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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.

Margrét Björnsdóttir 
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Ágrip

Í þessu verkefni er skoðað hvort hægt sé að gera kolefnisjákvæðan 

golfvöll á Geitanesi, alfarið m.t.t. landnýtingar. Sagt er frá sögu 

golfvallahönnunar og hvað ber að hafa í huga til þess að gera góðan 

golfvöll. Fjallað er almennt um kolefnisbindingu og losun. Verkefnið 

felst í greiningu á landsvæðinu og hvernig hægt sé að hanna á jákvæðan 

hátt þegar votlendi á í hlut með lágmarks röskun. Gerð verður 

hönnunartillaga fyrir svæðið og reiknuð er út kolefnisstaða vallarins.

Lykilorð: Kolefnisbinding, losun, kolefni, koldíoxíð, votlendi, 

loftslagsbreytingar, loftslagsmál, golfvallahönnun, golfvöllur.
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Þakkir

Ég vil byrja á að þakka leiðbeinendum mínum, Edwin Roald og 

Hermanni Gunnlaugssyni, fyrir góða leiðsögn, hvatningu og gagnrýni 

við þetta verkefni. Leone Tinganelli hjá Landgræðslunni vil ég þakka 

fyrir upplýsingar til útreikninga. Ég vil þakka pabba og bróður mínum 

við aðstoðina á greiningu svæðisins á meðan verkefninu stóð. Matthildi 

Elmarsdóttur vil ég þakka fyrir yfirferð verkefnisins. Fjölskylda, vinir 

og samnemendur fá sérstakar þakkir fyrir hvatningu og góð ráð á öllum 

tímum sem ég var í BS náminu. 

Ég tileinka dóttur minni þessa ritgerð sem hefur sýnt ómetanlega 

þolinmæði og hvatningu á meðan námi mínu hefur staðið.
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1 Inngangur

1.1 Tilurð

Hugmynd að hönnun þessa verkefnis kom til vorið 2021 þegar 

kynningar á lokaverkefnum voru kynntar og nemar hvattir til að velja 

sér lokaverkefni sem þeir höfðu brennandi áhuga á. Höfundur þessarar 

ritgerðar hefur stundað golf frá árinu 2014 og var mikill áhugi fyrir 

því að gera lokaverkefni sem tengdist viðfangsefninu golfvallahönnun 

og rýna í þá grein landslagshönnunar. Fyrsta hugmynd um verkefnið 

var að svara eftirfarandi rannsóknarspurningu: Er hægt að gera golfvöll 

á landbúnaðarjörð? En eftir samtal við golfvalla arkitektinn Edwin 

Roald kom í ljós að flestir golfvellir á Íslandi eru á landbúnaðarjörð. 

Edwin hefur unnið mikilvægt starf í rannsóknum og hönnun golfvalla 

tengdum loftslagsbreytingum og tók því stefna verkefnisins í átt að 

kolefnisbindingu.

1.2 Markmið

Markmið verkefnisins er að koma með tillögu að golfvallahönnun 

á Geitanesi, á Höllustöðum í Reykhólahreppi, með það að leiðarljósi 

að raska sem minnst votlendi sem hefur í för með sér losun kolefnis 

og þess í stað að kolefnisbinding vallarins vegi meira á móti losun ef 

einhver verður.

Rannsóknarspuningu sem leitað er svara við: 

Er hægt að gera kolefnis jákvæðan golfvöll á Geitanesi?

2 Efni og aðferðir

2.1 Uppbygging verkefnis

Verkefnið skiptist upp í níu kafla. Fyrsti kaflinn er inngangur, þar sem 

farið er yfir tilurð verkefnis, markmið og einnig er rannsóknarspurning 

sett fram. Í kafla tvö er fjallað um efni og aðferðir, hvernig verkefnið 

er byggt upp og hvernig vinnuferli var háttað. Í þriðja kafla er farið yfir 

upphaf golfs á Íslandi og sögu golfvallarhönnunar. Fjórði kafli fjallar 

almennt um golfvelli, hverjar þarfir þeirra eru og hvað gerir golfvöll 

að skemmtilegum velli. Einnig er farið inná leyfi tengd framkvæmda 

á golfvöllum og vallarmat. Í fimmta kafla er gert stutt ágrip af sögu 

Höllustaða og síðar er farið í landslagsgreiningu. Sjötti kafli útskýrir 

hugtakið kolefnisbindingu og útskýrt hvernig hægt sé að reikna 

dæmigerða bindingu kolefnis í mold í náttúrulegum vistkerfum við 

landgræðslu og vistheimt. Hönnunartillaga fyrir golfvöllinn á Geitanesi 

er sýnd í sjöunda kafla og útreikningar á bindingu og losun CO2 á honum 

kemur fram í kafla átta. Í níunda kafla eru umræður og lokaorð.
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2.2 Vinnuferlið og gögn
Ferlið hófst haustið 2021 þegar búið var að ákveða að gera 

golfvallahönnun á landbúnaðarjörðinni Höllustöðum. Höfundur aflaði 

sér heimilda, bæði innlendar og erlendar, og kynnti sér viðfangsefnið. 

Farið var í vettvangsferð um jörðina, ákveðið vat til hvaða svæðis 

hönnunartillagan tæki og teknar voru myndir. Viðtal var tekið við 

landeiganda og verkefnið unnið undir handleiðslu leiðbeinanda.

Texti var skrifaður í forritinu Microsoft Word sem síðar var færður yfir 

í uppsetningarforritið Adobe Indesign. Unnin voru kort og hæðarlínur 

í landupplýsingakerfinu ArcGIS og Adobe Illustrator. Hönnun var 

teiknuð upp í Civil3D og Autocad sem síðan var frekar unnin í Adobe 

Photoshop.

Inngangur

Efni og aðferðir

Athugunarsvæði

Almennt um golfvelli

Saga golfvallahönnunar

Kolefnisbinding og losun

Hönnunartillaga

Útreikningar á bindingu og 
losun

Umræður og lokaorð

Mynd 1: Uppbygging verkefnis
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3 Saga golfvallahönnunar 

3.1 Saga golfs á íslandi

Það mætti segja að golf saga Íslands hafi byrjað sumarið 1934 þegar 

tveir íslenskir læknar, Gunnlaugur Einarsson og Valtýr Albertsson, 

voru staddir í Svíþjóð hjá starfsbróður sínum í námsferð. Þar var þeim 

boðið á eyju við Gautaborg þar sem aðrir læknar voru saman komnir 

að stunda sína sameiginlegu áhuga íþrótt, sem að var golf. Þar fengu 

þeir að kynnast því út á hvað íþróttin snérist og leið ekki lengi þar til 

þeir voru farnir að spila golf á hverjum degi. (Steinar J. Lúðvíksson og 

Gullveig Sæmundsdóttir, 2012a)

Þegar heim var komið fóru þeir að spyrjast fyrir um áhuga fólks á 

íþróttinni, kom það þeim á óvart hve margir vissu af henni og voru 

spenntir fyrir hugmynd þeirra um að stofna félag og koma upp fyrsta 

golfvelli á Íslandi. Undir leiðsögn Vestur-Íslendings, sem var í golfklúbbi 

í sínu heimalandi, fengu þeir aðstoð við að semja lögin og skrifa helstu 

reglur leiksins niður á blað. Í lok árs 1934 var boðað til stofnfundar 

Golfklúbbs Íslands, sem seinna varð Golfklúbbur Reykjavíkur. Farið 

var eftir sömu reglum golfleiks á Íslandi sem gilti um allan heim, 

fornu reglur St. Andrews. Með þeim mátti setja sér reglur fyrir hvern 

og einn golfvöll. Landeigandi í Laugardal, Reykjavík, var gjarn á að 

leigja land sitt og þar var fyrsta golfvelli Íslands komið upp sumarið 

1935. Þar var 6 holu völlur á 6 hektara landsvæði. Síðar árið 1937 rann 

leigusamningurinn út og sáu forráðamenn klúbbsins frekara tækifæri 

að byggja stærri völl við Mjóumýri, sem var syðsti hluti Kringlumýrar 

við Öskjuhlíð, og var hann 9 holur. (Steinar J. Lúðvíksson og Gullveig 

Sæmundsdóttir, 2012a) 

Golfklúbbur Akureyrar var síðan stofnaður í ágúst 1935 og er því næst 

elsti golfklúbbur landsins. Komið var upp 6 holu golfvelli á Oddeyri 

árinu eftir. Síðar var byggður var 9 holu golfvöllur við Þórunnarstræti 

Mynd 2: Fyrsti golfvöllur Íslands
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en 35 árum seinnar, árið 1970, var völlurinn færður að Jaðri þar sem 

hann er í dag. Í Jaðri stækkaði hann úr 9 holu golfvelli yfir í 18 holu árið 

1981. (Steinar J. Lúðvíksson og Gullveig Sæmundsdóttir, 2012a)

Í Vestmannaeyjum er elsti golfvöllurinn sem er á upprunalegum stað 

en árið 1938 var Golfklúbbur Vestmannaeyja stofnaður og árið eftir var 

kominn upp 6 holu völlur. 3 holur þess vallar eru enn í notkun í dag en 

árið 1992 fór hann úr 9 holum yfir í 18 holu völl. (Steinar J. Lúðvíksson 

og Gullveig Sæmundsdóttir, 2012a)

Í lok sumars árið 1942 hittust tíu fulltrúar úr golfklúbbunum þremur 

til þess að stofna Golfsamband Íslands. Stofnun Golfsambandsins var til 

að vinna að fullkomnun golfíþróttarinnar og útbreiðslu hennar á Íslandi, 

hafa yfirstjórn yfir golfmál, samræma leikreglur og forgjafar, úrskurða 

ágreining og koma á kappleikjum fyrir land allt. (Steinar J. Lúðvíksson 

og Gullveig Sæmundsdóttir, 2012a)

Frá heimildum frá árinu 2012 eru 63 golfklúbbar innan Golfsambands 

Íslands og fjöldi golfvalla á Íslandi eru 65 talsins. (Steinar J. Lúðvíksson 

og Gullveig Sæmundsdóttir, 2012b)

3.2 Saga golfvallahönnunar

Fyrstu 400 til 600 árin var golf spilað á „Linkslandi“ eins og landið 

lá, án nokkurrar röskunar. Í elstu gerðum valla voru sumar golf brautir 

kílómetra langar og spilaðar þvert yfir á hvor aðra í mismunandi áttir. 

(Hurdzan, 1996) Orðið „Links“ er dregið af forn-enska orðinu hlinc sem 

þýðir hækkandi jörð eða hrygg og vísar það til sandsvæðis meðfram 

strönd. (Richardson, 2002) „Links“ landsvæðin voru ekki hönnuð fyrir 

golf, að minnsta kosti ekki af hálfu manna. Náttúruöfl sjávar og vinds 

mótuðu landið með bylgjulaga útlínum í sandinum og dýrin sáu um að 

bera fræ fyrir torfgarða og kröfluðu í landið sem að myndaði glompur. 

(Doak, 1992) Þegar fleiri vildu nota þennan sameiginlega grundvöll 

var nauðsynlegt að setja niður takmarkanir og reglur fyrir notkun þess. 

Þetta leiddi til þess að koma þurfti upp leiðarkerfi, eins og akreinum 

á þjóðvegi, fyrir hóp kylfinga til að fara eftir. Það sem næst kom var 

að velja tilktekin svæði með náttúrulegum torfþekjum sem mörkuðu 

áfangastað holunnar, betur þekkt sem flatir. Aðliggjandi svæði að 

flötunum urðu fljótt röskuð, því meira sem álagið á þau urðu, og slík 

þróun leiddi til fagmannslegrar umhirðu og hönnunar vallar. (Hurdzan, 

1996)

Ekki er vitað hver var fyrstur til að gera sér grein fyrir þessum 

aðstæðum og taka meðvitaða ákvörðun um að leggja niður hvar flatirnar 
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ættu að vera. Sá sem að það hefur verið, var fyrstur til að hanna golf 

braut. (Hurdzan, 1996)

Fjögur helstu hugtök golfvallahönnunar eru refsandi (e. penal), 

hvetjandi (e. heroic), herkænsku (e. stragetic philosophies of design) og 

hraðbrautar golf (e. freeway golf). (Hurdzan, 1996)

Ef aðkoma lendingarstað holunnar frá upphafshöggi er umlukin 

óhjákvæmilegum hindrunum kallast það refsandi hönnun. Ef fleiri en 

4-5 brautir eru hannaðar eftir þessu þema þá er golfvöllurinn sjálfur 

nánast óspilandi fyrir langflesta kylfinga. Með komu refsandi hönnunar 

þróaðist viðhorf kylfinga í að alvöru golf væri ekki spilað nema á 

„Linkslandi“ og þótti þeim vellir sem væru inn til lands, fjarri strönd,  

lélegur staðgengill. (Hurdzan, 1996)

Nálgun hvetjandi hönnunar er að næstum allar brautir bjóða upp á 

fleiri en eina leið að flötinni með mismunandi erfiðum hindrunum á 

leiðinni. Þar þurfa kylfingar að taka markvissa ákvörðum frá teignum 

hvaða leið þeir halda að muni henta sínum leik best. (Hurdzan, 1996)

Út frá strangri refsandi hönnun og vægari herkænskri hönnun, 

þróaðist málamiðlun á milli þessara tveggja nýtt þema, sem að var kallað 

hvetjandi hönnun. Hugmyndin var að bjóða upp á refsandi hindranir en 

gefa kylfingnum einnig tækifæri á að ná bera boltann eins mikið yfir þær 

og hann vildi. Hægt væri að sniðganga hindranir, en með því að taka 

fleiri högg í átt að flöt. Reyndari kylfingur gæti hinsvegar slegið boltann 

yfir þessar hindranir og átt styttra seinna högg án allrar truflunar. Þessi 

hugmyndafræði fékk mikið lof þar sem það veitti fleiri möguleika, en 

á botni hvolft var það reyndari kylfingnum eingöngu í hag. (Hurdzan, 

1996)

Mynd 3: Dæmi um refsandi hönnun Mynd 4: Dæmi um herkænska hönnun Mynd 5: Dæmi um hvetjandi hönnun
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Eftir að seinni heimsstyrjöld lauk byggðist upp fjórða þema 

golfvallahönnunar í Bandaríkjunum, hraðbrautar golf. Hraðbrautar 

golf einkennist af því, eins og nafnið gefur að kynna, að útlitslega 

líkist golfbrautin beinni hraðbraut sem hvetur til mikils hraða og með 

allar hindranir staðsettar til hliðar brautarinnar. Í stað þess að hafa 

lengdarmerkingar á brautum eru hafðir runnar, tré eða steinar sem segja 

til um hversu langt sé á flöt. (Hurdzan, 1996)

4 Almennt um golfvelli

4.1 Þarfir golfvalla

Það eina sem allir golfvellir í heiminum hafa sameiginlegt er stærð 

holunar á flötum, 10,795 cm í þvermál. Allt annað á vellinum er breytilegt. 

(Hurdzan, 1996) Það eru engar reglur sem banna ákveðinn fjölda hola 

til að mynda völl, en þó hefur verið sú venja að hafa annaðhvort 9 eða 

18 holu völl. Einnig eru til dæmi um 27 og 36 holu velli. (Richardson, 

2002) 

Reglubundnir 9 holu golfvellir þurfa landsvæði sem eru á bilinu 

25 til 35 hektarar á meðan 18 holu vellir þurfa 50 til 70 hektara, fer 

það eftir ástandi landslagsins. Algengast er að 18 holu völlur séu með 

samanlagt par 70 til 72 og skiptast brautir í að vera par 3 til par 5, 

sjaldan par 6. (Richardson, 2002) Eini völlurinn á Íslandi sem hefur par 

6 holu er Víkurvöllur í Vík í Mýrdal en áður var hún lengsta par 5 hola 

landsins eða 565 metrar. (Stefán Árni Pálsson, 2011) Samkvæmt staðli 

Golfsambands Bandaríkjanna eru par 3 holur að meðaltali 140 metrar 

á lengd frá teig. Lengd par 4 holu er á milli 230 til 430 metrar og lengd 

par 5 er á milli 430 metrar til 630 metrar, með meðaltalið 470 metra. 

(Richardson, 2002) 

Mynd 6: Dæmi um hraðbrautar golf hönnun
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4.2 Hvað gerir golfvelli skemmtilega og vinsæla?

Planmynd golfvalla snýst að jöfnu um hvernig hæðarlegan í landslaginu 

liggur og hvernig hægt væri að gera golfbrautirnar áhugaverðar út frá 

henni. Eðli landslagsins og karakter golfvallarins getur haft áhrif á 

undimeðvitund kylfings og leik hans. Kylfingur sem er vanur að spila á 

opnu „links“ landi gæti fundið fyrir innilokunarkennd þegar hann spilar 

á velli umluktum miklum trjágróðri. Og það sama með kylfing sem 

vanur er að spila á velli með miklum trjágróðri gæti átt erfitt með að 

staðsetja hvar flöturinn endar, án þess að hafa rýmismyndun gróðursins. 

(Doak, 1992)

Góður kylfingur mun líta á golfhringinn sem próf á færni sinni og þar 

að leiðandi mun fagurfræði vallarins hafa lítil áhrif á leikinn. En miðlungs 

góður kylfingur myndi hins vegar líta á fegurðina í nærumhverfinu og 

væri það aðdráttarafl til að fá hann aftur á sama völlinn þótt hann myndi 

ekki eiga góðan leik. (Doak, 1992)

Margir af bestu völlum heims hafa sjónræn sérkenni eins og sem 

dæmi gamli völlurinn í St. Andrews í Skotlandi. Helstu byggingar 

bæjarins eru notaðar sem kennileiti við að velja hvaða leið kylfingur 

ætlar sér að fara í átt að flöt. Þar eru einnig einstakar tvöfaldar brautir 

með tvöföldum flötum sem hafa aðliggjandi holur. (Doak, 1992)

Bestu vellirnir eru hannaðir til að ýta undir fegurð landsins með því 

að leiða kylfinginn um svæðið þar sem bestu þættir þess koma fram. 

Góð golfvallahönnun er þegar staðsetning hindrana, glompa og flatar 

bætir fagurfræði vallarins. (Doak, 1992)

Þegar hannaður er góður golfvöllur eru nokkrir lykil punktar sem huga 

þarf að: 

• Þar sem að sól rís í austri og sest í vestri er gott að láta 

ekki fyrstu brautina snúa í austur og þá síðustu í vestur 

• Par 3 hola ætti ekki að koma fyrr en á braut 4. Það 

veitir meira flæði þar sem að töf gæti orðið ef par 3 

hola kemur of snemma

• Völlurinn ætti að byrja á par 4 holu

• Klúbbhúsið ætti að hafa víða yfirsjón yfir völlin.

• Ef völlurinn er við strandlínu þá er ekki gott ef allar 

brautir liggja við hana, það veitir meiri fjölbreytni ef 

helmingur brauta er inn til lands. Ef brautir liggja í 

mismunandi áttir veitir það kylfingnum spennu

• Brautir sem beygja til hægri eða vinstri ættu að vera 

jafn margar, sama á við með beinar brautir

• Margar hindranir er ekki góð hugmynd. Vatn, sandur 

og náttúruleg hindrun ættu að vera staðsett svo þær 

koma ekki allar í einu eða veita meira álag sem 

aðstæður höndla (Richardson, 2002)
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4.3 Leyfi og vallarmat

Í núverandi Aðalskipulagi Reykhólahrepps 2006-2018 segir, að 

markmið til notkunar sérstakra opinna svæða sé að stefna að því að 

efla starfsemi á sviði útivistar og ferðaþjónustu. Ekki er sérstaklega 

skilgreind markmið fyrir íþróttasvæði.

Golfvellir flokkast undir íþróttasvæði og við framkvæmd þeirra þurfa 

þeir að liggja fyrir í aðalskipulagi sveitafélagsins. Í skipulagsgögnunum 

skal gera grein fyrir helstu atriðum sem varða aðstöðu og mannvirkjagerð 

í tengslum við notkun svæðanna, og aðrar skipulagsforsendur sem þörf 

er á fyrir gerð deiliskipulags. (Skipulagsreglugerð nr. 90/2013)

Nýleg löggjöf á Íslandi hefur verið sett á, svo að golfvellir eru 

tilkynningarskyldir gagnvart mati á umhverfisáhrifum. 2-4 golfvellir 

hafa farið í gegn á Íslandi en enginn af þeim hefur þurft mat á 

umhverfisáhrifum. (Edwin Roald, munnleg heimild, 4. janúar 2022) 

4.3.1 Vallarmat

Vallarmat er tölulegt gildi á því hve erfiður golfvöllur er miðað við 

eðlilegt ástand vallar og veðurs. Talan er sýnd sem höggafjöldi með 

einum aukasta. Golfsamband Íslands er með einkaleyfi á því að 

vallarmeta golfvellina á Íslandi og er það framkvæmt af viðurkenndum 

matsmönnum. Metið er öll lendingarsvæði, flatir og allir teigar. Mælt er 

dýpt á glompum, breidd brauta, stærð flata og fjarlægð frá miðju brauta 

og flata í hindranir. Golfvöllur verður að ná minnst 2.750 metrum á 18 

holum til að geta fengið vallarmat.  (The course rating manual, e.d.)
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5 Athugunarsvæði 5.1 Ágrip af Höllustaðir

Höllustaðir eru staðsettir í Reykhólahreppi, Austur-Barðastrandasýslu, 

á Vestfjörðum. Jörðin er 515 hektarar að stærð og árið 2012 voru ræktuð 

tún um 30 hektarar. (Finnbogi Jónsson, 2014)

Bærinn Höllustaðir er kenndur við konu, sem Halla hét, en ekki er vitað 

hvenær hún byggði bæ sinn. Um miðja 19. Öld var jörðin metin 12 

hundruð að dýrleika, slægnajörð góð. Skammt fyrir ofan veg í hlíðinni 

hjá Höllustöðum er Grettistak og sagt er að þeir Grettir og fóstbræðurnir 

Þorgeir Hávarsson og Þormóður Kolbrúnarskáld höfðu fært steininn 

úr stað og sett hann þar sem hann stendur nú. (Jón Kr. Guðmundsson, 

1990)

Hverasvæði frá Reykhólum nær út að Höllustöðum og er heit laug 

fyrir innan túnið þar sem vorheyhlaðan stendur í dag og var þar þvegin 

þvottur áður fyrr. Taldist þetta vera mikil hlunnindi þar sem oft vantaði 

eldivið til upphitunar þegar leið á vor. (Jón Kr. Guðmundsson, 1990) 

Í skrifum O.A. sýslumanns frá árinu 1746 er getið til fuglsbjargs, 

Höllustaðabjarg, þar hafi verið sigið eftir eggjum og var síðan gert 

fram á tuttugustu öld. Aðal bátlendingar voru við Heyárvog, innarlega 

í Geitanesi. Á Höllustöðum er lengst á milli fjalls og fjöru á öllu 

Reykjanesinu. (Finnbogi Jónsson, 2014)

Í dag stendur bærinn fyrir neðan hlíðarfæturnar og þar fyrir neðan eru 

Höllustaðir

Skerðingsstaðir

Reykhólar

Grund

Geitanes

Mynd 7: Staðsetning Geitaness á Íslandi

Mynd 8: Jarðarmörk Höllustaða

N
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víðlendar mýrar, Höllustaðarflói. (Finnbogi Jónsson, 2014) Það mætti 

segja að jörðin skiptist í tvennt, ræktuð tún fyrir ofan Reykhólasveitaveg 

og flóamýri fyrir neðan veginn sem nær alveg út að sjó. (Björn 

Samúelsson, munnleg heimild, 30. mars 2022)

Íbúðarhúsið var byggt á árunum 1907-1912, og var það fyrsta 

steinsteypta húsið í Austur-Barðastrandasýslu. (Jón Kr. Guðmundsson, 

1990) Sandurinn og mölin sem notuð voru í steypuna voru tekin úr 

hlíðinni fyrir ofan bæinn sem var síðan þvegið í Heyá, sem liggur milli 

bæjarmarka Skerðingsstaða og Höllustaðar. Fjós sem rúmaði 12 mjólkandi 

kýr var steypt 1962 og vorheyhlaðan síðar árið 1967. Fjárhúshlaða og 

fjárhús var byggt á árunum 1954-1955 og voru þar flestar 210 kindur. 

Hesthúsin voru byggð 1958 og voru þar einnig níu hænsn. (Finnbogi 

Jónsson, 2014) Búskapur lagðist af árið 1989 en í dag er þar skógrækt 

og æðardúnstekja. (Björn Samúelsson, munnleg heimild, 30. mars 2022) 

5.2 Landslagsgreining

5.2.1 Hæðarlega

Geitanes er láglendi og hækkun nær að mestu 11 metra yfir sjávarmáli. 

0
1
2
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6
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Mynd 10: Hæðarlegu kort af Geitanesi sem sýnir metra yfir sjávarmáli
Geitanes

Mynd 9: Afmörkun á hæðarlegu korti

N

N
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5.2.2 Lífríki, gróðurfar og dýralíf

Geitanes er við Breiðafjörð sem er mikill flói á milli Snæfellsness 

og Vestfjarða. Þar er mikill þörungargróður í fjörum og á grunnsævi, 

fuglalíf, þúsundir eyja og skerja og einnig miklar leirur. Mikill munur 

er á flóði og fjöru eru skilyrði fyrir sjávargróður sérstaklega góð. 

Á Reykhólum er eina þörungarverksmiðja landsins og í hana er sótt 

þang ofarlega í fjörum strandlengjunnar og skorinn er þari utar í dýpri 

sjó. (Thorverk, e.d.) Mikið er um marhálm, sem er mikilvæg planta 

fyrir lífríki sjávar, en finnst hann á fáum stöðum við strendur Íslands. 

(Náttúrufræðistofnun Íslands, e.d.b) 

Geitanes einkennist af fjölbreyttum vistgerðum (Mynd 11). Í blautu 

mýrlendi er mikið af  klófífu, störum, bláberjalyngi, fjalldrapa og er landið 

vel gróið þúfum. Á melum finnst lágvaxinn gróður sem og krækilyng, 

grasvíðir, blóðberg og mosar. Í mosaríku graslendi finnast stinnastör og 

aðrar grastegundir. Í Eyjavist er mikið gras- og blómlendi sem verður 

undir áhrifum sjávarseltu og áburði frá sjófuglum. (Náttúrufræðistofnun 

Íslands, e.d.c)

Fjörðurinn er verndaður með lögum nr. 54/1994 um vernd 

Breiðafjarðar og er hann einnig á IBA-skrá, sem er skammstöfun yfir 

alþjóðlega mikilvæg fuglasvæði. (Náttúrufræðistofnun Íslands, e.d.a) 

Helstu fuglar sem finna í nærumhverfi Geitaness er haförn, æðarfugl, 

álft, grágæs, blesönd, brandugla, stelkur, tjaldur, hrossagaukur, rjúpa, 

spói, hávella, heiðlóa, lóuþræll, kría og hettumávur. (Björn Samúelsson, 

munnleg heimild, 30. mars 2022)

Geitanes

Mynd 11: Friðlýst svæði Breiðafjarðar við Geitanes

Jarðarmörk

Fyrirhugað golfvallasvæði

Friðlýst svæði

N
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Mosamelavist

Hraungambravist

Stinnastararvist

Sjávarkletta- og eyjavist

Brokflóavist

Fjalldrapamóvist

Vötn

Mynd 12: Vistgerðir á Geitanesi

N
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Eins og sjá má á mynd 13 og 14, þá er stórt landsvæði Geitaness sem fer 

undir ógrónum melum og votlendi. Þessar upplýsingar voru kortlagðar í 

viðtali við landeiganda með vistgerðakort til hliðsjónar.

Mynd 13:  Ógrónir melar á Geitanesi Mynd 14: Votlendi á Geitanesi

NN
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5.2.3 Veðurfar

Spilað er golf á Íslandi að hluta til árs, frá apríl til október. Upplýsingar 

hér frá Veðurstofu Íslands eru heilsársgögn. Ríkjandi vindátt er 

norðaustan átt. 

Mynd 15: Vindatlas frá Veðurstofu Íslands

Mynd 16: Hlutfall vindátta á Geitanesi

N

Ríkjandi vindátt er mikilvægur þáttur sem þarf að skoða vel fyrir 

greiningu á landi fyrir komandi golfvöll, til að skapa fjölbreytta 

áskoranir og hvernig völlurinn verður spilaður. Þegar golfbrautir eru 

hannaðar þarf að hafa í huga að ekki er gott þegar allar brautir liggja 

annaðhvort beint með eða á móti ríkjandi vindátt og það sama á við ef 

allar holur eru lagðar með ríkjandi vindátt inn til hliðar brautarinnar. 

(Richardson, 2002)
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5.2.4 Örnefni

Mynd 17: Örnefni á Geitanesi

Heyárvogur

Grundarvogur

Miðflói

Kistulágar

Skipholt

Skollhólmi

Skollhólmarif

Skollhólmatangi

Selvík

Sauðabólshöfði

Svörtuflög

N
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5.2.5 Menningarminjar

 

Hrís var sótt niður í Geitanes til eldiviðar. Hrís er lágvaxið Birkikjarr 

sem hentar vel til eldiviðar. Efri og neðri Naust voru notuð til útræðis 

fram undir ársins 1970. Sellátur eru stutt þarna fyrir framan Skollhólma 

og var þar veiddur landsselskópur að vori, byrjun júní. Beitarhús, gömul 

fjárhús, voru staðsett í Grundarvoginum og finnast þar rústir. (Björn 

Samúelsson, munnleg heimild, 30. mars 2022) 

Efri Naust

Neðri Naust

Beitarhús

Mynd 18: Menningarminjar á Geitanesi

N
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6 Kolefnisbinding í og losun gróðurhúsalofttegunda 
frá landi

6.1 Kolefnisbinding

Þegar talað er um bindingu kolefnis er átt við þegar kolefni (C) 

í andrúmslofti binst til lengri tíma, sem dæmi eins og í jarðvegi eða 

gróðri. Kolefni sem finnst í mismunandi formi, í mismiklu magni og 

á mismunandi stöðum, kallast kolefnisforði. Kolefnisforði á yfirborði 

jarðar er til dæmis í jarðvegi, lifandi og dauðum lífverum og vatni í 

mörgum efnasamböndum. Þegar kolefni færist á milli þessara forða 

kallast það kolefnishringrás. Athafnarsemi af völdum mannfólks hefur 

aukið hraða tilfærslna á kolefni á milli forða með þeim afleiðingum að 

sumir forðar stækka og aðrir minnka. Jarðvegsrof minnkar kolefnisforða 

jarðvegs og endar hann uppi í andrúmsloftinu. Stærsti kolefnisforði 

á landi finnst í trjám. Kolefni er einnig í efnasamböndum eins og 

Koldíoxíð (CO2). (Þröstur Eysteinsson, 2021) Koldíoxíð er mikilvægasta 

gróðurhúsaloftegundin en meira getur losnað útí andrúmsloftið en 

eðlilegt er vegna breyttrar landnotkunar og eyðingu skóga svo eitthvað 

sé nefnt. (Umhverfisstofnun, e.d.) Með auknu magni veldur það 

hlýnun jarðar með þeim afleiðingum að yfirborð sjávar hækkar, jöklar 

bráðna og miklar breytingar verða á veðri. (Þröstur Eysteinsson, 2021) 

 Gras er fjölær planta og verður fyrir lágmarks jarðvegsröskun, 

sem er mikilvægur þáttur fyrir kolefnisbindingu. Niðursetning torfgrass, 

sláttur og áburðagjöf þess getur aukið undir niðurbrot á lífmassa og 

stuðlað þannig að hraðari kolefnisbindingu kerfisins. (Qian og Follett, 

2002) Rannsóknir hafa bent til þess að því örar sem gras er slegið, 

verður hæð grassins það lítil sem slegið er að ekki verður þörf á því 

að fjarlægja það. Með því mun slægjan brotnað niður og fara ofaní 

jarðvegin og stuðla að uppsöfnun kolefnis. (Roald og Guðmundsson, 

2022) Reglulega slegið gras, sem og á golfvöllum, er mjög afkastamikið 

vistkerfi sem gleypir í sig meira CO2 en það losar. (Qian og Follett, 2002) 

 Kolefnisbinding í jarðvegi felur í sér að flytja CO2 úr 

andrúmsloftinu í jarðveg, með ljóstillífun plantna. Kolefni í jarðvegi 

stafar einnig af vexti og rotnun róta á plöntum sem flytur auðugt 

kolefnisefnasamband frá rótum til jarðvegsörvera. Kolefnisforðinn 

finnst því í miklu magni í efsta lagi jarðvegs, á 1 metra dýpi. (Lal o.fl., 

2015)

Þegar kolefnisjöfnun á í hlut er mikilvægt að geta reiknað út magn 

kolefnis í jarðveginum. Magn kolefnis í jarðvegi undir hverjum 

fermetra (m2) er talið í kílóum kolefnis (kg C/m2) og getur magnið verið 

breytilegt eftir því hve dýptin er. Til að fá heildarmagn þarf að leggja 

saman magn kolefnis í hverju jarðvegslagi á dýpt fyrir sig og getur 

breytileiki verið mikill á milli sniða. Til að reikna kolefnisforða á hvert 
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rúmmál (m3) er hlutfallsgildi kolefnis (%C) margfaldað með rúmþyngd 

jarðvegs og er niðurstaðan þá tonn kolefnis í hverjum rúmmetra t C/m3 

jarðvegs. Laga þarf síðan töluna með þykkt jarðvegslags og sem dæmi 

ef að jarðvegslagið er 0,1 m að þykkt þá er t C/m3 jarðvegs x 0,1 m 

jarðvegs = t C/m2 jarðvegs. Til að umbreyta úr tonnum yfir í kg þarf að 

margfalda með 1000. Ef við segjum að jarðvegslag er 20 cm á þykkt og 

að rýmþyngdin sé 9,8 t/m3 og kolefnishlutfallið 8% þá er heildarmagn 

kolefnis í kg/m2 gefið í reikningsjöfnu:

8/100 x 0,8t/m3 x 0,2 m x 1000 kg/t = 12,8 kg/m2

Inn í reikninginn þarf að taka þyngd og rúmmál steina sem stærri eru en 

2 mm í þvermál og líka að reikna hvert jarðvegslag fyrir sig og setja inn 

í formúluna hér að ofan til að fá sem nákvæmustu niðurstöður. (Ólafur 

Arnalds og Jón Guðmundsson, 2020)

Þessi útreikningur hefur verið einfaldaður með töflu um dæmigerða 

bindingu kolefnis í mold í náttúrulegum vistkerfum við landgræðslu og 

vistheimt þar sem eru ígildi C og CO2 á hvern m2, ha og km2 á ári hverju. 

Notast verður við það við frekari útreikningu á þessu verkefni til að 

ákvarða bindingu. 

Jarðvegsrof er flutningur og losun yfirborðsefna sem spillir jarðvegi 

og hamlar vexti gróðurs eða kemur í veg fyrir að gróður nái að vaxa 

í yfirborði jarðvegs. Náttúrulegt rof stafar af völdum vinds og vatns. 

Reykhólahreppur er að 71% talinn vera vel gróinn og mikið jarðvegsrof 

tels á einungis 1% landsins. Að stórum hluta eru það lítið grónir melar 

og brattar urðir. (Ólafur Arnalds o.fl., 1997) 

Vistkerfi votlendis býr yfir miklu náttúrulegu umhverfi til 

kolefnisbindingar og langtímageymslu koldíoxíðs frá andrúmsloftinu. 

Votlendi er einnig heimkynni mikilvægs fuglalífs, bætir gæði vatns og 

dregur úr flóðum. (Mitsch o.fl., 2013) Í votlendi safnast upp gróðurleifar 

sem geta ekki rotnað vegna skorts á súrefni og sá gróður þjappast saman 

undir vatninu og myndar þar lag sem geymir mikla orku. Ef þetta vatn 

hverfur með framræsingu votlendisins byrjar gróðurinn að rotna eða 

brotna niður og losnar þá koldíoxíð út í andrúmsloftið. Þetta ferli getur 

átt sér stað áratugum eftir að lífræna lagið myndast. En þegar vatni er 

síðan hleypt aftur á framræsta votlendið stöðvast hratt niðurbrotið þar 

að ekki lengur er súrefni fyrir niðurbrotsörverurnar. Hægvirkari örveru 

sem geta starfað án súrefnis fara þá á stjá og þannig losnar út metan sem 

er virk gróðurhúsalofttegund. Það ferli er að vísu miklu hægara og er 

því samt sem áður mikill ávinningur að ná að halda votlendi blautu svo 

að lífræn efni geti áfram verið bundin í jörðinni. (Votlendissjóður, e.d.) 

Til samanburðar þá er kolefnisbinding votlendis 25 sinnum meiri en 

losun metans. (Mitsch o.fl., 2013)

Tafla 1: Binding kolefnis í mold í náttúrulegum vistkerfum við landgræðslu og vistheimt
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7 Hönnunartillaga

Tillaga golfvallahönnunarinnar nær yfir rúmlega 45 hektara landsvæði yst 

á jörð Höllustaða, Geitanesi. Þetta landsvæði einkennis af fjölbreyttum 

vistgerðum og er þar mikið um ógróna mela og votlendi. Þessir tveir 

þættir voru stórir áhrifavaldar í því hvernig völlurinn myndi liggja. Að 

geta komist hjá því að raska mikilvæg votlendissvæði sem myndi hafa 

í för með sér losun gróðurhúsalofttegunda. Þess í stað var hægt að fara 

eftir landslaginu þar sem að voru ógrónir melar og græða þá upp, með 

þeim afleiðingum að stöðva jarðvegseyðingu og binda kolefni.

Völlurinn saman stendur af 9 holum sem samtals gera par 36. Tvær 

af þessum holum eru par 3, fimm eru par 4 og tvær par 5. Teigmerkingar 

eru þrjár við hverja braut, rauð, blá og gul. Rauðu teigarnir eru samtals 

2134 metrar, þeir bláu eru 2262 metrar og gulu eru 2453 metrar.  

 Klúbbhúsið stendur austan við golfvöllinn og þar byrjar hann 

og endar. Húsið stendur í 6 metra hæð fyrir ofan sjávarmáli og hefur 

góða yfirsýn yfir völlinn sjálfan og mikið útsýni yfir Breiðafjörð. 

Við klúbbhúsið stendur bílastæðið til norðaustur og aðkoman 

að því er nýr 7 metra tvíbreiður vegur frá Reykhólarsveitavegi 

(607), sem áður var gamall slóði fyrir traktora og önnur farartæki. 

 Fyrsta holan er 80 metra frá klúbbhúsinu og snýr hún vestur í átt 

að flöt. Eins og kom fram í kafla 2.2, þá er gott að láta upphafsholuna 

snúa í vestur þar sem að sólin rís í austri. Fyrstu fjóru holurnar liggja 

meðfram strandlínunni og síðan er fimmta holan hálf inn til lands en endar 

við sjóinn. Hola 6 er meðfram strandlínunni að vestan við Geitanesið, 

820 metrum suðvestan af klúbbhúsinu. Síðustu þrjár holurnar eru síðan 

allar inn með landinu og endar loka flöturinn á 9 holu 55 metrum frá 

klúbbhúsinu.

Á milli allra brauta er 2 metra breiður göngustígur sem þræðir leið 

sína meðfram landslaginu og leiðir mann um golfvöllinn. Sumstaðar á 

milli brauta eru ekki farnar styðstu leiðirnar að næstu braut. Ástæðan 

fyrir því er til að komast eins mikið hjá því að raska votlendinu. Þar sem 

mikið votlendi er og óhjákvæmilegt að komast framhjá því án röskunar 

hefur verið útbúinn fljótandi votlendsstígur sem mun ekki hafa neikvæð 

áhrif.



20

1

2

34

5

6

7

8

9

Braut

Flötur

Glompa

Teigar

Klúbbhús
Göngustígur

Teigmerkingar

Leiðir frá flöt að teig

Menningarminjar

Mynd 19: Yfirlitsmynd af hönnunartillögu á Geitanesi N
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Hola 5 er breið par 4 hola sem byrjar inn til lands frá teig en dregst 

síðan út til strandlínunar þar sem flöturinn er. Það sem einkennir þessa 

holu er að hún er öll byggð á ógrónum mel sem nemur um 12.816 m2 

að stærð. Lengd að flöt eru 264 metrar frá rauðum teig, 285 metrar frá 

bláum teig og 311metra frá gulum. Hæðarlínur á planteikningunni eru 

með 0,5 metra millibili.

Mynd 20: Planteikning af holu 5N
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Hola 6 er stutt par 3 hola sem er sú síðasta sem liggur við strandlínuna á 

golfvellinum. Hún nær 75 metra frá rauðum og bláum teig yfir á flöt en 

95 metra frá gulum teig yfir á flöt. Teigarnir eru fjórum metrum hærra 

fyrir ofan sjávarmál en flöturinn sjálfur. Beint fyrir neðan teigana er 

23 metra löng vatnshindrun sem slá þarf yfir til að komast að endastað 

holunnar. Hæðarlínur á planteikningunni eru með 0,5 metra millibili.

Mynd 21: Planteikning af holu 6

A

A1
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Mynd 22: Sniðteikning af holu 6

A A1

Rauður teigur Vatnshindrun Flötur Sandglompa
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Mynd 23: Sviðsmynd af holu 6



25

Mynd 24: Sviðsmynd af votlendisstíg
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8 Hver yrði binding eða losun golfvallarins?
8.1 Binding

Rannsókn var gerð á yfirborði jarðvegs á 16 golfvöllum í Colorado í 

Bandaríkjunum. Golfvellirnir voru á aldrinum 1 til 45 ára gamlir og 

bornar voru saman niðurstöður þeirra á uppsöfnun lífræns kolefnis í 

jarðveginum. Gert var módel líkan sem reiknaði hvernig ástand grassins 

var 4500 árum áður og borið saman við annað líkan um framtíðar spá 

stjórnaðs grass, með áburðargjöf, vökvun og slætti. Það sem kom í ljós á 

þessum 16 golfvöllum var að 80 % hlutfall af slættinum fór aftur ofan í 

jarðveginn á brautunum, því hversu smátt slægjan var. Ekki var reiknað 

losun kolefnis frá vélunum sem notaðar urðu til slættin, en meiri binding 

var með grasi sem slegið var oftar. (Bandaranayake o.fl., 2003)

Niðurstaða fyrrnefndar rannsóknar gaf m.a. til kynna meðalbindingu 

0,6 tonn á hektara á ári. Skortur er á upplýsingum um þetta fyrir Ísland, 

en svæðið sem rannsakað var í Colorado er hátt yfir sjávarmáli og 

tímabilið sem spilað er golf er styttra en annarsstaðar í Bandaríkjunum. 

Hægt er því að nota upplýsingarnar frá þeirri rannsókn við þetta verkefni 

þar sem það svipar til íslensks loftslags og lengdir á vaxtartíma.

Skv. losunarskýrslu Íslands gagnvart Sameinuðu Þjóðunum 2022 

(Umhverfisstofnun, 2022), þá er kolefnisbinding í uppræktuðum 

melum 0,51 tonn/C/hektara/ári. Flatarmál allra brauta og slegins kraga 

á golfvellinum er 80.218 m2, eða 8 hektarar. Þá er hægt að reikna að: 

8 hektarar x 0,51 tonn/C/hektara/ári = Bindur 4,1 tonn af C á ári.

8.2 Losun

Eins og kom fram í kafla 7, þá voru brautir hönnunarinnar lagðar með 

það í fremst í huga að geta komist hjá því að raska votlendið. Þetta 

heppnaðist vel og af öllu votlendinu sem er á svæðinu, sem nemur 64.368 

m2, var einungis 1.366 m2 af votlendissvæði sem var óhjákvæmilegt að 

komast hjá.

Frá þeim rannsóknum sem gerðar hafa verið á Íslandi á losun 

gróðurhúsalofttegunda úr framræstu og röskuðu votlendi er leiðbeinandi 

tala fyrir þær aðstæður 20,9 tonn/CO2/hektara/ári. (Ólafur Arnalds og 

Jón Guðmundsson, 2020) Hægt er því að reikna að:

0.1366 hektarar x 20,9 tonn/CO2/hektara/ári = Losun er 2,9 tonn af CO2 

á ári.

8.3 Niðurstöður

Til að gefa upp bindingu og losun í sömu einingu, þá er bindingin 

margfölduð með 3,6. Þannig er hún 14,8 tonn af koldíoxíði (CO2) á ári. 

Nettó binding er því 11,9 t/CO2/ár. Völlurinn er því kolefnisjákvæður út 

frá landnýtingu.
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Mynd 25: Yfirlitsmynd af votlendissvæðum sem röskuð verða við gerð golfvallarins
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9 Umræður og lokaorð

Í byrjun verkefnisins var lögð fram rannsóknarspurningin:

Er hægt að gera kolefnisjákvæðan golfvöll á Geitanesi?

Höfundur hefur komist að þeirri niðurstöðu eftir ýtarlega greiningu 

á svæðinu ásamt því að fylgja helstu leiðbeiningum handbóka um 

golfvallahönnun, að hægt sé að gera golfvöll á Geitanesi sem bindur 

meira koldíoxíð en hann losar. Eingöngu var horft á hvað landið sjálft 

væri að gera og ekki var talið inn í reikninginn losun frá framkvæmd við 

gerð vallarins né umsjón hans eða umhirða.

Eftir að höfundur fór af stað í þessa vegferð, kom í ljós að lítið er 

til að gögnum. Eins ónákvæmt og útreikningurinn er á þessu stigi er 

samt sem áður niðurstaðan mjög áhugaverð. Munurinn á bindingu 

og losun er það mikil á ári að frekari nákvæmni við útreikninga telur 

höfundur að ekki myndi ná til að breyta niðurstöðu í að losa væri 

meiri en bindingin. Svæðið sem höfundur valdi til landnýtingar í 

þessu verkefni er viðkvæmt og ef svæðið sem væri á meira þurrlendi 

hefði verið valið, myndi niðurstaða frá útreikningum þess skila meiri 

hagnaði. Með áframhaldandi tækninýjungum og aukinni vitundar fólks 

á loftslagsmálum, hljóta að verða framfarir á gögnum til upplýsinga 

sem gætu skilað enþá nákvæmari niðurstöðu í verkefni eins og þessu.
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