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Ágrip 

Saga Hvanneyrar er einstaklega áhugaverð hvað ferðaþjónustu varðar. Sagan nær allt aftur til 

landnáms. Bændaskóli var stofnaður á staðnum árið 1889 og hefur Hvanneyrarþorpið að mestu byggst 

upp í kringum hann. Gamla bæjartorfan er með mikið menningarsögulegt gildi og hefur verið friðlýst 

sem landslagsheild, bæði hvað varðar byggingar og umhverfi, sú eina á Íslandi. Náttúran er ekki síður 

merkileg en Hvanneyri hefur verið friðlýst sem búsvæði blesgæsar og árið 2011 var friðland fugla í 

Andakíl stofnað. Árið 2013 var Andakíll settur á lista Ramsar, sem er alþjóðasamningur um verndun 

votlendis. Einstakt er að á Ramsar-svæði sé einnig þéttbýli, en sú er einmitt staðan á Hvanneyri.  

Markmið verkefnisins er að sameina sögu og náttúru Hvanneyrar og skipuleggja fræðsluleið um 

svæðið. Með því að leggja stígakerfi með góðum upplýsinga- og fræðsluskiltum á leiðinni má laða að 

ferðamenn en einnig geta heimamenn og aðrir nýtt sér stígakerfið.  

Í verkefninu er leitast eftir að skrá og greina gögn og heimildir sem varða málefnið og skoða fordæmi 

annars staðar frá. Greining verður gerð á Hvanneyri og umhverfi þess. Tekin voru viðtöl við þrjá 

einstaklinga og könnun lögð fyrir ferðamenn, heimamenn og nemendur Lbhí út frá eigindlegri 

aðferðarfræði. Farið verður yfir skipulagsforsendur og gerð samantekt yfir þau atriði sem eru til staðar 

og farið yfir hvar tækifærin liggja fyrir Hvanneyri. Hvers konar fræðsla þarf að eiga sér stað og hvaða 

innviðir eru til staðar sem hægt er að nýta í uppbyggingu á svæðinu. Að lokum verða settar fram 

forsendur fyrir skipulagi og skipulagstillaga gerð að stígakerfi. Ásamt hugmyndum fyrir stígakerfi, 

upplýsingaskilti og aðra innviði, sem geta nýst sem ákveðin fræðsluleið fyrir fólk á öllum aldri. 

 

Lykilorð: Hvanneyri, Andakíll, saga, Bændaskóli, menningarminjar, friðun, friðland, Ramsar-

samningur, sjálfbær ferðaþjónusta, skipulag, samráð, staðarandi, stígakerfi, fræðsluskilti. 
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1. Inngangur 

1.1 Tilurð verkefnisins 
Kveikjan að verkefni þessu var vinnustofa fyrir nemendur Landbúnaðarháskólans árið 2019 

undir leiðsögn Tormods Amundsens, arkitekts frá Noregi. En umfjöllunarefni hennar var, 

fuglaskoðunarskýli og stígagerð. Tormod flutti í mjög afskekkt þorp í Norður-Noregi þar sem 

hann hefur byggt upp sitt eigið fyrirtæki, sem sérhæfir sig í að hanna og smíða 

fuglaskoðunarskýli. Honum hefur tekist að auka ferðamannastraum á þessu landsvæði og 

hefur vakið athygli á náttúru og fuglaskoðun. Þessi saga og vinna Tormods varð kveikjan að 

efni ritgerðar að laða ferðamenn til Hvanneyrar. 

Á Hvanneyri er mikil saga og náttúra og er friðun svæðisins tvöföld, hvað viðkemur 

menningarminjum og náttúru. Á sama tíma sækja mjög fáir ferðamenn staðinn og gera sér leið 

inn á Hvanneyri, miðað við þann fjölda sem ferðast um Borgarfjörð. Aðdráttarafl Hvanneyrar 

er mikið og fjölbreytt og eru góðir innviðir einnig til staðar sem hægt væri að nýta. 

Spurningin er því hvernig best væri að sameina þessa þætti, og gera innviði aðgengilegri fyrir 

ferðamenn, nemendur og heimamenn? 

Höfundi bauðst að vinna að skýrslu sumarið 2020 á vegum Landbúnaðarsafns Íslands og 

Landbúnaðarháskóla Íslands. Þessi skýrsla bar heitið „Vegvísar að Hvanneyri“ og var unnin í 

stamstarfi við Ásrúnu Óskarsdóttur, samnemanda höfundar. Sumarið 2017 voru tveir erlendir 

fuglafræðingar fengnir til þess að rannsaka fuglalíf í Andakíl og koma með hugmyndir að 

gönguleiðum um svæðið, sem hentaði fyrir fuglaskoðun (Tierney og Stroud, 2017). Hlutverk 

höfundar var að greina skýrsluna nánar, fara í vettvangsferðir um þessar gönguleiðir og koma 

með hugmyndir hvers konar fræðsla gæti farið fram á þessum leiðum. Einnig voru vegvísar 

rannsakaðir víðsvegar um Borgarfjörð og fundið út hvernig hægt væri að kynna Hvanneyri 

betur með vegvísum. 

Þetta B.S.-verkefni er í raun framhald af skýrslunni „Vegvísar að Hvanneyri“. Höfundur fór 

dýpra í efnið ásamt því að huga að öðru því sem laðar fólk að svæðinu, þ.e. sögu Hvanneyrar. 

Í verkefninu gerir höfundur sína eigin landslags- og sögugreiningu á Hvanneyri og út frá 

þeirri vinnu urðu hugmyndir að skipulagi fyrir stígakerfi til.  
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1.2 Markmið 
Markmið verkefnis er að tengja saman sögu, náttúru og ferðaþjónustu á Hvanneyri. Margar 

heimildir eru til er varða alla þessa þætti og hugmyndin er að sameina þessar heimildir á einn 

stað þar sem hægt er að nýta þær til að efla ferðaþjónustu og aðra atvinnu á svæðinu. 

Tilgangurinn er að skipuleggja innviði út frá hugmyndum hvað það er sem laðar fólk að 

svæðinu, sem í þessu tilviki væri fræðsluleið með ákveðnum innviðum. Nauðsynlegt er að 

styrkja og efla vitund um friðland fugla í Andakíl og mikilvægi þess. Á sama tíma er saga 

Hvanneyrar og Landbúnaðarháskólans einstök og nauðsynlegt að efla vitund um þessar 

merkilegu menningarminjar. Með því að sameina þessa þætti sem eina heild á Hvanneyri er 

hægt að koma svæðinu á kortið sem áfangastað og laða að fjölbreyttari flóru ferðamanna. 

Leitast verður eftir að svara rannsóknarspurningunni: 

Hvernig er hægt að tengja saman sögu, náttúru og ferðaþjónustu á Hvanneyri?  
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2. Efni og aðferðir

2.1 Vinnuferli 
Vorið 2020 hafði höfundur ákveðið efni verkefnis og útbjó þar til gerðan samning. Hann vildi 

nýta sumarið í að sanka að sér heimildum og taka ljósmyndir af vettvangi. Einnig stóð til að 

gera eigindlega rannsókn þar sem ferðamenn voru spurðir spurninga, en það þurfti að gerast 

yfir sumartímann. Sumarið 2020 var vel nýtt í gönguferðir um Hvanneyri og mikið af 

ljósmyndum teknar. Sumarið var einnig nýtt í að skoða fuglaskoðunarskýli, ferðamannastaði 

og upplýsingaskilti víðs vegar um land og ljósmyndir voru teknar til þess að fá hugmyndir 

fyrir verkefnið. Í júlí og ágúst var sett fram könnun fyrir ferðamenn við Landbúnaðarsafn 

Íslands en vegna Covid-19 voru ekki margir ferðamenn á svæðinu. Í janúar 2021 fór 

verkefnavinnan af stað með ítarleg gagnasöfnun. Þann 21. janúar var haldin kynning þar sem 

nemendur kynntu efni verkefnisins og var þá heildarmynd komin á efnið. Spurningakönnun 

fyrir heimamenn og nemendur Lbhí var aðgengileg á netinu 28. janúar til 4. febrúar. Í febrúar 

og mars voru viðtöl tekin við Jónínu Svavarsdóttur, Egil Gunnarsson og Guðmund 

Hallgrímsson. Lengri kynning á verkefninu fór fram 25. mars en þá var stærsta hluta verkefnis 

lokið, eða fræðilegi hlutinn, og kortavinna hafin. Í byrjun apríl var allri textavinnu að mestu 

lokið, skipulagstillaga var gerð og verkefnið sett upp. Á mynd 1 má sjá aðferðafræði 

vinnuferlisins.

Mynd 1: Aðferðafræði vinnuferlis. 

Hugmynd Vettvangsferð Gagnaleit 

Greining Fordæmi Skipulagstillaga 
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2.2 Gögn og aðferðir  
Nauðsynlegt er að vera með góð gögn og ítarlegar heimildir þegar lagt er af stað í svona 

verkefnavinnu. Eftirfarandi gögn voru meðal annars notuð við vinnslu verkefnisins en listinn 

er ekki tæmandi: 

Skýrslur: 

• Aðalskipulag Borgarbyggðar 2010-2022 

• Byggða- og húsakönnun eftir Guðlaugu Ernu Jónsdóttur og Guðmund Lúther 

Hafsteinsson 

• Fornleifaskráning á völdum jörðum í Borgarbyggð eftir Elínu Ósk Hreiðarsdóttur 

• Kortagrunnar frá Landmælingum Íslands 

• Landslagsgreining – staðareinkenni, verkfæri til byggða- og atvinnuþróunar eftir Auði 

Sveinsdóttur 

• Lög og reglugerðir frá Alþingi 

• Rannsóknaskýrsla um fugla í Andakíl eftir Niall Tierney og Rachel Stroud 

• Stjórnunar- og verndaráætlun fyrir verndarsvæðið í Andakíl 

• Tölulegar upplýsingar frá Hagstofu Íslands 

• Upplýsingar frá Ferðamálastofu varðandi ferðamenn á Íslandi 

• Veðurfarsgögn frá Veðurstofu Íslands 

Bækur: 

• Að búa til ofurlítinn skemmtigarð eftir Einar E. Sæmundsen 

• Bændaskólinn á Hvanneyri 90 ára eftir Guðmund Jónsson 

• Elements of Visual Design in the Landscape eftir Simon Bell 

• Ferðamál á Íslandi eftir Edward Hákon Huijbens og Gunnar Þór Jóhannesson 

• Hvanneyri – menntasetur bænda í hundrað ár, Halldór á Hvanneyri og Konur breyttu 

búháttum eftir Bjarna Guðmundsson 

• With people in mind eftir Kaplan og Ryan 

Microsoft Word var notað við textasmíðar og uppsetningu á verkefninu. Kort og 

skýringamyndir voru unnar í forritinu ArcMap 10.5. Gröf og súlurit voru gerð í Microsoft 

Excel. Google Forms var notað við uppsetningu á eigindlegri spurningakönnun og Facebook 

notað til þess að vekja athygli á henni. 
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Inngangur 

Gögn og aðferðir 

Fræðileg samantekt 

Athugunarsvæðið 

Eigindleg rannsókn 

Niðurstöður 

Umræður 

Lokaorð 

Mynd 2: Uppbygging verkefnis. 

2.3 Uppbygging verkefnis 
Verkefnið skiptist í átta kafla eins og sjá má á mynd 2. Í 

inngangi er farið yfir tilurð þess, markmið og 

rannsóknarspurning sett fram. Í öðrum kafla er fjallað 

um gögn og aðferðir þar sem vinnuferlið er rakið, 

gögnum sem nýtt voru og uppbyggingu lýst. Þriðji kafli 

er fræðileg samantekt þar sem farið er yfir skipulag, 

samráð, staðaranda, ferðaþjónustu og nokkur fordæmi 

tekin. Í fjórða kafla er farið yfir athugunarsvæðið, 

Hvanneyri, og greining gerð á staðarháttum, sögu, 

byggingum, friðlýsingum, Ramsar-samningnum, 

rannsóknum, viðkvæmum svæðum og fleira. Í fimmta 

kafla er farið yfir eigindlega rannsókn þar sem sett var 

fram viðhorfskönnun fyrir ferðamenn, heimamenn og 

nemendur Lbhí. Þar er farið yfir framkvæmd 

rannsóknar, tilgang og niðurstöður. Í sjötta kafla er farið 

yfir skipulagsforsendur og skipulagstillaga sett fram, 

hvað er til staðar á Hvanneyri og hverjir eru möguleikar 

og hvaða tækifæri svæðið býður upp á. Hugmynd að 

stígakerfi er sett upp og hverri leið er lýst ítarlega, þ.e. 

staðsetning innviða, hvaða fræðsla fer þar fram og fleira. 

Í sjöunda kafla eru umræður þar sem 

rannsóknarspurningu er svarað og lokaorð má svo finna 

í kafla átta.    
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3. Fræðileg samantekt 

3.1 Skipulag 
Almennt er talið að meginmarkmið skipulagsmála snúist um að taka ákvarðanir um nýtingu 

auðlinda af ýmsum toga. Með góðu skipulagi á að uppfylla þarfir mannsins að vernda 

umhverfið og á sama tíma að bæta lífsgæði fólks (Marsh, 1997). Skipulag er áætlun 

sveitarstjórnar um fyrirkomulag byggðar og mótun umhverfis þar sem ákveðið er hvernig eigi 

að ráðstafa landi og tryggja hagkvæma landnýtingu á sjálfbæran hátt. Árið 2016 samþykkti 

Alþingi landsskipulagsstefnu en þar er sett fram samræmd stefna um skipulagsmál á 

landsvísu, sem sveitarfélög nýta svo í skipulagsgerð (Skipulagsstofnun, e.d.). Í 

landsskipulagsstefnunni kemur meðal annars fram að sveitarfélög eigi að leitast eftir að greina 

sérstöðu, styrkleika og staðaranda svæða með tilliti til tækifæra í ferðaþjónustu. Við 

skipulagsákvarðanir um ferðaþjónustu eigi að meta svæði út frá náttúruverndarsjónarmiðum 

og tryggja að uppbygging ferðaþjónustu nýtist bæði íbúum og ferðamönnum. Á sama tíma 

þarf að huga að þolmörkum íbúa gagnvart uppbyggingu ferðaþjónustu og tryggja þarf að 

staðaranda sé viðhaldið (Skipulagsstofnun, 2016). 

3.2 Samráð 
Samráð er þegar ýmsir aðilar vinna að sameiginlegri ráðagerð og komast að sameiginlegri 

niðurstöðu (Árni Böðvarsson, 1994). Gott samráð við íbúa og hagsmunaaðila er forsenda þess 

að skapa víðtæka sátt um skipulagsmál. Þegar þarfir og þekking almennings eru nýtt í hönnun 

og stjórnun geta lausnirnar sem verða til orðið mun ánægjulegri fyrir alla sem að málum 

koma. Með góðu samráði er hægt að draga fram nýjar hugmyndir, tækifæri og lausnir. Ætlaðir 

notendur hafa oft margt fram að færa við skipulagningu, hönnun og stjórnun umhverfis síns 

þar sem ólíkar skoðanir fá að njóta sín. Í svona verkefni er því mikilvægt að nýta hugmyndir 

og lausnir almennings svo áhrifin og tengsl samfélagsins, sem þar búa, verði meiri. Íbúar sem 

fá að taka þátt í skipulagsferlinu eru oft mun sáttari við niðurstöður en þegar ekki er haft 

samráð við þá um skipulagningu svæðis. Einnig hefur verið sýnt fram á að þátttaka 

almennings nái frekar til þeirra íbúa sem ekki áttu hlut að máli í samráðinu þegar þeir voru 

meðvitaðir um að tekið var mark á skoðunum almennings í ákvarðanatöku við skipulagið. 

Þótt samráð við íbúa og aðra hagsmunaaðila taki tíma og geti leitt til átaka er loka niðurstaðan 

yfirleitt sú að aukin sátt skapast á meðal flestra sem koma að skipulagsferlinu (Kaplan o.fl., 

1998). 
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3.3 Staðarandi 
Áður en farið er af stað í nýtt skipulag er nauðsynlegt að greina svæði vel. Gott er að finna út 

hver staðarandi (Genius loci) viðkomandi svæðis er. Þá er átt við eiginleika eða einkenni sem 

gera staðinn frábrugðinn öðrum (Bell, 2004). Það getur verið saga staðarins, skynjun á 

umhverfi, upplifun eða sú tilfinning sem kviknar þegar komið er á staðinn. Margir þættir hafa 

áhrif á staðaranda og upplifir hver og einn staðinn á mismunandi hátt. Þættir eins og veðurfar, 

stærð, vatn, form, litir, ljós og landslag hafa áhrif á þessa tilfinningu. Með því að ráðast í 

ítarlega greiningarvinnu er hægt að skilgreina sérstöðu og draga fram helstu einkenni svæða 

(Auður Sveinsdóttir, 2014). 

3.4 Ferðaþjónusta 

3.4.1 Sjálfbær ferðaþjónusta 

Sjálfbæra ferðaþjónustu má skilgreina sem þann þátt sem mætir þörfum ferðamanna og 

heimamanna en á sama tíma stuðlar hún að verndun náttúru og auknum atvinnutækifærum til 

framtíðar (Edward Hákon Huijbens og Gunnar Þór Jóhannesson, 2013). Eitt af mikilvægustu 

áhersluatriðum við uppbyggingu sjálfbærrar ferðaþjónustu er að móta framtíðarsýn. Þar sem 

áhersla er lögð á að ferðaþjónustan skili beinum efnahagslegum og félagslegum ávinningi til 

heimamanna og um leið að hámarka ánægju þeirra með sjálfbærri afþreyingu. Annað 

mikilvægt atriði er samráð við 

hagsmunaaðila. En þátttaka og áhrif 

heimamanna eru talin skipta hvað 

mestu máli þegar ráðist er í verkefni 

af þessu tagi. Í skýrslu Sameinuðu 

þjóðanna varðandi sjálfbæra 

ferðaþjónustu er t.d. bent á nauðsyn 

þess að virkja og efla heimafólk í 

áætlunargerð og við ákvörðunartöku 

um stjórnun og framtíðaruppbyggingu 

ferðaþjónustu. Heimamönnum er oft 

meira annt um svæði sem þeir hafa 

fengið tækifæri til að taka þátt í að 

byggja upp og er þá yfirleitt haldið 

betur utan um viðhald og gætt að 

þolmörkum heimamanna gagnvart 
Mynd 3: Afþreying sem ferðamenn nýttu sér árið 2019 
(Ferðamálastofa, 2020). 
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ferðamönnum þar sem aukinn ferðamannastraumur bætir hag heimamanna (Jón Björnsson, 

2013). 

3.4.2 Menningartengd ferðamennska 

Ferðamennska sem tengist menningu er sú tegund ferðaþjónustu sem felur í sér heimsóknir á 

sögulega staði. Auk þess taka ferðamenn þátt í hátíðum á svæðinu, fylgjast með þjóðlegum 

athöfnum og kaupa handverk úr héraði, ef fátt eitt sé nefnt (Edward Hákon Huijbens og 

Gunnar Þór Jóhannesson, 2013). Á mynd 3 sést að menningartengd afþreying er mikið 

stunduð á Íslandi en árið 2019 sóttu t.d. 48,8% erlendra ferðamanna söfn. „Meet the locals“ 

og menningarviðburðir voru stundaðir af rúmlega 15% ferðamanna og bæjar- og 

tónlistarhátíðir voru sóttar af 3-7% ferðamanna (Rögnvaldur Guðmundsson, 2009).  

3.4.3 Náttúrutengd ferðamennska 

Fuglaskoðun er hægt að skilgreina sem náttúruferðamennsku en aðal-tilgangur hennar er að 

ferðamenn fylgjast með fuglum í sínu náttúrulega umhverfi. Fuglaferðamennsku er hægt að 

flokka sem mjög sjálfbæra ferðamennsku þar sem fuglaáhugafólk er frótt um fugla og náttúru 

og vilja þeir að fuglunum líði sem best í hreinni náttúru. Náttúruvitund þeirra er þar af 

leiðandi mjög góð og þeim er umhugað um náttúru- og dýravernd (CBI Ministry of Foreign 

Affairs, 2017). Þessi tegund ferðamanna dvelst oft marga daga á sama svæðinu, oft í þeim 

tilgangi að sjá einhverja ákveðna tegund fugla, sem þeir eru oft komnir langt að til að skoða. 

Um er að ræða ferðamenn sem dvelja oft lengur en eina nótt og eru efnahagsleg áhrif þeirra 

því nokkuð góð fyrir svæðið. Þessi ferðamennska er einnig hagstæð ef á það er litið að hún 

hentar ýmsum svæðum, á víð og dreif um landið, allt árið um kring, þar sem ýmsir fuglar 

halda til á ákveðnum svæðum og á ákveðnum tímum. Til þess að laða að þessa ferðamenn 

þarf að byggja upp innviði sem henta þeim. Aðstaða þarf að vera til staðar til þess að fylgjast 

með fuglum, hvort sem um er að ræða stíga eða skýli, sem þurfa þá að vera staðsett á réttum 

stöðum til þess að hægt sé að fá sem mest út úr fuglaskoðuninni. Þá þarf einnig að huga að 

gistingu og fæði fyrir slíka ferðamenn á svæðinu til lengri tíma litið, ásamt að stutt sé á 

veitingastað eða gistiheimili. Þetta býður upp á marga atvinnumöguleika fyrir heimamenn og 

gætu efnahagsleg áhrif orðið veruleg. Samkvæmt Ferðamálastofu Íslands komu 21,3% 

ferðamanna hingað til lands árið 2019 til að stunda einhvers konar fuglaskoðun, og hefur 

fjöldi þeirra aukist með hverju árinu (Ferðamálastofa, 2020). Í rannsókn sem var gerð árið 

2005 kom fram að um 16% Íslendinga hafi stundað fuglaskoðun á ferðalögum sínum um 

landið, en sú tala er eflaust mun hærri í dag (Rögnvaldur Guðmundsson, 2009). Fuglaskoðun 

er því ekki einungis bundin við erlenda ferðamenn heldur sækjast Íslendingar í hana líka.  
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3.5 Fordæmi 
Víða erlendis má finna svæði þar sem byggð hefur verið upp ferðaþjónusta í tengslum við 

sögu og náttúru svæðisins. Um 35% af viðurkenndum Ramsar-svæðum á heimsvísu taka á 

móti ferðamönnum og hafa byggt upp þjónustu og innviði til þess að sinna þeim. Ýmsir kostir 

fylgja því að bjóða ferðamönnum að skoða þessi svæði. Þar má til dæmis nefna efnahagsleg 

áhrif á samfélög og sveitarfélög með auknum störfum sem skapast í kringum 

ferðamannaiðnaðinn. Ramsar-svæðin sjálf geta svo hagnast á ferðaþjónustu ef innkoman af 

ferðamönnunum er nýtt til að byggja upp innviði, fræða fólk og vernda náttúruna (Ramsar, 

2011). Nánar er fjallað um hvað Ramsar-svæði er síðar í verkefninu.  

Á Hvanneyri má finna fuglafriðland og Ramsar-svæði. Þar er rík saga, landbúnaður, háskóli, 

þéttbýli og margt fleira, en þetta eru einstakir eiginleikar sem eiga sér ekki hliðstæðu 

hérlendis. Hins vegar má finna sambærileg svæði þar sem nokkra af þessum eignleikum má 

finna, bæði annars staðar á landinu og erlendis. Hér að neðan eru tekin fyrir fjögur svæði 

víðsvegar um heiminn þar sem einhverja af þessum eiginleikum er einnig að finna, en þar 

hefur verið byggður upp ferðamannaiðnaður í kringum þessa eiginleika. En viðfangsefni 

verkefnisins er einmitt að finna og rannsaka þessa eiginleika Hvanneyrar og skoða þá í þessu 

samhengi. Ekki er algengt að á Ramsar-svæði megi einnig finna þéttbýli, háskóla og 

landbúnað eins og Hvanneyri hefur upp á að bjóða og hægt er að nýta slíkt svæði til 

uppbyggingar á ferðaþjónustu. 

3.5.1 Minsmere – Bretland 

Minsmere er náttúruverndarsvæði 

ekki ólíkt Hvanneyri, sem staðsett er 

á austurströnd Bretlands. Um er að 

ræða víðáttumikið landsvæði af 

framræstu votlendi, sem hefur verið 

endurheimt síðustu áratugi. Svæðið 

var sett á lista Ramsar vegna 

viðkvæmrar náttúru, einstakrar 

náttúrufegurðar og merkilegra 

fornminja. Ýmsa þjónustu má finna á 

svæðinu eins og til dæmis 

upplýsingamiðstöð, salerni, kaffihús, 

minjagripaverslun og fleira. Gott Mynd 4: Yfirlitskort fyrir Minsmere (RSPB Minsmere, 2020). 
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göngustígakerfi er um svæðið þar sem finna má góða innviði eins og fuglaskoðunarhús, 

upplýsingaskilti, útsýnispalla og útikennslustofur (mynd 4). Einnig er hægt að kaupa 

persónulega þjónustu eins og að leigja sér sjónauka eða leiðsögumann. Svæðið er vel nýtt af 

fuglaáhugafólki enda er fuglalíf einstakt á svæðinu á sama tíma og góðir innviðir eru til staðar 

fyrir fuglaskoðun (Amundsen, 2013). Á náttúruverndarsvæði Minsmere starfa um 15 

starfsmenn í fullu starfi og yfir 80.000 ferðamenn heimsóttu staðinn árið 2009 (Molloy o.fl., 

2011). 

3.5.2 Harpers Ferry National Historic Park - Bandaríkin 

Hægt er að nefna annað sambærilegt svæði, Harpers Ferry, sem er lítill bær í Vestur-

Virginíufylki í Bandaríkjunum. Bærinn kom mikið við sögu í borgarastyrjöld Bandaríkjanna 

og býr þar af leiðandi yfir mikilli sögu og bygginga sem tengjast henni eru því til staðar. Tvær 

stórar ár renna saman í grennd við bæinn og er nágrenni þeirra mjög ríkt af náttúru og dýralífi. 

Um 1.600 ha. þjóðgarður hefur verið stofnaður á svæðinu til þess að vernda sögu og náttúru 

þess. Um 30 km. langt göngustígakerfi liggur um garðinn sem hentar bæði gangandi og 

hjólandi vegfarendum. Mörg söfn og sýningar eru á svæðinu ásamt allri helstu þjónustu, 

veitingastaðir og gistiheimili en hægt er að fá ýtarlegt kort með öllum þessum upplýsingum 

eins og sjá má á mynd 5. Hægt er að leigja leiðsögumann sem fer með fólk um garðinn en 

einnig er í boði fyrir skóla og nemendur að fá sérstaka kennsluleiðsögn. Mikið er lagt upp úr 

góðum innviðum, aðgengi og fræðslu í Harpers Ferry þjóðgarðinum en yfir hálf milljón 

manna heimsækir garðinn árlega (Harpers Ferry Park Association, e.d.).  

Mynd 5: Yfirlitskort um innviði og þjónustu í Harpers Ferrry (National Park Maps, e.d.). 
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3.5.3 Ásbyrgi - Ísland 

Ásbyrgi er hluti af 

Vatnajökulsþjóðgarði og er 

svæðið ríkt af einstakri náttúru. 

Sett hefur verið upp gestastofa á 

svæðinu með glæsilegri 

fræðslusýningu ásamt 

upplýsingamiðstöð þar sem 

hægt er að fá allar upplýsingar 

um gönguleiðir, náttúrufar, sögu 

og afþreyingu á svæðinu. Í 

Ásbyrgi er einnig að finna gott 

tjaldsvæði, sem er vel sótt af 

ferðamönnum yfir sumar-

mánuðina. Margar gönguleiðir 

eru um svæðið, sem flokkaðar 

hafa verið eftir erfiðleikastuðli og aðgengi (mynd 6). Á flestum leiðum og gatnamótum eru 

upplýsingaskilti með vegvísum og/eða fræðslu um náttúru svæðisins (Vatnajökulsþjóðgarður, 

e.d). Ásbyrgi býr yfir miklu aðdráttarafli og er það náttúran fyrst og fremst sem dregur fólk að 

þjóðgarðinum. Þjónusta og allir innviðir eru sniðnir að ferðamönnum sem hefur heppnast afar 

vel en sumarið 2018 heimsóttu um 80 þúsund manns svæðið (Vatnajökulsþjóðgarður, 2019).  

3.5.4 Elliðaárdalur - Ísland 

Á höfuðborgarsvæðinu er eftirsótt útivistarsvæði, Elliðaárdalur, sem staðsettur er í Reykjavík. 

Þar má finna fjölbreytt gróðurfar, fuglalíf, sögulegar minjar og merkilega jarðfræði. Víðfeðmt 

göngustígakerfi er um dalinn en útbúinn hefur verið ákveðinn fræðslustígur sem liggur um 

miðjan dalinn og er hann um 3 kílómetrar að lengd. Meðfram þessum fræðslustíg má finna 

upplýsingaskilti með myndum og texta, eins og sjá má á mynd 7 hér að neðan, þar sem hægt 

er að finna ýmsar upplýsingar um svæðið (Reykjavíkurborg, e.d.).  

Mynd 6: Gönguleiðir í Ásbyrgi (Ásbyrgi 3D hiking map, 2016). 



12 
 

3.6 Samantekt 
Ef byggja á upp góða ferðaþjónustu á Hvanneyri er nauðsynlegt að hafa samráð við 

heimamenn áður en ráðist verður í uppbyggingu og markaðssetningu svo ekki komi upp 

ágreiningsmál eftir á, sem ekki er hægt að leysa úr. Miklir möguleikar eru á svæðinu til að 

laða að ferðamenn til Hvanneyrar, þá sérstaklega þá sem hafa áhuga á menningu svæðisins. 

Árið 2019 sóttu t.d. um 4500 manns Landbúnaðarsafnið og þar af voru rúmlega 65% gesta 

íslenskir ferðamenn (Ragnhildur Helga Jónsdóttir, 2020). Með fjölbreyttari afþreyingu og 

aukinni fræðslu á Hvanneyri væri hægt að laða að enn fleiri ferðamenn á svæðið. Svæðið býr 

yfir miklum möguleikum. Á Landbúnaðarsafninu og í Ullarseli gefst fólk t.d. kostur að 

heimsækja sögulegan stað og á sama tíma kaupa handverk úr héraði. 

Þá væri einnig hægt að höfða til ferðamanna sem stunda náttúrutengda ferðamennsku og 

byggja upp góða innviði fyrir t.d. fuglaskoðun á Hvanneyri. Ráðist hefur verið í eitt verkefni 

tengdu friðlandinu í Andakíl þar sem sett hefur verið upp gestastofa og mætti auka meðvitund 

gesta um það enn frekar. Einnig væri hægt að gera meira úr sögu svæðisins, jafnvel bjóða upp 

á leiðsögn um gömlu bæjartorfuna, sem myndi jafnvel laða að fleiri ferðamenn sem stunda 

menningartengda ferðamennsku. Eins og sjá má frá öðrum sambærilegum svæðum, t.d. í 

Ásbyrgi, Elliðarárdal og erlendis frá þarf oft ekki mikið til að laða að ferðamenn og einfaldir 

en góðir innviðir duga oft sem aðdráttarafl á svæði þar sem boðið er upp á kynningu á sögu og 

náttúru landsins. Hvanneyri hefur allt til að bera til þess að blómstra sem ferðamannastaður 

þar sem umhverfið býr yfir mikilli náttúrufegurð, sögu og menningarminjum.  

Mynd 7: Skilti á fræðslustíg um fjölbreytt fuglalíf. 
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4. Athugunarsvæðið 

4.1 Staðsetning 

Hvanneyri er lítill þéttbýliskjarni í Andakíl, sem stendur við Hvítá, austan við Borgarnes (kort 

1). Jörðin Hvanneyri afmarkast af Andakílsá og Kistufirði í suðri, Ausulæk að suðaustan, 

Bárustöðum, Grímarsstöðum og Hvítárvöllum að norðaustan og Hvítá að vestan (Jakob 

Jónsson o.fl., 1989). Andakíll er ákveðið landsvæði sem nær frá Hafnarskógi og að Grímsá, 

norðan Skarðsheiðar, við sunnanverðan Borgarfjörð. Áður fyrr tilheyrði Andakíll 

Andakílshreppi en í dag tilheyrir hann Borgarbyggð (Umhverfisstofnun, 2019). Ósar Hvítár 

og Andakílsár mætast við Kistuhöfða og gætir áhrifa flóðs og fjöru verulega á svæðinu. 

Víðáttumiklar leirur og flæðiengi hafa myndast í gegnum tíðina á þessu svæði sem laðar að 

ótrúlegt fuglalíf. Sú staðreynd að finna má þéttbýliskjarna innan verndarsvæðisins í Andakíl 

gefur svæðinu því ákveðna sérstöðu en það fyrirfinnst ekki á öðrum náttúruverndarsvæðum á 

Íslandi (Umhverfisstofnun, 2019). 

4.2 Staðarhættir 
Hvanneyrarjörðin liggur að mestu í votlendi nema þar sem blágrýtisholt kljúfa landsvæðið í 

sundur (mynd 8). Vatn rennur illa í gegnum þessi holt og þannig myndast votlendin inn á 

milli þeirra. Hvanneyrarþorpið sjálft stendur uppi á holti þar sem útsýni er yfir allt undirlendi 

Kort 1: Afmörkun Hvanneyrar og Andakílshrepps, eins og hann var fyrir sameiningu hreppa árið 1997. 
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Borgarfjarðar niður í 

Borgarnes. Í norðvestri má sjá 

fjallgarða Snæfellsness ásamt 

Snæfellsjökli. Í norðri sjást fjöll 

Borgarfjarðar þar sem Baulan 

gnæfir yfir. Í austri má sjá inn 

Borgarfjörðinn þar sem sést í 

Eiríksjökul á fallegum dögum. 

Að sunnan má svo sjá 

Skarðsheiði, Skessuhorn, 

Brekkufjall og Hafnarfjall 

(Guðmundur Jónsson, 1979).  

4.2.1 Íbúar 

Íbúafjöldi á Hvanneyri árið 2020 

samkvæmt Hagstofu Íslands er 305 

íbúar en eins og sjá má á mynd 9 hefur 

íbúum fjölgað um meira en helming á 

síðustu 20 árum (Hagstofa Íslands, 

e.d.). Í aðalskipulagi Borgarbyggðar 

2010-2022 kemur fram að Hvanneyri 

sé sá þéttbýliskjarni í Borgarbyggð þar 

sem gert er ráð fyrir mestri fjölgun 

íbúa á tímabilinu. Þróun íbúafjölda á 

Hvanneyri hefur fylgt nemendafjölda Landbúnaðarháskóla Íslands en með aukningu nemenda 

eykst þörf á starfsfólki við skólann. Einnig fylgir oft nemendum maki og börn sem sækja 

leikskóla, skóla og jafnvel vinnu á Hvanneyri (Borgarbyggð, 2011). 

4.2.2 Starfsemi 

Á Hvanneyri má finna nokkur sjálfstætt starfandi fyrirtæki ásamt útibúum stærri fyrirtækja. Í 

Hvannarhúsinu eru ýmsar skrifstofur eins og EFLA verkfræðistofa, Búnaðarsamtök 

Vesturlands, skrifstofa Skorradalshrepps og fleira. Leikskólinn Andabær og grunnskóli 

Borgarfjarðar eru starfrækt á Hvanneyri. Einnig má finna verktakafyrirtæki í húsasmíðum, 

þungavinnuvélaverkstæði, útungunarstöð á vegum íslenskra kjúklingabænda og fleiri 

smáfyrirtæki. Í ferðaþjónustu má nefna Landbúnaðarsafn Íslands, Ullarselið, Kollubar og 

Mynd 8: Blágrýtisholt sem liggur út í Kistuhöfða (Amundsen, 2019). 
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Mynd 9: Þróun íbúafjölda Hvanneyrar árin 2001-2020 (Hagstofa 
Íslands, e.d.) 
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ferðaþjónustufyrirtækið Coldspot. Ýmis þjónusta hefur verið í boði á Hvanneyri í gegnum 

árin sem hætt hefur starfsemi. Þar má nefna t.d. kaffihúsarekstur í Skemmunni, 

kertaverkstæðið Kertaljós, smávöruverslunina Kollubúð og Hótel Sól, sem rekið var í 

nemendagörðum Lbhí (Guðmundur Hallgrímsson, munnleg heimild, 15. mars 2021). 

4.2.3 Gönguleiðir 

Í aðalskipulagi Borgarbyggðar 2010-2022 kemur fram að áhersla er lögð á að draga eigi úr 

notkun einkabílsins innan Hvanneyrar með því að efla einfalt, greitt og öruggt net göngu- og 

hjólreiðastíga. Einnig á að gera votlendissvæði aðgengileg fyrir náttúruupplifun og fræðslu 

(Borgarbyggð, 2011). Í dag er ágætt stígakerfi um Hvanneyri en margt væri hægt að gera 

betur og aðgengilegra. Mörg svæði eru óaðgengileg yfir vetrarmánuðina vegna bleytu og/eða 

drullu. Flestir stíganna eru akfærir enda eru margir þeirra í raun túnvegir, þ.e. vegir fyrir 

vinnuvélar til þess að komast að túnum. Gangstéttarkerfi Hvanneyrar er ekki fullgert og eru til 

dæmis engar gangstéttir við helstu og stærstu akbrautir á svæðinu. Á korti 2, hér að neðan, má 

sjá hvernig stígakerfið er í dag. 



16 
 

 

Kort 2: Gönguleiðir um Hvanneyri árið 2021. 
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4.2.4 Landnotkun 

Hvanneyrarbúið ehf. nýtir flest tún á jörðinni. Landnýting hefur breyst töluvert með árunum 

og hefur til dæmis nýting flæðiengjanna minnkað mjög mikið. Á sama tíma hefur mikið af 

votlendi næst Hvanneyrarþorpinu verið ræst fram og tún búin til. Úthaginn suðvestan við 

þorpið er að mestu nýttur fyrir hrossabeit en að öðru leyti er lítil sem engin landnotkun á því 

svæði. Nokkuð er um skógrækt sunnan við þorpið og töluvert af skjólbeltum hefur verið 

komið fyrir víðsvegar meðfram túnum en tilraunir á því sviði hafa verið stundaðar á 

Hvanneyri um árabil (Egill Gunnarsson, munnleg heimild, 26. febrúar 2021). Á korti 3 má sjá 

útskýringar á landnotkun Hvanneyrar.  

 

Kort 3: Helsta landnotkun á Hvanneyri árið 2021. 



18 
 

Mynd 12: Öflugustu vindáttir yfir allt árið (Veðurstofa 
Íslands, e.d.). 

4.2.5 Veðurfar 

Á Hvanneyri getur orðið ansi kalt yfir vetrarmánuðina. Það stafar af því að á vetrum streymir 

kalt loft niður í Borgarfjörð af hálendinu í austri en þar sem sléttlendi er heldur loftið áfram að 

kólna á leið sinni að sjó. Vegna legu Hvanneyrar getur því orðið frekar kalt (Sigurbjörg Ósk 

Áskelsdóttir, 1999). 

Vindstyrkur á Hvanneyri getur orðið nokkuð 

öflugur en stefna og styrkur vinds ræðst 

mikið af landslaginu. Algengasta vindátt 

eins og sjá má á mynd 10 er úr norðaustri en 

þá kemur vindur af hálendinu og streymir 

niður Borgarfjörðinn. Vegna þess hversu 

nærumhverfi Hvanneyrar er flatt á vindurinn 

greiðan aðgang að byggðinni. Á mynd 11 

má sjá ríkjandi vindátt yfir sumarmánuðina 

en yfir daginn er hafgolan nokkuð ríkjandi. 

Á mynd 12 má svo sjá öflugustu vindáttir en 

þar er vindhraði yfir 15 m/s tekin saman. Þá koma allt aðrar niðurstöður í ljós en suð-

suðaustan áttin er lang öflugust (Veðurstofa Íslands, e.d.). 

Lega og landslag Hvanneyrar veldur því einnig að mjög snjólétt er á svæðinu en nokkur 

skafrenningur getur orðið á veturna (Sigurbjörg Ósk Áskelsdóttir, 1999). Má því segja að 

vindstyrkur og lega Hvanneyrar hafi bæði kosti og galla. Lítið skjól er fyrir vind og kulda en á 

móti festir ekki mikinn snjó.  

Mynd 10: Algengustu vindáttir yfir allt árið (Veðurstofa 
Íslands, e.d.). 

Mynd 11: Algengustu vindáttir yfir sumarið að degi til 
(Veðurstofa Íslands, e.d.). 
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4.3 Friðland fugla 
Hvanneyrarjörðin var friðuð sem búsvæði blesgæsar árið 2002 en svæðið er mikilvægasti 

áningarstaður grænlenska blesgæsastofnsins á Íslandi. Verndarsvæðið Andakíll (kort 4) var 

stækkað árið 2011 og er nú 3.086 ha. að stærð, og nær yfir 14 jarðir í Andakíl. Á vef 

Stjórnartíðinda var birt auglýsing nr. 338/2011 um verndun búsvæðis fugla í Andakíl. Í 2.gr 

segir: 

„Markmið friðlýsingarinnar er að varðveita og viðhalda náttúrulegu ástandi fjölbreytts votlendis og 

búsvæða blesgæsa og fjölda annarra fuglategunda og að vernda líffræðilega fjölbreytni svæðisins. 

Ennfremur er markmið friðlýsingarinnar að tryggja rannsóknir og vöktun á lífríki svæðisins með áherslu 

á búsvæði fugla og votlendi. Með friðlýsingunni er einnig tryggt aðgengi almennings að landsvæðinu til 

náttúruskoðunar og fræðslu.“ (Umhverfisstofnun, 2011). 

Eins og kom fram í markmiðum þessa verkefnis er nauðsynlegt að styrkja og efla vitund um 

friðland fugla í Andakíl og mikilvægi þess, en það er einmitt eitt af markmiðum 

friðlýsingarinnar. Með því að byggja upp innviði er hægt að tryggja aðgengi almennings að 

landsvæðinu til náttúruskoðunar og fræðslu. 

Kort 4: Afmörkun Hvanneyrar og friðlandsins Andakíls. 
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Innan verndarsvæðis Andakíls hafa fundist yfir 130 tegundir háplantna, um 50 tegundir af 

mosa og 25 tegundir af fléttum. Gulstör má finna á flæðiengjunum en í Evrópu finnst hún 

einungis á Íslandi. Á verndarsvæðinu verpa um 40 mismunandi fuglategundir en 63 tegundir 

hafa verið taldar á svæðinu. Á haustin og vorin er blesgæs mest áberandi en hún stoppar á 

Hvanneyri í nokkrar vikur í fæðuleit á ferð sinni á milli varpstöðva á Grænlandi og 

vetrarstöðva á Írlandi og Skotlandi. Talið er að yfir 10% af heildarstofni gæsanna hafi 

viðkomu í Andakíl (Umhverfisstofnun, 2019). Brandönd hefur einnig gert sig heimkomna við 

Hvanneyri en hún hóf varp í Borgarfirði árið 1992. Í dag verpir hún víða um land en stærsta 

varpstöðin er í Borgarfirði þar sem um 160 pör verptu árið 2017 (Tierney o.fl., 2020).  

4.4 Ramsar-samningurinn 
Andakíll er skráður á lista Ramsar-samningsins yfir alþjóðlega mikilvæg votlendissvæði. 

Samningurinn er kenndur við borgina Ramsar í Íran þar sem hann var undirritaður árið 1971. 

Á Íslandi öðlaðist samningurinn gildi árið 1978 og með því skuldbundu Íslendingar sig til að 

fara eftir ákvæðum hans. Þau tilnefna meðal annars votlendissvæði sem henta, sem sett eru á 

lista samningsins. Leitað er eftir að stuðlað sé að skynsamlegri nýtingu þeirra, að stofnuð séu 

friðlönd á votlendissvæðum og viðkomandi land tekur þátt í alþjóðlegu samstarfi um 

votlendisverndun viðkomandi svæðis. Alls hafa sex svæði á Íslandi verið samþykkt á lista 

Ramsar. Í samningnum eru votlendissvæði skilgreind mjög víðtækt og nær hugtakið m.a. yfir 

mýrar, flóa, fen og vötn með fersku, ísöltu eða söltu vatni. Ramsar-svæði sem skilgreint er 

sem búsvæði vatnafugla sérstaklega þarf að vera búsvæði fyrir minnst 20.000 votlendisfugla 

eða fyrir meira en 1% af ákveðnum fuglastofni til að teljast alþjóðlega mikilvægt og uppfyllir 

Andakíll það ákvæði með blesgæsinni. Andakíll hefur hátt verndargildi bæði á íslenskan og 

alþjóðlegan mælikvarða þar sem svæðið er mikilvægt bú- og fæðusvæði fyrir fjölda 

fuglategunda. Auk þess er svæðið eitt af mikilvægustu fæðusvæðum grænlensku 

blesgæsarinnar en eins og áður kom fram er talið að um 10% stofnsins hafi viðkomu í Andakíl 

(Umhverfisstofnun, 2019). 

4.5 Rannsóknir á fuglum í Andakíl 
Vorið 2017 komu tveir erlendir fuglafræðingar, Rachel Stroud og Niall Tierney, til 

Hvanneyrar en Landbúnaðarháskóli Íslands hlaut styrk frá Markaðsstofu Vesturlands til þess 

að hanna svæði til fuglaskoðunar. Fuglafræðingarnir höfðu unnið að vöktun og rannsóknum á 

fuglalífi Andakíls. En markmiðið var að koma með tillögur að góðum stöðum á svæðinu til 

fuglaskoðunar og hvers konar fræðsla gæti farið fram á hverjum stað fyrir sig. Efnið var tekið 

saman og sett upp í skýrsluna „Guidelines for the provision of birdwatching and bird study 
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facilities in Hvanneyri“. En um er að ræða eina viðamestu athugun sem gerð hefur verið á 

svæðinu í þessum efnum (Umhverfisstofnun, 2019). Helstu áherslur í þessari skýrslu 

fuglafræðinganna eru að útskýra mikilvægi náttúru og dýralífs Hvanneyrar, stöðu fuglalífs þar 

allt árið um kring og verndun viðkvæmra búsvæða með góðri aðgangsstýringu. Í seinni hluta 

skýrslunnar er svo varpað fram hugmyndum að innviðum til fuglaskoðunar en þar má til 

dæmis nefna upplýsingamiðstöð í Halldórsfjósi, fuglaskoðunarskýli við Vatnshamravatn og 

tillögur að þremur gönguleiðum. Að lokum er svo farið yfir ráðleggingar varðandi 

uppsetningu og hönnun á innviðum eins og til dæmis varðandi fræðsluskilti og 

fuglaskoðunarskýli (Tierney og Stroud, 2017). Hugmyndin að þessu B.S.-verkefni kveiknaði 

að mestu út frá þessum hugmyndum fuglafræðinganna. En höfundi fannst vanta upplýsingar 

um önnur áhugaverð atriði sem finna má á Hvanneyri eins og t.d. sögu staðarins og bygginga 

og tengja þessi atriði við íbúa, skóla og ferðamenn. 

4.6 Rannsóknir og tilraunir á Hvanneyri 

 

Mynd 13: Tilraunareitir við Ásgarð í júlí 2020. 

Ýmsar tilraunir og rannsóknir hafa verið stundaðar á Hvanneyri allt frá upphafi 

Búnaðarskólans árið 1889 en fyrst um sinn var ekki mikið fjármagn sett í þennan málaflokk. 

Þegar Halldór Vilhjálmsson varð skólastjóri árið 1907 fóru af stað margs konar rannsóknir, en 

hann var sérstaklega áhugasamur um rannsóknir á heyi og búfé. Fyrsta alvöru-tilraunin með 

búfé var gerð á árunum 1912-14. Var þá gerð flokkatilraun með mjólkurkýr, sem var sú fyrsta 

sinnar tegundar hér á landi. Ýmsar fleiri tilraunir voru gerðar á þessum árum en yfirleitt voru 

þetta einhvers konar fóður- og jarðræktartilraunir. Um 1950 var fyrst farið að veita fé til 

landbúnaðartilrauna á Hvanneyri og laðaði það að unga kennara og tilraunafólk, sem hóf störf 

við skólann. Áburðatilraunir urðu fyrirferðarmiklar á þessum tíma en fjölbreytni tilrauna jókst 

jafnt og þétt á þessum árum. Tilraunir með jarðrækt, matjurtir, skjólbelti, búfé, kynbætur, 

verkfæraprófanir og efnarannsóknir eru eitt af því sem stundað hefur verið á Hvanneyri 
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(Guðmundur Jónsson, 1979). Á Hvanneyri í dag má helst nefna tilraunir í jarðrækt en 

Jarðræktarmiðstöð Lbhí hefur verið starfrækt þar í nokkur ár. Helst er verið að stunda 

rannsóknir á yrkjum túngrasa og korns (mynd 13), áburðarannsóknir, jarðvinnslurannsóknir, 

ásamt að tilraunir eru gerðar með sláttutíma og nýjar tegundir af byggi og höfrum eru 

prófaðar. Á korti 5 má sjá hvar helst er að finna tilraunasvæði á Hvanneyri en nokkrar 

tilraunir eru færanlegar, þ.e. þær eru ekki á sama stað mörg ár í röð (Jónína Svavarsdóttir, 

munnleg heimild, 26. febrúar 2021). 

4.7 Viðkvæm svæði 
Mjög mikilvægt er að huga að viðkvæmum svæðum í skipulagsgerð þar sem nauðsynlegt er 

að vernda líffræðilegan fjölbreytileika á hverju svæði fyrir sig. Of mikið rask á mikilvægum 

búsvæðum getur haft slæm áhrif og geta heilu vistkerfin hreinlega hrunið. Nauðsynlegt er því 

að skipuleggja svæðin með verndun í huga (Marsh, 1997). 

Fuglar eru viðkvæm dýr og getur minnsta rask haft áhrif á líf þeirra. Nauðsynlegt er að huga 

að áhrifum manna á fuglana en mikilvægt er að þeir verði ekki fyrir mikilli truflun í daglegum 

athöfnum. Í rannsókn sem gerð var á fuglalífi í Andakíl sumarið 2017, kom í ljós að nokkur 

svæði eru viðkvæmari en önnur og þarf að halda fólki frá þeim svæðum. Á sama tíma henta 

Kort 5: Staðsetning helstu tilraunareita sumarið 2020. 
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nokkur svæði betur fyrir umferð manna þar sem hægt væri að koma upp 

fuglaskoðunaraðstöðu. Á korti 6 má sjá svæði sem eru viðkvæm fyrir mannaferðum en á 

þessum svæðum er að finna viðkvæm búsvæði fugla (Tierney og Stroud, 2017). Nokkrar 

fuglategundir sem eru á válista halda sig við Andakíl en það eru meðal annars haförn, 

gargönd, brandugla og svartbakur, og er nauðsynlegt að tryggja öryggi þessara tegunda. 

Takmarka þarf truflun á varpsvæðum á varptíma, sem er 20. apríl til 20. júlí en það er hægt 

með því að takmarka umferð fólks um varplönd á þessum tíma (Umhverfisstofnun, 2019). Í 

samþykkt um hunda- og kattahald í Borgarbyggð kemur fram að leyfi þarf til kattahalds og 

eigendum katta ber að taka tillit til fuglalífs á varptíma, og jafnvel takmarka útiveru þeirra að 

næturlagi (Borgarbyggð, 2007). 

Jarðvegur Íslands er einnig 

viðkvæmur og sérstaklega á svæðum 

þar sem áhrif frost og þíðu gætir. Það 

hefur þau áhrif að jarðvegurinn er 

stanslaust á hreyfingu og getur eitt 

fótspor á röngum stað haft mikil áhrif 

og skilið eftir sig djúpt sár í 

jarðveginn (mynd 14). Einnig geta 

svæði þar sem búfé er beitt verið 

viðkvæm fyrir raski. Nauðsynlegt er 

að fólk haldi sig innan gönguleiða, 

sérstaklega á vorin þegar jarðvegurinn er að jafna sig eftir veturinn. Einnig þarf að huga að 

því að of mikil umferð fólks getur haft slæm áhrif og þarf að fylgjast með þolmörkum svæða. 

Grípa þarf til aðgerða ef jarðvegur fer að láta undan of mikilli umferð. Vegna veðurfars 

Íslands, mikilla vinda og hægt vaxandi gróðurs er jarðvegseyðing oft mikið vandamál, sem 

getur leitt til eyðingar búsvæða, bæði plantna og dýra (Tierney og Stroud, 2017).  

Viðkvæmar tilraunir og rannsóknir eru stundaðar víðsvegar um Hvanneyri. Eftir viðtal við 

Jónínu Svavarsdóttur kom í ljós að nokkur svæði eru viðkvæmari en önnur. Á korti 5 mátti sjá 

hvar helstu rannsóknirnar eru staðsettar þar sem fólk þarf að sýna aðgát. Hins vegar eru 

rannsóknareitir sem hægt væri að leyfa fólki að skoða, en þá er nauðsynlegt að setja 

varúðarskilti þar sem fólk er beðið um að virða rannsóknir og ganga varlega um svæðið. 

Einnig benti Jónína á að við byggingar eins og t.d. Jarðræktarmiðstöð og Bútæknihúsið er 

Mynd 14: Í þíðu getur jarðvegur verið viðkvæmur, mars 2021. 
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Kort 6: Viðkvæm svæði fugla og tilrauna. 

mikil umferð vinnuvéla á sumrin og gæta þarf varúðar á þeim svæðum en þau má sjá á korti 6 

(Jónína Svavarsdóttir, munnleg heimild, 26. febrúar 2021).  

4.8 Flæðiengi 
 Tvær stórar ár renna við Hvanneyri, fram í botn Borgarfjarðar en það eru Hvítá og Andakílsá. 

Báðar þessar ár bera með sér mikið af náttúrulegum næringarefnum niður á láglendið þar sem 

þau falla niður á árbotninn. Með tímanum safnast upp þessi framburður og efnin hlaðast upp 

og mynda eyrar. Þegar landið nær nógu hátt yfir vatnsyfirborði ánna grær það upp og er 

náttúrufar þessara svæða mjög sérstakt (Ragnhildur Helga Jónsdóttir o.fl., 2012). Þetta er 
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einmitt það sem hefur gerst við Hvanneyri en þar liggja víðáttumikil engi mjög lágt í landinu 

við árbakkana. Eins og áður kom fram vex gulstör á engjunum, sem þekkt er sem drottning 

engjagróðurs en í Evrópu vex gulstör aðeins á Íslandi (Umhverfisstofnun, 2019). Nokkrum 

sinnum á ári flæða árnar yfir bakka sína, yfir engin og skilja þar eftir sig næringarefni, sem 

frjóvga jarðveginn á engjunum (Bjarni Guðmundsson, 1989). Þess vegna kallast þetta 

flæðiengi. Á heyskapartíma voru þessi flóð skaðleg en nokkrir flóðvarnargarðar voru reistir 

við ystu mörk engjanna við Hvítá. Flæðiengin voru gullkista Hvanneyrar og forsenda fyrir því 

að búskapur hófst þar en vegna engjanna var Hvanneyri talin ein besta bújörð landsins 

(Guðmundur Jónsson, 1979). 

Flæðiengin eru í heild rúmlega 

150 ha. en í dag eru um 33 ha. 

af þeim nýttir í heyskap (kort 

7). Miðað við gæðastaðla á 

fóðri fyrir búfénað er heyið af 

engjunum ekki það besta, en 

ungir kálfar fá að gæða sér á 

því. Gerð hefur verið tilraun til 

að beita kúm á engin, en þær 

áttu það til að stinga af út á 

leirurnar í Hvítá þegar fjaraði 

út. Var þeirri tilraun því hætt 

fljótlega (Egill Gunnarsson, 

munnleg heimild, 26. febrúar 

2021).  

4.9 Saga Hvanneyrar 
Hvanneyri er landnámsjörð en Skalla-Grímur nam land í Borgarfirði. Hann gaf Grími hinum 

háleyska landið sem liggur á milli Andakílsár og Grímsár og var höfuðból hans á Hvanneyri. 

Jökuláin Hvítá rennur neðan við Hvanneyri og á árum áður var hún aðal-samgönguleiðin á 

milli Hvanneyrar og Borgarness. Bátalendingin var við vestari enda flæðiengjanna en bátar 

gátu siglt upp í læk sem heitir Skipalækur (mynd 15) og lagt þar að (Guðmundur Jónsson, 

1979). Enn í dag má sjá móta fyrir læknum. Eftir að Hvítárbrúin var byggð árið 1928 við 

Ferjukot (Vegagerðin, 2017), lögðust bátaflutningar alveg af á Hvítá. Hvanneyrarbærinn stóð 

Kort 7: Afmörkun flæðiengja og nýting þeirra árið 2020.
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hátt í landinu, uppi á holti, og þegar gamla bæjartorfan reis í kringum aldamótin 1900 var 

sjóleiðin enn þá aðal aðkomuleiðin. Þess vegna standa byggingarnar tignarlega á holtinu. 

Hugmyndin var að falleg framhlið húsanna tæki á móti fólki þegar það kæmi að Hvanneyri. 

Árið 1905 var fyrst lagður vegur heim að Hvanneyri að norðan sem var aðalheimreiðin í yfir 

hálfa öld. Árið 1975 var svo nýr vegur skipulagður suðaustan við þorpið sem í dag er aðal-

aðkomuleið að Hvanneyri (Guðmundur Jónsson, 1979).  

4.10 Friðun bæjartorfunnar 
Árið 2012 voru sett sérstök lög sem áttu að tryggja verndun menningarminja og íslensks 

menningararfs. Til menningarminja teljast til dæmis fornminjar, menningar- og 

búsetulandslag, hús, kirkjugripir, skip, samgöngutæki og fleira sem tengist menningarsögu 

þjóðarinnar (Lög um menningarminjar nr. 80/2012). Árið 2015 ákvað forsætisráðherra að 

friðlýsa gömlu bæjartorfuna á Hvanneyri, sem merkilegt búsetulandslag með mikið 

menningarsögulegt gildi (Minjastofnun Íslands, e.d.). Hugtakið búsetulandslag var lengi notað 

sem samheiti fyrir menningarlandslag en á síðari árum hefur búsetulandslag verið skilgreint 

sem ákveðin tegund af menningarlandslagi þar sem búseta og hefðbundnir atvinnuvegir hafa 

skilið eftir ummerki í landinu. Þetta á við um atvinnuvegi tengda bæði sjó og landi. 

Búsetulandslagið er í raun sveitabæirnir og öll mannvirki sem tilheyra þeim, hvort sem það 

eru vegir, tún, veiðistaðir, örnefni, sögur eða minningar sem tengjast þessu (Orri Vésteinsson, 

2020). Minjastofnun Íslands gerði úttekt á Hvanneyri og lagði til að afmarkað svæði yrði 

friðlýst sem merkilegt búsetulandslag. Þá er átt við gömlu húsin á bæjartorfunni, ásýnd 

Mynd 15: Frá Skipalæk, bæjartorfan á Hvanneyri í baksýn. 
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staðarins, mannvistarleifar, Frúargarðurinn, ferjustaðurinn við Skipalæk og fyrri aðkomuleiðir 

heim að bænum en á korti 8 má sjá þessa afmörkun nánar (Minjastofnun Íslands, e.d.). 

Samkvæmt 29.gr laga um menningarminjar eru öll hús og mannvirki friðuð sem eru 100 ára 

eða eldri (Lög um menningarminjar nr. 80/2012). Er því í raun tvöföld friðun á flestum húsum 

bæjartorfunnar. Sérstök húsafriðun er á Skemmunni, kirkjunni, Hjartarfjósi, skólastjórahúsi, 

gamla skóla og leikfimihúsi. Enn eru um átta ár í að Halldórsfjós fái húsafriðun nema lögum 

verði breytt fyrir þann tíma.  

Kort 8: Afmörkun friðunar á bæjartorfunni. 
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4.11 Húsagreining 

4.11.1 Stofnun skóla og húsakostur 

 

Kort 9: Húsgreining á bæjartorfunni. 

Flæðiengin voru forsendan fyrir því að búnaðarskóli var stofnaður á Hvanneyri árið 1889 en 

skólinn keypti Hvanneyrarjörðina af Borgarfjarðarsýslu. Í þeim kaupum fylgdi heimajörðin 

ásamt hjáleigum og grasbýlum, sem saman mynduðu Hvanneyrarhverfið. Skólinn fékk nafnið 

Búnaðarskóli Suðuramtsins en á Hvanneyri var amtmannssetur frá því um aldamótin 1800 til 

ársins 1907 en þá tók ríkissjóður við Hvanneyrarjörðinni. Húsakostur á jörðinni þótti mjög 
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slæmur og ekki í ástandi fyrir skólahald. Túnin voru öll ógirt og mörg þeirra í mikilli órækt. 

En strax á fyrstu árum skólans var ráðist í úrbætur á jörðinni. Vorið 1889 var fyrsta hús 

búnaðarskólans byggt en það var aðal-skólahúsið. Árið 1907 tók ríkið við rekstrinum og var 

nafni skólans breytt í Bændaskólann á Hvanneyri. Fyrstu árin voru 10-20 drengir við skólann 

þar sem þeir lærðu aðallega jarðrækt og gripahirðingu og var námið að mestu leyti verklegt. 

Námið þróaðist með árunum og nemendum fjölgaði jafnt og þétt (Guðmundur Jónsson, 1979). 

Árið 1947 hófst háskólakennsla í búvísindum við Bændaskólann. Það var í fyrsta skipti hér á 

landi þar sem háskólanám var í boði fyrir utan Háskóla Íslands. Árið 1999 varð nafnabreyting 

á Bændaskólanum á Hvanneyri en með lagasetningu það ár varð til Landbúnaðarháskólinn á 

Hvanneyri (Landbúnaðarháskóli Íslands, e.d.). Breyting varð á starfsemi skólans aftur árið 

2005 en þá sameinuðust Landbúnaðarháskólinn á Hvanneyri, Garðyrkjuskólinn á Reykjum og 

Rannsóknastofnun landbúnaðarins í eina stofnun og úr varð Landbúnaðarháskóli Íslands 

(Stjórnarráð Íslands, 2005). Á korti 9 má sjá þær byggingar sem greindar verða hér á næstu 

blaðsíðum. 

4.11.2 Skólastjórahúsið 

Margar byggingar hafa staðið á grunni 

skólastjórahússins. Kenningar eru um að á 

þessum blett hafi staði fyrsta byggð 

Hvanneyrar eða byggð Gríms hins háleyska 

(Elín Ósk Hreiðarsdóttir, 2009). Árið 1889 

var fyrsta skólahúsið byggt, sem hýsti 

nemendur, kennara og kennslustofur. Árið 

1903 brann þessi bygging til kaldra kola. 

Árið 1904 var nýtt skólahús reist á sama 

grunni, sem einnig var nýtt sem 

skólabygging og íbúðarhús. Árið 1917 brann það hús einnig til kaldra kola. Ekkert manntjón 

varð í eldsvoðunum en eignartjón var mikið. Byggingin sem stendur í dag (mynd 16) er frá 

árinu 1920 og var teiknuð af Guðjóni Samúelssyni, húsameistara ríkisins. Í íbúðarhúsinu var 

lengi íbúð skólastjóra ásamt íbúðum starfsfólks (Guðmundur Jónsson, 1979), (Bjarni 

Guðmundsson, 1989). Í dag er húsið nýtt sem íbúðar- og skrifstofuhúsnæði.  

4.11.3 Mjólkurskólinn 

Mjólkurskólinn var stofnaður á Hvanneyri árið 1900 og var ætlaður fyrir stúlkur að læra 

mjaltir, meðferð mjólkur, osta- og smjörgerð. Danskur mjólkurfræðingur að nafni Grönfeldt 

Mynd 16: Skólastjórahúsið í júní 2020. 
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var ráðinn til mjólkurmeðferðarkennslu og starfaði við Mjólkurskólann á Hvanneyri frá 

upphafi til enda. Þann 1. nóvember árið 1900 hófst starfsemi hans og á fyrsta námstímabili var 

einungis einn nemandi. En fljótlega fór þeim að fjölga. Bygging fyrir skólann var reist árið 

1901 og stóð rétt suðvestan við aðal-skólabygginguna (Skólastjórahúsið) eða í miðjum 

Frúargarðinum (mynd 17). Húsið var reist að danskri fyrirmynd en danska búnaðarfélagið 

hafði nokkru áður sent uppdrátt og 

leiðbeiningar varðandi skipulag 

mjólkurskóla. Í október árið 1903 brann 

Mjólkurskólinn og skólahúsið til kaldra kola. 

Ekki fékkst fjármagn til þess að endurreisa 

skólann en í kjölfarið var hann fluttur til 

Reykjavíkur og þar með lauk sögu 

Mjólkurskólans á Hvanneyri (Bjarni 

Guðmundsson, 2016).  

4.11.4 Gamli skólinn 

Skólahúsið var byggt á árunum 1910-11 (mynd 18) eftir teikningu Rögnvalds Ólafssonar, 

húsameistara. Byggingin var stílhrein og reisuleg og blasti við gestum, sérstaklega þeim sem 

komu sjóleiðina (Bjarni Guðmundsson, 1995). Allt skólahald flutti þangað úr íbúðarhúsinu 

(Skólastjórahúsinu). Í kjallara hússins var mötuneyti nemenda og þvottahús og á fyrstu hæð 

voru kennslustofur. Á tveimur efstu hæðum voru heimavistarherbergi fyrir nemendur. Með 

byggingu þessa nýja skólahúss komst 

Hvanneyrarskóli í röð fremstu skóla 

landsins þegar litið er til 

kennsluaðstöðu og heimavistar. Þegar 

mest lét bjuggu 55 búfræðinemar í 

húsinu (Guðmundur Jónsson, 1979). 

Húsið hefur lítið breyst í gegnum 

tíðina en í dag er byggingin nýtt fyrir 

fjarnema sem geta leigt sér herbergi 

þegar þeir þurfa að mæta í háskólann. 

Ennþá eru kennslustofur til staðar í 

húsinu en þær eru lítið notaðar. 

Mynd 17: Tilgátumynd Bjarna Guðmundssonar af 
húsaskipan á Hvanneyri árið 1903, mjólkurskólinn er til 
vinstri (Bjarni Guðmundsson, 2016).

Mynd 18: Gamli skóli, júlí 2020. 
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4.11.5 Leikfimihúsið 

Leikfimihúsið var byggt sumarið 1911 (mynd 19) að mestu leyti úr afgöngum frá smíði 

skólahússins, sem byggt var árið áður. Halldór Vilhjálmsson, skólastjóri, vildi koma upp góðri 

aðstöðu til leikfimikennslu, sem var eitt af hans hjartans málum. Í nýútgefnum 

bændaskólalögum frá 1905 voru skólar skyldugir til að bjóða upp á leikfimi- og 

glímukennslu. Það sárvantaði því leifimihús á Hvanneyri því engin aðstaða var til staðar. Til 

að byrja með var loftið í skemmunni nýtt fyrir leikfimikennslu eða þar til húsið var tilbúið. 

Húsið var byggt að danskri fyrirmynd eftir uppdrætti Einars Erlendssonar, byggingarmeistara. 

Gluggar á suðurhlið voru látnir ná alveg niður í gólf en það var gert til þess að sólin gæti 

skinið á gólfið og sótthreinsað það. 

Leikfimihúsið var einnig nýtt sem 

fyrirlestra- og samkomuaðstaða og í mörg ár 

var þetta stærsta samkomuhúsið í 

Borgarfirði (Bjarni Guðmundsson, 1995). Í 

dag er húsið meðal elstu íþróttahúsa landsins 

sem enn er í notkun (Guðlaug Erna 

Jónsdóttir og Guðmundur Lúther 

Hafsteinsson, 2012).  

4.11.6 Frúargarðurinn 

Um leið og staðsetning skólahússins var ákveðin var á sama tíma mælt fyrir byggingu 

leikfimishúss og saman áttu þá byggingarnar þrjár, skólahús, skólastjórahús og leikfimihús, að 

mynda ferning sem nýta átti sem garð. Fljótlega eftir að skólahúsið reis var steyptur veggur 

umhverfis fyrirhugaðan garð (Bjarni Guðmundsson, 1995). Garðurinn átti að vera nýttur til 

kennslu í Búnaðarskólanum, og var skipt upp 

í nokkra hluta. Þar átti að koma upp 

matjurtargarði, grasagarði og trjágarði. Árið 

1939 skipulagði Lilja Sigurðardóttir frá 

Víðivöllum í Skagafirði garðinn sem 

skrúðgarð í tilefni 50 ára afmælis skólans og 

fékk garðurinn þá það form sem  hann hefur 

nú. Sama ár var settur upp 

grjóthleðsluveggur í miðjum garðinum, sem 

myndar skeifu og sést vel á mynd 20. Á 

Mynd 19: Íþróttahúsið í desember 2019. 

Mynd 20: Úr Frúargarðinum með skólastjórahúsið í 
bakgrunni, júlí 2020. 
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svipuðum tíma var svo gosbrunnur settur í garðinn og stígar lagðir (Einar E. Sæmundsen, 

2018). Brjóstmyndir standa í garðinum til minningar um nokkra þeirra skólastjóra sem 

störfuðu við skólann. Elsta styttan er höggmynd af Halldóri Vilhjálmssyni fyrrum skólastjóra. 

Á 50 ára minningarhátíð skólans árið 1939 var styttan afhjúpuð (Bjarni Guðmundsson, 1995). 

Nafnið Frúargarðurinn varð ekki til fyrr en á tímum Ragnhildar Ólafsdóttur, sem var 

skólastjórafrú á árunum 1947-1972 en hún var eiginkona Guðmundar Jónssonar skólastjóra. 

Ragnhildur notaði garðinn oft til útiveru, sérstaklega til sólbaða. Hún var ekki hrifin af því að 

starfsfólk og nemendur skólans væru að flykkjast í garðinn í hléum sínum enda þótti henni 

mjög vænt um garðinn og hugsaði vel um hann. Lá þá beint við að kalla garðinn Frúargarðinn 

og hefur nafnið haldist að mestu síðan þá. Árið 1996 var garðurinn orðinn illa farinn eftir 

hirðuleysi og illviðri og var hann þá endurgerður. Grjóthlaðna skeifan var endurhlaðin og 

upprunalegi veggurinn umhverfis garðinn, sem reistur var 1911, fjarlægður (Einar E. 

Sæmundsen, 2018).  

4.11.7 Hvanneyrarkirkja 

Á Hvanneyri hefur verið kirkja í margar 

aldir. Fyrstu rituðu heimildir um kirkju á 

Hvanneyri má finna í Kirknaskrá Páls frá 

árinu 1257. Í miðjum kirkjugarðinum stóð 

torfkirkja til ársins 1896. Sú kirkja var orðin 

ónothæf og var síðustu árin notuð sem 

geymsla (Elín Ósk Hreiðarsdóttir, 2009). 

Árið 1893 var reist ný kirkja uppi á 

Kirkjuhól, sunnan við kirkjugarðinn. Eftir 

úttekt á þessari nýju kirkju sumarið 1894 

kom í ljós að um algjöra hrákasmíð var að ræða. Hún lak, þakjárn var illa lagt og kirkjan 

ómáluð að utan. Það kom því ekki á óvart þegar kirkjan fauk nánast upp af grunni í ofsaveðri 

haustið 1902. Stór hluti braksins lenti norð-vestan við kirkjugarðinn og var ákveðið að reisa 

nýja kirkju þar, sem Rögnvaldur Ólafsson teiknaði og var hún vígð árið 1905. Kirkjan 

tilheyrði Hvanneyrarjörðinni, um bændakirkju var að ræða og færðist hún því til 

Bændaskólans þegar Hvanneyrarjörðin var keypt fyrir skólann. Í dag er kirkjan því eign 

Landbúnaðarháskólans en er notuð sem kirkja Hvanneyrarsóknar. Þegar spænska-veikin gekk 

árið 1918 bjuggu starfsmenn skólabúsins einangraðir í kirkjunni og sluppu þannig undan 

veikinni (Guðmundur Jónsson, 1979).  

Mynd 21: Hvanneyrarkirkja og flæðiengin í fjarska, 
desember 2019. 
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Mynd 22: Skemman í júlí 2020. 

4.11.8 Skemman 

Gamla torfkirkjan, sem stóð í miðjum 

kirkjugarðinum, hafði verið notuð sem 

geymsla síðustu ár hennar en árið 1896 var 

Skemman byggð (Elín Ósk Hreiðarsdóttir, 

2009). Þá mátti ekki lengur nota kirkjuna 

fyrir geymslu og þurfti því nýja 

geymsluskemmu. Eftir að íbúðar- og 

skólahúsið brann árið 1903 var Skemman 

lagfærð og flutti allt heimilisfólk þar inn. Var 

því Skemman nýtt sem íbúðarhús í meira en ár eða þar til nýtt íbúðarhús var byggt. 

(Guðmundur Jónsson, 1979). Árið 1993 brann Skemman og eyðilagðist algjörlega að innan. 

Hefur hún nú verið endurbyggð og stendur enn (mynd 22). Hún er í dag elsta bygging 

Hvanneyrar. Í dag er hún notuð sem safnaðarheimili kirkjunnar en síðustu ár hefur verið rekið 

þar kaffihús. 

4.11.9 Hjartarfjós 

Hjartarfjós er önnur elsta byggingin á 

Hvanneyri en það var reist árið 1900 og 

nefnt eftir Hirti Snorrasyni, sem var 

skólastjóri Búnaðarskólans árin 1894-1907. 

Fjósið rúmaði 16 nautgripi og 8 kálfa. Ári 

seinna var fjósið svo stækkað og rúmaði þá 

um 40 kýr og 8 kálfa. Þarna lærðu nemendur 

að mjólka en mjólkurvörurnar voru svo 

unnar í Mjólkurskólanum. Þegar dráttarvélar 

og stærri verkfæri komu til sögunnar var 

fjósinu breytt í verkstæði, sem síðar var breytt í slökkvistöð. Í dag er þar starfrækt verkstæði. 

Árið 1903 voru hlöður byggðar við fjósið, sem voru að mestu rifnar niður árið 1930. 

Hlöðugrunnurinn var lengi notaður sem hestarétt og árið 1949 var svo þak sett ofan á réttina 

(Guðmundur Jónsson, 1979). Fékk sú bygging þá sama útlit og fjósið en í dag hýsir gamla 

hestaréttin skemmtistaðinn Kollubar (mynd 23).  

Mynd 23: Halldórsfjós til vinstri, hestaréttin/Kollubar til
hægri, júlí 2020. 
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Mynd 25: Hvanneyrarfjós í mars 2021.

4.11.10 Halldórsfjós 

Halldórsfjós heitir í höfuðið á Halldóri 

Vilhjálmssyni, sem var skólastjóri 

Búnaðarskólans á árunum 1907-1936. Fjósið 

var reist á árunum 1928-29 (mynd 24) eftir 

teikningu Guðjóns Samúelssonar, og þótti þá 

mjög stórt og vandað. Fjósið rúmaði um 80 

gripi ásamt mjaltabás, haughúsi, þvaggryfju 

og stórri hlöðu (Guðmundur Jónsson, 1979). Fjósið var í notkun til ársins 2004 en þá var nýtt 

fjós byggt austan við Hvanneyrarþorpið. Árið 2014 opnaði Landbúnaðarsafn Íslands sýningu í 

Halldórsfjósi og er sjálft fjósið stærsti sýningargripurinn (Landbúnaðarsafn Íslands, e.d.). Þar 

er einnig að finna Ullarselið sem selur handverk og fróðleik úr sveitinni. Nýlega hefur verið 

opnuð gestastofa fyrir friðland fugla í Andakíl í gömlu hlöðunni með ýmsum fróðleik. 

4.11.11 Hvanneyrarfjós 

Hugmyndir að nýju kennslu- og tilraunafjósi á Hvanneyri (mynd 25) fóru á flug árið 1999 og 

hófust framkvæmdir árið 2002 um 500 metrum norðaustan við Halldórsfjós (Vísir, 2004). 

Magnús Sigsteinsson hjá byggingaþjónustu Bændasamtaka Íslands var valinn sem 

aðalhönnuður en fjölmargir aðrir komu að hönnun og ráðgjöf. Fjósið er mun nútímalegra en 

áður þekktist og góð aðstaða fyrir bæði gripi og fólk. Kennsluaðstaða er fyrir nemendur en 

einnig endurmenntunaraðstaða fyrir starfandi bændur. Hugað var sérstaklega að móttöku hópa 

við hönnun fjóssins og var sett upp sérstakt móttökurými á annarri hæð þar sem sjá má yfir 

fjósið í gegnum stóra glugga 

(Framkvæmdasýsla ríkisins, 2005). 

Árið 2008 var settur upp 

mjaltaþjónn sem getur þjónað 65-70 

kúm (Búnaðarsamband Suðurlands, 

e.d.). Í dag er búreksturinn aðskilinn

frá starfsemi Landbúnaðar-

háskólans en Hvanneyrarbúið ehf.

sér um rekstur kúabúsins

(Landbúnaðarháskóli Íslands, 2017).

Mynd 24: Halldórsfjós, júlí 2020.
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4.11.12 Ásgarður 

Árið 1965 hófst smíði á nýrri skólabyggingu vegna aukinnar aðsóknar og úr sér gengins 

húsakosts. Sigurjón Sveinsson og Þorvaldur Kristmundsson unnu hugmyndasamkeppni um 

nýja skólabyggingu, og tók það rúmlega 10 ár að reisa húsið. Frá árinu 1976 bjuggu allir 

nemendur skólans þar en byggingin var fyrst og fremst ætluð sem heimavist með mötuneyti 

og þvottahúsi. Aðstaða var fyrir 86 nemendur á heimavistinni og matsalurinn rúmaði allt að 

200 manns (Guðmundur Jónsson, 1979). Útlit hússins var með öðrum hætti en eldri 

skólabyggingin en upphaflega var byggingin með flötu þaki og miklu stærri en eldri húsin. 

Vegna lekavandamála var nýtt þak sett á bygginguna sem myndaði þar með stórt ris. Var það 

svo málað í sama lit og eldri byggingarnar (mynd 26). Ásgarður svipar því nú til eldri 

bygginganna (Guðlaug Erna Jónsdóttir og Guðmundur Lúther Hafsteinsson, 2012). Árið 2002 

voru teknir í notkun fyrstu nemendagarðarnir við Skólaflöt og er útlit og hæð þeirra í takt við 

Ásgarð, þ.e. hvítar, tveggja hæða byggingar með háu, rauðu þaki (Skessuhorn, 2004). Með 

þeim eru flest-allar skólabyggingar í 

svipuðum stíl, sem gefur Hvanneyri 

skemmtilegan heildarsvip. Í framhaldi hófst 

endurskipulagning á Ásgarði og útbúnar 

voru skrifstofur og kennslustofur í 

byggingunni. Árið 2007 voru svo allar 

skrifstofur Landbúnaðarháskólans fluttar í 

Ásgarð og öll starfsemi skólans var aftur 

komin undir eitt þak (Skessuhorn, 2007). 

4.12 Samantekt 
Hvít reisuleg hús með rauðum þökum gefa Hvanneyri ákveðið heildarútlit. Nokkrar byggingar 

rötuðu ekki í þessa húsakönnun og eru ýmsar ástæður fyrir því. Á gömlu bæjartorfunni voru 

tekin fyrir öll hús sem eru friðuð en einnig bættist við Mjólkurskólinn ásamt stuttri lýsingu á 

kirkjunum tveimur, sem ekki standa í dag (kort 10). Höfundi fannst saga þessara bygginga 

merkileg og eiga vel við í umfjöllun um bæjartorfuna. Byggingar sem ekki voru teknar með í 

umfjölluninni voru meðal annars Jarðræktarmiðstöð og Bútæknihúsið, Þórulág, 

rannsóknarhús og gróðurhús, sem merktar eru í ljósbleikum lit á korti 10. Þessar byggingar 

eru hluti af Landbúnaðarháskólanum en ákvörðun var tekin um að bæjartorfan, 

Hvanneyrarfjós og Ásgarður myndu duga í þeirri umfjöllun. Einnig voru íbúðarhús á 

Hvanneyri ekki tekin með, þótt mörg þeirra eigi sína sögu, er það efni í annað verkefni. 

Mynd 26: Ásgarður í rauðsmárahafi, júlí 2020. 
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Hvanneyri á sér langa og merkilega sögu allt aftur til landnáms. Eftir að Bændaskólinn var 

stofnaður árið 1889 hefur Hvanneyrarþorpið smám saman orðið til og orðið að því sem við 

þekkjum í dag. Glæsileg mannvirki standa enn á bæjartorfunni, sem minna á gamla tímann og 

hver og ein bygging á sína sérstöku sögu. Með friðun tekst að varðveita þessar merkilegu 

menningarminjar um ókomna tíð. Einstök náttúra og fjölbreytt fuglalíf hafa gefið tilefni til 

friðunar á Hvanneyrarjörðinni, sem síðar var stækkað í friðland fugla í Andakíl. Á sama tíma 

hefur Andakíll verið skráður á lista Ramsar-samningsins, sem mikilvægt votlendissvæði. Má 

því segja að Hvanneyri hafi upp á ótrúlega margt að bjóða, bæði í sögulegum- og 

náttúrulegum skilningi. 

Í því samhengi við skipulagningu á innviðum fyrir ferðamenn er nauðsynlegt að leyfa 

náttúrunni að njóta vafans. Huga þarf að viðkvæmum svæðum þar sem halda þarf umferð í 

lágmarki. Þótt ánægjulegt sé að fylgjast með fuglum við sína daglegu iðju þarf að passa að 

þeir verði ekki fyrir of miklu ónæði. Einnig þarf að huga að svæðum þar sem tilraunir og 

rannsóknir fara fram en óþarfa umferð um slík svæði getur haft neikvæð áhrif á niðurstöður 

rannsókna.  

Á Hvanneyri er tilvalið að bjóða upp á menningar- og náttúrutengda ferðamennsku enda eru 

þessir þættir mikið aðdráttarafl fyrir þessa hópa. Þá er einnig nauðsynlegt að stuðla að 

sjálfbærri ferðaþjónustu og hugað sé að samráði við heimamenn. Að allir séu samstíga 

varðandi ákvarðanatöku og gætt sé að þolmörkum á öllum sviðum sem viðkoma 

ferðamönnnum, heimamönnum og náttúrunni. Nauðsynlegt er að byggja upp innviði og veita 

fræðslu áður en ferðamenn eru boðaðir á staðinn.  
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Kort 10: Flokkun bygginga á Hvanneyri. 
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5. Eigindleg rannsókn

Í rannsókn þessari er stuðst við eigindlegar rannsóknir en þær snúast um að afla gagna hvernig 

mismunandi fólk túlkar umhverfi sitt. Með því að fylgjast með fólki í daglegu umhverfi sínu 

og taka viðtöl er hægt að fá innsýn inn ítarlega reynslu þess eða upplifun mismunandi hópa og 

einstaklinga (Vísindavefurinn, 2005). Eigindleg rannsóknaraðferð hentar einstaklega vel í 

þessu sambandi til þess að athuga þekkingu og hegðun ákveðinna hópa sem tengjast 

Hvanneyri á einn eða annan hátt. Þrír hópar voru teknir fyrir í rannsókninni en það voru 

ferðamenn, heimamenn og nemendur Lbhí. Ástæðan fyrir því að þessir nemendur voru teknir 

með er sú að um mjög fjölmennan hóp er að ræða sem dvelur langdvölum á svæðinu og getur 

hópurinn því flokkast bæði sem ferðamenn og heimamenn. Margir nemendur búa á Hvanneyri 

á meðan þeir stunda nám en fjarnemar mæta einungis 6-8 sinnum á venjulegu skólaári, þeir 

dvelja stutt á svæðinu og hafa almennt minni þekkingu á staðarháttum Hvanneyrar.  

5.1 Ferðamenn 
Spurningakönnun var lögð fyrir ferðamenn á Hvanneyri sumarið 2020. Könnunin fór fram 4.-

5. júlí, 25. júlí og 1. ágúst við Landbúnaðarsafn Íslands og stóð yfir í rúma fjóra tíma í senn

yfir miðjan daginn. Vegna heimsfaraldursins var ekki mikið um ferðamenn og í byrjun ágúst

skall önnur bylgja á Íslandi og voru í kjölfarið settar hertari samkomutakmarkanir. Höfundur

ákvað að hætta rannsókn á ferðamönnum sökum þessa en í heildina fengust svör frá 42

ferðamönnum.

Fyrstu þrjár spurningarnar sem sjá má á myndum 27-29, voru almenns eðlis þar sem spurt var 

um aldur, kyn og búsetu. Meirihluti svarenda var kvenkyns og voru flestir búsettir á 

höfuðborgarsvæðinu. Aldursbilið var nokkuð dreift.  
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Mynd 29: Búseta svarenda.Mynd 28: Aldur svarenda.Mynd 27: Kyn svarenda.
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Þriðjungur svarenda hafði áður komið á Hvanneyri (mynd 30) en þessa daga sem könnun fór 

fram voru flestir í bíltúr um svæðið. Nokkrir voru að gera sér sérstaka ferð til þess að fara á 

Landbúnaðarsafnið eða í Ullarselið (mynd 31). Þegar kom að spurningunni varðandi hvaða 

þjónustu vantaði á Hvanneyri voru margir tregir til þess að veita svar, þar sem flestir voru 

ekki staðkunnugir og vissu ekki hvað var í boði á staðnum. Oft voru svör þátttakenda „Pass“. 

Margir voru þó sammála um að á Hvanneyri vantaði kaffihús (mynd 32). 

Kunnátta fólks um Ramsar-svæði og fuglafriðland var athuguð (mynd 33-34) en einungis 7% 

svarenda höfðu heyrt talað um Ramsar og aðeins 24% ferðamanna vissu að á Hvanneyri væri 

fuglafriðland. Hins vegar var stærsti hluti fólks tilbúinn að nýta sér stígakerfi og vildi endilega 

fræðast nánar um svæðið (mynd 35). 
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5.2 Heimamenn 
Spurningakönnun var lögð fyrir heimamenn á Hvanneyri snemma árs 2021. Könnunin var sett 

upp í Google Forms forriti og var svo auglýst í tveimur Facebook-hópum, annars vegar í 

hópnum „Íbúar á Hvanneyri og nágrenni“ og hins vegar „Sölusíða Hvanneyringa“. Könnunin 

var opin öllum meðlimum í þessum hópum dagana 28. janúar - 4. febrúar, eða í eina viku. Í 

heildina fengust 55 svör frá heimamönnum, sem er rúmlega 18% af heildaríbúafjölda 

Hvanneyrar. 

Flestir þeirra heimamanna sem svöruðu könnuninni voru á aldrinum 30-39 ára og var 

meirihluti þeirra kvenkyns (mynd 36-37). Langflestir höfðu búið innan við 10 ár á Hvanneyri 

(mynd 38). 

Þekking heimamanna á Ramsar og friðun fugla og húsa var athuguð (mynd 39-41). Áhugavert 

var að heimamenn voru nokkuð fróðir um sína heimabyggð en einungis 2% vissu ekki af 

fuglafriðlandinu. Alls 75% heimamanna vissu hvað Ramsar væri, sem er ótrúlegur munur ef 

það er borið saman við ferðamenn þar sem einungis 7% höfðu heyrt um Ramsar. 
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 Mynd 36: Aldur svarenda. Mynd 38: Fjöldi ára búsett á 
Hvanneyri.
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stígakerfi.
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Mynd 47: Hvaða þjónustu vantar 
á Hvanneyri.

Mynd 45: Hefur svarandi tengsl við 
ferðaþjónustu á Hvanneyri.

Mynd 46: Myndi svarandi vilja fá 
fleiri ferðamenn á svæðið.

Útivist Hvanneyringa var athuguð (mynd 42) og kom í ljós að meiri-hluti svarenda stundaði 

útiveru nokkuð oft og 84% þeirra voru tilbúnir að nýta sér skipulagt stígakerfi um svæðið 

(mynd 43). Alls 69% myndu nýta sér kort af gönguleiðum ef það væri í boði (mynd 44). 

Að lokum var spurt um reynslu heimamanna af ferðaþjónustu og skoðun þeirra varðandi 

aukningu á því sviði (mynd 45-46). Alls 27% svarenda höfðu haft einhver tengsl við 

ferðaþjónustu á Hvanneyri í gegnum árin. Þegar spurt var hvort heimamenn væru tilbúnir að 

fá fleiri ferðamenn á Hvanneyri voru einungis 16% á móti því. Það virðist því vera almenn 

ánægja með aukningu á því sviði. Skiptar skoðanir voru um hvaða þjónustu vantaði á 

Hvanneyri en flestir voru sammála um að það mætti vera verslun á svæðinu. Margir voru þó 

sáttir við málin eins og þau voru í dag og fannst ekkert vanta (mynd 47). 

5.3 Nemendur 
Sama fyrirkomulag var varðandi spurningakönnun fyrir nemendur Landbúnaðarháskóla 

Íslands á Hvanneyri eins og var með heimamenn. Þessi könnun var auglýst í einum Facebook 
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Mynd 44: Myndi svarandi nota kort 
af gönguleiðum.

Mynd 42: Stundar svarandi útivist.
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hóp „Nemendur LBHÍ 2020 - 2021“. Vegna slæmrar þátttöku var könnunin ítrekuð í sama 

hópi fimm dögum eftir birtingu og jókst þátttaka í kjölfarið en könnunin var opin í eina viku. Í 

heildina fengust 64 svör frá nemendum en á þessum tíma voru 259 nemendur skráðir í nám á 

Hvanneyri, sem gerir svarhlutfall 24,7%. 

Stór hluti nemenda, sem svaraði könnuninni, var á aldrinum 20-29 ára og var meirihluti 

kvenkyns (mynd 48-49). Helmingur svarenda býr á Hvanneyri yfir veturinn en aðeins 12% 

býr þar allt árið um kring. Þær tölur stemma við þá nemendur sem skráðir eru í staðarnám 

(mynd 50-51). Athygli vekur að 44% svarenda höfðu aldrei komið á Hvanneyri áður en þeir 

hófu þar nám (mynd 52). 

4 

47 

8 

3 2 

<19 20-29 30-39 40-49 50-59

Fj
öl

di
 

Aldur svarenda 

78% 

22% 

Svarendur eftir kyni 

KVK

KK

12% 

50% 

38% 

Býrð þú á Hvanneyri 

Já allt árið

Yfir veturinn

Nei

Mynd 50: Býr svarandi á Hvanneyri.Mynd 49: Kyn svarenda.Mynd 48: Aldur svarenda.

67% 

20% 

13% 

Ertu í staðarnámi eða 
fjarnámi 

Staðarnámi

Fjarnámi

Bæði

56% 
44% 

Hafðir þú komið á 
Hvanneyri áður en þú hófst 

nám 

Já

Nei

Mynd 51: Er svarandi í staðar- 
eða fjarnámi.

Mynd 52: Hafði svarandi komið á 
Hvanneyri fyrir nám.



43 

Þekking nemenda á Ramsar var ekki eins mikil og höfundur bjóst við en 61% vissi ekki hvað 

Ramsar-svæði væri (mynd 53). Hins vegar vissi 83% að á Hvanneyri væri fuglafriðland en 

einungis helmingur vissi að bæjartorfan væri friðuð (mynd 54-55). 

Fjöldi þeirra nemenda sem stundaði útivist á Hvanneyri (mynd 56) stemmdi nokkurn veginn 

við fjölda fjarnema og staðarnema. En hægt er að gera ráð fyrir því að þeir sem ekki búa á 

Hvanneyri stundi litla útivist þar. Hins vegar var mjög stór hluti nemenda tilbúinn að nýta sér 

stígakerfi og kort af gönguleiðum (mynd 57-58). 

Flestir nemendur, sem tóku þátt í könnuninni, fannst enga þjónustu vanta á Hvanneyri (mynd 

59). Að öðru leyti var oftast nefnt að það vantaði verslun en það virtist vera sú þjónusta sem 

bæði heimamenn og nemendur myndu helst vilja fá.  
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5.4 Samantekt 
Flestir ferðamenn sem áttu leið um Hvanneyri nýttu sér menningartengda ferðaþjónustu á 

svæðinu. Flestir þeirra skoðuðu Landbúnaðarsafnið eða fóru í Ullarselið eða voru í leit að 

kaffihúsi. Athyglisvert var hversu fáir ferðamenn vissu af fuglafriðlandinu og málum því 

tengdu og var fólk almennt ekki meðvitað um gestastofu friðlandsins, sem staðsett er í 

Halldórsfjósi. Ef fræðsla væri aukin hvað þetta varðar væri hugsanlega hægt að laða að fleiri 

ferðamenn sem áhuga hafa á menningu til að skoða náttúruna einnig. En eins og kom fram í 

rannsókninni voru 83% ferðamanna tilbúnir að nýta sér stígakerfi með fræðsluskiltum og þar 

með stunda útivist á Hvanneyri. 

Ánægjulegt er að sjá hversu fróðir Hvanneyringar eru um umhverfi sitt. Þeir eru duglegir að 

stunda útivist og vilja greinilega gera betur í þeim málum og voru mjög jákvæðir gagnvart 

uppbyggingu á svæðinu, þ.e. að setja á fót stígakerfi með fræðsluskiltum. Af þessu má sjá að 

heimamenn og ferðamenn geta átt framtíð saman í sátt og samlyndi á Hvanneyri. Nokkrir 

heimamenn búa yfir reynslu af ferðaþjónustu og voru margir áhugasamir um að auka 

ferðamannastrauminn. Gott samspil þessara tveggja hópa getur haft mjög góð áhrif á framtíð 

Hvanneyrar sem ferðamannastað ef haldið er rétt á spilunum. 

Hægt væri að auka útiveru og þekkingu nemenda Lbhí með því að nýta gott stígakerfi með 

fræðsluskiltum við kennslu í skólanum. Rúmlega helmingur nemenda hafði aldrei komið á 

Hvanneyri áður en þeir hófu þar nám og hægt væri að gera ráð fyrir því að þeir nemendur 

væru ekki mjög fróðir um staðarhætti á Hvanneyri. Með því að auka fræðslu í skólanum hvað 

þessi málefni varðar, t.d. varðandi friðland og friðun bæjartorfunnar, væri hægt að auka áhuga 

nemenda til að nýta sér þessa þekkingu í námi og starfi. 

Mynd 59: Hvaða þjónustu vantar á 
Hvanneyri.
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Helstu niðurstöður eigindlegrar spurningakönnunar voru þær að auka þyrfti fræðslu um 

Hvanneyri til ferðamanna og nemenda Lbhí, ásamt meðvitund um friðland fugla, Ramsar og 

friðun bæjartorfunnar. Heimamenn voru almennt fróðir um þessi mál en voru viljugir til þess 

að bæta innviði og laða að fleiri ferðamenn. Með því að skipuleggja gott stígakerfi með 

viðeigandi innviðum og fræðslu væri hægt að uppfylla alla þessa þætti. 
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6. Niðurstöður 

6.1 Skipulagsforsendur og tækifæri 
Í köflunum hér að framan var fjallað um sögu, náttúru og ferðaþjónustu á Hvanneyri og því 

gerð ítarleg skil. Öll þessi atriði sem farið var í skipta máli þegar lögð er fram skipulagstillaga 

að fræðslustíg. Forsendan fyrir legu umrædds stígs er sú að tengja saman sögu og náttúru 

Hvanneyrar, gera fólk meðvitaðra um þessi atriði og auka ferðamannastraum á svæðinu. Eins 

og niðurstöður spurningakönnunar sýndu þarf að auka meðvitund fólks á friðlandi fugla og 

menningarminjum gömlu bæjartorfunnar. Með því að skipuleggja gönguleið sem núverandi 

gestir og framtíðar gestir geta notað til þess að sjá sögu og náttúru í stærra samhengi er hægt 

að draga þá út fyrir bæjartorfuna þar sem þeir geta séð Hvanneyri í öðru ljósi. Flestir 

ferðamenn sem koma á Hvanneyri fara á Landbúnaðarsafnið og í Ullarselið en skoða lítið 

annað þar fyrir utan. Svipað má segja um nemendur Lbhí en flestir þeirra eru mest megnis í 

Ásgarði og á svæðinu þar í kring. Í því ljósi þarf að finna leið eða aðdráttarafl, sem dregur 

þessa hópa lengra út fyrir þessi svæði. Þar væri þá hægt að fræða þá um annað sem laðar að í 

umhverfi Hvanneyrar. Heimamenn eru viljugir að fá fleiri ferðamenn á svæðið og tryggja þarf 

gott samráð við þá svo upplifun ferðamanna sé jákvæð og þolmörk heimamanna séu virt. Með 

góðri samvinnu er hægt að byggja upp góða innviði sem henta Hvanneyri og þeirri fræðslu 

sem þarf að fara fram á svæðinu. 

Veglegt landbúnaðarsafn og góð verslun með vörur úr héraði eru til staðar og eru þau megin 

forsenda þess að ferðamenn geti sótt Hvanneyri í dag. Að öðru leyti er ekki margt annað í 

boði á svæðinu hvað þjónustu varðar. Kaffihúsarekstur í Skemmunni var starfræktur í nokkur 

ár og augljóslega mikil eftirsjá af honum en með lokun hans sumarið 2019 er hvergi hægt að 

fá kaffibolla eða aðra næringu á Hvanneyri. Almenna þjónustu við ferðamenn vantar því fyrir 

þá sem sækja Hvanneyri heim. Þjónusta fyrir nemendur Lbhí er einnig lítil sem engin annað 

en það sem er í boði í Ásgarði og þegar Kollubar er opinn. Að öðru leyti er lítið sem laðar 

nemendur á bæjartorfuna. En samkvæmt spurningakönnun, sem lögð var fyrir þá, vilja þeir sjá 

aukna þjónustu á svæðinu. Þá er helst horft til kaffihúss, veitingastaðar eða verslunar. 

Heimamenn og ferðamenn tóku undir þær niðurstöður. Eins og staðan er í dag er rekstur á 

þjónustu á Hvanneyri erfiður þar sem fjöldi viðskiptavina er lítill og árstíðabundinn. Ef hægt 

væri að vekja áhuga fólks að heimsækja Hvanneyri væri hægt að bæta þjónustustigið. 

Með því að auka meðvitund á friðlandinu, Andakíl, og útbúa góða aðstöðu til fuglaskoðunar 

og fræðslu, væri hægt að laða að nýjan hóp ferðamanna á svæðið. Ef þjónustustigið yrði hærra 
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á svæðinu væri jafnvel hægt að halda þessum ferðamönnum lengur á staðnum. Ef gisting, 

veitingar og afþreying væru til staðar myndi fólk dvelja lengur á svæðinu og efnahagsleg áhrif 

til heimamanna myndu aukast samhliða því.  

Með þessum skipulagsforsendum væri hægt að tryggja jákvæða og góða upplifun ferðamanna, 

gott samráð og efnahagsleg áhrif fyrir heimamenn. Þar sem ráðist væri í að auka afþreyingu 

og útiveru nemenda, ásamt fræðslu og upplýsingagjöf til allra hópa.  

6.2 Skipulagstillaga  
Eftir yfirferð á öllum gögnum sem safnað hefur verið um svæðið voru lagðar fram tillögur að 

fjórum mismunandi fræðsluleiðum eins og sjá má á korti 11. Tillögurnar eru samblanda af 

hugmyndum Rachel Stroud og Niall Tierney úr skýrslunni „Guidelines for the provision of 

birdwatching and bird study facilities in Hvanneyri“ ásamt hugmyndum höfundar. Hver leið 

hefur sitt ákveðna þema og getur fólk valið sér leið eftir sínu áhugasviði og getu til útiveru en 

leiðirnar hafa mismunandi erfiðleikastuðul. Upphafspunktur allra leiða er við Halldórsfjós en 

þar eru góð bílastæði fyrir hendi. Hægt er að skoða Landbúnaðarsafnið, Ullarselið og 

gestastofu Andakíls í upphafi eða enda leiða og hægt er að nýta salerni sem staðsett eru þar. 

Við bílastæði verður almennt upplýsingaskilti sem hefur að geyma helstu upplýsingar um 

Hvanneyri og hvaða þjónustu er þar að finna. Einnig verður þar yfirlitskort með 

fræðsluleiðunum og upplýsingar um þema, lengd og erfiðleikastig hverrar leiðar fyrir sig. 

Fræðsluskilti eiga að innihalda auðlesanlegan texta og ljósmyndir og kort eftir því sem við á. 

Einnig væri hægt að vera með svokallaðan QR-kóða á skiltum þar sem hægt væri að skanna 

hann inn í snjalltæki, s.s. myndir, myndband, hljóð eða sögu. Fólk fengi því ítarlega leiðsögn 

og fræðslu beint í snjalltækið. Öll skilti þurfa þá að vera á íslensku og ensku en val um fleiri 

tungumál væri hægt að fá í gegnum QR-kóðann. Skilti þurfa að vera vel hönnuð og efnisval 

gott og standa af sér ýmis veðurskilyrði og falla að landslaginu hvað útlit varðar. 



48 
 

 

 

Kort 11: Fræðsluleiðirnar fjórar. 
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6.2.1 Leið 1 – Söguleið 

 

Kort 12: Söguleið. 

Söguleiðin (kort 12) er 530 metrar að lengd, hún er á jafnsléttu og er aðgengileg flestum og 

auðveld yfirferðar. 

1. Fræðsluskilti: 
a. Friðun bæjartorfunnar og bygginga. 
b. Halldórsfjós, húsagreining. 

2. Fræðsluskilti:  
a. Um Hvítá, hvaðan kemur hún og hvað ber hún með sér. 
b. Flæðiengin, hvernig þau verða til, forsenda fyrir stofnun skóla. 
c. Friðland fugla og Ramsar-samningurinn. 
d. Helstu fugla- og gróðurtegundir á svæðinu. 

Innviðir: 
e. Útsýnisskífa:  

i. Útsýni frá Borgarnesi og upp að Baulu. 
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Mynd 60: Upphaf leiðarinnar er við Halldórsfjós. 

ii. Hvítá og flæðiengin. 
f. Bekkir til að njóta útsýnis. 

3. Fræðsluskilti: 
a. Kirkjan, húsagreining. 

4. Fræðsluskilti: 
b. Skólastjórahúsið, húsagreining. 

5. Fræðsluskilti: 
c. Gamli skóli, húsagreining. 

6. Fræðsluskilti: 
d. Frúargarðurinn, saga. 
e. Mjólkurskólinn, húsagreining. 
f. Brjóstmyndir, saga. 

Innviðir: 
g. Bekkir og borð til þess að hvílast, borða nesti. 

7. Fræðsluskilti: 
h. Leikfimihúsið, húsagreining. 

8. Fræðsluskilti: 
i. Skemman, húsagreining. 

9. Fræðsluskilti: 
j. Gamla kirkjan sem fauk. 

10. Fræðsluskilti: 
k. Kirkjugarðurinn og torfkirkjan, sem stóð þar. 

11. Fræðsluskilti: 
l. Hjartarfjós og hestaréttin/Kollubar. 

Fræðsluáhersla á þessari leið er saga 

Hvanneyrar og helstu byggingar. Þessi leið 

hentar vel þeim sem stunda menningartengda 

ferðamennsku og hafa áhuga á sögu og 

menningu. Upphaf leiðarinnar er við 

Halldórsfjós þar sem hægt væri að setja upp 

skilti sem fjalla almennt um svæðið (mynd 60). 

Stígakerfi á þessari leið er nokkuð gott. Í 

Frúargarði og við leikfimihús mætti endurnýja stíga. Gott væri að gera þessa leið aðgengilega 

fyrir hjólastóla og þarf því að huga að efnisvali stíga í Frúargarðinum. Á sumrin eru sett upp 

skilti við helstu byggingar varðandi sögu þeirra. Þessi skilti mætti betrumbæta með ítarlegri 

texta og ljósmyndum. Einnig er lagt til að skilti verði fest niður varanlega svo hægt sé að nýta 

fræðsluna allt árið um kring. Lagt er til að sett verði upp veitingasala á svæðinu og gætu 

Skemman, Kollubar eða Halldórsfjós hentað til þess. 
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6.2.2 Leið 2 – Engjaleið 

 

Kort 13: Engjaleið. 

Engjaleiðin (kort 13) er 5,6 kílómetrar að lengd, frekar torveld yfirferðar og aðallega 
aðgengileg á sumrin. Í vætutíð og háflóði er leiðin ófær þar sem vatn flæðir auðveldlega yfir 
engin.  

1. Fræðsluskilti:  
a. Um Hvítá, hvaðan kemur hún og hvað ber hún með sér. 
b. Flæðiengin, hvernig þau verða til, forsenda fyrir stofnun skóla. 
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c. Friðland fugla og Ramsar-samningurinn. 
d. Helstu fugla- og gróðurtegundir á svæðinu. 

Innviðir: 
e. Útsýnisskífa:  

i. Útsýni frá Borgarnesi og upp að Baulu. 
ii. Hvítá og flæðiengin. 

f. Bekkir til að njóta útsýnis. 
2. Fræðsluskilti: 

a. Gróðurfar á svæðinu, hvaða plöntur má sjá á leiðinni. 
3. Fræðsluskilti: 

a. Friðlandið Andakíll. 
b. Brandönd og aðrir vatnafuglar.  
c. Jarðfræði á svæðinu. 
d. Gömlu bæjarrústirnar í Hvítárósum. 

Innviðir: 
e. Fuglaskoðunarhús. 
f. Bekkir og borð til að hvílast, borða nesti. 
g. Útsýnisskífa: 

i. Ferjubakki, Hvítárbrúin. 
ii. Hvítá. 

4. Fræðsluskilti: 
a. Flæðiengin, nýting þeirra í gegnum tíðina. 

5. Fræðsluskilti: 
a. Hvítá, umfjöllun um breytingar í gegnum árin. 

6. Fræðsluskilti: 
a. Skipalækur, gamla aðkomuleiðin. 
b. Bæjartorfan, ástæða fyrir staðsetningu og ásýnd hennar. 

Innviðir: 
c. Bekkir og borð til að hvílast, borða nesti. 
d. Útsýnisskífa: 

i. Bæjartorfan. 
ii. Borgarnes. 

Fræðsluáhersla á þessari leið eru flæðiengin, saga þeirra, tilgangur og nýting ásamt fuglalífi. 

Fræðslu um gróður væri hægt að dreifa vítt um leiðina, t.d. þar sem hvönn vex, hafa þar 

fræðslu um þá plöntu o.s.frv. Fræðsla um Hvítá og tilgang hennar í uppbyggingu Hvanneyrar 

bæði varðandi flæðiengin og gamlar siglingaleiðir. Stígakerfi á þessari leið er ekki til staðar. 

Hins vegar er hægt að fara þessa leið ef fólk er vel útbúið og náttúrulegar aðstæður leyfa. Á 

þremur stöðum þarf að fara yfir skurði eða stokka og eru þeir merktir sem „Vað“ á korti 13. 

Hægt væri að byggja upp göngustíg og setja upp brýr á þessari leið þannig að hægt væri að 

fara hana oftar yfir árið. Lagt er til að við punkt 3 sé sett upp fuglaskoðunaraðstaða, sem 
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hentar svæðinu. Þarna er gott útsýni og ríkt fuglalíf. Við punkt 6 væri við hæfi að setja upp 

bekki til þess að njóta útsýnis upp á Hvanneyri og yfir bæjartorfuna (mynd 61). 

 

Mynd 61: Frá punkti 6 má sjá vel upp að bæjartorfunni og yfir flæðiengin. 

6.2.3 Leið 3 – Gæsaleið 

 

Kort 14: Gæsaleið. 

Gæsaleiðin (kort 14) er 3,5 kílómetrar að lengd, á jafnsléttu, og nokkuð auðveld yfirferðar.  

1. Fræðsluskilti:  
a. Um Hvítá, hvaðan kemur hún og hvað ber hún með sér. 
b. Flæðiengin, hvernig þau verða til, forsenda fyrir stofnun skóla. 
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c. Friðland fugla og Ramsar-samningurinn. 
d. Helstu fugla- og gróðurtegundir á svæðinu. 

Innviðir: 
e. Útsýnisskífa:  

i. Útsýni frá Borgarnesi og upp að Baulu. 
ii. Hvítá og flæðiengin. 

f. Bekkir til að njóta útsýnis. 
2. Fræðsluskilti: 

a. Hvanneyrarbúið, starfsemi og landnýting. 
b. Hvanneyrarfjós, húsagreining. 

3. Fræðsluskilti: 
a. Tilraunir á Hvanneyri, við þennan blett má sjá tilraunir sem hófust árið 1970. 
b. Blesgæsir. 

4. Fræðsluskilti: 
a. Ramsar-samningurinn. 
b. Friðland fugla í Andakíl. 
c. Fuglalíf við Vatnshamravatn. 
d. Gróðurfar á svæðinu. 

Innviðir: 
e. Fuglaskoðunarhús. 
f. Bekkir og borð til að hvílast, borða nesti. 

5. Fræðsluskilti: 
a. Endurræktun túna og nýting þeirra. 

6. Fræðsluskilti: 
a. Skjólbelti og veðurfar. 
b. Fuglalíf, spörfuglar. 

Innviðir: 
c. Bekkir og borð til að hvílast, borða nesti. 

Fræðsluáhersla á þessari leið eru blesgæsir og fuglalíf ásamt starfsemi Hvanneyrarbúsins, 

jarðrækt og tilraunir. Við Hvanneyrarfjósið er tilvalið að fræðast vel um starfsemi þess en þar 

má einnig oft sjá kýr á beit yfir sumartímann. Gengið er meðfram víðáttumiklum túnum en á 

vorin og haustin má gjarnan sjá þar stóra hópa af blesgæsum á beit (mynd 62). Einnig er hægt 

að fylgjast með starfsmönnum búsins þegar þeir huga að túnum, hvort sem um er að ræða 

dreifing á áburði, verið sé að plægja eða stunda heyskap. Hins vegar þarf að benda fólki á að 

taka tillit til vinnuvéla og ekki þvælast fyrir og trufla vinnandi fólk en það er eitthvað sem 

hægt er að benda á, á skilti við upphaf leiðar. Einnig þarf að huga að umferð stórra vinnuvéla 

við Jarðræktarmiðstöð og Bútæknihúsið. Gengið er fram hjá tilraunareitum þar sem fara fram 

rannsóknir á áburði og sláttutíma. Fræðsla hvað það varðar er tilvalin á leiðinni en 

nauðsynlegt er að setja varúðarskilti til að vara fólk við því að fara inn á tilraunasvæðið þar 

sem það getur skaðað rannsóknir. Við Vatnshamravatn er tilvalið að setja upp 
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fuglaskoðunarskýli og fræðslu um fugla sem má finna þar en fuglalíf við vatnið er einstaklega 

fjölbreytt yfir sumartímann. Gæsaleiðin er að mestu gengin á túnvegum og er því nokkuð 

greiðfær allt árið um kring. 

Hinsvegar getur leiðin orðið 

nokkuð blaut og drulla myndast 

víða í vætutíð. Hægt væri að 

byggja upp betra stígakerfi á 

þessari leið með því annaðhvort 

að betrumbæta túnvegi eða með 

lagningu göngustígs samhliða 

túnvegum. Á þann hátt væri 

einnig öryggi gangandi 

vegfarenda fyrir umferð vinnuvéla 

bætt. 

Mynd 62: Við punkt 3 má oft sjá hóp blesgæsa á beit. 
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6.2.4 Leið 4 – Náttúruleið 

 

Kort 15: Náttúruleið. 

Náttúruleiðin (kort 15) er 4,8 kílómetrar að lengd, nokkurn veginn á jafnsléttu, með nokkrum 

léttum hæðum. Hún er aðgengileg flestum og frekar auðveld yfirferðar. 

1. Fræðsluskilti:  
a. Um Hvítá, hvaðan kemur hún og hvað ber hún með sér. 
b. Flæðiengin, hvernig þau verða til, forsenda fyrir stofnun skóla. 
c. Friðland fugla og Ramsar-samningurinn. 
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d. Helstu fugla- og gróðurtegundir á svæðinu. 
Innviðir: 

e. Útsýnisskífa:  
i. Útsýni frá Borgarnesi og upp að Baulu. 

ii. Hvítá og flæðiengin. 
f. Bekkir til að njóta útsýnis. 

2. Fræðsluskilti: 
a. Saga Landbúnaðarháskóla Íslands. 
b. Ásgarður, húsagreining. 

3. Fræðsluskilti: 
a. Tilraunir á Hvanneyri, við þennan blett má sjá ljósmyndavænar byggtilraunir. 

4. Fræðsluskilti:  
a. Jarðfræði, hér má sjá blágrýtisholt og votlendi greinilega. 
b. Veðurfar og lega Hvanneyrar. 

Innviðir: 
c. Útsýnisskífa:  

i. 360° fjallasýn Borgarfjarðar. 
ii. Borgarnes og Hvanneyri. 

d. Bekkur til að njóta útsýnis. 
5. Fræðsluskilti: 

a. Ramsar-samningurinn. 
b. Friðland fugla í Andakíl. 
c. Fuglalíf við Andakílsá. 
d. Gróðurfar á svæðinu. 

Innviðir: 
e. Fuglaskoðunarhús. 
f. Bekkir og borð til að hvílast, borða nesti. 

6. Fræðsluskilti: 
a. Skógrækt á Hvanneyri. 

7. Fræðsluskilti:  
a. Skjólbelti. 
b. Fuglalíf, spörfuglar. 

Innviðir: 
c. Bekkir og borð til að hvílast, borða nesti. 

8. Fræðsluskilti:  
a. Votlendi. 
b. Fuglar og gróður í votlendi. 

Innviðir: 
c. Bekkir til að njóta fuglalífs. 

Fræðsluáhersla á þessari leið er náttúra Hvanneyrar, þ.e. fuglalíf, gróðurfar, jarðfræði, 

skógrækt o.fl. Þessi leið hentar þess vegna vel þeim sem stunda náttúrutengda ferðamennsku 

og hafa áhuga á náttúru og dýralífi. Við punkt 4 er tilvalið að vera með útsýnisskífu en þar er 
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glæsilegt útsýni að finna. Þar er einnig hægt 

að setja upp bekk til þess að sitja og njóta 

útsýnisins. Þegar komið er niður að 

Andakílsá, punkt 5, má oft finna fjölbreytt 

fuglalíf og því tilvalið að vera þar með 

fuglaskýli og veglega fræðslu. Í 

skjólbeltunum, við punkt 7, hafa verið settir 

upp nokkrir innviðir úr timbri í gegnum 

tíðina eins og lítið svið, indíánatjald og kofi 

(mynd 63). Þarna væri gott að byggja upp enn betri aðstöðu fyrir fólk til að dvelja á og njóta 

skjóls og fuglalífs á því svæði. Þar væri jafnvel góð hugmynd að setja upp almenningssalerni. 

Stígakerfi á þessari leið er ágætt en stærsti hluti leiðarinnar er að mestu genginn á túnvegum 

og er því nokkuð greiðfær allt árið um kring. Leiðin getur orðið nokkuð blaut og drulla 

myndast víða, sérstaklega á þeim árstíma þegar jarðvegur er viðkvæmur. Stuttan spöl, áður en 

komið er að punkt 7, er í raun ekki stígur til staðar en þarna hefur myndast smá gönguslóði, 

sem hægt er að fara yfir sumartímann. Þennan part þarf að bæta ef hleypa á umferð gangandi 

vegfarenda um svæðið. Sett hefur verið upp skemmtileg gönguleið, við punkt 8, í gegnum 

votlendissvæði. Þar má finna litla tjörn sem rík er af fuglalífi á sumrin og tilvalið að hafa þar 

bekk til að njóta þess.  

  

Mynd 63: Við punkt 7 væri hægt að bæta við innviðum. 
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7. Umræður 

Í upphafi verkefnisins var sett fram rannsóknarspurningin:  

Hvernig er hægt að tengja saman ferðaþjónustu, náttúru og sögu á Hvanneyri? 

Höfundur komst að þeirri niðurstöðu að með því að skipuleggja fræðslustígakerfi með allri 

þeirri fræðslu sem nefnd var hér að framan væri hægt að tengja þessi þrjú atriði saman á 

góðan og sjálfbæran hátt. Ef byggja á upp Hvanneyri sem ferðamannastað þarf að ákveða 

hverskonar ferðamenn við viljum fá á svæðið. Höfundur greindi svæðið og komst að þeirri 

niðurstöðu að náttúra, menning og saga væru helsta aðdráttarafl Hvanneyrar og því 

skynsamlegt að nýta þau atriði til uppbyggingar ferðaþjónustu á svæðinu. Ferðamenn, sem 

stunda náttúru- og menningartengda ferðamennsku á Íslandi, eru nokkuð stór hópur og eru 

yfirleitt meðvitaðir um náttúruvernd og sjálfbærni. Þar sem viðkvæmt friðland er á Hvanneyri 

er tilvalið að fá ferðamenn á svæðið sem meðvitaðir eru um það. Höfundur telur að laða eigi 

að þessa konar ferðamenn og því eigi að byggja upp innviði á Hvanneyri sem henta þeim.  

Fræðsluleið um Hvanneyri með viðeigandi innviðum getur verið mikill styrkleiki fyrir 

atvinnuuppbyggingu og efnahagsleg áhrif svæðisins. Ef rétt er farið að getur Hvanneyri 

blómstrað sem ferðamannastaður. Hins vegar getur þessi uppbygging einnig haft slæm áhrif ef 

ekki er höfð aðgát í uppbyggingunni. Þolmörk heimamanna og náttúru eru viðkvæm og 

nauðsynlegt að hafa gott samráð við alla hagsmunaaðila og gæta þess að ekki sé gengið á 

náttúruauðlindirnar, sem fuglafriðlandið er. Einnig þarf að gæta að þeim sem geta orðið fyrir 

raski vegna umferðar ferðamanna um svæðið eins og til dæmis starfsmenn Hvanneyrarbúsins 

og hestafólk sem nýtir einnig þessar leiðir til að komast um svæðið. Gott samstarf þarf að vera 

til staðar fyrir alla aðila. 

Ýmsar rannsóknir þyrfti að gera áður en farið væri í svona uppbyggingu. Ekki hafa verið 

gerðar formlegar rannsóknir eða ráðist í talningu á ferðamönnum sem hafa farið um svæðið í 

kringum Hvanneyri í gegnum tíðina. Talning hefur hins vegar farið fram á 

Landbúnaðarsafninu, en ekki fara allir ferðamenn sem koma á svæðið þar inn. Ítarlegri 

rannsóknir á viðkvæmum svæðum þyrftu að fara fram til þess að tryggja að umferð 

ferðamanna sé ekki leidd um þau svæði, eða viðeigandi ráðstafanir gerðar í þeim tilvikum. 

Einnig þarf að gera rannsóknir á hugsanlegum áhrifum svona uppbyggingar á heimamenn og 

þá sem stunda atvinnu á svæðinu. Landbúnaðarháskóli Íslands er stærsti jarða- og 

húsnæðiseigandi á Hvanneyri og er vilji þar fyrir meiri uppbyggingu á svæðinu. Gott væri að 
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eiga samtal við skólastjórnendur varðandi þeirra vilja og hvaða framtíðarsýn þeir hafa á 

svæðinu. 

Heimildir fundust um ákveðin atriði sem ekki voru höfð með í þessu verkefni. Má þar nefna 

fornleifar en gerð hefur verið fornleifaskráning á völdum jörðum í Borgarbyggð og einnig við 

Hvanneyri. Þá eru einnig til einhverjar þjóðsögur til vitnisburðar um atburði sem áttu sér stað 

við Hvanneyri og mikið er til af skemmtilegum örnefnum á svæðinu, sem hægt hefði verið að 

greina ítarlega og fjalla um sögu þeirra. Andakílsvirkjun og umhverfisslysið sem varð þar árið 

2017 ásamt jökulhlaupi í Hvítá 2020 rötuðu ekki í verkefnið en um er að ræða áhugaverða 

atburði, sem hugsanlega höfðu áhrif á lífríki svæðisins. Eins og áður kom fram voru ákveðnar 

byggingar teknar fyrir í húsagreiningu en aðrar fengu ekki að vera með en það var útskýrt í 

þeim kafla. Tekin var ákvörðun um að fjalla ekki um þessi atriði í verkefninu þar sem 

höfundur taldi önnur atriði vega þyngra og skipta meira máli út frá markmiðum þess. Gaman 

væri samt að taka þessi atriði saman og hafa með í fræðsluleiðinni en það þarf að bíða betri 

tíma. 
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8. Lokaorð 

Saga Hvanneyrar er einstök og nauðsynlegt að varðveita hana en á sama tíma efla vitund fólks 

um hana. Sama á við um náttúru og fuglalíf svæðisins, sem er einstakt, en verndun og fræðsla 

um það er mikilvæg til þess að stuðla að áframhaldandi verndun og sjálfbærni.  

Að mati höfundar eru framtíðarmöguleikar Hvanneyrar miklir og margþættir hvað 

ferðaþjónustu varðar. Með þessu verkefni vildi höfundur sýna fram á að mörg tækifæri eru til 

staðar til þess að efla Hvanneyri sem ferðamannastað og á sama tíma vernda viðkvæma 

náttúru. Huga þarf að sjálfbærni þegar uppbygging fer fram og ákveða hvers konar ferðamenn 

henta Hvanneyri. Eftir greiningu á svæðinu kemst höfundur að þeirri niðurstöðu að ferðamenn 

sem stunda náttúru- og menningartengda ferðamennsku eru besti markhópurinn. Þróun 

ferðaþjónustu á þessum sviðum ætti ekki að þurfa mikla uppbyggingu þar sem margir góðir 

innviðir eru til staðar sem hægt er að nýta.  

Höfundur telur að lykilatriði að farsælum ferðamannastað sé gott samráð við íbúa og 

hagsmunaaðila í skipulagsferlinu þar sem hlustað er á skoðanir allra sem að málinu koma og 

verkefnið sé unnið í sátt og samlyndi við bæði menn og náttúru.  

Verkefnið gæti nýst Hvanneyringum til þess að byggja upp farsælan ferðamannastað sem gæti 

skapað störf og haft jákvæð efnahagsleg áhrif fyrir samfélagið. Verkefnið opnar vonandi augu 

fólks fyrir spennandi tækifærum í ferðaþjónustu á svæðinu.  
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10. Viðauki 

10.1 Spurningar fyrir ferðamenn 
Aldur: _______ 

Kyn: Kvk - Kk 

Búseta: _______________________________ 

Hefur þú komið á Hvanneyri áður: Já - Nei 

Hver er ástæða fyrir heimsókn þinni í dag á Hvanneyri: ____________________________ 

Veist þú hvað Ramsar-svæði er: Já - Nei  

Vissir þú að Hvanneyri er í fuglafriðlandi: Já - Nei 

Ef það væri skipulagt stígakerfi um Hvanneyri með upplýsingaskiltum um sögu og dýralíf, 

myndir þú nýta þér það: Já - Nei 

Finnst þér vanta einhverja þjónustu á Hvanneyri, hvaða: 

________________________________ 

10.2 Spurningar fyrir heimamenn 
Aldur:  

Kyn:  

Hversu lengi hefur þú búið á Hvanneyri: 

Hefur þú heyrt um Ramsar-svæði: Já - Nei  

Vissir þú að Hvanneyri er staðsett í fuglafriðlandi: Já – Nei 

Vissir þú að gamla bæjartorfan (gömlu húsin við kirkjuna) eru friðuð: Já – Nei 

Stundar þú útivist á Hvanneyri: 0-5 

Ef það væri skipulagt stígakerfi um Hvanneyri með upplýsingaskiltum um sögu og dýralíf, 

myndir þú nýta þér það: Já – Nei – Veit ekki 

Ef það væri til kort af helstu gönguleiðum Hvanneyrar, hvort sem væri rafrænt eða útprentað, 

myndir þú nýta þér svoleiðis: Já – Nei – Veit ekki 

Hefur þú haft einhver tengsl við ferðaþjónustu á Hvanneyri í gegnum tíðina? T.d.verið þín 

atvinna, selt gistingu til ferðamanna ofl.: Já – Nei – Veit ekki  
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Ef það væru góðir innviðir á Hvanneyri til að taka á móti fleiri ferðamönnum, myndir þú vilja 

sjá aukningu á því sviði: Já – Nei – Veit ekki 

Finnst þér vanta einhverja þjónustu á Hvanneyri, 

hvaða:_________________________________ 

10.3 Spurningar fyrir nemendur Lbhí 
Aldur:  

Kyn:  

Ertu í staðarnámi eða fjarnámi:  

Býrðu á Hvanneyri: já - Nei 

Hafðir þú komið á Hvanneyri áður en þú hófst nám þar: Já - Nei 

Hefur þú heyrt um Ramsar-svæði: Já - Nei  

Vissir þú að Hvanneyri er staðsett í fuglafriðlandi: Já – Nei 

Vissir þú að gamla bæjartorfan (gömlu húsin við kirkjuna) eru friðuð: Já – Nei 

Stundar þú útivist á Hvanneyri: 0-5 

Ef það væri skipulagt stígakerfi um Hvanneyri með upplýsingaskiltum um sögu og dýralíf, 

myndir þú nýta þér það: Já – Nei – Veit ekki 

Ef það væri til kort af helstu gönguleiðum Hvanneyrar, hvort sem væri rafrænt eða útprentað, 

myndir þú nýta þér svoleiðis: Já – Nei – Veit ekki 

Finnst þér vanta einhverja þjónustu á Hvanneyri, 

hvaða:________________________________ 
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