um niðurlagðan 

kirkjugarð er Víkurgarður sem síðar var nefndur Fógetagarður 

(Kirkjugarðasamband Íslands, á.á.). Samkvæmt lögum um kirkjugarða, 

greftrun og líkbrennslu nr. 36/1993 eru niðurlagðir kirkjugarðar 

friðhelgir og taldir til fornleifa.
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Mynd 2. Staðsetning kirkjugarða sem nú 

er jarðsett í
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4.2 Heimagrafreitir
Heimagrafreitir eða sveitakirkjugarðar eru vígðir líkt og aðrir 

kirkjugarðar og er að finna fjölmarga heimagrafreiti um allt landið. 

Samkvæmt nýgildandi lögum er ekki heimilt að útbúa nýja heimagrafreiti 

en er þó heimilt að grafa í þá fyrir þá sem eiga þar frátekin legstæði 

(Kirkjugarðasamband Íslands, á.á.).

Áður fyrr voru kirkjur miðsvæðis í kirkjugörðum en í dag er ekki byggð 

ný kirkja í nýjum kirkjugarði (Einar E. Sæmundsen, munnleg heimild,  

2019).

4.4 Duftgarðar
Duftgarðar eru grafarsvæði fyrir duftker, þá er að finna á nokkrum 

stöðum á landinu þar á meðal í Fossvogi, Sóllandi, Gufunesi og 

Kópavogi. Einnig er að færast í aukana að það séu sérstakir duftreitir 

innan kirkjugarðanna þar sem leyfilegt er að jarðsetja duftker 

(Kirkjugarðar Reykjavíkurprófastsdæma, á.á.). Með því að setja duftker 

í leiði í eldri görðum eru lögð drög að fjölskyldu grafarsvæðum (Einar E. 

Sæmundssen, munnleg heimild). Dreifilundur í Fossvogskirkjugarði er 

samkvæmt lögum, eini staðurinn á Íslandi að undanskyldum óbyggðum 

og á hafi úti, sem leyfilegt er að dreifa dufti frá bálstofu, þar eru nöfn 

ekki tilgreind (Kirkjugarðar Reykjavíkurprófastsdæma, á.á.).

4.5 Bálfarir á Íslandi
Bæði á Íslandi og Englandi voru það læknar sem börðust fyrir bálförum 

á fyrstu áratugum tuttugustualdar því umbúnaður jarðneskra leifa væri 

mikið til vansa sökum vanhirðu og fjárskorts. Því væri nauðsyn að hafa 

bálstofu vegna hreinlætis- og heilbrigðisástæðna, síðar var samþykkt á 

Alþingi lög um líkbrennslu á Íslandi árið 1915. 

 Skipuð var nefnd sem gera átti tillögur um bálstofu og stað-

setningu hennar árið 1930. Lítið gerðist í þeim efnum þar til Bálfarar-

félag Íslands var stofnað árið 1934. Árið eftir var mikið hitamál í blöðum 

í kringum Bálstofumálið, þegar það átti að senda lík með Eimskip

4.3 Þéttbýliskirkjugarðar 
Í dag er skipulag kirkjugarða á 

þennan máta, þ.e. að minnismerkin 

eru við fótgafl á grafarröð A en 

við höfuðgafl á grafarröð B. 

Gróðursett eru ýmis tré og runnar 

á lóðarmörkum kirkjugarða og í 

sumum tilvikum við göngustíga til 

að gera skjól (Kirkjugarðasamband 

Íslands, á.á.). 

Mynd 3. Skipulag kirkjugarða
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Noregi 41,5%. Í stærstu borgum Svíþjóðar og Danmörku er hlutfallið 

á milli 70-90%. Það ber að sjá að mjög langt bil er á milli Íslands og 

hinna Norður-landanna og það er til mikils að vinna til að minnka bilið 

(Þórsteinn Ragnarsson, vefpóstur, 19. febrúar 2019). 

Sjá má fjölgunina myndrænt í grafinu hér.

  Mynd 4. Fjölgun bálfara á Íslandi

Bálför er afar hagkvæmur kostur frá sjónarmiði landnotkunar og 

viðhalds kirkjugarða. Duftgröf krefst sex sinnum minna landrýmis 

en grafarstæði fyrir kistu. Kröfur til grafardýptar, grunnvatnsstöðu og 

frárennslisaðstæðna eru ekki eins miklar í grafreitum fyrir duftker og 

fyrir hefðbundna grafreiti þar sem kistur eru jarðsettar. Þetta eru atriði 

sem gera duftgarða að ódýrum kosti (Neegaard, 2008). Bálfarir á Íslandi 

hafa færst í aukana undanfarin ár og spár liggja fyrir um áframhaldandi 

aukningu.

til Kaupmannahafnar í líkbrennslu gegn hagkvæmum kjörum þar til 

bálfararstofu yrði komið upp á Íslandi. 

 Árið 1945 voru keyptir tveir rafmagnshitaðir líkbrennsluofnar 

frá Svíþjóð og árið 1948 var reist fullkomin bálstofa við Fossvogskirkju. 

Sama ár, var Fossvogskirkja vígð þann 31. júlí 1948 sama dag og fyrsta 

bálförin á Íslandi fór fram.

 Í lok nítjándu aldar voru settar fram kröfur um bálfarir þar sátu 

heilbrigðis- og hreinlætissjónarmið í fyrirrúmi. Þau sjónarmið eru enn 

fullgild, en nú er haft að leiðarljósi hagkvæmnisjónarmið og viðhorf 

tengd umhverfis- og mengunarmálum. Ofnarnir í Bálstofu Kirkjugarða 

Reykjavíkurprófastsdæma hafa verið endurbættir svo þeir standist 

nútímakröfur um mengunarvarnir og heilbrigðishætti (Neegaard, 2008).

 Ef skoðaðar eru tölur um bálfarir á Íslandi má sjá að árið 1996 

voru bálfarir um 20% hjá Kirkjugörðum Reykjavíkurpófastsdæma, en 

rúmlega 11% á landsvísu (Þórsteinn Ragnarsson, munnleg heimild, 19. 

febrúar 2019). Árið 2007 var fjöldi bálfara orðinn 25% af öllum útförum 

á höfuðborgarsvæðinu en 18%, af heildarfjölda á landsvísu (Neegaard, 

2008). Árið 2017 er fjöldi bálfara orðinn 50% hjá KGRP og 35,3% á 

landsvísu. Spár KGRP benda til að líkbrennsla komi til með að aukast

 úr 35,3% árið 2017 í 70% árið 2050. Ef horft er til hinna Norður-

landanna er hlutfallið mun hærra á landsvísu. Hlutfallið árið 2017 var í 

Danmörku 83%, í Svíþjóð var 81,3%, í Finnlandi 53,25% og í
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4.6 Næstu áratugir
Meðalaldur Íslendinga hækkar sífellt og fjölgar öldruðum hlutfallslega 

mjög mikið. En aldursdreifingin mun hugsanlega ná meira jafnvægi 

með aukinni dánartíðni úr elsta aldurshópnum á næstu áratugum 

(Kirkjugarðar Reykjavíkurprófastsdæma, á.á.).

 Samkvæmt Hagstofu Íslands um mannfjöldaspá 2018-2067 er 

áætlað að meðalævilengd nýfæddra drengja muni hækka og verður 84,4 

ár árið 2067 en var 79,8 ár árið 2018. Meðalævilengd nýfæddra stúlkna 

hækkar einnig og verður 88,7 ár árið 2067 en var 83,9 ár árið 2018. 

Úr því má lesa að þjóðin muni koma til með að eldast en með hægari 

fólksfjölgun munu Íslendingar vera yngri en flestar Evrópuþjóðir. Með 

hækkandi meðalaldri verður einnig hækkun á dánartíðni.

 Í miðspá mannfjöldaspárinnar er spáð að mannfjöldi á Íslandi 

verði 435.966 manns árið 2067, til samanburðar er mannfjöldi 1. janúar 

2018 348.450 manns (Hagstofa Íslands, 2018).

5. Skipulag kirkjugarða 
Hér á öldum áður var afar lítið hugað að skipulagningu kirkjugarða og 

þá helst grafarstæða. Margar grafir voru teknar þar sem jarðvegur var 

talinn góður og legstæðin voru misstór í mörgum eldri kirkjugörðum 

landsins. Sjá má dæmi um þetta í kirkjugörðum Kvíabekkjarkirkju og 

Bægisá í Eyjafjarðarprófastsdæmi (Kirkjugarðasamband Íslands, á.á.). 

Hinn íslenski kirkjugarður hefur ávallt verið vígður staður og umlukinn 

veggjum. Svæðið innan veggja var eingöngu nýtt til greftunar og var 

skipulagið einfalt, þ.e. gröf við gröf og óhjákvæmilegt að ganga á 

leiðum til þess að komast í gegnum garðinn. 

 Hér áður var algengt 

að sóknarkirkjan var miðlæg í 

kirkjugarðinum ásamt sáluhliði 

og aðkomustétt. Miklar breytingar 

hafa orðið á aðstöðu, búnaði og 

ásýnd kirkjugarða alla síðustu öld 

(Einar E. Sæmundsen, 2005). 

Í dag er annað upp á teninginn þar 

sem greftri er hagað á skipulagðan 

hátt og farið eftir uppdrætti, annað 

er óheimilt. Mynd 5. Sóknarkirkjan miðlæg 

í kirkjugarðinum
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Kirkjugarðastjórn eða sóknarnefnd ber að fylgjast með að skipulagi sé 

fylgt eftir (Kirkjugarðasamband Íslands, á.á.).

 Á síðustu öld hefur þróun kirkjugarða verið í þá átt að hlutverk 

þeirra sé einnig útivistarsvæði (Einar E. Sæmundsen, 2005).

 Heimir Björn Janusarson umsjónarmaður Hólavallakirkjugarðs, 

hefur varpað þeirri hugmynd fram um skipulag kirkjugarða á Íslandi að 

það hafi haldist í hendur við skipulagshugmyndir hvers tíma í þéttbýli. 

Í elsta hluta Hólavallagarðs er lítið um beinar línur og er hann frekar 

óskipulagður líkt og götur bæjarins voru á fyrri hluta 19. aldar. Það var 

svo á fyrri hluta 20. aldar að Guðmundur Hannesson læknir sem var 

einn helsti frumkvöðull skipulagssmála á Íslandi, hafði þau áhrif að 

beinar línur komu fyrir í skipulagi garðsins. Svæðið við Hringbrautina 

var síðasta viðbót garðsins og var það tekið í notkun um árið 1930. 

Þar eru sömu skipulagshugmyndir í gangi ásamt steyptum reitum sem 

svipar til skipulagsins í Norðurmýrinni. En á sama tíma var verið að 

skipuleggja Snorrabrautina og Hringbrautina.

 Í Fossvogskirkjugarði hélt skipulagið áfram að þróast og hlutfall 

nýttra svæða í garðinum hækkaði á árunum 1950 til 1960. Þar höfðu 

menn byrjað að gróðursetja tré í hverju grafarstæði og eru breiðar götur 

í kringum grafarstæðin en ekki innan þeirra.

Þá nefnir Heimir (2019) að 

 ,,Nýjasta svæðið í Fossvogsgarði er tekið í notkun á sama tíma  

 og Árbæjarhverfið og Hraunbærinn. Þar eru þéttar grafir með  

 grænum grasflötum í kring alveg eins og í Hraunbænum.”

Kirkjugarðurinn í Gufunesi var skipulagður á sama tíma og 

Grafarvogshverfið og segir Heimir að 

 ,,Þar snérist allt um bíla og bílastæði og það var hægt að keyra  

 upp að hverju einasta leiði.” 

Þetta ofbauð Heimi þegar hann hafði tekið við sem forstöðumaður 

garðsins fyrir 10 árum síðan og fékk hann leyfi til að loka grafarstígunum 

fyrir umferð. Svo nefnir Heimir að 

 ,,Á sama tíma var borgin að setja upp hraðatakmarkanir í   

 götunum í kring. Þannig helst þetta í hendur, en hvort er það  

 pólitíkin eða tíðarandinn sem stjórnar þessu?”

Að sögn Heimis er ákveðin þétting byggðar í Hólavallagarði líkt og í 

101 Reykjavík þar sem aukin fjölgun er á bálförum og eru duftkerin sett 

niður í gamla reiti í garðinum. Þegar skipulag kirkjugarða er skoðað þá 

er hægt að lesa í skipulagshugmyndir hvers tíma og lesa skipulagssögu 

borgarinnar (Bautasteinn, 2019). 
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Samhengið í þessum málum ætti því kannski ekki að koma svo mikið á 

óvart, þó svo að skipulagsmál kirkjugarða hafi ekki verið mjög ofarlega 

hjá sveitarfélögunum. Ástæða þess að líkbrennsla fór vaxandi er að upp 

úr 1980 var mikill þrýstingur frá Reykjavíkurborg um að KGRP ætti að 

hefja áróður fyrir aukinni líkbrennslu, með það að markmiði að draga 

úr landþörf fyrir kistugrafarsvæði. Árangur kynningarherferðarinnar má 

sjá í dag með stóraukinni sókn í líkbrennslu auk jákvæðrar umfjöllunar 

og fræðslu í fjölmiðlum (Einar E. Sæmundsen, munnleg heimild).

 Svo virðist að allt frá 1956, og jafnvel fyrr, hafa kirkjugarðar, 

ástand og umhirða þeirra verið á milli tanna Íslendinga. Ólafía 

Einarsdóttir (1956) bendir á í útvarpsþætti 4. maí 1956, að gerð og rækt 

kirkjugarða hafi ekki verið sýndur sá sómi sem skyldi. Og þar talar hún 

um hvað sagt er um kirkjugarðsrækt okkar Íslendinga í ritinu Nordisk 

Havebrugsleksion:

 ,,Sýnd garðanna ber vitni um skipulagsleysi. Grafirnar eru eins  

 og þúfur á útjörð. Utan um þetta allt eru lagðir grjótgarðar eða  

            torfgarðar. Búpeningurinn sér um sláttinn. Legsteinar eru   

            algengir, aðallega úr basalti. Í kirkjugörðum í kaupstöðum   

            eru stundum gróðursett villt blóm, svo sem næturfjóla,   

 úlfabaunir og regnfang. Sums staðar birkitré á stangli. 

 Nýi kirkjugarðurinn í Reykjavík er þó lagður eftir uppdrætti. 

 Þar eru sementsrammar notaðir í ríkum mæli. Á suðurströndinni

er þó (á Eyrarbakka) fyrir einstaklingsframtak kirkjugarður, 

 sem hefur á sér menningarblæ.”

Einnig talar Ólafía Einarsdóttir (1956) um að 

 ,,Slíkir garðar eiga ekki að vera skemmtigarðar, heldur staðir,  

 sem helgin heldur áfram að hvíla yfir.”

Síðan bæti Ólafía (1956) við, og kemur í ljós að þær óskir rætast þegar 

horft er til baka.

 ,,Vonandi rætast óskirnar í þessum efnum á næstu árum á þann  

 hátt, að ræktaðir verði fagrir garðar og helgir, þar sem enginn  

 verður utangarðs, - garðar, sem bjóða öllum faðminn, hinum  

 liðnu ljúfan hvílustað, en lifendum friðland til göfgunar og   

 þroska anda síns. Skipulag þessara mála og þáttaka þjóðarinnar  

 í þeirri ræktun, sem því fylgir, er áreiðanlega snar þáttur til   

 hjálpar í andlegu starfi kirkjunnar og í uppbyggingu menningar  

 í voru landi.” (Ólafía Einarsdóttir, bls 430).

Skipulag kirkjugarða endurspegla hugmyndir og tíðaranda hvers tíma 

og þróunin verður sýnileg. Á tuttugustu öld hefur skipulag kirkjugarða 

á Íslandi þróast í þá átt að hann þjóni betur því hlutverki að vera sérstakt 

útivistarsvæði.
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Einnig eru kirkjugarðar skilgreindir í skipulagsreglugerð sem opin 

svæði til sérstakra nota (Einar E. Sæmundsen, 2005).

 Á síðustu áratugum hefur orðið mikil breyting á Íslensku 

samfélagi í kjölfar allra þeirra innflytjenda sem hafa öðlast íslenskt 

ríkisfang. Nýir trúarsiðir og venjur hafa borist með aðfluttu fólki hingað 

til lands og hafa þau aðra siði og reglur hvað varðar útfarir en það sem 

hefur tíðkast hér á landi (Útfararstofa Kirkjugarðanna, á.á.).

 Samkvæmt Hagsofu Íslands eru skráð 52 trú- og lífsskoðunar-

félög, þó eru tvö þeirra með engan skráðan í félagið sitt í dag.

6. Gróður og loftslag
Frá upphafi iðnbyltingarinnar hefur styrkur gróðurhúsalofttegunda 

aukist til muna í andrúmsloftinu. Með auknum styrk hækkar hitastig 

á jörðinni sem hefur ógnvænleg áhrif á vistkerfin. Meginuppistaða 

gróðurhúsalofttegunda er kolefni s.s. koltvísýringur, metan og 

flúorkolefnissambönd. Með aukinni gróðursetningu er kolefnið bundið 

í gróðri og jarðvegi og minnkar þar með styrk kolefnissambanda í 

andrúmsloftinu.

 Hér á landi eru aðstæður sérstakar og miklir möguleikar til að 

binda kolefni í jarðvegi, því hér eru víðáttumiklar auðnir og eru þær 

snauðar af kolefni.

 Möguleiki er fyrir hendi að græða upp slíkar auðnir og klæða jafnvel 

skógi. Með því safnar jarðvegurinn mjög miklu kolefni, öllu heldur meira 

en er algengt í öðrum löndum. Því íslenski jarðvegurinn hefur einstaka 

eiginleika til að binda mikið kolefni og telst hann vera eldfjallajörð 

(e. Andosol) (Ólafur Arnalds, 2000).

6.1 Skóglendi
Við landnám þakti skóglendi stóran hluta Íslands og fyrir nokkrum 

árum var þekja skóglendis um 1% (Ólafur Arnalds og Ása L. Aradóttir, 

2015). En nú hafa 95% skóglendis verið eytt hér á landi og hefur um 

40% jarðvegs eyðst. Í dag er landið aðeins þakið 0,42% af ræktuðum 

skógi (Sigríður J. Brynjólfsdóttir og Arnór Snorrason, 2018).

Skógarnir eru mikilvægir í hinum stóra heimi og gegna margvíslegum 

tilgangi og þörfum okkar manna og dýra. Þeir eru mikilvægir fyrir 

framleiðslu á timbri, pappír og eldsneyti, ásamt því að búa yfir fjölbreyttu 

dýralífi og er því mikilvægt að tryggja endurnýjun skóganna. Einnig 

vernda skógarnir landið fyrir jarðvegsrofi og gegna mikilvægu hlutverki 

í vatnsmiðlun og bæta kolefnisbúskap, það sama gildir um votlendið 

(Ólafur og Ása, 2015). Þrátt fyrir að lítið prósentuhlutfall sé af skógum 

á landinu þá binda þeir árlega um 400 þúsund tonn af koltvísýringi 

(Sigríður og Arnór, 2018).
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6.2 Sjálfbærni
Hugmynd um sjálfbæra nýtingu skóga þróast samhliða þróun 

samfélagsins. Skógar hafa verið nýttir á ósjálfbæran hátt í þúsundir ára, 

þá helst með skógareyðingu og timburskorti. Fagsviðið skógfræði varð 

til svo hægt væri að bæta ástandið. Fyrstu aldirnar í skógfræðinni snérust 

einungis um vöxt skógartrjáa og timburmagn til að viðhalda uppskeru 

af timbri. En með stöðugri fólksfjölgun og ágengi mannsins á náttúruna 

hefur gengið á aðrar auðlindir, þ.a.m drykkjarvatnið okkar, hreina loftið, 

jarðveginn og óspilltu náttúruna. Út frá því hefur hugtakið sjálfbærni 

fengið nýja og breiðari merkingu og tilheyrir nú vistfræðilegri þjónustu 

skóganna og tekur til fjölbreyttra afurða.

 Hugtakið sjálfbærni hefur þrjá megin þætti þ.e. efnahagslegur, 

vistfræðilegur og samfélagslegur og þurfa þeir allir að standa jafnfætis 

(Arnlín Óladóttir og Sherry Curl, 2006). 

6.3 Botngróður í náttúrulegum aðstæðum
Gróðurlendi líkt og graslendi og blómlendi gefa til kynna að svæðið sé 

frjósamt, að það sé við góðar aðstæður og gnótt sé af næringarefnum í 

moldinni (Ólafur Arnalds og Ása L. Aradóttir, 2015).

 Botn birkiskóga er yfirleitt mjög vel gróinn eða algróinn og það 

sem hefur áhrif á botngróðurinn eru þættir eins og hæð og þéttleiki trjáa 

og runna, jarðvegur, úrkoma og hæð yfir sjó, sauðfjárbeit hefur einnig 

mikið að segja (Ása L. Aradóttir, 2006).

6.4 Veðurfar
Skógur og skógivaxið landslag geta haft áhrif á veðurfar á nærliggjandi 

svæðum við skóginn, þá hvað helst á vindstyrk. Vindur verður fyrir 

áhrifum af því viðnámi sem yfirborð jarðar veitir hverju sinni. Vindur 

nær mestum hraða þar sem er lítið viðnám, þá einna helst yfir vatni og 

sjó sem er þekkt við strendur landsins. 

Vindhraði minnkar þegar viðnám yfirborðs jarðar eykst, þar sem 

fyrirstaða myndast af landslagi eða gróðri. Gróft yfirborð hefur mesta 

viðnámið. 

Mynd 6. Þrír megin þættir sjálfbærnis
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Skógurinn hefur hrjúft yfirborð og myndast því kröftugir vindsveipir 

í laufkrónunum. Þannig tapar vindurinn hluta af hreyfiorku sinni og 

hlémegin við skóginn verður vindurinn ekki eins kröftugur (Arnlín 

Óladóttir og Sherry Curl, 2006).

6.5 Andrúmsloftið 
Í andrúmsloftinu er mikið af koltvísýringi, en þökk sé öllum gróðri þá býr 

hann yfir þeim hæfileika að geta bundið koltvísýring úr andrúmsloftinu 

og minnkar þar af leiðandi gróðurhúsaáhrifin. Einnig gefur hann frá sér 

súrefni til andrúmsloftsins sem allt dýraríkið þarfnast. Vegna þess hve 

tré eru stórvaxin og langlíf þá binda þau kolefnið í miklu magni og í 

langan tíma. Tré sem eru felld og verða að timbri hafa einnig langan 

líftíma og skilar kolefnið sér ekki til andrúmsloftsins fyrr en timbrið 

rotnar eða verður brennt. 

Gerð var rannsókn í New York sem sýndi að árlega hreinsar trjágróður 

1.821 tonn af mengunarefnum úr andrúmsloftinu í borginni. 

Í stórborgum hreinsar trjágróður að meðaltali 11 gr. af mengunarefnum 

á hvern fermetra laufkrónu árlega úr andrúmsloftinu. Og þess má geta 

að árlega skilar 1 ha af skóglendi yfir einu tonni af hreinu súrefni til 

andrúmsloftsins. Mesti ávinningurinn til að hreinsa andrúmsloftið næst 

með því að staðsetja tré í stórborgum og nágrenni (Arnlín Óladóttir og 

Sherry Curl, 2006).

6.6 Upplifun
Skógur er ekki einungis auðlind fyrir menn og dýr, að auki hefur 

maðurinn laðast að ævintýralegum ljóma og rómantískum blæ sem 

skógar almennt hafa. Skógurinn er ákjósanlegur fyrir útivist og er 

síbreytilegur, skógurinn er lifandi vistkerfi, breytilegur eftir árstíðum 

og þroskast með aldri, má helst líkja þeim við málverk. Heppilegt er 

að hafa skóga blandaða, þannig gefa þeir árstíðabundna fjölbreytni í 

litum, formum, lykt og ljóstilbrigðum og gefur skemmtilega upplifun til 

útivistar (Ólafur Oddson og Hallgrímur Indriðason, 2006).

Mynd 7. Sýnir hvernig gróðurinn myndar skjól hlémegin við vindátt
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7. Kirkjugarðar og útivistarsvæði
Um allan heim eru kirkjugarðar sérstakt útivistarsvæði sem krefst 

nærgætni og að virðing sé borin fyrir þeim sem um hann fara, þetta 

er staður sem varðveitir líkamsleifar og græðir sár aðstandenda. Í 

kirkjugörðum eru ríkjandi þættir eins og trúarbrögð, hefðir og siðfræði.

 Útivistarsvæði eða útivist er nýtt hugtak í íslensku og merkir 

afþreying, íþróttir, leikir, tómstundagaman (e. recreation). Þegar skoðað 

er kirkjugarða sem útivistarsvæði þá ber þetta með sér andstæður 

sem þarf að skoða nánar. Hugtakið útivistarsvæði er samheiti fyrir 

hverskonar afþreyingu undir berum himni. Myndun þéttbýlis á Íslandi 

varð algengari um þar síðustu aldamót og batnaði efnahagurinn með 

meiri fjölbreytni í samfélaginu. Þá gafst meiri tími til að sinna öðru en 

að vinna einungis fyrir lifibrauðinu. Þá fóru íbúar að gera skemmtigarða 

í frítíma sínum og byrjuðu að móta umhverfið í bæjum og sveitum svo 

það skar sig út úr því daglega umhverfi sem var. Um svipað leiti var 

algengt í kirkjugörðum að gróðursett voru tré og runnar á leiði sem 

virðingarvott og til minningar um hinn látna.

 Með styttingu vinnutímans og auknum frítíma á seinni hluta 

síðustu aldar hefur orðið samfélagsleg þróun sem er nátengt hugtakinu 

útivist. Útivist er þó orðin nokkuð hversdagsleg og samgróin daglegu 

lífi nútímamannins. Útivist er skemmtileg athöfn og gerir frítíma manna 

fyllri sem og skemmtigarðar, leik- og íþróttavellir. 

Útivistarsvæði geta þó verið margskonar og eru kirkjugarðar sem 

útivistarsvæði með skýrt hlutverk. 

 Kirkjugarðar á Íslandi eru vígðir staðir þar sem virðing er borin 

fyrir þeim sem gengnir eru. Þar er óheimilt að hafa hávaða, ærslagang 

eða fara í hverskonar leiki. Hinsvegar er möguleiki og vaxandi þörf fyrir 

í hröðu nútímasamfélagi að dvelja í skjólsælu og friðsælu umhverfi í 

kirkjugörðum. Kirkjugarðar eru menningarsvæði vegna árhundraðasögu 

þeirra og hafa þeir aðdráttarafl sem eykur útivistargildi umhverfisins 

(Einar E. Sæmundsen, 2005).

 Í fyrirlestri Anne-Louise Sommer um Kirkjugarð sem fundarstað 

sem haldinn var á ráðstefnu NKFF árið 2005, nefnir hún sögulega þróun 

kirkjugarða sl. 200 ár. Þar sýnir hún hvaða áhrif garðlist í kirkjugörðum 

hefur í nútíma stórborgum, hvernig menningarlegir þættir og náttúrusýn 

hafa áhrif á mótun kirkjugarða og að gagnkvæm áhrif eru á milli 

kirkjugarða og almenningsgarða í borgum. Með aukinni þekkingu og 

skilning á slíkri þróun má sjá hvernig kirkjugarðar geta veitt aukið 

tækifæri til útivistar og endurnæringar í hröðu borgarumhverfi 21. 

aldarinnar (Anne-Louise Sommer, 2005).
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7.1 Áhrif gróðurs á mannfólkið
Umhverfið okkar er margslungið og getur haft mikið að segja um líðan 

okkar. Eftir stríð kom upp sú hugmynd að útbúa meðferðarheilsugarða 

fyrir þá hermenn sem áttu við sálrænan vanda að stríða og voru gerðir 

rósa- og klausturgarðar til að finna frið og ró. Það er löngu vitað að 

gróður og rólegt umhverfi hafi góð áhrif á fólk. Stórar flatir, margmenni, 

hávaði og læti eru þættir sem fólk forðast ef því líður illa. Fólk á það til 

að sækja frekar í öruggt og rólegt umhverfi þar sem er skjól af gróðri, 

dýralíf, litir og hvíld allsráðandi. Einnig sækist fólk í rými líkt og villta 

náttúru og skóglendi til að endurnæra sálina (Kristbjörg Traustadóttir, 

2010).

 Í hröðu samfélagi og tæknivæddum heimi er streitan oft mikil og 

erfitt að hægja á sér og komast út í náttúruna, þó það sé heilsubætandi að 

vera í náttúrunni og heyra í vindinum leika um trén, sjá blómin springa 

út og finna ilminn af blómunum og trjákvoðunni.

 Rannsóknir í umhverfissálfræði hafa sýnt að það hægist á 

púlsinum og blóðþrýstingur lækkar með því einu að sjá myndir úr 

náttúrunni. Ann-Britt Sörensen gerði rannsókn um viðhorf unglinga til 

kirkjugarða og þar sagði einn unglingur:

 ,,Kirkjugarðurinn – rólegt umhverfi þar sem gefst tóm til þess 

 að ná aftur andanum og íhuga, staður til að slaka á, því þar nær  

 streitan ekki til manns.”

Dags daglega eyðum við mikilli orku í öllu því áreiti sem við verðum 

fyrir en úti í náttúrunni er hægt að safna aftur kröftum (Monica Sandberg, 

2005). Einnig hafa rannsóknir sýnt það að hafa aðgengi að grænu svæði 

hefur verulega jákvæð áhrif á stress, einkennin minnka eftir því sem fólk 

fer oftar og því lengur sem það dvelur á grænum svæðum (Stigsdotter, 

U, 2005).

8. Lög og reglugerðir
Lög um kirkjugarða og viðhald þeirra á Íslandi komu fyrst árið 1901. 

Þar voru ákvæði er varðar upptöku kirkjugarðs og svo niðurlagningu 

hans. Árið 1915 voru samþykkt lög um líkbrennslu sem hafa lítið breyst 

og eru enn gild í dag. Árið 1926 voru sett lög um líkhús. Árið 1932 

var í annað sinn samþykkt lög um kirkjugarða og viðhald þeirra, þau 

voru talsvert ítarlegri en fyrirskipuð lög, en þar bættust við ákvæði um 

stjórnun kirkjugarða, fjárhag og legstaðasjóð. Árið 1941 var ákvæði 

um heimagrafreiti og um grafreiti utan þjóðkirkjumanna bætt við lögin 

(þingskjal nr. 152/1991. Frumvarp til laga). Nýjustu lög um kirkjugarða, 

greftrun og líkbrennslu nr. 36/1993 hafa staðist síðan þá með tilheyrandi 

breytingum. 
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Kirkjugarðar eru vígðir afmarkað grafarsvæði kirkjusóknar eða 

kirkjusókna. Prestur skal vígja kirkjugarða þjóðkirkjunnar en gegn 

samþykki hlutaðeigandi kirkjugarðstjórnar er heimilt að afmarka 

óvígðan reit innan kirkjugarðssvæðs. Grafreitir og kirkjugarðar eru 

friðhelgir og ekki er heimilt að reisa í nánd við þá mannvirki, starfrækja 

stofnanir eða reka fyrirtæki sem frá stafa hávaði eða ys. 

 Þegar litið er til útlit kirkjugarða og legstaða kemur fram í 28. 

grein laga um kirkjugarða, greftrun og líkbrennslu nr. 36/1993, að eigi 

megi gera grafhýsi í kirkjugarði né setja girðingar um einstök leiði úr 

timbri, plasti, steini, málmi eða sambærilegu efni. Girða skal trausta 

girðingu umhverfis kirkjugarða og þeir hafa vandað sáluhlið. Ef kirkjan 

er fjarri kirkjugarðinum þá skal vera klukka í sáluhliði, stöpli eða líkhúsi, 

eins og stendur í 18. grein laga um kirkjugarða, greftrun og líkbrennslu 

nr. 36/1993.

 Stærð grafa er sbr. 22. grein laga um kirkjugarða, greftrun og 

líkbrennslu nr. 36/1993, skulu grafarsvæði duftkera vera 0,75m x 0,75m 

og dýpt þess um 1 metri. Grafarstæði fyrir kistur skal vera 2,50m x 

1,20m og skal gröfin vera það djúp að fullur metri sé frá kistuloki að 

grafarbarmi og gott viðmið er að heildardýpt grafa sé 180 sm til 2 

metrar. Sé þess óskað af hálfu vandamanna og samþykki liggur fyrir því 

að tvígrafið sé í sömu gröf getur kirkjugarðsstjórn heimilað slíkt, þá skal 

grafardýpt að fyrra sinni vera 2 ½ metri.

Í 29. grein laga um kirkjugarða, greftrun og líkbrennslu nr. 36/1993 eru 

einnig allar grafir friðaðar í 75 ár. Kirkjugarðsstjórn er heimilt að grafa 

þar að nýju eða framlengja friðun sé þess óskað að þeim tíma liðnum.

Samstarf þarf að vera á milli kirkjugarðsstjórnar eða safnaðarnefnda 

og sveitastjórna við val á landi fyrir nýjan kirkjugarð og þarf að leita 

umsagnar heilbrigðis- og skipulagsnefndar sveitarfélaga um það 

hvort heilbrigðisjónarmið eða skipulagsástæður standi í vegi fyrir 

framkvæmdinni eins og segir í fjórða og fimmta kafla í lögum nr. 

36/1993.

Hvergi kemur fram í lögum um kirkjugarða, greftrun og líkbrennslu 

nr. 36/1993 að óheimilt sé að gróðursetja fjölær blóm, tré eða runna 

á leiðin, en í mörgum kirkjugörðum er það óheimilt, þó eru einhverjir 

garðar sem leyfa það í samráði við garðyrkjustjóra. Samkvæmt lögunum 

er heimilt að gefa út reglugerð sem margir kirkjugarðar hafa gert, þ.e. að 

setja reglur um umgengni í kirkjugörðum. Þar er jafnframt tekið fram 

að gróðursetning trjáa sé ekki leyfð á leiðum (Einar E. Sæmundsen, 

munnleg heimild).

Árið 2011 voru lögð fyrir drög að lagafrumvarpi til breytinga á heiti 

laganna Kirkjugarðar, greftrun og líkbrennsla nr. 36/1993, þannig að
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orðið ,,grafreitur” komi í stað orðsins ,,kirkjugarður”. Frumvarpið 

var ekki samþykkt (Stjórnarráð Íslands, 2011). Þetta er liður í því að 

undirstrika vaxandi fjölmenningu, sem hefur verið mætt með sérstökum 

grafarsvæðum innan t.d. Gufunesgarðs og þar er að finna reit fyrir 

Múslima, Ásatrúafólk og trúleysingja (Einar E. Sæmundsen, munnleg 

heimild).

9. Fossvogskirkjugarður
Fossvogskirkjugarður er staðsettur í Reykjavík, sunnan megin í 

Öskjuhlíð og tengist hann útivistarsvæðinu í Öskjuhlíð (Einar E. 

Sæmundsen, 2018). Fossvogsgarður er um 28,2 hektarar að stærð, 

með talið svæðið vestast í garðinum sem gaf rúm fyrir 3.900 grafir til 

viðbótar, það svæði var tekið í notkun árið 1987. Mitt árið 1982 var allt 

svæðið fullnýtt og allar nýgreftranir færðar yfir í Gufuneskirkjugarð. 

Áætlað er að legstaðir Fossvogskirkjugarðs séu um 40 þúsund talsins. 

(Kirkjugarðar Reykjavíkurprófastsdæma, á.á.). Vökumaður garðsins 

er Gunnar Hinriksson, jarðsettur 1932 og hefur svæðið þróast í 85 ár 

(Einar E. Sæmundsen, 2018).

 Útlit og fyrirkomulag garðsins hefur verð fært á milli 

Reykjavíkurgarðanna og í upphafi var skipulag Fossvogsgarðs mótað 

af fyrirkomulagi yngsta hluta Hólavallargarðs, að auki var bætt við 

skjólgróðri umhverfis garðinn. 

Mynd 8. Reykjavík á suðvestur horni landsins

Mynd 9. Fossvogskirkjugarður í Reykjavík
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9.1 Trjágróður á leiðum
Í elsta hluta Fossvogsgarðs er áberandi trjágróður á leiðum og umhverfis 

leiðin eru steypt girði. Árið 1963 var sett bann við steyptum girðum 

umhverfis leiðin (Karl Guðjónsson, 2005).

Mynd 10. Hér má sjá fjölær blóm gróðursett á leiðin en trjám (birki) er komið fyrir 

aftan leiðaröð

  Mynd 11. Hér má sjá steypt girði umhverfis leiðið
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9.2 Opið svæði umlukið trjágróðri
Á sjötta tug síðustu aldar var óheimilt að gróðursetja tré á leiðin og 

hefur ásýnd garðsins breyst töluvert og eru áberandi slétt græn svæði 

með þéttum trjágróðri í kring. Þetta er nú orðið algengara yfirbragð í 

nýjum kirkjugörðum landsins. (Einar E. Sæmundsen, 2018). 

Mynd 12. Sýnir trjágróður umhverfis á grassvæðinu

9.3 Duftgarður
Líkbrennsla var ekki algeng áður fyrr en árið 1950 var duftgarðurinn gegnt 

kirkjunni tekinn í notkun. Einnig var Sólland, nýr duftgarður í Leynimýri 

vígður árið 2009 og er hann lauslega tengdur Fossvogskirkjugarði (Einar 

E. Sæmundsen, 2018).

Miklar endurbætur voru gerðar á Fossvogskirkju og nánasta umhverfi 

hennar um 1990. Vanda þurfti til verka við endurbætur á duftgarðinum 

þar sem ekki mátti raska leiðum og minningarmörkum sem þegar voru 

til staðar. Hækka þurfti yfirborð garðsins um 10 sentimetra að jafnaði 

með nýjum jarðveg. Til að minningarmörk færðust ekki úr stað var 

hugað vel að merkingum og steinum lyft upp á nýtt yfirborð að loknum 

jarðvegsfyllingum. Árið 1995 lauk framkvæmdunum og var eldra 

skipulagi fylgt nema austast á svæðinu höfðu útlínur garðsins breyst 

(Einar E. Sæmundsen, 2018).

Mynd 13. Elsti duftgarðurinn í Fossvogskirkjugarði framan við Fossvogskirkju
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9.4 Samantekt
Breytingar garðins hafa haft gesti og gangandi að leiðarljósi með 

rúmgóðum bílastæðum og greiðum gönguleiðum um garðinn (Einar 

E. Sæmundsen, 2005). Með tíð og tíma hefur útlit garðsins tekið 

breytingum (Einar E. Sæmundsen, 2018). Þá sést greinilega þau skil á 

milli tímabilanna, eftir að bann var sett á steypt girði umhverfis leiðin 

og við tók grasigróin svæði (Karl Guðjónsson, 2005).   

Fossvogskirkjugarður er á stóru landsvæði og er hann vel uppbyggður 

til að mæta aukinni þörf fyrir útivistarsvæði í borginni (Einar E. 

Sæmundsen, 2005). Jafnframt hefur hann fjölbreyttan trjágróður 

og fuglalíf og er garðurinn friðsæll og umvafinn fallegu umhverfi, 

sannkölluð náttúrparadís, þar sem gott er að njóta útivistar.   

Hafa verður í huga að ákveðnar reglur um hávaða, leiki og umferð gilda 

í kirkjugörðum þó þeir séu tengdir útivistarsvæði og bera skal virðingu 

fyrir því og taka tillit til þeirra sem garðinn sækja (Kirkjugarðar 

Reykjavíkurprófastsdæma, á.á.).

9.5 Staðarandi 
Hver staður hefur sinn einstaka eiginleika eða staðaranda (Genius loci) 

sem er frábrugðinn öðrum stað. Í bókinni Elements of Visual Design 

in the Landscape, Second Edition segir (Bell, 2004) að hugmyndin sé 

óáþreifanleg og abstrakt, hún hafi tilfinningalega og undirmeðvitaða 

þýðingu sem er samt sem áður stór þáttur fyrir svæðið. Staðarandinn 

getur verið misjafn milli manna og fer hann eftir tilfinningu fólks á 

staðnum. Staðarandinn er einnig afskaplega viðkvæmur fyrir breytingum 

á svæðinu, hvort sem það sé breyting á landslagi eða ágangur fólks.

 Við komu í Fossvogskirkjugarð fannst höfundi dásamlegt að 

dvelja þar í skjólsælunni, umkringd háum gróðri sem er fullur af dýralífi. 

Aldur hvers hluta spannar ákveðið tímabil og er sjáanlegur munur á 

milli þeirra eins og sést hér að ofan. Eins hefur hver hluti garðsins sín 

séreinkenni og sinn staðaranda.
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10. Tillaga 
Fyrst um sinn þegar byrjað var að jarðsetja í kirkjugarða voru þeir 

ekki hannaðir með sjálfbæra framtíð í huga. Hvað gerist þegar rýmið 

fyrir þá verður takmarkað? Hvernig getum við skipt frá hefðbundnum 

kirkjugarði yfir í valkost sem þjónar samfélögunum okkar og umhverfinu 

á sama tíma? Gæti svarið verið eins og oft vill vera, í náttúrunni?

 Fólksfjöldi jarðarinnar er um 7.7 milljarðar og með því að leggja 

til að nýtt svæði sem er ekki eingöngu hvíldarstaður hins látna, heldur 

einnig svæði þar sem við bætum við gróður landsins, stuðlum að vexti 

og veitum næringu til framtíðar.

Því þurfa kirkjugarðar að þróast enn meira og með hringrás alls lífs í 

huga og fyrir komandi kynslóðir (Bios Urn Environment, 2017).

10.1 Skógargrafreitir
Álíka hugmynd um skógarkirkjugarð varð að veruleika þegar gerð 

var hönnunarsamkeppni um nýjan kirkjugarð árið 1915 í Enskede, 

Stokkhólmi. Voru tveir ungir arkitektar sem unnu hönnunarsamkeppnina 

þeir Gunnar Asplund og Sigurd Lewerentz, markmiðið var að gera garð 

sem var fyrir hina lifandi en ekki fyrir hina látnu eins og hefur tíðkast. 

Einkenni hönnunarsvæðisins var furuskógur á stóru malarsvæði. 

Upprunalega var þetta þýsk hugmynd sem var yfirfærð í sænskt samhengi. 

Hönnunin er blönduð af upprunalegum gróðri og byggingarlist,

haldið var í óreglulegt mynstur svæðisins til að gera ákaflega rómantískt 

og náttúrulegt landslag sem er aðlagað að notkunarhlutverki þess. Þessi 

skógargrafreitur hefur haft mikil áhrif út fyrir landsteinana (Clayden, A 

og Woudstra, J., 2003). Vegna sérstöðu sinnar var Skogskyrkogården 

tekinn á heimsminjaskrá UNESCO árið 1994 (UNESCO, á.á.).

Mynd 14. Skogskyrkogården, Woodland cemetery í Enskede

Maður og náttúra mætast í skógarkirkjugörðum og þar miðlar skógurinn 

og náttúran oft öryggistilfinningu og heilagleika til mannsins. Við 

komu í skógarkirkjugarði er hægt að slaka á, njóta náttúrunnar í skjóli 

og hugsa um óskiljanleika tilverunnar (Monica Sandberg, 2005).
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10.2 Útfærsla á gróðurgrafreitum
Hugmynd höfundar er sú að þar sem við búum á landi sem hefur gríðalega 

stór auð svæði og sumstaðar er staðan sú að jarðvegseyðing á sér stað. 

Með því að finna ákjósanlegt landsvæði víðsvegar um landið sem er í 

návist þéttbýlis væri hægt að standsetja gróðurgrafreiti fyrir duftker úr 

niðurbrjótanlegu efni, þar sem leyfilegt væri að gróðursetja tré, runna og 

fjölærar plöntur á leiðið. Í gróðurgrafreitunum þyrfti að öllum líkindum 

ekki að hækka yfirborðið þar sem duftkerið þarf ekki að fara eins langt 

niður í jörðu líkt og er með kistugrafir, einnig yrðu gróðurgrafreitirnir 

afgirtir svo gróðurinn fái að dafna í friði frá búfénaði. Með þessu er 

fljótlegt og auðvelt að græða upp landið og kolefnisjafna.

Einnig yrði þetta skipulagður grafreitur með ákveðnum fjölda plantna 

sem aðstandendur geta valið úr, og henta hverju landsvæði fyrir 

sig og væru jafnvel með öðrum lægri gróðri en fyrirfinnst í skógum. 

Gróðurgrafreitirnir yrðu með náttúrulegum botngróðri sem mun koma 

með tímanum um leið og skjól hefur myndast og dýralíf sest að, og 

þurfa gróðurgrafreitirnir ekki að kosta skildinginn.

 Skipulagðir göngustígar með trjákurli, möl eða grasstein yrðu 

um garðinn til að auðvelda aðstandendum aðgengi að legstæðum.

Í mörgum bæjarfélögum eru næg landssvæði sem hægt er að 

deiliskipuleggja undir gróðurgrafreiti og þar sem væri hægt að tengja 

þá við útivistarstíga eða við bæinn þannig að auðvelt er að heimsækja 

staðinn og skilja farartækið eftir heima.

Hver gróðurgrafreitur fyrir sig myndi hafa sitt sérkenni og sinn 

staðaranda, líkt og allir kirkjugarðar hafa í dag.

Mynd 16. Sneiðing af gróðurgrafreit

Mynd 15. Sýnir skipulag gróður-

setningar, grænu svæðin yrðu um 

4.0-5.0m að breidd og göngustígar 

um 1.20 – 1.50m á breidd
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Mynd 17. Afstöðumynd af gróðurgrafreit
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10.3 Gróðurgrafreitir
Í dag eru nokkrar þjóðir með gróðurgrafreiti eða skógargrafreiti (e. 

Woodland burial ground) og bjóða upp á þann kost að við jarðsetningu 

ertu brenndur og öskunni komið fyrir í niðurbrjótanlegu keri sem annað 

hvort hefur að geyma fræ af tré eða við jarðsetningu er gróðursett planta 

á leiðinu. Slíkir grafreitir þurfa að vera á stóru landsvæði til að nægt 

pláss sé á milli plantna svo hægt sé að ganga á milli grafarsvæða og 

plönturnar fái nægt ljós og pláss til að vaxa og dafna. 

Hafa þyrfti þó í huga að á skjóllitlum svæðum, þar sem ungar plöntur 

eiga erfitt uppdráttar þyrfti að gróðursetja skjólbelti með hraðvaxta 

plöntum. Einnig ef kæmi í ljós að endurtekin afföll plöntutegunda væru 

á tilteknu svæði þyrfti að skipta út plöntutegund.

 Svæði fyrir gróðurgrafreiti geta verið í öllum stærðum og 

gerðum, t.d. geta  svæði verið næringarrík og grasivaxin önnur algjörlega 

gróðursnauð og enn önnur með hraunlandslagi. 

10.4 Opið öllum
Andlát og jarðarfarir eru afskaplega viðkvæmur partur í lífi okkar og eru 

það siðferðislegar skoðanir og heilbrigðissjónarmið sem þarf að huga 

að. Við staðarval fyrir nýja duftreiti eða fyrrumnefnda gróðurgrafreiti 

þarf að fara í gegnum skipulagsferli hjá viðkomandi sveitarfélagi 

og samkvæmt lögum þarf slíkt svæði að vera friðað í 75 ár. Vegna 

afrennslis í jarðvegi eru kvaðir um mengunarvarnir sem þarf að fylgja 

eftir líkt og er í almennum kirkjugörðum þar sem eru kistugrafir (Einar 

E. Sæmundsen, munnleg heimild).

 Hvað varðar gróðurgrafreitina þá leggur höfundur fram að 

slíkur grafreitur sé viðbót við greftunarsiði Íslendinga og eykur hann 

valmöguleika til greftrunar. Hann þurfi jafnframt ekki að vera vígður, 

líkt og kirkjugarðar í dag eða sé sérstaklega bundinn við kirkju eða 

trú af neinu tagi, en sé samt sem áður opinn þeim sem iðka sína trú 

og siði. Þess vegna notast höfundur við orðið gróðurgrafreitur en ekki 

gróðurkirkjugarður. Þó væri mögulegt að hafa hluta af gróðurgrafreitnum 

vígðan fyrir þá sem kjósa það sérstaklega.
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Hér má sjá nokkur dæmi þar sem gróður er ríkjandi m.a. í Fossvogsgarði 

og svo nefnda gróðurgrafreiti eða skógargrafreiti í Bretlandi og Svíþjóð.

Mynd 20. Ham Down Woodland burial ground í Bretlandi

Mynd 21. Hinton Woodland burial ground í Bretlandi

Mynd 18. Hér má sjá að fjölær blóm gróðursett á leiðin en trjám 

(birki) er komið fyrir aftan við leiðaröð í Fossvogskirkjugarði

Mynd 19. Skógarkirkjugarður í Jönköping, Svíþjóð
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10.5 Hentugur gróður
Gróður í nýju gróðurgrafreitina sem hægt væri að skoða nánar með tilliti 

til staðsetningu á hverjum landshluta fyrir sig, þar sem ekki gildir það 

sama fyrir t.d. suður-, vestur-, norður- og austurland.

Ákjósanlegast yrði að hafa trjágróður með litlum og meðalháum trjám 

og runnum sem eru ekki krónumikil. Höfundur hefur tekið saman 15 

plöntur sem væru tilvaldar í verkefnið og færi það eftir staðsetningu á 

landinu hvaða plöntur þrífast best á hverjum stað.

Þessi listi af plöntum fyrir gróðurgrafreitina er einungis tillaga og þyrfti 

að öllum líkindum að aðlaga hann að hverju svæði fyrir sig svo hann er 

ekki tæmandi.

Mynd 22. Gróðurtafla tekin saman af höfundi

Mynd 23. Sýnir ræktunarsvæðin á landinu

Trjágróður

Svæði Íslenskt heiti Latnseskt heiti Stærð Haustlitir/sígrænt Lögun Hæð Annað
A, B, C, D Dúnbjörk - Birki Betula pubescens Meðalhátt tré Gulur Beinvaxið - kræklótt tré, umfangsmikil króna allt að 13 m
A, B og C í skjóli Hengibjörk Betula pendula Roth Meðalhátt tré Gulur Beinvaxið - kræklótt tré með hvelfda krónu 13-14 m á Akureyri
A, B, C Alaskasýprus Cupressus nootkatensis Stór runni - lítið tré Sígrænn Oft einstofna tré, króna regluleg, keililaga eða pýramídalaga 3 m á Íslandi Þarf gott skjól
A, B, C og D í skjóli Stafafura Pinus contorta var. Latifolia Engelm Stórt tré- meðalhátt tré Sígrænn Breytilegt eftir afbrigði- uppmjótt, keilulaga króna eða breið, lægri króna 12-35 m
A, B, C Fagursýrena Syringa x prestoniae McKelvey Lítill - meðalstór runni Gulur Grófgerður breiður runni, mismunandi eftir yrkjum 1,5-4 m
A, B, C og D í skjóli Gljásýrena Syringa josikaea Jacq.f.ex. Reichenb. Stór runni - lítið tré Gulur Stífur uppréttur og bústinn 3-4 m
A, B, C og D í skjóli Koparreynir Sorbus koehneana Schneid Smágerður runni Kopar - rauður - gulur Þéttgreinóttur, smágerður runni 2-4 m
A, B, C og D í skjóli Skrautreynir Sorbus decora (Sarg.) Schneid Stór runni - meðalstórt tré Dökkrauður - appelsínugulur - gulur Stór runni - einstofna til margstofna, meðalstórt tré, ávöl opin króna 10-20 m í heimkynnum
A, B, C og D í skjóli Úlfareynir Sorbus x hostii (Jacg. f.) K. Koch. Stór runni - margstofna tré Gulur með skærrauðri miðtaug Stór runni - einstofna tré, hæð og breidd álíka 2-8 m 
A, B og C í skjóli Garðaýr taxus x media Rehder Miðlungsstór runni Sígrænn Breiður runni, útstæðar greinar 3-4 m
A, B, C, D Ilmreynir Sorbus aucuparia L. Lítið - meðalstórt tré Gulur - appelsínugulur til rauður Einstofna eða margstofna tré, ávöl króna 5-15 m 
A, B, C og D í skjóli Kashmírreynir Sorbus cashmiriana Hedl. Stór runni - lítið tré gulur - appelsínugulur Margstofna tré eða stór runni 4-10 m
A, B, C Sunnukvistur Spiraea nipponica Maxim Meðalstór runni Grænn Þéttgreinóttur, hálfkúlulaga, breiður runni 1,5 - 2,5 m
A, B, C Stórkvistur Spiraea henryi Hemsl. Stór runni Gulur Breiðvaxinn runni 2,5 m 
A, B, C Heggur Prunus padus L. Tré - stór runni Gulur Margstofna tré - stór runni, sjaldan einstofna 6-10 m Viður illalyktandi

Ræktunarsvæði
Svæði A

Svæði B

Svæði C

Svæði D

Skýringar
Vötn

Helstu vegir

Sandar og hraun

0 50 10025
km

Byggt á korti Hauks Ragnarssonar 1986.
Endurbætur gerðar með hitafarsgögnum

frá Veðurstofu Íslands.

2008 Landbúnaðarháskóli Íslands og
Rannsóknarstöð skógræktar, Mógilsá

Ræktunarsvæði á Íslandi
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Til útskýringar á svæðaskiptingunum þá segir á heimasíðu Yndisgróðurs:

Svæði A: Hafrænt loftslag með meðalhita meiri en 8,5-9°C í júní til 

lok septembers og meðalhiti í febrúar og mars er yfir 0°C. Svæði A 

einkennist af hafrænu loftlagi með löngum mildum sumrum. Þar sem 

er óstöðugur, mildur vetur og vindasamt. Nálægt ströndinni er mikil 

saltágjöf. Á skjólsælum svæðum eru góð skilyrði til ræktunar en slæm 

skilyrði þar sem er salt, skjólleysi og rýr jarðvegur.

Svæði B: Meðalhiti í júní til lok sepember er meiri en 8,5°C og í febrúar 

og mars er meðalhiti undir 0°C. Svæði B einkennist af hlýjum sumrum 

og sumur eru styttri en á svæði A. Vetur eru kaldir og minni umhleypingar 

en á svæði A. Á svæði B eru bestu skógræktarskilyrði á landinu.

Svæði C: Meðalhiti í júní til loka september er minni en 8,5°C og 

meðalhiti í febrúar og mars er undir -0,5°C. Svæði C er svalara og 

vindasamara en svæði B. Það er víða góð ræktunarskilyrði þar sem 

dregur frá opnu hafi og þar er skjól fyrir köldum norðan áttum.

Svæði D: Meðalhitinn í júní til loka septembers er minni en 6,8-8°C 

og meðalhiti í febrúar og mars er undir 0°C. Svæði D hefur erfið 

ræktunarskylirði nema þar sem er gott skjól. Þar eru sumur svöl og 

vindasöm, köld norðanátt er á sumrin og veturna (Yndisgróður, á.á.).
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11. Niðurstöður 
Í upphafi þessa verkefnis voru lagðar fram eftirfarandi fjórar 

rannsóknarspurningar. Hér verður þeim svarað.

 1. Hver er þróun grafreita á Íslandi?

Þróunin hefur verið frá því að Íslendingar voru grafnir í dysjum eða 

lágum haugum og heygðir í litlum bátum, yfir í kistugrafir. Síðar var 

valkostur á bálför og hefur aðsóknin farið vaxandi með árunum.

Einnig hefur staðsetning kirkjugarða færst úr heimbæ þeirra látnu í 

kirkjugarða sem þjóna hverju sveitarfélagi.

 Gróðurgrafreitir geta verið enn einn liðurinn í þróun kirkjugarða 

á Íslandi. Með aukinni vitundarvakningu um umhverfis- og loftslagsmál 

er hægt að beita því landsvæði sem kirkjugarðar hafa og auka tilgang 

þeirra til umhverfissjónarmiða.

 Velta má fyrir sér hvort við á Íslandi höfum ekki að vissu 

leiti gróðurgrafreiti víðsvegar um landið, t.a.m. gamli hlutinn í 

Fossvogskirkjugarði, Hólavallagarður, og að hluta til þeir gömlu 

kirkjugarðar sem gróðursett hafa verið plöntur á leiðum, þangað til 

samstillt átak varð um að leyfa það ekki lengur.

 2. Hvaða áhrif hefur gróður á umhverfið okkar?

Vel hirtur gróður getur bætt umhverfið okkar til muna og getur haft 

mikið að segja um líðan okkar. Upplifun fólks eykst með fjölbreyttu 

plöntuvali, ásamt því að dýralífið verður fjölbreytt. Eins og fram hefur 

komið hafa rannsóknir sýnt að það sé heilsubætandi að eyða tíma úti 

í náttúrunni. Gróðurinn er jafnframt gæddur þeim góða eiginleika að 

binda koltvísýring úr andrúmsloftinu. Þétt gróðursett tré og runnar 

brjóta einnig vindinn og geta búið til sælureiti.

 3. Hver yrði ávinningur samfélagsins ef gróðurgrafreitir  

  yrðu einn af valkostum til greftunar?

Ef Íslendingum byðist sá kostur að láta jarðsetja sig í lítil niður-

brjótanleg duftker ásamt fræi sem síðar verður að tré, eða planta 

stálpaðri plöntu á leiðið. Þá gæfist aðstandendum kostur á að eiga stað 

fyrir látinn ástvin sinn til að heimsækja og eiga notalega og huglúfa 

stund í skjólgóðum og gróðursælum stað. Ásamt því að grafreitirnir 

græði upp landið, bindi koltvísýring og þeir látnu fái sinn hvíldarstað 

þrátt fyrir að gróðurgrafreitir muni að öllum líkum taka undir sig stærra 

landsvæði en kirkjugarðar gera. Með réttu staðarvali, er það þá ekki 

betra þegar heildarmyndin er skoðuð?
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 4. Hindra lög og reglugerðir tilkomu gróðurgrafreita?

Kirkjugarðar landsins hafa sínar eigin reglugerðir og í mörgum þeirra 

kemur fram að  óheimilt sé að gróðursetja fjölær blóm, tré eða runna, nema 

í samráði við einstaka sóknanefndir. Þannig að samkvæmt reglugerðum 

sem kirkjugarðar landsins settu um að óheimilt sé að gróðursetja á leiði 

þá munu reglugerðirnar hindra tilkomu gróðurgrafreita. 

 Sjónarmið kirkjugarða hér á landi eru trúræn og þurfa grafreitir að 

vera vígðir. Þó er heimilt með samþykki hlutaðeigandi kirkjugarðstjórnar 

að hafa óvígðan reit innan kirkjugarðssvæðis.

12. Umræður og ályktanir
Höfundur er sammála Ólafíu Einarsdóttur (1956) sem segir í 

útvarpsviðtalinu 4. maí 1956, að taka stefnuna fram á við. Að gera þurfi 

garð sem bendir fyrst og fremst á lífið og tilgang þess, en bendir ekki 

á dauðann. Garð sem lyftir hugum á hærra svið með stemningu sinni, 

þegar í hann er komið. Garð, þar sem við getum dvalist og setið í helgri 

ró og minnst horfinna vina.

 Íslendingar voru ekki langt frá þessari hugmynd hér áður þegar 

gróðursett voru tré á leiði, en með aukinni þekkingu á trjárækt er hægt 

að vanda plöntuvalið. Jafnframt hefur bálför færst í aukanna og með 

henni væri hægt að samtvinna þessa þætti.

 Þessi nálgun á greftrun býður upp á óvænt og óséð tækifæri sem 

gætu mögulega ýtt við okkur og haft áhrif á menningu okkar og trú. 

Með meiri umhverfisvitund komandi kynslóða erum við að þróast. Gæti 

þetta verið stór hluti af þróuninni? Við ættum að gefa okkur tíma til að 

skoða og þróa þessa nálgun.

Erfitt gæti verið að finna svæði sem væru í nokkurri nálægð við þéttbýli, 

þá sérstaklega þéttbýlin sem eru nálægt strönd landsins vegna vissra 

veðurskilyrða, seltu og foks. Gerðar eru kröfur um dýpt og gerð 

landslags. Kirkjugarðurinn á Stað í Grindavík er gott dæmi um erfiðar 

aðstæður vegna greftunardýptar fyrir kistugrafir.
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Staðarval fyrir duftgrafreiti er ekki eins bundið inn í regluverk líkt og 

heilbrigðisvottun og varnir við mengun vegna afrennslis líkt og er með 

reiti fyrir kistugrafir.

Breyta þyrfti orðalagi laga, þ.e. að orðið grafreitur myndi bætast við 

vegna þess að nýju grafreitirnir yrðu ekki sérstaklega með bein tengsl 

við kirkjur. Einnig þyrfti að aðlaga lögin svo að möguleiki væri á að 

hafa slíka gróðurgrafreiti fyrir niðurbrjótanleg duftker sem bjóða upp á 

að gróðursetja tré, runna eða fjölær blóm á leiði.

Hægt er að velta sér upp úr því hvaða orð eigi að notast við slíka 

grafreiti. Hvort skógargrafreitur, gróðurgrafreitur eða annað viðeigandi 

orð sé hentugra og meira lýsandi s.s. útivistarskógargrafreitur eða 

skóglendisgrafreitur (e. Woodland burial ground)?

 Höfundi finnst orðið skógargrafreitur beinast meira að 

hugmyndum um villta, þétta og háa skóga og finnst höfundi það ekki 

eiga við. Því hugmyndin er að vera með lágvaxnari og fjölbreyttari 

gróður. Það getur verið erfitt að mynda háa skóga á Íslandi nema þar 

sem ákveðin skilyrði eru til staðar.

Með þessu verkefni vill höfundur leggja fram nokkurn grundvöll að 

frekari umræðum og umhugsun um verkefnið.

Hægt væri í samstarfi við sveitarfélög og Skógræktarfélag Íslands að 

vera með eitt eða fleiri svæði í hverjum landshluta fyrir sig, og með 

tímanum græða upp landið og binda koltvísýring. Að sama skapi þyrfti 

samstarf við garðyrkjufræðinga að vera til, til að sigta út hvaða plöntur 

séu ákjósanlegastar á hverjum landshluta.
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Lokaorð
Í dag stöndum við fyrir þeirri miklu þörf að binda koltvísýring úr 

andrúmsloftinu af völdum manna, og er því brýn nauðsyn að gróðursetja 

tré í miklum mæli og huga vel að náttúrunni okkar og móður jörð. 

Staðreyndin er sú að við eigum aðeins eina jörð til að lifa á.

 Áður fyrr voru kirkjugarðar einungis fyrir þá látnu en eru nú 

líka fyrir þá lifandi og ættu grafreitirnir ekki einungis að vera legstaðir 

heldur auka ávinning fyrir samfélagið, huga að náttúrunni okkar og 

stuðla að sjálfbærni. Ekki má gleyma að friður og ró þarf að vera 

í gróðurgrafreitum því þar kemur fólk í misjöfnu ásigkomulagi að 

heimsækja látinn ástvin sinn. Aðstandendur hafa þann möguleika að sjá 

þann látna vaxa og dafna og geta komið við og strokið gróðurinn sem 

hefur mikla þýðingu. Hafa verður í huga að gróðurgrafreitir verði ekki 

að almenningsgarði, þá helst geta þeir verið í návist þéttbýlis og verið 

partur af stærra útivistarsvæði. 
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Myndaskrá
Myndir eru í einkaeigu höfundar, útfærðar og teknar af honum, nema 

annað sé tekið fram.

Mynd 1. Bautasteinn Jóns Sigurðssonar á Hrafnseyri (sótt af: http:// 

 www.korpulfar.is/?page_id=1127#bwg19/560)

Mynd 2. Staðsetning kirkjugarða sem nú er jarðsett í (mynd fengin   

 með leyfi frá Sigurgeiri Skúlasyni)

Mynd 3. Skipulag kirkjugarða (sótt af gardur.is 22. janúar 2019, og  

 endurunnin af höfundi)

Mynd 4. Fjölgun bálfara á Íslandi

Mynd 5. Sóknarkirkjan miðlæg í kirkjugarðinum (mynd fengin frá   

 Einari E. Sæmundsen)

Mynd 6. Þrír megin þættir sjálfbærnis

Mynd 7. Sýnir hvernig gróðurinn myndar skjól hlémegin við vindátt

Mynd 8. Reykjavík á suðvestur horni landsins (mynd fengin af LMÍ og  

 útfærð af höfundi)

Mynd 9. Fossvogskirkjugarður í Reykjavík (mynd fengin af LMÍ og  

 útfærð af höfundi)

Mynd 10. Hér má sjá fjölær blóm gróðursett á leiðin en trjám (birki) er  

 komið fyrir aftan leiðaröð

Mynd 11. Hér má sjá steypt girði umhverfis leiðið

Mynd 12. Sýnir trjágróður umhverfis á grassvæðinu 

Mynd 13. Elsti duftgarðurinn í Fossvogskirkjugarði framan við   

 Fossvogskirkju

Mynd 14. Skogskyrkogården, Woodland cemetery í Enskede   

 (sótt af: https://www.semanticscholar.org/paper/Some-  

 European-approaches-to-twentieth-century-for-Clayden-

 Woudstra/ffec7edc218fe65ddad613a0b2f6c5b662b23199/  

 figure/0)
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Mynd 15. Sýnir skipulag gróðursetningar

Mynd 16. Sneiðing af gróðurgrafreit

Mynd 17. Afstöðumynd af gróðurgrafreit

Mynd 18. Hér má sjá að fjölær blóm gróðursett á leiðin en trjám   

 (birki) er komið fyrir aftan við leiðaröð í Fossvogskirkjugarði

Mynd 19. Skógarkirkjugarður í Jönköping, Svíþjóð (sótt af: https://  

 jonkopingslansmuseum.se/se-och-gora/smultronstallen/jonkop 

 ing/jonkopings-skogskyrkogard/)

Mynd 20. Ham Down Woodland burial ground í Bretlandi (sótt af:   

 http://www.hamdown-greenburial.co.uk/gallery.php?pic=11)

Mynd 21. Hinton Woodland burial ground í Bretlandi (sótt af: https:// 

 www.oneworldmemorials.com/blogs/news/26389443-how-to- 

 plant-cremation-ashes-with-a-tree)

Mynd 22. Gróðurtafla tekin saman af höfundi

Mynd 23. Sýnir ræktunarsvæðin á landinu (sótt af yndisgrodur.is)


