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Yfirlýsing 

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

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

 

 

________________________________ 

Elsa Dagmar Runólfsdóttir 
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Ágrip 

Þessi ritgerð er lokaverkefni til B.S. gráðu í náttúru- og umhverfisfræði við 

Landbúnaðarháskóla Íslands. Markmið þess er að gefa yfirlit yfir landnýtingu í Elliðaárdal í 

Reykjavík og skoða hver möguleg framtíðarnýting þar sé.  

Náttúrufar í dalnum er fjölbreytt og að ýmsu leiti einstætt á höfuðborgarsvæðinu en þar má t.d. 

sjá eina nútímahraunið sem hefur runnið innan borgarmarkanna og merkileg setlög sem sýna 

m.a. framskrið og hop jökla. Gróðurfarsgerðir eru þónokkrar og einkennast í dag mest af ræktun 

og nálægð við íbúabyggð en gróðurfar breyttist mikið á 20. öld við upphaf skógræktar í dalnum. 

Vatnasvið Elliðaánna er það stærsta á höfuðborgarsvæðinu sem hinar ýmsu tegundir fugla og 

annarra dýra halda sig við. Landnýting var með hefðbundnum hætti á svæðinu fram á 20. öld 

þegar það var nýtt undir landbúnað jarðanna sem lágu að dalnum. Laxagengd í Elliðaánum 

hefur verið breytileg og farið frá því að vera mjög ríkuleg í nær engin en er stöðug í dag. Á 20. 

öld var tímabili landbúnaðar að ljúka í dalnum. Við tók landnýting veituþjónustu í Reykjavík, 

en þar var virkjað fyrir rafmagnsveitu, borað eftir jarðhita fyrir hitaveitu og lagnir lagðar frá 

ánum fyrir vatnsveitu. Sú nýting er nú að mestu aflögð en einungis jarðhiti er nýttur þar í dag.  

Í dag skilgreinir Reykjavíkurborg dalinn sem borgargarð sem nýta má til ýmissar útivistar s.s. 

göngu, hjólreiða, veiða og leikja. Skógurinn og árnar eru aðalaðdráttaröfl dalsins í dag og er 

svæðið mikilvægt fyrir grænar samgöngur. Í borgargörðum er gert ráð fyrir mannvirkjum sem 

tengjast nýtingu þeirra sem útivistarsvæði. Áhyggjur eru nú af áætluðum 

byggingarframkvæmdum við slík mannvirki í dalnum sem þykja þrengja um of að náttúru hans. 

ALDIN Biodome er dæmi um framkvæmd sem hefur mætt andstöðu og er nú á lokastigum 

undirbúnings. Skoðað er hvort slíkar framkvæmdir eigi rétt á sér eða ekki. Rök fyrir stuðning 

við slík verkefni eru að þau stuðli að betri nýtingu svæðisins og auki þ.a.l. jákvæð áhrif þess í 

formi bættrar lýðheilsu og betri tækifæra til fræðslu. Rök gegn frekari framkvæmdum í og við 

dalinn eru þau að nóg hafi verið þrengt að nú þegar og að frekari framkvæmdir ógni lífríkinu 

þar. Færð eru rök fyrir því að hóflegar framkvæmdir við jaðar dalsins á svæði sem hentar síður 

til útivistar eins og það er í dag, sé betur varið undir mannvirki sem stuðli að útivist og 

náttúruupplifunum. Lagðar eru fram tillögur um hvernig náttúru- og söguminjar í 

Elliðaárdalnum gætu nýst betur til fræðslu.   
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Þakkir 

Ritgerð þessi hefur átt langan aðdraganda en hugmyndin kviknaði út frá ábendingum Helga 

Skúla Kjartanssonar og kann ég honum bestu þakkir fyrir að beina mér í rétta átt. Ég vil einnig 

þakka Ragnhildi Helgu Jónsdóttur fyrir þolinmæðina og leiðbeinanda mínum Fanneyju 

Gísladóttur fyrir góð ráð. Fjölskylda mín fær bestu þakkir fyrir yfirlestur og allan stuðninginn.  
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1. Inngangur 

Reykjavík er borg sem hefur verið í örum vexti á 20. öldinni og breytt mikið úr sér á síðustu 

áratugum. Byggð í borginni hefur verið lágreist og gisin, úthverfum hefur fjölgað og 

vegalengdir innan borgarinnar hafa aukist. Í stað þess að þétta byggð var hugsunarhátturinn 

frekar sá að byggja ný hverfi, en í lok aldarinnar var tekið að hverfa frá þessari hugsun enda 

reynsla komin á að fjölgun úthverfa var ekki gallalaus lausn (Trausti Valsson, 2002). 

Reykjavíkurborg áætlar nú þéttingu byggðar með því að nýta mörg þau svæði sem eru óbyggð 

eða illa nýtt. Upp hafa komið deilur um hvar sú þétting skuli vera og eru ekki allir á sama máli 

um það. Ein af þeim áhyggjuröddum sem heyrast er sú að græn svæði borgarinnar séu í hættu 

og að það þrengi óþarflega mikið að þeim. Almenn sátt er um að nútímaborgir þurfi græn svæði 

innan borgarmarka en hvernig og hvar þau skuli vera getur valdið deilum. Elliðaárdalurinn er 

þar ekki undanskilinn og hafa áætlaðar framkvæmdir í jaðri hans verið umdeildar og vilja 

margir meina að með þessu sé vegið að dalnum og náttúru hans (Hollvinasamtök 

Elliðaárdalsins, e.d.). Elliðaárdalurinn er eitt vinsælasta útivistarsvæði höfuðborgarsvæðisins 

en áætlað er að um 70% höfuðborgarbúa nýti sér svæðið á ársgrundvelli á ýmsan hátt 

(Skógræktin, 2010). Dalurinn á sér merka sögu og er náttúrufar þar einstakt í borginni og jafnvel 

þótt víðar væri leitað. Landnýting í dalnum var með hefðbundnum hætti í byrjun Íslandsbyggðar 

en tók aðallega að breytast í byrjun 20. aldar með þeim tækniframförum sem fram koma á þeim 

tíma samhliða fólksfjölgun í Reykjavík. Landnýting í dalnum nú minnir lítið á það sem áður 

var þegar Elliðaárdalurinn og hlunnindi hans voru nýtt til lífsviðurværis og síðar til  

nútímaþæginda s.s. raforkuframleiðslu sem telst ómissandi í dag. Þótt hlutverk dalsins hafi 

breyst í áranna rás er það ekki síður mikilvægt núna, en rannsóknir hafa sýnt að nálægð grænna 

svæða við þéttbýli hefur bein áhrif á heilsu manna (Lisa Wood, Paula Hooper, Sarah Foster og 

Fiona Bull, 2017). Höfundur hefur nýtt sér Elliðaárdalinn frá barnæsku til útivistar og yndisauka 

og hefur skipulag hans breyst lítið frá þeim tíma. Því eru mögulegar breytingar í og við dalinn 

áhugaverðar, sem og hvort og þá hvernig þær muni nýtast borgarbúum sem best þegar horft er 

til framtíðar. Áhugavert er að skoða hvort að deilur um kosti og galla mögulegrar 

framtíðarnýtingar séu byggðar á staðreyndum eða tilfinningahita, en svæðið er mörgum kært 

(Birgir Olgeirsson, 2020).      
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2. Markmið 

Ýmsar bækur og rit hafa verið skrifuð um Elliðaárdalinn og hafa til að mynda Árni Hjartarson 

og Helgi M. Sigurðsson gert tvær yfirlitsbækur um dalinn, sögu hans og náttúru. Bækur hafa 

verið skrifaðar um laxveiðina þar og ýmsar skýrslur eru til um málefni dalsins eða það sem 

honum tengist t.d. deiliskipulag.  

Markmiðið hér er að skoða sérstaklega landnýtingu í Elliðaárdal, frá landnámstíð til dagsins í 

dag og mögulega framtíðarnýtingu. Skoðað verður hvernig saga landnýtingar í dalnum tengist 

nútímanýtingu hans og hvaða gildi hann hefur á sviði náttúru- og menningarverðmæta eins og 

jarðsögumyndana, dýralífs, fornleifa o.fl.  

Rannsóknarspurning verkefnisins er hvort það sé æskilegt að Elliðaárdalurinn haldist óbreyttur 

um fyrirsjáanlega framtíð og hvort rétt sé að koma í veg fyrir breytingar sem gætu gengið um 

of á dalinn og eyðilagt náttúru- og menningarverðmæti hans fyrir komandi kynslóðir. Eða þá 

hvort heimila ætti breytingar í og við dalinn sem sagðar eru geta betrumbætt nýtingu hans í dag 

og til framtíðar. Þar er helst átt við nýtingu hans sem útivistar- og fræðslusvæði sem með 

aukinni notkun stuðlar að bættri lýðheilsu og aukinni fræðslu.   
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3. Staðsetning og afmörkun svæðisins 

Elliðaárdalurinn er við Elliðavog, sem er syðstur voga Kollafjarðar í Faxaflóa. Náttúruleg 

afmörkun hans nær u.þ.b. frá ósum Elliðaáa og upp með farvegi ánna að Elliðavatni. Lengdin 

er um sex km en breiddin oftast um hálfur km sem er þá einkum undirlendið við árnar (Árni 

Hjartarson, Helgi M. Sigurðsson og Reynir Vilhjálmsson, 1998). Mynd 1 sýnir dalinn í heild 

sinn frá upptökum Elliðaánna úr Elliðavatni og að sjávarósum. Árbæjarstífla er kennileiti í 

miðju dalsins og í daglegu tali er talað um dalinn ofan og neðan stíflu.     

 

 

Mynd 1. Elliðaárdalurinn frá ósum að Elliðavatni (Mynd: Borgarvefsjá). 

 

 

Náttúruleg afmörkun dalsins er stærri en afmörkun borgaryfirvalda. Ný afmörkun 

Reykjavíkurborgar á borgargarðinum Elliðaárdal sem sjá má á mynd 2 gerir ráð fyrir að svæðið 

verði u.þ.b. 205 ha og nær ekki að Elliðavatni heldur eru mörkin dregin við Breiðholtsbraut. 

Það er samkvæmt tillögu að nýju deiliskipulagi fyrir dalinn frá árinu 2020 (Reykjavíkurborg, 

2020a). Deiliskipulagið hefur verið samþykkt og afmörkunin og stærð svæðisins breyttist ekki 
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eftir kynningarferli og er því nú 205 ha (Björn Ingi Edvardsson, 2021). Í kynningarferlinu olli 

hin nýja afmörkun deilum en þróunarsvæði 73, sem í daglegu tali er kallað 

Stekkjarbakkasvæðið, virðist hafa áður átt að vera innan marka Elliðaárdalsins en er það ekki 

lengur. Þessu hafa m.a. Hollvinasamtök Elliðaárdalsins mótmælt og vilja sjá það svæði innan 

hinna nýju marka borgargarðsins og óttast að byggð sé farin að þrengja um of að Elliðaárdalnum 

(Hollvinasamtök Elliðaárdalsins, e.d.). Á mynd 2 má einnig sjá hvar hverfisvernd er afmörkuð 

í dalnum, en hverfisvernd er hámarksvernd samkvæmt skipulagslögum (Guðni Einarsson, 

2014). Þetta svæði er aðallega árnar með bökkum sínum og árhólmum. 

            

 
 

Mynd 2. Afmörkun Elliðaárdals í dag sem sýnir legu þróunarsvæðis 73 sem er ekki lengur 

skilgreint af Reykjavíkurborg sem hluti af Elliðaárdal (Mynd: Reykjavíkurborg) 
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4. Náttúrufar í Elliðaárdal 

4.1 Jarðfræði 

Reykjavík liggur á mjög fjölbreytilegu jarðfræðilegu svæði, þó að svo virðist ef til vill ekki við 

fyrstu sýn. Þar eru jarðlög frá öllum jarðsögutímabilum landsins að undanskildu tertíer 

tímabilinu (Þorleifur Einarsson, 1974). Aðeins í Reykjavík hafa meiri háttar setlög frá síðustu 

tveimur hlýskeiðum ísaldar fundist og eru Elliðavogslögin önnur þeirra en hin eru 

Fossvogslögin (Þorleifur Einarsson, 1991). Elliðavogslögin, sem sjá má á mynd 3, eru oftast 

kölluð Háubakkar. Háubakkar eru á náttúruvættaskrá Umhverfisstofnunar er það eina 

náttúruvættið sem er friðað í dalnum (Umhverfisstofnun, e.d.-b). Háubakkar sýna áhrif 

loftslagsbreytinganna á ísöld og hafa myndast á um 100 þúsund ára tímabili sem var mikið 

umbrotatímabil í jarðfræðisögunni. Setlögin sýna m.a. til skiptis sjávar- og þurrlendisset eftir 

því sem land reis og sökk vegna framgangs og hops jökla. Háubakkar veita því mikilvæga 

innsýn í jarðsögu borgarlandsins (Umhverfisstofnun, e.d.-a). 

 

 

Annað dæmi um vel sjáanlegar leifar jökulhreyfinga er Blesaþúfa sem má sjá á mynd 4, en það 

er forn sjávarhjallur sem sýnir að sjávarstaða hefur verið um 40 m hærri en nú. Önnur helsta 

sérstaða Elliðaárdalsins í jarðfræðilegum skilningi samanborið við aðra hluta borgarlandsins er 

sú að í  dalnum má finna eina nútímahraunið sem hefur runnið innan þéttbýlismarka 

Mynd 3. Háubakkar (Mynd: EDR). Mynd 4. Blesaþúfa (Mynd: EDR). 
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Reykjavíkur. Það á upptök sín við Bláfjöll frá eldstöð sem heitir Leitin og er því kallað 

Leitarhraun og er um 5.200 ára gamalt. Sá hluti hraunsins sem nær frá Elliðavatni og um 

Elliðaárdalinn til sjávar nefnist jafnan Elliðavogshraun (Árni Hjartarson og Helgi M. 

Sigurðsson, 2016). Ummerki hraunrennslisins má sjá á mynd 5 ásamt staðsetningu Blesaþúfu 

og fleiri jarðfræðiminjum í dalnum sem ekki verður fjallað um hér.   

 

 

Mynd 5. Áhugaverðar jarðfræðiminjar í Elliðaárdal. Blesaþúfa merkt með gulu sem 

sjávarsethjalli. Hraunreipi í Elliðavogshrauni (Leitarhraun) merkt með brúnu (Mynd: 

Reykjavíkurborg) 
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4.2 Gróðurfar 

Gróðurfar í Elliðaárdal er í dag fjölbreytt og er það helst vegna umsvifa mannsins, nálægð við 

íbúabyggð, jarðfræðilegra- og vatnafarslegra breytna og áhrifa Árbæjarstíflu. Meðal 

gróðurfarsgerða má nefna votlendi, gras-, kjarr- og vallendi, ræktaða trjálundi og tún, 

reskigróður (gróður á röskuðu landi), mólendi, stórgrýtt holt og misvel gróið hraun 

(Reykjavíkurborg, 2020b). Gróðurfar í dalnum hefur breyst í gegnum árþúsundin vegna 

náttúrulegra þátta en í kjölfar landnáms manna urðu miklar breytingar. Birkiskógur og kjarr 

minnkaði til muna en graslendi jókst á móti og plöntutegundir sem fylgdu manninum. Með 

skógareyðingunni sem hófst eftir landnám og var orðin nær algjör árið 1500 fylgdi uppblástur. 

Viðkvæm gróðurlendi voru orðin örfoka og hélst ástandið svipað í Elliðaárdal næstu 400 árin 

(Árni Hjartarson og Helgi M. Sigurðsson, 2016). Dalurinn 

var notaður sem úthagi en var síðan friðaður fyrir sauðfjár- 

og hrossabeit á 7. áratug 20. aldar (Reykjavíkurborg, 

2020b).  

 

Á 20. öldinni urðu síðan stórfelldar gróðurfarsbreytingar í 

dalnum vegna friðunar fyrir beitinni og svo skógræktar, 

uppgræðslu og garðræktar við íbúðarhús í dalnum. Fyrir 

beitarfriðunina var þó byrjað að girða svæði af til að 

verjast áganginum og um árið 1950 byrjaði 

Rafmagnsveita Reykjavíkur að hafa umsjón með 

gróðursetningu í Árhólmanum og á afgirtum svæðum. Á 

fyrsta árinu voru um 3000 trjáplöntur gróðursettar og 

árlega eftir það þúsundir til viðbótar á sérstökum skógræktardegi. Í byrjun 9. áratugar 20. aldar 

var aukið kapp lagt á gróðursetninguna og stígagerð fyrir ferðir almennings um svæðið. Nú er 

Árhólminn vel gróið skóglendi með góðum gönguleiðum eins og sjá má á mynd 6 (Gústaf Jarl 

Viðarsson, Helgi Gíslason, Kristján Bjarnason og Björn Traustason, 2013). Tegundafjöldi 

plantna í Elliðaárdalnum er um 180 og eru það tegundir sem eru upprunalegar ásamt þeim sem 

eru aðfluttar en þrífast vel án aðstoðar mannsins (Árni Hjartarson og Helgi M. Sigurðsson, 

2016). Einungis einn flokkur kjarr- eða skóglendis í Elliðaárdalnum er sjálfsáinn en ekki 

gróðursettur, er það gulvíðir sem má finna á nokkrum stöðum fyrir ofan Árbæjarstífluna 

(Kristbjörn Egilsson (ritstj.), 1999).  

Mynd 6. Göngustígur í Árhólmanum 

(Mynd: EDR) 
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4.3 Vatnafar 

Stærsta vatnasviðið á höfuðborgarsvæðinu er vatnasvið Elliðaánna og er það u.þ.b. 280 km2 að 

stærð (Jón S. Ólafsson, Gísli Már Gíslason, Hilmar J. Malmquist, Sigurður Reynir Gíslason og 

Þórólfur Antonsson, 2007). Vatnafar vatnasviðsins er mjög breytilegt vegna umhverfisáhrifa 

líkt og úrkomu og hitastigs og þessir þættir hafa áhrif á rennsli Elliðaánna. Það er óvenjulegt 

fyrir lindár en árnar eru að uppruna lindár. Þrátt fyrir það er rennsli ánna nokkuð jafnt. Það eru 

þó ekki einungis náttúrulegir þættir sem hafa haft áhrif rennsli Elliðaánna en mannanna verk 

hafa truflað náttúrlegt rennsli þeirra. Áhrif manna voru aðallega vegna raforkuframleiðslu 

Elliðaárstöðvarinnar, en stýring á útrennsli Elliðavatns hafði áhrif á rennslishætti ánna (Axel 

Valur Birgisson, Kristinn Einarsson, Snorri Zóphóníasson og Árni Snorrason, 1999). 

Nú hefur raforkuframleiðslu í Elliðaárstöð hinsvegar verið hætt. Vatnssöfnun var þó haldið 

áfram í Árbæjarlóni fyrir ofan Elliðaárstíflu, því þar var inntakslón rafstöðvarinnar, en haustið 

2020 var lónið tæmt til frambúðar. Árlega höfðu lokur stíflunnar verið opnaðar á vorin eins og 

sjá má á mynd 7 og lónið þannig tæmst. Þetta var gert til þess að greiða leið laxa þar í gegn. 

Tæming lónsins hafði hinsvegar slæm áhrif á lífríkið neðan stíflu og ákveðið hefur verið að 

hafa stífluna opna til frambúðar vegna hagsmuna lífríkisins, sjá mynd 8 (Tæma Árbæjarlón til 

frambúðar, 2020). 

 

 

 Mynd 7. Árbæjarstífla með opnum lokum 

(Mynd: EDR). 

Mynd 8. Eðlilegt rennsli Elliðaánna ofan stíflu 

eftir varanlega tæmingu Árbæjarlónsins 

(Mynd: EDR). 
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4.4 Dýralíf í Elliðaárdal 

4.4.1 Fuglalíf 

Í Elliðaárdal er fjölbreytt fuglalíf. Efst í dalnum eru tiltölulega lítt röskuð svæði þar sem fuglalíf 

er fjölbreytt en á vel ræktuðum og grónum svæðum eins og t.d. Árhólmanum er fjölbreytnin 

minni. Á varptíma má finna mestu fjölbreytnina í fuglalífi í dalnum en á veturna eru alltaf 

þónokkrar tegundir sem hafa vetrarsetu. Vegna mikilla umhverfisbreytinga í Elliðaárdalnum 

undanfarna áratugi vegna t.d. skógræktar, hafa orðið talsverðar breytingar á þeim tegundum 

fugla sem má þar finna. Nokkrum tegundum hefur fjölgað en flestum hefur þeim fækkað 

(Kristbjörn Egilsson (ritstj.), 1999). Sjá má þau svæði í dalnum sem mikilvægust eru fuglum á 

mynd 9. Helstu andartegundir á svæði Elliðaánna eru stokk-, rauðhöfða- og urtönd, dugg- og 

skúfendur og æðarfugl. Kría og ýmsar tegundir máfa eru algengar. Þónokkuð af öðrum 

tegundum sjást með reglulegu millibili eða árlega í Elliðaárdalnum eins og t.d. dílaskarfur, kjói, 

brandugla og rjúpa.  

 

  
 

Mynd 9. Mikilvæg fuglasvæði í Elliðaárdal merkt með rauðu (Mynd: Reykjavíkurborg) 
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Með umhverfisbreytingum og aukinni ræktun í dalnum fer mó- og vaðfuglum fækkandi en þar 

finnast enn tegundir eins og lóa, hrossagaukur, spói, stelkur, tjaldur, sandlóa, lóuþræll og 

sendlingur. Spörfuglarnir setja líka sinn svip á fuglalífið í dalnum og má þar nefna skógar- og 

svartþröst, starra, auðnu-, snjó- og þúfutittling, steindepil, maríuerlu, músarrindil, glókoll og 

síðast en ekki síst hrafninn sem er algeng sjón í dalnum. Álft og grágæs eiga sér einnig sinn 

sess í Elliðaárdalnum. Álftin hefur lengi átt sér hreiður við Elliðavatn og eftir að uppistöðulónið 

myndaðist við Árbæjarstíflu þá byrjaði varp þeirra í Blásteinshólma (Árni Hjartarson og Helgi 

M. Sigurðsson, 2016). Óvissa er nú um framtíð álftavarpsins í Blásteinshólma vegna tæmingar 

Árbæjarlóns og mögulegt er að álftirnar muni færa sig nær Elliðavatni með varp sitt (Tæma 

Árbæjarlón til frambúðar, 2020). Grágæsin er sérstaklega áberandi við einbýlið Skálará við 

Stekkjarbakka þar sem þær eru oft fóðraðar (Baldur Guðmundsson, 2017). 

 

4.4.2 Fisktegundir 

Á vatnasviði Elliðaánna eru fimm tegundir ferskvatnsfiska sem þar þrífast vel.  

Laxinn er þekktasta dýrategund Elliðaárdals og er ríkjandi tegund í ánum en árnar hafa verið 

með merkustu laxveiðiám á Íslandi um aldir. Urriða er þar einnig að finna, en hann skiptist í 

tvö afbrigði sem eru vatnaurriði  og sjóbirtingur. Vatnaurriðinn heldur sig í efri hluta Elliðaánna 

og Elliðavatni sjálfu en sjóbirtingurinn heldur sig fyrir neðan Árbæjarstíflu. Bleikja finnst líka 

á vatnasviði ánna og algengustu afbrigði hennar þar eru vatnableikja og sjóreyður. 

Vatnableikjan er algengasta fisktegundin í Elliðavatni ásamt urriðanum. Sjóreyðurinn heldur 

sig neðst í ánum. Hornsíli má finna á lygnum stöðum í ánum og í Elliðavatni er mikið um þau. 

Állinn er sennilega minnst þekkta fiskitegund ánna en hann gengur upp árnar og í Elliðavatn 

og jafnvel enn innar á vatnasviðið (Árni Hjartarson og Helgi M. Sigurðsson, 2016). 

 

4.4.3 Spendýr 

Í Elliðaárdal má finna hagamýs og húsamýs við byggð í dalnum. Minkur er við Elliðavatn og 

niður með Elliðaánum og hefur reynst erfitt að uppræta hann á svæðinu (Reykjavíkurborg, 

2020b). Kanínur eru fremur nýir landnemar í dalnum og hafa sett svip sinn á hann, mörgum til 

yndisauka en öðrum til ama. Þeim hefur fjölgað hratt og Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur hefur 

verið með málið til skoðunar meðal annars vegna mögulegrar slysahættu sem þær geta valdið. 

Þær eiga það til að fara út á Breiðholtsbrautina fyrir bíla og einnig fyrir hjól á hjólastígunum í 

dalnum (Kristján Hjálmarsson, 2010). Nýlega fækkaði kanínum í dalnum mikið þegar upp kom 



11 

 

veirusýking sem olli fjöldadauða meðal þeirra 

en þrátt fyrir það eru þær víða sjáanlegar 

(Keldur, 2020). Margar þeirra eru gæfar og 

vanar matargjöfum eins og sjá má á mynd 10.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Ágrip af sögu landnýtingar í Elliðaárdal 

5.1 Landnám og miðaldir 

Í Landnámu segir frá Ketilbirni gamla sem nam land í Elliðaárdal en árnar og dalurinn draga 

mjög líklega nafn sitt af skipi hans, Elliða. Hann hafði þar vetursetu en settist líklega ekki þar 

að heldur fór austur fyrir fjall til frekari landvinninga (Landnámabók, 1986). Hvort svo sem 

Ketilbjörn hóf búskap þar eða ekki er líklegt að búskapur hafi byrjað í Elliðaárdal fljótlega eftir 

landnám, bæði vegna gróðursældar og hlunnindanna sem fólust í laxveiðinni (Helgi M. 

Sigurðsson, 1995). Eftir frásögnina af landnámi Ketilbjarnar eru fáar heimildir um lífið í og við 

Elliðaárdalinn næstu aldirnar, fyrir utan nokkrar heimildir sem fjalla helst um eignar- og 

nýtingarrétt á laxveiðinni í Elliðaánum (Þorgrímur Gestsson, 1998). Aðrar heimildir um nýtingu 

dalsins eru fátæklegar fram á byrjun 18. aldar þegar Jarðabók Árna Magnússonar og Páls 

Vídalíns var gerð (Árni Hjartarson og Helgi M. Sigurðsson, 2016). Dalurinn var þó nýttur til 

landbúnaðar um langt skeið (Reykjavíkurborg, 2020b).  

 

Mynd 10. Gæfar kanínur í Elliðaárdalnum (Mynd: 

EDR). 
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5.2 Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns 

Í byrjun 18. aldar eru Árni Magnússon og Páll Vídalín skipaðir af Danakonungi til þess að gera 

manntal á Íslandi og jarðabók sem gæfi upplýsingar um jarðir í hverjum hrepp landsins 

(Sigurgeir Steingrímsson, e.d.). Ástandi jarðanna og hlunnindum sem þar er að finna er lýst sem 

og nýtingu jarðanna. Þetta er dýrmæt heimild um hagi landsmanna á þessum tíma (Þorgrímur 

Gestsson, 1998).   

 

Þær jarðir sem lágu að eða í Elliðaárdalnum voru aðallega fjórar; Árbær, Ártún, Bústaðir og 

Breiðholt. Sjá má legu þeirra á mynd 11. Fornleifarannsóknir gefa til kynna að búið hefur verið 

á Árbæ frá 11. öld og jafnvel 10. öld, líklegast á það sama við um hinar jarðirnar þrjár (Anna 

Lísa Guðmundsdóttir, Alma Sigurðardóttir, Margrét Björk Magnúsdóttir og Drífa Kristín 

Þrastardóttir, 2020). Býli Árbæjar og Ártúns voru þau einu sem stóðu í sjálfum dalnum 

(Reykjavíkurborg, 2020b) og af lýsingum Árna og Páls að dæma var harðbýlt þar á þeim tíma.  

 

Um Árbæ segir að tún séu meinlega 

grýtt og þýfð, engi mjög lítið og 

eldiviður mjög tekinn að þverra. Í 

Ártúni var landþröng mikil, engi 

nær ekkert og útigangur mjög lakur 

svo að hestum ábúenda þurfti að 

koma fyrir annars staðar. Þar var 

eldiviður líka mjög tekinn að 

eyðast. Þrátt fyrir harðbýlið eru 

einnig talsverðar vinnukvaðir 

lagðar á ábúendur (Árni Magnússon 

og Páll Vídalín, 1923-1924). 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
  Mynd 11. Lega lögbýla við Elliðaárdal um árið 1703 (Mynd: Borgarvefsjá) 
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5.3 Innréttingar Skúla Magnússonar 

Um hálfri öld eftir úttekt Árna og Páls í Elliðaárdal hófst þar starfsemi hinna svokölluðu 

Innréttinga. Þær voru fyrsta hlutafélag Íslands, stofnað árið 1751 og var ætlað að vinna að 

viðreisn íslensks landshags. Nafn þeirra var í raun Hið íslenska hlutafélag en nafnið 

Innréttingarnar festist og kom það úr danska heiti þeirra sem var „de nye indretninger“ og þýðir 

„hinar nýju framkvæmdir“. Félagið fékk mikinn fjárstuðning frá Danakonungi og veitti hann 

þeim sérleyfi til framkvæmda og fóru þær fram víða um land en aðalmiðstöð- og mannvirki 

þeirra var í Reykjavík. (Hrefna Róbertsdóttir, 2001).  

 

Í Aðalstræti voru vefsmiðjur og þar voru gerðar ýmsar afurðir úr ull. Ullina þurfti svo að þæfa 

en á þeim slóðum var ekki það vatnsmagn sem til þurfti. Þæfarastarfseminni var því valinn 

staður við Elliðaárnar þar sem nægilegt rennandi vatn var til að knýja svokallaða 

þófaramyllusem þar var byggð. Sjá má teikningu af henni frá árinu 1789 eftir ferðalanginn John 

Baine á mynd 12. Í myllunni voru ullarföt og efni þæfð, sem gerði þau þykkari og þéttari. 

Vatnsafl ánna sneri vatnshjóli utan á húsinu sem tengdist svo búnaði sem hamraði ullina. 

Litunarhús var einnig byggt á sama stað sem tók svo við ullinni og var hún lituð, einnig gátu 

einstaklingar komið þangað með klæði til að láta lita þau. Þar var einnig sútunarverkstæði sem 

bjó til leður úr óunnu skinni frá bæjum í nágrannsveitum Reykjavíkur (Árni Hjartarson og Helgi 

M. Sigurðsson, 2016).  

 

 

                                          Mynd 12. Teikning af þófaramyllunni við Elliðaárnar 

                                         (Mynd: Sarpur) 
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5.4 Laxveiðar 

Laxveiðar í miðri höfuðborg er einstakt fyrirbæri og Elliðaárnar því merkilegar á heimsvísu 

vegna þess (Árni Hjartarson og Helgi M. Sigurðsson, 2016). Líklega var byrjað að nýta árnar 

til veiða strax við landnám og fram á 20. öldina ganga veiðiréttindin á víxl milli ýmissa aðila, 

s.s. kirkju, konungs og einkaaðila. Síðasti einkaaðilinn sem átti veiðiréttinn í ánum var hinn 

enski Payne sem keypti árnar ásamt veiðiréttindum af þáverandi eiganda. Sá var Ditlev 

Thomsen, kaupmaður í Reykjavík sem hafði stundað rányrkju í ánum með svonefndum 

kistuveiðum. Afleiðingar kistuveiðanna urðu þær að laxastofninn hafði nær þurrkast út. Payne 

aflagði kistuveiðarnar sem líklegast bjargaði algjörri útrýmingu laxins í Elliðaánum. Árið 1906 

keypti Reykjavíkurbær árnar af Payne í þeim tilgangi að virkja þær til raforkuframleiðslu með 

vatnsafli. Með kaupunum fylgdi veiðirétturinn sem þá var orðinn lítils virði vegna ofveiði 

Thomsen (Ásgeir Ingólfsson, 1986). Eftir að árnar komust í eigu Reykjavíkurborgar hefur 

laxastofninn hægt og rólega náð sér á strik og í dag er laxveiðin í ánum stöðug. Meðalveiði 

síðustu 9 ára er u.þ.b. 1000 laxar á laxveiðitímabilinu sem er frá júní til september. Öllum laxi 

sem veiðist í Elliðaánum er sleppt, laxveiðin þar er því í dag eingöngu til skemmtunar. Silungi 

sem veiðist má hinsvegar halda eftir (Stangaveiðifélag Reykjavíkur, e.d.).  

 

5.5 Veiturekstur í Elliðaárdal 

Saga veitureksturs í Reykjavík er samofin sögu þéttbýlismyndunar í Reykjavík og þar spilar 

Elliðaárdalurinn stórt hlutverk, en dalurinn er í raun vagga veitureksturs í borginni (Orkuveita 

Reykjavíkur, e.d.). Hér verður litið á þrjá þætti hennar í Elliðaárdalnum sem eru rafmagns-, 

vatns- og hitaveita. 

 

5.5.1 Rafstöðin 

Elliðaárnar var ákveðið að nýta til raforkuframleiðslu snemma á 20. öldinni en Reykjavíkurborg 

keypti árnar árið 1906 eins og lýst er í kafla 5.4. Ástæða kaupanna var að ákveðið hafði verið 

að virkja árnar til raforkuframleiðslu fyrir íbúa Reykjavíkur.  

Aðdragandi þess var nokkur en fyrsti talsmaðurinn fyrir því að árnar yrðu virkjaðar til 

raforkuframleiðslu var Frímann B. Arngrímsson. Hann var búsettur erlendis en kom til Íslands 

árið 1894 í þeim tilgangi að halda fyrirlestra um rafmagnsmál. Hann hafði unnið hjá General 

Electric í Bandaríkjunum og lagði til að búnaður frá því fyrirtæki yrði notaður til þess að virkja 

árnar. Hann gat reiknað út rafljósa- og hitaþörf Reykjavíkur þess tíma en ekki að fullu áætlaðan 
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kostnað. Hann komst að þeirri niðurstöðu að ein kvísl ánna myndi fullnægja rafmagnsþörf 

Reykjavíkur en eftir að bæjarstjórnin hafði skoðað málið þá komst hún að þeirri niðurstöðu að 

salta málið í bili (Guðmundur Daníelsson, 1968). Þó að Frímann hafi verið framsýnni en 

samtímamenn hans sem voru ekki tilbúnir að framkvæma hugmyndir hans þá átti þessi 

hugmynd eftir að koma til framkvæmda. Það gerðist þó ekki fyrr en aldarfjórðungi seinna en 

árið 1921 var rafstöðin í Elliðaárdal tekin í notkun (Helgi Skúli Kjartansson, 2010).  

 

5.5.2 Vatnsveitan 

Elliðaárnar voru nýttar á fleiri vegu en til raforkuframleiðslu. Vatn úr ánum var nýtt í fyrstu 

vatnsveitu Reykjavíkurbúa þó það hafi einungis verið um skamma hríð. Tólf árum áður en 

rafstöðin var tekin í notkun árið 1909 tók Vatnsveita Reykjavíkur til starfa. Hún var þá mesta 

mannvirki sem ráðist hafði verið í hérlendis (Veitur, e.d.-a). Reykvíkingar bjuggu þá við 

óviðunandi ástand en þeir höfðu ekki greitt aðgengi að nægu og heilnæmu vatni. Sá skortur 

hafði m.a. þau áhrif að íbúar nýttu sér vafasöm vatnsból sem ollu jafnvel sjúkdómum. Sem 

dæmi má nefna að árið 1906 varð vart við taugaveiki í Reykjavík sem varð svo að faraldri. Í 

ljós kom að allir þeir sem veiktust höfðu sótt vatn sitt í sama vatnsból sem var þá mengað og 

var því snarlega lokað. Vatnsveitan var því bylting fyrir Reykvíkinga og jukust lífsgæði mikið 

í Reykjavík þegar vatnsveitan var komin í gagnið.  

 

Þegar ákveðið var að leggja vatnsveitu til Reykjavíkur þá var lögð fram kostnaðaráætlun fyrir 

vatnsveitu frá bæði Gvendarbrunnum og Elliðaánum. Að taka vatnið úr Gvendarbrunnum var 

dýrara en þótti mun betri kostur því gæðin á vatninu þar eru meiri, var því ákveðið að 

vatnsveitan yrði frá Gvendarbrunnum. Þegar verkið var í vinnslu var hinsvegar vatni úr 

Elliðaánum fyrst hleypt í vatnsleiðslur til Reykjavíkur á meðan unnið var að því að klára 

lagnavinnuna til Gvendarbrunna. Það var merkur dagur fyrir Reykvíkinga þegar fyrsti 

vatnshaninn var opnaður þann 16. júní 1909 og þangað var hægt að sækja vatn úr Elliðaánum. 

Í október sama ár náði vatnsveitan til Gvendarbrunna og fengu Reykvíkingar þá vatnið sitt 

þaðan (Efling, 2009). 

 

5.5.3 Jarðhiti 

Jarðhiti hefur sennilega verið nýttur á Íslandi frá landnámi til baða og þvotta. Það var þó ekki 

fyrr en á 20. öldinni sem byrjað var að nýta jarðvarma til húshitunar en það var gert að Syðri-

Reykjum í Mosfellsbæ árið 1908. Þessi nýjung fór hægt af stað og það var ekki fyrr en 1946 
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sem Hitaveita Reykjavíkur var formlega stofnuð 

(Orkustofnun, e.d.). Í Elliðaárdalnum eru átta rauðir 

skúrar nálægt malbikaða göngustígnum sem liggur 

meðfram dalnum, Reykjanesbrautarmegin. Þeir láta 

lítið yfir sér eins og sjá má á mynd 13 og fátt sem 

gefur til kynna að borholur séu í þessum skúrum 

(Árni Hjartarson og Helgi M. Sigurðsson, 2016). Þær 

hafa verið nýttar í hitaveitu frá 6. áratug 20. aldar 

(Orkuveita Reykjavíkur, e.d.).  

 

Mikilvægi þeirra mun líklega fara minnkandi því 

framtíðarsýn Veitna, sem reka hitaveituna í 

Reykjavík, er að allt heitt vatn á höfuðborgarsvæðinu 

muni koma frá jarðvarmavirkjunum, m.a.  

Hellisheiðarvirkjun. Það mun létta álagið af 

lághitasvæðum borgarinnar sem eru virkjuð eins og þessum borholum í Elliðaárdal, en 

eftirspurn eftir heitu vatni fer sífellt vaxandi. Virkjanir innan höfuðborgarsvæðisins myndu 

koma að góðum notum til að mæta álagstímum í heitavatnsnotkun, sérstaklega ef daglegt álag 

á þær minnkar og þær ná að safna betri heitavatnsforða (Veitur, e.d.-b).  

 

 

6. Nútímalandnýting í Elliðaárdal 

Lifnaðarhættir fólks hafa breyst mikið síðastliðna öld og þar með hvernig við nýtum landið og 

hlunnindi þess. Elliðaárdalurinn hefur verið nýttur til lífsviðurværis í harðri lífsbaráttu fyrr á 

öldum og síðan sem grundvöllur ýmiskonar veituþjónustu þegar komið er fram á 20. öld eins 

og greint hefur verið frá í kafla 5.5. Í dag er dalurinn fyrst og fremst nýttur til útivistar. Í könnun 

IMG Gallup frá 2009 kemur fram að Elliðaárdalurinn er vinsælasta útivistarsvæðið á 

höfuðborgarsvæðinu og nýttu u.þ.b. 70% borgarbúa sér það (Skógræktin, 2010).  

 

6.1 Verðmæti og áhrif grænna og blárra svæða í þéttbýli 

Umræðan um að nauðsyn grænna svæða í borg er ekki ný af nálinni á Íslandi þó landið hafi 

verið strjálbýlt í gegnum aldirnar. Stuttu eftir aldamótin 1900 má sjá umræðu um mikilvægi 

Mynd 13. Skúrbygging yfir borholu í 

Elliðaárdal (Mynd: EDR). 
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þess að gera ráð fyrir grænum svæðum í skipulagi byggðar (Bragi Bergsson, 2014). 

Reykjavíkurborg áætlar í aðalskipulagi sínu fyrir árin 2010-2030 að a.m.k. 90% allra nýrra 

íbúða borgarinnar muni rísa innan núverandi þéttbýlismarka hennar og er þetta fyrsta 

heildarskipulag Reykjavíkurborgar sem gerir ekki ráð fyrir nýjum úthverfum. Á því má sjá að 

Reykjavíkurborg er að reyna að draga úr útþenslu sinni og vill þétta byggð. Samkvæmt 

skipulaginu munu þrjú svæði gegna lykilhlutverki í þróun borgarinnar á næstu áratugum og er 

Elliðavogur eitt þeirra, en tekið er fram að „ekki verði gengið á opin græn svæði með útivistar- 

eða verndargildi“ (Reykjavíkurborg, 2013). Verðmæti svokallaðra grænna og blárra svæða í 

borg, eins og það sem má sjá á mynd 14, er flókið að meta á hlutlægan hátt en rannsóknir sýna 

jákvæð áhrif þeirra á lýðheilsu, líkamlega og andlega (Anna Björg Aradóttir, 2006). Rannsókn 

Lisa Wood o.fl. sýndi fram á verulegt samband  

milli fjölda, stærðar og ekki síst nálægðar grænna 

svæða í þéttbýli við geðheilsu íbúa. Rannsóknin 

sýndi einnig fram á að þessi grænu svæði þurfa 

ekki einungis að vera náttúrumiðuð heldur hafa 

græn svæði með áherslu á afþreyingu og íþróttir 

sömu áhrif (Lisa Wood o.fl., 2017). 

 

Líkt og með rannsóknir á tengslum grænna svæða 

og aukinnar heilsu þá sýna aðrar rannsóknir fram 

á svipuð áhrif blárra svæða. Rannsókn Mireia 

Gascon o.fl. sýnir fram á að jákvæð tengsl eru 

milli útiveru við vatnasvæði og bættrar geðheilsu. 

Áhrif á líkamlega heilsu voru ekki jafn afgerandi 

og áhrif á geðheilsu (Mireia Gascon, Wilma 

Zijlema, CristinaVert, Mathew P.White & Mark 

J.Nieuwenhuijsen, 2017). 

 

Hugtakið „grænt svæði“ (e. green space) á við um gróðri vaxið svæði sem getur verið t.d. 

skóglendi, engi og garðar (University of York, e.d.). Áætlun um þéttingu byggðar og aukningu 

gróðurs gæti virst þversagnarkennd en að þessu tvennu stefnir Reykjavíkurborg. Stefnt er að 

því að um 25% af flatarmáli borgarlandsins fari undir skóg og annan gróður á næstu áratugum 

og eru þá einkagarðar borgarinnar ekki taldir með. Gróður er talinn hafa jákvæð áhrif á umhverfi 

mannsins með því að mynda vistlegt umhverfi sem laðar fólk að og stuðla þannig að bættri 

Mynd 14. Grænt og blátt svæði í 

Elliðaárdalnum (Mynd: EDR). 
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lýðheilsu með útiveru. Trjágróður hentar vel í þessum tilgangi á hinu vindasama Íslandi, en 

hann stuðlar að skjólsælum útivistarsvæðum og eykur þar með notkunargildi þeirra. 

Meðalvindhraði í Reykjavík hefur farið minnkandi síðustu áratugi þökk sé trjágróðri og hve hár 

hann er víða orðinn (Gústaf Jarl o.fl., 2013). Höfundur hefur farið margar ferðir í dalinn árum 

saman og þá hefur endurtekið komið í ljós hversu vel Elliðaárdalurinn hentar til útivistar í 

vondum veðrum. Þetta á sérstaklega við í skógi Árhólmans þar sem ein hæstu tré dalsins eru. 

Það svæði er einmitt eitt mesta aðdráttarafl dalsins (Kristinn H. Þorsteinsson, 1999).  

 

Hugtakið „blátt svæði“ (e. blue space) á við um vatnasvæði eins og t.d. ár, vötn og sjó 

(University of York, e.d.). Vitundarvakning hefur orðið um nauðsyn þess að hlúa að bláum 

svæðum á höfuðborgarsvæðinu með því að varðveita lífríki þeirra og færa til fyrra horfs röskuð 

vatnsvistkerfi (Trausti Baldursson, 2020). Þrengt hefur verið að Elliðaánum og vatnasviði þeirra 

með mannvirkjum, íbúðabyggð og gatnagerð og því þarf að fylgjast sérstaklega vel með 

lífríkinu þar til þess að tryggja að það sé ekki í hættu (Reykjavíkurborg, 2020b). Aðgangur að 

bláum svæðum er einnig samfélagslega mikilvægt en útivistargildi þeirra er mikið. Blá svæði 

geta líka haft menningarsögulegt- og fræðslugildi (Jón S. Ólafsson o.fl., 2007).  

 

6.2 Grænar samgöngur  

Áætlun Reykjavíkurborgar um umhverfi og útivist 

frá árinu 1974, sem fékk seinna nafnið „Græna 

byltingin“, lagði áherslu á mikilvægi þess að 

leggja kerfi göngu-, hjólreiða- og hestastíga um 

borgina. Frumtillaga þess efnis kom fram 1965 og 

var það mikil framsýni að gera ráð fyrir þörfinni á 

slíku kerfi, en borgarskipulag næstu áratugina í 

Reykjavík einbeitti sér frekar að þörfum 

einkabílsins (Trausti Valsson, 2002). 

Viðsnúningur hefur orðið á því og 

Reykjavíkurborg hvetur nú sérstaklega til 

annarskonar samgöngumáta en notkun 

einkabílsins til þess að stemma stigu við sífelldri 

aukningu bílaumferðar (Reykjavíkurborg, 2013). 

Til þess að það gangi eftir þarf að vera gott 

Mynd 15. Vegvísir fyrir grænar samgöngur í 

Mynd 15. Vegvísir fyrir grænar samgöngur í 

dalnum (Mynd: EDR). 
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stígakerfi til staðar og síðustu ár hefur orðið bylting í uppbyggingu göngu- og hjólastíga. 

Elliðaárdalur hefur ekki farið varhluta af því, með lagningu nýs hjólastígs í dalnum sem er 

aðgreindur frá gangandi umferð og stígarnir eru mjög mikilvæg samgönguæð fyrir þennan 

græna samgöngumáta í borginni (Reykjavíkurborg, 2020b). Sjá má vegvísi fyrir grænar 

samgöngur í Elliðaárdal á mynd 15.  

 

7. Framtíðarlandnýting í Elliðaárdal 

Eins og staðan er í dag hefur Reykjavíkurborg umsjón með Elliðaárdal og hefur lokaorðið um 

hver framtíðarsýn fyrir hann verður. Sú sýn er í dag skv. Aðalskipulagi Reykjavíkur að dalurinn 

verði borgargarður sem þýðir að hann er ekki friðaður fyrir mannvirkjum, en stefnan er að 

jafnvægi verði á milli notkunar hans til útivistar og verndunar dalsins (Reykjavíkurborg, 2013). 

Mynd 16 sýnir þá þætti sem Reykjavíkurborg ætlar að huga að í skipulagi sínu til að ná þessu 

jafnvægi og eru þeir þættir helst náttúra og dýralíf, samgöngur og útivist.   

Nú eru tvö verkefni á döfinni í og við Elliðaárdal sem eru í samræmi við stefnu borgarinnar um 

borgargarð. Annað þeirra hefur verið umdeilt og verður fjallað um í kafla 7.2. Verkefnið þykir 

vega að dalnum sem hefur skapað umræðu um vernd hans og framtíð Elliðaárdalsins.  

 

 

Mynd 16. Reykjavíkurborg telur þetta helstu þætti sem þarf að taka tillit til við framtíðarskipulag 

Elliðaárdalsins (Mynd: Reykjavíkurborg).  
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7.1 Vernd Elliðaárdalsins 

Vernd Elliðaárdalsins er mörgum borgarbúum hugleikin og því hefur skipulag um uppbyggingu 

nærri honum valdið áhyggjum og málið orðið að pólitísku þrætuepli. Deilurnar snúa m.a. að 

því hverskonar vernd henti dalnum best og hvar eiginleg mörk hans liggja. (Jón Birgir 

Eiríksson, 2018). Við skoðun á því hverskonar vernd hentar Elliðaárdalnum best flækist málið 

því dalurinn nýtur nú þegar ýmisskonar verndar sem getur verið breytileg eftir svæðum og 

fyrirbærum innan hans.  

 

Í Aðalskipulagi Reykjavíkurborgar 2010-2030 er Elliðaárdalur skilgreindur sem borgargarður 

eins og önnur stærstu útivistarsvæði borgarinnar, t.d. Öskjuhlíð, Fossvogs- og Laugardalur. Þar 

segir að „innan borgargarða er gert ráð fyrir útivistariðkun og fjölbreyttri mannvirkjagerð af 

ýmsum toga sem tengist nýtingu og þjónustu svæðanna til útiveru, afþreyingar og leikja og 

allrar almennrar frístundaiðkunar. Einnig má gera ráð fyrir veitingaaðstöðu og 

veitumannvirkjum“ (Reykjavíkurborg, 2013). Til viðbótar því að vera flokkaður sem 

borgargarður er Elliðaárdalurinn á náttúruminjaskrá annars vegar vegna vatnasviðs síns (frá 

upptökum þess í Elliðavatni og til ósa) og hinsvegar vegna fjölbreytts náttúrufars og hve tilvalið 

svæðið sé til útivistar í þéttbýli. Á náttúruminjaskrá eru öll friðlýst svæði á Íslandi ásamt öðrum 

merkilegum svæðum sem hafa ekki enn verið friðlýst en ástæða þykir til að friðlýsa eða vernda 

(Umhverfisstofnun, e.d.-d).  

 

Þá eru Háubakkar við ósa Elliðaánna skráðir sem náttúruvætti (Umhverfisstofnun, e.d.-b). 

Ennfremur nýtur svæðið næst Elliðaánum hverfisverndar eins og sýnt var á mynd 2. Ljóst er að 

dalurinn nýtur verndar þó sú vernd sé ekki friðlýsing fyrir allan dalinn í heild sinni. Kallað hefur 

verið eftir slíkri friðlýsingu af minnihluta borgarstjórnar Reykjavíkur (Fanney Birna Jónsdóttir, 

2018). Ef dalurinn yrði friðlýstur þá myndi Reykjavíkurborg missa yfirráð yfir dalnum til 

ríkisins en það er ekki vilji meirihluta borgarstjórnar sem vill að svæðið nýtist best sem 

borgargarður.  

 

Umhverfisstofnun skilgreinir friðlýsingu sem „aðferð sem er notuð í náttúruvernd í því skyni 

að vernda sérstök og mikilvæg svæði og fyrirbæri“ (Umhverfisstofnun, e.d.-c). Elliðaárdalurinn 

gæti verið friðlýstur sem t.d. mikilvægt svæði en friðlýsing gæti varla verið á þeim forsendum 

að um ósnortið grænt svæði innan borgar sé að ræða. Vegna umsvifa mannsins í dalnum, 

aðallega mikil ræktun og mannvirkjagerð, er ekki réttlætanlegt að flokka dalinn sem villt og 
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óraskað grænt svæði í borg þó að hægt sé að finna einhver svæði innan dalsins sem gætu 

flokkast þar undir. Réttari lýsing á dalnum er því borgargarður (Kristbjörn Egilsson (ritstj.), 

1999).  

 

7.2 ALDIN Biodome 

Ein af þeim hugmyndum sem hafa vakið hve mesta athygli síðustu ár varðandi breytt skipulag 

í Elliðaárdalnum er að reisa visthvolf (e. biodome) í jaðri dalsins. Svokallað visthvolf er lokað 

manngert vistkerfi sem minnir á stórt gróðurhús eða glerhvelfingu. ALDIN Biodome fyrirtækið 

hyggst reisa eitt slíkt við Stekkjarbakka á þróunarreit 73 sem sjá má afmarkað á mynd 2. 

Fyrirtækið kallar visthvolfin borgargarð sem mun tengja fólk á nýjan hátt við náttúruna og 

„byggir á sjálfbærum borgarbúskap og býður upp á heilandi upplifun innan um gróður allan 

ársins hring“ (Aldin Biodome, e.d.). Áætlað er að þar verði þrjú mismunandi rými. Það fyrsta 

sem mun blasa við gestum er garðyrkjurými og torg sem mun að mestu verða undir torfþaki. 

Þaðan verður hægt að fara í tvö mismunandi visthvolf sem verða með sitthvora loftslagsgerðina. 

Annað verður með miðjarðarhafsloftslagi en hitt með hitabeltisloftslagi, sjá mynd 17. 

 

Mynd 17. Teikning af skipulagi visthvolfa ALDIN Biodome (Mynd: ALDIN Biodome). 
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Jarðvarmi verður nýttur til upphitunar. Í visthvolfunum munu verða viðeigandi plöntusöfn sem 

eiga uppruna sinn í þessum gerðum loftslaga, sjá dæmi á mynd 18.  

 

 

                Mynd 18. Framtíðarsýn ALDIN Biodome (Mynd: ALDIN Biodome). 

 

Gert er ráð fyrir útisvæði við byggingarnar sem mun verða dvalar- og leiksvæði eins og sjá má 

á mynd 19 og þar verða gróðursettar plöntur sem falla vel að umhverfinu. Gestir og gangandi 

fá færi á að kynna sér ræktunarferli þess sem verður ræktað í garðyrkjurýminu og þeim gefinn 

kostur á að kaupa afurðirnar (Aldin Biodome, e.d.). 

 

 

Mynd 19. Deiliskipulag fyrir það svæði á þróunarreit 73 sem sést á mynd 19. Sporöskjulaga visthvolfin 

fyrir miðri mynd, bílastæði og matjurtagarða- og útikennslusvæði (Mynd: ALDIN Biodome). 
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Þessi framkvæmdaráætlun hefur mætt talsverðri andstöðu og hafa Hollvinasamtök 

Elliðaárdalsins lýst því yfir að þau hyggist vinna gegn verkefninu sem var samþykkt í nýju 

deiliskipulagi fyrir Stekkjarbakka og „er það mat samtakanna að fyrirhuguð bygging muni hafa 

í för með sér umhverfismengun vegna nálægðar við uppeldisstöðvar laxaseiða í Elliðaárdalnum, 

auk ljósmengunar“ (Vilja stöðva 4.500 fermetra gróðurhús, 2019). 

Verkefnið hefur einnig mætt andstöðu Landverndar og Stangaveiðifélags Reykjavíkur (Ingunn 

Lára Kristjánsdóttir, 2019). Minnihlutinn í borgarstjórn Reykjavíkur mótmælir einnig breyttu 

deiliskipulagi þar sem lagst er gegn húsnæðisuppbyggingu í dalnum þar sem það „yrði 

óafturkræft fyrir ósnortna náttúruna ef gengið yrði á dalinn með umfangsmikilli 

gróðurhvelfingu fyrir verslunarrekstur og atvinnustarfsemi“ (Sabine Leskopf, Hjálmar 

Sveinsson og Sanna Magdalena Mörtudóttir, 2019).  

 

Fram hefur komið að Elliðaárdalurinn er síður en svo ósnortið svæði og þá sérstaklega svæðið 

á þróunarreit 73 sem var að hluta til malarnáma. Svæðið er nú uppgróið en ummerki 

malarnámsins eru sjáanleg (Árni Hjartarson og Helgi M. Sigurðsson, 2016). Hollvinasamtök 

Elliðaárdalsins hafa lýst yfir áhyggjum af því að mengun verði frá visthvolfinu í formi 

áburðarmengunar í árnar. Umhverfis- og skipulagssvið Reykjavíkur bendir á að ræktun í 

visthvolfunum sé í lokuðu kerfi og því muni áburðarmenguðu vatni ekki verða veitt í árnar 

heldur beint í fráveitukerfi og því muni ekki verða áburðarmengun í ánum frá starfssemi ALDIN 

Biodome. Einnig er bent á að margar af helstu laxveiðiám landins eiga leið um ræktuð tún þar 

áburðargjöf er mun meiri en sú sem verður í og við visthvolfið. Annað áhyggjuefni sem athygli 

hefur verið vakin á við framkvæmdina er ljósmengun. Núverandi ljósmengun á svæðinu hefur 

verið mæld og er hún nú þegar töluverð og yfir meðallagi í Reykjavík. ALDIN Biodome ber að 

takmarka ljósmengun eins og hægt er og settir hafa verið skilmálar við framkvæmdina sem eiga 

að tryggja að ljósmengun fari ekki yfir viðmiðunarmörk (Reykjavíkurborg, 2019).  

 

Enn er óvíst hvort af þessari framkvæmd ALDIN Biodome verði því svo virðist sem fyrirtækið 

sé ekki búið að sækja formlega um lóðina, en vilyrði Reykjavíkurborgar um lóðina rennur út í 

nóvember 2021 og þá mun skýrast hvort af verkefninu verður (Björn Ingi Edvardsson, 2021). 

Hjördís Sigurðardóttir skipulagsfræðingur og stofnandi ALDIN Biodome, segir þó að af 

verkefninu verði án efa og að það hafi aðeins tafist vegna COVID-19 faraldursins (Hjördís 

Sigurðardóttir, munnleg heimild).  
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7.3 Ný nýting Elliðaárstöðvar 

Orkuveita Reykjavíkur áformar að nýta Elliðaárstöð á nýjan hátt fyrir gesti sem þangað koma. 

Sumarið 2021, á 100 ára afmæli stöðvarinnar, mun opna sögu- og tæknisýning á svæðinu 

(Elliðaárstöð, e.d.). Markmið Orkuveitunnar með þessu verkefni eru fjölþætt en það helsta er 

að gera rafstöðvarhúsin aðgengilegri fyrir almenning nú þegar raforkuframleiðslu þar hefur 

verið hætt. Með því er m.a. hægt að sýna þátt veitnanna í þróun borgarsamfélagsins og kynna 

umfang og eðli núverandi veitustarfsemi fyrir gestum. Sögu- og tæknisýningin mun þannig 

auka fræðslugildi dalsins sem útivistarsvæðis (Orkuveita Reykjavíkur, e.d.). 

 

Þetta verkefni virðist ekki hafa mætt mikilli andstöðu en lágmarksröskun er á svæðinu í 

tengslum við framkvæmdir því flest mannvirki eru nú þegar til staðar. Á mynd 20 er hægt að 

sjá yfirlitsmynd yfir þau mannvirki og áætlaða sögu- og tæknisýningu í Elliðaárstöð.  

 

 

Mynd 20. Framtíðarsýn Orkuveitu Reykjavíkur fyrir Elliðaárstöð (Mynd: Orkuveita Reykjavíkur). 

 

Nr. 1: Gamla rafstöðin í Elliðaárdal, sem er safngripur í sjálfri sér. Áætlað er að þar verði hægt 

að kíkja inn um glugga og lýsa upp valda muni sem þar sjást.  

Nr. 2: Stöðvarstjórahús rafveitustjórans. Þar verður hægt að kynnast veitunum og störfum 

þeirra.   

Nr. 3: Áætlað veitutorg. Þar verða setstallar með sem sjá yfir stórt og fallegt torg með tjörn, en 

í hana mun renna regnvatn sem fellur á húsin á svæðinu.  
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Nr. 4: Gamla fjósið/hlaðan sem verður gert að kaffihúsi með útsýni yfir leiksvæði.  

Nr. 5: Áætlað vatnsleikjasvæði. Volgt vatn mun renna í rásum þar sem hægt verður að sulla, 

stífla og veita vatninu til leikja.  

Nr. 6: Áætlað framtíðarheimili fyrir Dofra. Högg- og gufuborinn Dofri boraði tugi holna og 

lagði með því grunninn að hitaveitu höfuðborgarsvæðisins (Elliðaárstöð, e.d.). 

 

7.4 Elliðaárdalur nýttur til fræðslu 

Elliðaárdalurinn er tilvalinn til útikennslu fyrir grunnskóla Reykjavíkur vegna fjölbreytileika 

síns og ýmiss konar minja og getur því sameinað kennslu í mismunandi námsgreinum. Dalurinn 

er miðsvæðis í borgarlandinu og ferðalagið þangað því ekki langt fyrir höfuðborgarbúa. Þó að 

dalurinn henti vel til útifræðslu nema og áhugasamra vegfaranda í dag þá er hægt að sjá til þess 

með lágmarksframkvæmdum að dalurinn sinni því hlutverki sínu enn betur.  

 

Fræðsluskilti 

Við valdar aðkomuleiðir í Elliðaárdalinn eru yfirlitskort sem sýna t.d. göngustíga og 

grunnupplýsingar um dalinn og voru þau hönnuð upphaflega árið 1999 og síðan uppfærð 2011. 

Sum þeirra eru orðin úrelt á þessum 10 árum vegna framkvæmda og stendur til að uppfæra þau 

nú árið 2021 (Árni Tryggvason, 2021). 

Elliðaárdalurinn er tiltölulega stórt svæði og 

mikilvægt er að gestir fái réttar upplýsingar um 

leiðir sem hægt er að fara.   

 

Þónokkuð er um fræðsluskilti í dalnum sem 

eru í misgóðu ásigkomulagi. Árið 2000 var 

opnaður 3 km langur fræðslustígur í 

neðanverðum Elliðaárdalnum þar sem 15 skilti 

upplýsa vegfarendur um náttúrufar og sögu 

dalsins. Tilgangur þess var að hvetja til betri 

nýtingar á dalnum sem útivistarperlu 

borgarbúa (Fræðslustígur í Elliðaárdal, 2000). 

Sum skiltanna geyma staðreyndir sem verða 

seint úreldar en þau þyrftu þó endurnýjun 

vegna skemmda eins og t.d. skilti um 
Mynd 21. Fræðsluskilti sem mætti endurnýja á 

fræðslustígnum (Mynd: EDR). 
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ísaldarminjar eins og sjá má á mynd 21. Ekkert yfirlitsskilti er að finna í neðanverðum dalnum 

um hvar þessi fræðslustígur byrjar eða endar né hvar fræðsluskiltin sjálf er að finna. Það er því 

frekar fyrir tilviljun sem þau finnast þegar gengið er eftir stígum dalsins. Bæta mætti úr þessu 

með upplýsingaskilti við aðkomuleiðir í neðanverðum Elliðaárdalnum um hvar 

fræðslustígurinn byrjar og endar auk staðsetningu skiltanna. Þetta myndi auðvelda notkun 

fræðslustígsins fyrir t.d. kennara og áhugafólks um náttúru og sögu dalsins.  

 

Nýlegt fræðsluskilti í góðu ástandi sem sjá má á mynd 22 er í neðanverðum Elliðaárdalnum, 

við hjólastíginn til móts við Blesugróf. Það er fræðsluskilti með yfirlitiskort um söguminjar í 

dalnum og stuttan texta um þær helstu. Þar er m.a. minnst á Innréttingarnar sem fjallað var um 

í kafla 5.3. Innréttingarnar voru merkilegar fyrir ýmsar sakir en ekki síst þær að afleiðing þess 

að þeim var valinn staður í Reykjavík varð hvati að þéttbýlismyndun þar (Lýður Björnsson, 

1974). Reykjavík fór úr því að vera kirkjujörð í verksmiðjuþorp, sem varð svo að kaupstað og 

á endanum höfuðborg landsins (Árni Hjartarson og Helgi M. Sigurðsson, 2016). 

 

 

               Mynd 22. Upplýsingaskilti um sögu og minjar í Elliðaárdal (Mynd: EDR). 

 

Þó vart sjáist móta fyrir rústum Innréttinganna í Árhólmanum í dag þá væri hægt að hafa 

fræðsluskilti um þá starfsemi sem þar fór fram. Vegna áhrifa Innréttinganna á þéttbýlismyndun 

í Reykjavík og hlutdeildar þeirra í iðnaðar- og atvinnusögu þjóðarinnar er miður að minjar 

þeirra liggi í gleymsku og nánast án nokkurs konar minnisvarða, en nokkur skilti merkt 
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Árbæjarsafni og Borgarminjum varða rústarstaðina eins og sjá má á mynd 23. Úr þessu mætti 

bæta með fræðsluskiltum við rústirnar sem skýra hvaða starfssemi fór þar fram og sögulegt 

mikilvægi starfseminnar. Meðfram því mætti bæta aðgengi þar en svæðið er núna erfitt 

yfirferðar, bæði mýrlent og þýft, sjá mynd 24.  

 

 

Mynd 24. Erfið aðkoma og lítt traustvekjandi brýr á 

leið til Innréttingaminjanna (Mynd: EDR). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 23. Núverandi minnisvarði um 

Innréttingaminjarnar. Nokkur skilti merkt 

Árbæjarsafni og Borgarminjum varða 

rústarstaðina en engar frekari upplýsingar eru 

þar og skiltin því ráðgáta fyrir vegfarendur sem 

ekki til þekkja (Mynd: EDR). 
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8. Niðurstöður  

Markmið þessarar ritsmíðar var að skoða sögu landnýtingar í Elliðaárdal ásamt nútímanýtingu 

og svo mögulega framtíðarnýtingu dalsins. Fjölbreytni dalsins í náttúrufari á sviði jarðfræði, 

gróðurfars og dýralífs var kynnt. Ágrip af sögu dalsins voru gerð skil og þá sérstaklega m.t.t. 

landnýtingar. Nútímanýting dalsins er einkum sú að vera vettvangur útivistar fyrir borgarbúa á 

svæði sem er einstakt innan höfuðborgarsvæðisins vegna fyrrnefnds náttúrufars og sögu. 

Rannsóknir hafa sýnt fram á tengsl milli útivistar á grænum og bláum svæðum í þéttbýli og 

jákvæðra heilsufarslegra áhrifa. Rannsóknarspurning verkefnisins er hvort æskilegt sé að 

Elliðaárdalurinn haldist óbreyttur um fyrirsjáanlega framtíð eða hvort heimila megi einhverjar 

breytingar eða framkvæmdir sem gætu orðið til þess að dalurinn sinni betur nútímahlutverki 

sínu sem lýðheilsueflandi staður. Rök voru færð fyrir því að gróin svæði sem og vatnasvæði 

þurfa ekki að vera ósnert náttúrusvæði án mannvirkja til að fá fram jákvæð áhrif þeirra. 

Elliðaárdalurinn er ekki ósnert náttúrsvæði í dag heldur mjög svo mótaður af ræktun og 

mannvirkjum. Því ættu hóflegar framkvæmdir við dalinn á svæði sem er raskað og varla nýtt til 

útivistar í dag ekki að minnka áhrif og ánægju þess ef ólíklegt þykir að varanleg neikvæð 

umhverfisáhrif hljótist af. Ef slíkar framkvæmdir hvetja til frekari útivistar með tilheyrandi 

lýðheilsuáhrifum þá má færa rök fyrir því að þær séu réttlætanlegar. Nýta mætti dalinn betur til 

fræðslu með því að betrumbæta sum skiltanna sem finna má á fræðslustíg í neðanverðum 

Elliðaárdalnum ásamt því að bæta við fræðsluskiltum við valda staði sem eru vanræktir í dag. 

Bætt þekking ungra borgarbúa um Elliðaárdalinn gæti aukið áhuga á honum og hvatt til frekari 

heimsókna um ókomna tíð með tilheyrandi jákvæðum áhrifum. Elliðaárdalurinn er skilgreindur 

af Reykjavíkurborg sem borgargarður og nýtur ákveðinnar verndar sem slíkur en skiptar 

skoðanir hafa verið á því hvernig vernd Elliðaárdalsins skuli vera háttað. Hann er á 

náttúruminjaskrá, ákveðin svæði njóta hverfisverndar og eitt friðlýsingar en einnig hefur verið 

kallað eftir friðlýsingu dalsins í heild.  
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9. Umræður 
 

Fjölbreytileiki Elliðaárdalsins í náttúrufari og sagnfræðilegum minjum er mikill og því ekki 

hægt að gera grein fyrir honum að öllu leyti hér heldur einungis í formi ágrips. Ágripið gefur 

grunnupplýsingar um sögu dalsins og náttúru og hver landnýting hefur helst verið fram til 

dagsins í dag. Mikið af áhugaverðri sagnfræði sem myndi t.d. nýtast vel til útifræðslu er því 

ekki til umfjöllunar í þessu riti. Nútímanýting dalsins sem grænt svæði í borg er verðmætt sem 

útivistarsvæði og það er ekki umdeilt, og er dalurinn mjög vinsæll til þeirra nota í dag. Deilur 

hafa verið um framtíðarsýn svæðisins og hvernig það muni sinna best því hlutverki sem það 

hefur í dag. Eins og fram hefur komið snúast þær deilur helst um hvernig vernd Elliðaárdalsins 

skuli háttað. Svarið við því hverskonar vernd henti dalnum best var ekki auðsvarað. Friðlýsing 

gæti minnkað möguleika svæðisins til útivistar ef framkvæmdum í tengslum við útivistariðkun 

og aðra þjónustu verða settar mjög þröngar skorður. Borgargarður virðist hinsvegar ekki vera 

sérlega vel skilgreint hugtak ennþá. Þau mannvirki sem á að vera leyfilegt að reisa innan 

borgargarða, samkvæmt skilgreiningu Reykjavíkurborgar, eru vítt skilgreind sem gæti verið 

áhyggjuefni.  

 

Elliðaárdalur er á náttúruminjaskrá en sú skráning er í raun takmörkuð vernd, sem segir að gæta 

þurfi varúðar við framkvæmdir á svæðinu og það gilda ítarleg ákvæði um eftirlit með 

framkvæmdum (Umhverfisráðuneytið, 2011). Skráning svæða og fyrirbæra á náttúruminjaskrá 

hefur lítil réttarfarsleg áhrif önnur en sú að lög segja fyrir um að þeim skuli sýnd aðgæsla og 

forðast skuli að raska þeim (Lög um náttúruvernd nr. 60/2013).  

Háubakkar eru friðlýstir sem náttúruvætti og hverskonar rask eða mannvirkjagerð eru þar 

óheimil, en þeir eru nú á lista Umhverfisstofnunar yfir svæði í hættu. Það er vegna lélegrar 

umgengni á svæðinu, mikillar nálægðar við iðnaðarhverfi og þess að fáir vita að svæðið sé 

friðlýst (Umhverfisstofnun, e.d.-a). Sem eina friðlýsta svæði Elliðaárdalsins nýtur það þó 

mestrar verndar allra svæða og fyrirbæra innan dalsins og ólíklegt má teljast því verði raskað.  

 

Að hluta til var það markmið þessarar umfjöllunar að skoða samfélagsumræðu um 

framtíðarnýtingu Elliðaárdalsins og því eru samtímaheimildir notaðar í formi t.d. blaðagreina 

og vefsíðna hagsmunahópa. Þetta á aðallega við um þann þátt er snýr að framtíðarnýtingu 

Elliðaárdalsins. Tekin eru tvö dæmi um verkefni sem verið hafa til umræðu um breytta 

landnotkun í salnum. Annars vegar er það ALDIN Biodome og svo sögu- og tæknisýningin í 

gömlu rafstöðvarhúsunum. Það þarf því að taka þeim heimildum með nokkrum fyrirvara því 
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þar getur komið fram álit hagsmuna- eða framkvæmdaraðila sem ætlað er að ná fram ákveðnum 

tilgangi. Sá tilgangur gæti verið t.d. fjárhagslegur ávinningur í stað djúprar umhyggju fyrir 

grænum svæðum og lýðheilsu.   

 

Framtíðarsýn fyrir Elliðaárdalinn er á endanum pólitískt mál en ljóst er að almenningur metur 

svæðið mikils og efast höfundur um að stórar framkvæmdir verði leyfðar innan þess sem nú er 

afmarkað sem borgargarður. Það myndi mjög líklega vekja mikla mótstöðu borgarbúa ef gengið 

yrði meira á dalinn en nú er gert í jaðri hans á þróunarsvæði 73.  

 

 

10. Lokaorð 

Niðurstaðan sýnir að Elliðaárdalurinn er höfuðborgarbúum mikilvægur og að jákvæð áhrif 

hljótist af útiveru þar. Verndun hans sem grænt svæði í borg er mikilvæg en jákvæð áhrif hans 

á lýðheilsu ættu ekki að minnka séu hóflegar framkvæmdir leyfðar við dalinn sem gætu 

jafnvel aukið útivistargildi hans og fræðslumöguleika.  
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