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Yfirlýsing höfundar 
 

Hér með lýsi ég því yfir að ritgerð þessi er byggð á mínum eigin athugunum, er samin af mér og 

að hún hefur hvorki að hluta né í heild verið lögð fram áður til hærri prófgráðu.  

 

                

 Lena Rut Kristjánsdóttir 
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Ágrip 

 
Þessi ritgerð er lokaverkefni til B.S. prófs frá umhverfisskipulagsbraut við Landbúnaðarháskóla 

Íslands. Markmið verkefnisins er að fjalla um sögu, verndun og nýtingu Rauðhólafólkvangs. Auk 

þess að koma með tillögu að aðkomu að Rauðhólasvæðinu þar sem verndargildi og notagildi fara 

saman. Með ritgerðinni er leitast við að svara því hvernig hægt er að nýta samspil náttúruverndar, 

nýtingar, sögu og staðhátta á Rauðhólasvæðinu til þess að styrkja það sem svæðið hefur upp á að 

bjóða, við gerð aðkomu . Unnar voru sjónrænar greiningar/ rýmisgreiningar. Við vinnu á 

greiningum var farið í vettvangsferðir, teknar ljósmyndir og stuðst við loftmyndir. Auk þess 

nýttist persónuleg þekking á svæðinu vel við greiningar. Rauðhólafólkvangur er hluti af stærsta 

útivistarsvæði höfuðborgarinnar og er í norðurjaðri Heiðmerkur. Segja má því að 

Rauðhólasvæðið sé anddyri Heiðmerkur. Helstu niðurstöður umfjöllunar og greining eru þær að 

þrátt fyrir það rask sem að unnið var á Rauðhólunum um miðja 20.öld er svæðið fjölbreytt og 

hefur mikið upplifunar- og útivistargildi. Með aukinni og fjölbreyttari útivistariðkun fólks og 

vegna nálægðar svæðisins við þéttbýlið er mikilvægt að koma á ákveðinni stjórnun umferðar 

innan þess til þess að verndargildi og notagildi Rauðhólafólkvangs fari sem best saman. Með 

aðgengilegri og bættri aðkomu að Rauðhólunum er ekki einungis verið að hlífa því fyrir 

átroðningi,  heldur er akandi, gangandi og ríðandi umferð stýrt svo að  náttúruminjar, gróðurfar 

og gestir fái best notið sín. Með bættri aðkomu eru njótendur upplýstari um staðhætti og sögu 

sem eykur útivistargildi og öryggi njótenda við útivistariðkun. Með fræðslu er hægt að auka 

virðingu gesta fyrir svæðinu, sem í kjölfarið getur leitt til betri umgengni.  

Lykilorð: Rauðhólafólkvangur, útivist, þéttbýli, verndun, nýting. 
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Þakkarorð 

 
Eftir að hafa setið námskeið í landslagsgreiningu í Landbúnaðarháskóla Íslands beindist áhugi 

minn að því að vinna að greiningarverkefni í lokaverkefni mínu. Eftir miklar vangaveltur um val 

á svæði til greiningar var það vorið 2008,  þegar ég var í reiðtúr um Rauðhólasvæðið sem að 

hugmynd mín að verkefninu kviknaði. Frá barnsaldri hef ég riðið um svæðið og hefur það alltaf 

heillað mig. Á leiðbeinandafundi vorið 2008 með Auði Sveinsdóttur brautarstjóra 

umhverfisskipulagsbrautar við Landbúnaðarháskólann var verkefnið samþykkt. Ég vil nota 

tækifærið og þakka Auði fyrir mikinn stuðning í gegnum námið og fyrir góða samvinnu og 

jákvæð viðbrögð við verkefninu. Einnig vil ég þakka móður minni Önnu Fjólu Gísladóttur 

ljósmyndara fyrir að vera liðtæk við myndatökur á svæðinu. Móður minni og unnusta mínum, 

Herði Jens Guðmundssyni vil ég einnig þakka fyrir ómetanlegan stuðning í gegnum námið. Auk 

þeirra eiga amma mín og afi, Lena M. Rist og Gísli B. Björnssyni þakkir skilið fyrir þýðingar á 

þýskum heimildum og yfirlestur á verkefninu. Við vinnu mína að verkefninu hef ég fengið góð 

viðbrögð og mikilvæg gögn frá fyrirtækjum og stofnunum á höfuðborgarsvæðinu. 

verkfræðistofunni VSÓ Ráðgjöf og starfsmönnum Umhverfis- og byggingarsviðs 

Reykjavíkurborgar, þakka ég fyrir rafræn gögn.  Einnig hafa Yngvi Þór Loftsson hjá Landmótun, 

Helgi Gíslason hjá Skógræktarfélagi Reykjavíkur og starfsfólk leikskólans Rauðhóls í 

Norðlingaholti  útvegað mér mikilvæg gögn. 



 

iv 

 

Efnisyfirlit 
 

Yfirlýsing höfundar ..................................................................................................................... i 
Ágrip .......................................................................................................................................... ii 
Þakkarorð ................................................................................................................................. iii 
1. Inngangur ............................................................................................................................... 1 
2. Gögn og aðferðir .................................................................................................................... 2 
3. Lög um náttúruvernd .............................................................................................................. 2 

3.1. Upphaf náttúruverndar á Íslandi ...................................................................................... 2 
3.2. Friðlýsingarflokkar IUCN (International Union for Conservation of Nature) ................ 3 
3.3. Friðlýstar náttúruminjar ................................................................................................... 4 
3.4. Friðlýsing fólkvanga ........................................................................................................ 4 

4. Fólkvangurinn Rauðhólar ....................................................................................................... 5 
4.1. Staðsetning ....................................................................................................................... 5 
4.2. Staðhættir ......................................................................................................................... 5 

4.2.1. Jarðfræði svæðisins-myndun og mótun ...................................................................... 5 
4.2.2. Gróðurfar .................................................................................................................... 7 

4.3. Saga ................................................................................................................................. 9 
4.3.1. Aðdragandi friðunar Rauðhólafólkvangs: .................................................................. 9 
4.3.2. Fyrri notkun Rauðhóla ............................................................................................. 13 

4.4. Sjónræn greining/rýmisgreining innan Rauðhólasvæðisins .......................................... 14 
4.5. Núverandi nýting svæðisins ........................................................................................... 17 

4.5.1. Skipulag .................................................................................................................... 17 
4.5.2. Útivist og njótendur .................................................................................................. 19 
4.5.3. Umsjón svæðisins ..................................................................................................... 20 

5. Horft til framtíðar ................................................................................................................. 22 
5.1. SVÓT-greining .............................................................................................................. 23 

6. Niðurstaða og hönnunartillaga ............................................................................................. 25 
6.1. Tillaga að bættri aðkomu ............................................................................................... 25 

6.1.1. Að átta sig á vandamálinu ........................................................................................ 25 
6.1.2. Er þörf fyrir bílastæði og bætta aðkomu? ................................................................. 27 
6.1.3. Hver á stærðin á bílastæðinu að vera? ...................................................................... 27 
6.1.4. Val á hentugri staðsetningu ...................................................................................... 27 
6.1.5. Skipulag .................................................................................................................... 29 

7. Umræður ............................................................................................................................... 33 
8. Lokaorð ................................................................................................................................ 33 
9. Heimildaskrá ........................................................................................................................ 34 
10. Myndaskrá .......................................................................................................................... 37 
 

 



 

1 

 

1. Inngangur 
Engin lífvera  hefur valdið meiri breytingum á umhverfi sínu og maðurinn. Það hefur verið venja 

hans að nýta þær auðlindir sem hafa verið tiltækar þar sem fjárhagslegt notagildi þeirra,  með 

öðrum orðum, nytjagildið hefur forgang, þar sem hagnaður er mikill, oft til skamms tíma litið.  

Ein helsta ástæða friðunar hefur verið að forða verðmætum frá eyðileggingu, en venja hefur verið 

að nýta auðlindir landsins til fjár. Það sem hefur beðið lægri hlut er því oft á tíðum þau verðmæti 

auðlindarinnar sem að nýtast til framtíðar og snúa að verndargildinu (Háskóli Íslands, 2006). Á 

Íslandi eigum við mörg svæði sem hafa lotið í lægra haldi vegna þessarar hugsunar. Eitt þessara 

svæða er gervigígaþyrpingin Rauðhólar austan við Reykjavík. Í því tilfelli má greina að 

verndargildið hefur þótt fremur léttvægt miðað við notagildið. Sérstaða svæðisins hefur ekki 

dugað sem rök fyrir því að framkvæmdir yrðu takmarkaðar þar um miðja 20.öld. Það sem hefur 

ljáð Rauðhólasvæðinu verndargildi sitt á síðari hluta 20. aldar er án efa sérstaða þeirra 

jarðmyndana sem þar er að finna. Mikikilvægt er að stilla ekki verndargildi og notagildi upp sem 

algerum andstæðum (Ólafur Páll Jónsson, 2007). Þrátt fyrir að þau ummerki sem efnistakan 

skildi eftir sig séu umdeild og margir telji þær breytingar sem að urðu á Rauðhólasvæðinu á 

stríðsárunum neikvæðar, má líta svo á að með breytingunum hefur myndast nýtt landslag sem 

vert er að skoða nánar. Með auknum áhuga fólks á útivist og náttúruskoðun í tómstundum hefur 

þörfin fyrir verndun svæða og sérkenna aukist og í kjölfar þess hefur þörfin fyrir bætt eftirlit og 

stjórnun umferðar einnig verið brýn, svo ekki verði unnin spjöll á náttúrueinkennum. 

Markmið verkefnisins er að fjalla um sögu, verndun og nýtingu Rauðhólafólkvangs. Auk þess að 

koma með tillögu að aðkomu að svæðinu þar sem að verndargildi og notagildi svæðisins fara 

saman. Hvernig getum við nýtt okkur samspil náttúruverndar, nýtingar, sögu og staðhátta 

Rauðhólasvæðisins til þess að styrkja það sem svæðið hefur uppá að bjóða, við gerð aðkomu að 

svæðinu?                                                                                                                                                                                                      
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2. Gögn og aðferðir 
Það var vorið 2008 sem undirbúningsvinna hófst við verkefnið með vettvangsferð á 

Rauðhólasvæðið. Einnig var farið í vettvangsferðir um sumarið og haustið 2008 og veturinn 

2008-2009. Í vettvangsferðum voru teknar ljósmyndir af breytingu gróðurfars og umferð fólks 

um svæðið yfir mismunandi árstíðir. Í vettvangsferðum og með hjálp loftmynda voru greindar 

sögulegar minjar og helstu stígar og slóðar á svæðinu. Gerð var sjónræn greining/rýmisgreining 

eftir reiðstíg sem liggur í gegnum Rauðhólasvæðið og eftir Heiðmerkurvegi. Sjónræn greining 

var einnig notuð til þess að greina svæðið í lítið-, nokkuð- og mikið röskuð svæði. Við greiningar 

á þörfum þess að hanna aðkomu að svæðinu var stuðst við ferli sem nefnist The process of car 

park design úr bókinni Car parks in the Countryside: a practical guide to planning, design  and 

construction. 

Við gerð korta og skýringarmynda voru notuð forritin ArcGis, Microstation, Photoshop og 

Google Sketchup. Við gerð korta voru notuð sveitafélagsmörk úr IS50V 2.0 vektorgrunni 

Landmælinga Íslands (2009), þekja friðlýstra svæða (Umhverfisstofnun, 2006b), hillshade í 10 m 

staðarupplausn (Landbúnaðarháskóli Íslands, 2009), hæðalínugrunnur (Hnit ehf, 1995) og 

loftmynd (Loftmyndir ehf, 1997). Auk þess sem að tölvuforrit voru notuð við gerð 

hönnunarteikningar og skýringamynda voru þær vatns- og trélitaðar. 

 

3. Lög um náttúruvernd 
3.1. Upphaf náttúruverndar á Íslandi 

Á Þingvöllum er mikil náttúrufegurð og þar er forn þingstaður Alþingis Íslendinga. Það var á 

fyrstu áratugum 20. aldar sem umræða var um að gera Þingvöll að þjóðgarði. Svæðið hafði legið 

undir miklum skemmdum, vegna slæmrar umgengni og átroðnings manna og búfénaðs. Árið 

1930 voru áætluð hátíðarhöld vegna 1000 ára afmælis Alþingis og þótti mikilvægt að búa staðinn 

sæmilega undir þann atburð. Eftir margra ára rökræður um nauðsyn þess að friðlýsa Þingvelli 

voru þeir friðlýstir með sérlögum sem helgistaður allra Íslendinga árið 1930.                       

Með setningu laga um friðun Þingvalla, var stigið stórt skref í þeirri prófraun, hvort skilyrði hafi 

verið fyrir því að setja náttúruverndarlög hérlendis. Eftir að friðlýsing Þingvalla hafði náð fram, 

átti setning laga um almenna náttúruvernd enn langt í land (Páll Líndal, 1984). Það var árið 1956 

sem fyrstu almennu lögin um náttúruvernd voru samþykkt, en líklegt þykir að miklar 
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tækniframfarir, sem fylgdu seinni heimstyrjöldinni, hafi m.a. haft áhrif á að þessi lög voru sett. 

Lögin voru svo endurskoðuð árið 1971, en í þeirri endurskoðun fólst meðal annars að það mátti 

stofna fólkvanga sem heimiluðu almenningi umferð um friðlýsta svæðið (Sturla Friðriksson, 

1973). Núgildandi náttúruverndarlög eru frá árinu 1999 en í 1. gr. þeirra um markmið, segir:  

„Tilgangur þessara laga er að stuðla að samskiptum manns og umhverfis þannig að hvorki  

spillist líf eða land né mengist sjór, vatn eða andrúmsloft. Lögin eiga að tryggja eftir þróun 

föngum íslenskrar náttúru eftir eigin lögmálum og verndun þess sem þar er sérstætt eða 

sögulegt. Lögin eiga að auðvelda umgengni og kynni þjóðarinnar af náttúru landsins og 

menningarminjum og stuðla að vernd og nýtingu auðlinda á grundvelli sjálfbærrar 

þróunar”.                                   

Með náttúruvernd og friðun erum við að sjá til þess að lífsgæði og náttúran með sínu landslagi, 

lífríki og jarðmyndunum sé varðveitt og með tilliti til sjálfbærrar þróunar séum við að gera okkur 

og komandi kynslóðum kleyft að njóta hennar. Friðun felur ekki einungis í sér friðun ósnortinnar 

náttúru, því að friðlýsingarflokkarnir eru misjafnir og markmið friðlýsingar misjöfn eftir 

svæðum. Þegar ákveðið hefur verið að friðlýsa svæði fer það eftir markmiði friðlýsingarinnar og 

landnotkun í hvaða friðlýsingarflokk svæðið fellur undir (Umhverfisstofnun, á.á.a)  

 

3.2. Friðlýsingarflokkar IUCN (International Union for Conservation of Nature) 

Þeir friðlýsingarflokkar sem koma fram í náttúruverndarlögunum og starfsemi innan friðlýstra 

svæða byggjast meðal annars á viðmiðum frá IUCN(International Union for Conservation of 

Nature). Samtökin hafa gert flokkunarkerfi yfir friðlýsingar sem hefur að einhverju leyti verið 

haft til hliðsjónar í hugmyndafræði íslenskrar náttúruverndar. Svæðum er skipt í flokka eftir 

markmiðum friðlýsingarinnar. Samkvæmt flokkun IUCN eru friðlýsingarflokkarnir sex og eru 

þeir eftirfarandi (Umhverfisstofnun, 2004b): 

 

1. Verndun víðerna eða verndun vegna vísindalegs gildis 

-Protected area managed mainly for science of  wilderness protection 

2. Þjóðgarður 

-National park: Protected area managed mainly for ecosystem protection and  recreation. 
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3. Náttúruvætti 

-Natural monument: Protected area managed mainly for conservation of specific natural    

features. 

4. Friðland með stýringu 

-Habitat/Species management area: Protected area managed for conservation through     

management intervention. 

5. Landslagsvernd/sjávarvernd 

-Protected landscape/seascape: Protected area managed mainly for landscape/seascape 

protection and recreation. 

6. Sjálfbær nýting náttúrulegra vistkerfa 

-Managed resource protected area:  Protected area managed for the sustainable use of 

natural ecosystem. (IUCN, á.á.) 

 

3.3. Friðlýstar náttúruminjar 

Í  50. gr. náttúruverndarlaga nr. 44/1999 er friðlýstum náttúruminjum skipt í fjóra flokka:           

a)Þjóðgarða                                                                                                                              

b)Friðlönd                                                                                                                     

c)Náttúruvætti                                                                                                                      

d)Fólkvanga                                                                     

Reglur um friðlýst svæði eru mismunandi og fara þær eftir eðli svæðis, samkomulagi við þá aðila 

sem hafa hagsmuna að gæta og markmiðum friðlýsingarinnar (Umhverfisstofnun, 2006a). 

Friðlýsingarflokkurinn fólkvangar fellur undir fimmta flokk IUCN flokkunarkerfisins og er 

skilgreindur sem svæði sem er verndað vegna sérstakrar landslags- eða sjávarmyndunar og 

verndað til þess að það nýtist til dægradvalar (Umhverfisstofnun, 2004b). Rauðhólafólkvangur 

fellur undir þennan friðlýsingarflokk. 

3.4. Friðlýsing fólkvanga 

Í 1.mgr. 55.gr náttúruverndarlaga nr. 44/1999 kemur fram að umhverfisráðherra geti með 

tillögum frá sveitafélögum og áliti Umhverfisstofnunar lýst tiltekið svæði sem fólkvang. 

Fólkvangar eru útivistarsvæði sem fyrst og fremst eru ætluð íbúum viðkomandi sveitafélags, en 
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er þó öllum opið svo framarlega sem að reglum um afnot og umferð svæðisins er fylgt (Bryndís 

G. Róbertsdóttir, 1988). Reglur geta verið mismunandi á þessum svæðum vegna mismunandi 

stærðar þeirra og náttúrufars, en um fólkvanga gilda almennt fremur takmarkaðar reglur.     

(Umhverfisstofnun, 2004a; Bryndís G. Róbertsdóttir, 1988). 

4. Fólkvangurinn Rauðhólar  
4.1. Staðsetning 

Heiðmörk er stærsta útivistarsvæði í nágrenni 

höfuðborgarinnar. Svæðið er um 3000 ha að 

stærð  að Rauðhólum meðtöldum. Af þessum 

3000 ha eru um 800 ha skógi vaxnir (Skógrækt 

ríkisins, á.á.). Rauðhólafólkvangur er í norður 

jaðri Heiðmerkur. Fólkvangurinn er um 130 ha 

að stærð, en greiningarsvæði þessa verkefnis er 

um 53 ha og nær til hólasvæðisins (1. mynd). 

4.2. Staðhættir 

4.2.1. Jarðfræði svæðisins-myndun og mótun  

Menn hafa löngum velt því fyrir sér hvernig 

Rauðhólarnir hafi myndast. Í skýrslunni 

Vulkanologische studien auf einigen des 

Atlantischen oceans eftir Maurice von 

Komorowicz (1912) má greina að kenningar 

um myndun hólanna eru ólíkar þeim sem settar 

eru fram í dag.  Hugmyndir voru um að hluti 

hólanna hafi myndast á lítilli sprungu líkt og 

eldgígar. Einnig má greina á korti sem fylgdi 

skýrslunni að gert er ráð fyrir að hraunstraumur 

hafi runnið úr gígunum (2. mynd).  

 
1. mynd. Staðsetning  athugunarsvæðis.(LRK) 
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Brennisteinsfjallakerfið er  eldstöðvar- 

kerfi á Reykjanesskaganum. Þrjár 

dyngjur fylgja Brennisteinsfjalla-

kerfinu, en dyngjur  eru reglulegir 

hraunskildir úr þunnum hraunlögum. 

Úr þeim streymir þunnfljótandi kvika 

sem streymir upp um gosop, eða úr 

gosrásinni um göng. Dyngjan Leitin er 

yngsta dyngja fjallakerfisins og er                                                                                                             

hún staðsett austan  undir Bláfjöllum       

(3. mynd) (Ari Trausti Guðmundsson, 1986; Þorleifur Einarsson, 1968). Fyrir um 4700-5200  

árum flæddi þunnfljótandi kvika úr gosopi dyngjunnar niður um Sandskeið og  Lækjarbotna 

Rauðhólar 

3. mynd. Staðsetning dyngjunar Leitar á Reykjanesskaga. 
(Ari Trausti Guðmundsson, 1986). 

2. mynd. Teiknuð mynd af Rauðhólasvæðinu frá árinu 1912. (Komorowicz, Maurice v.,1912) 
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og þaðan að Elliðavatni. Elliðavatn hefur líklega verið mun stærra í þá daga. Á leið sinni niður að 

Elliðarárdalnum þurrkaði kvikan hluta vatnsins upp með tilheyrandi gufusprenginum og 

gervigígamyndunum (Gísli Sigurðsson, 1999a; Helgi M. Sigurðsson, 1998). Hraunið sem nefnist 

Leitarhraun streymdi svo niður Elliðarárdalinn og til sjávar í Elliðavoginn. Rauðhólar eru 

gervigígarnir sem mynduðust á botni Elliðavatns (Ari Trausti Guðmundsson, 2001).  Þegar 

þunnfljótandi kvika leggst á vott undirlag myndast heit vatnsgufa sem á auðvelda leið  upp um 

þunnt hraunlagið. Með miklu afli, ólgu, suðu og  gufusprengingum tætist kvikan í sundur og gerir 

hraunið gjallkennt. Við þetta myndast gervigígar sem eru reglulega lagaðir gjallhólar sem líkjast 

eldgígum. Gervigígar greinast annarsvegar frá eldgígum á því að þeir eru yfirleitt í óreglulegum 

þyrpingum ólíkt eldgígum, en eldgígar eiga upptök sín af gossprungum og raðast því í nokkuð 

beinar línur í landslaginu (Ari Trausti Guðmundsson, 2002). Einnig greinast gervigígar frá 

eldgígum á því að frá gervigígunum liggur ekki hraunrennsli (Jóhann Ísak Pétursson, 2004). 

Gervigígar eru nánast óþekktir erlendis, en hérlendis eru þeir nokkuð algengir og má auk 

Rauðhóla nefna; Aðaldalsgíga, Landbrotshóla og Skútustaðagíga við Mývatn (Trausti Einarsson, 

1972).  

4.2.2. Gróðurfar  

Með tímanum greru gígarnir upp að miklu 

leyti, en þeir hafa á sínum tíma verið nýttir til 

beitar og mótast af búsetu manna. Á 4. mynd 

má sjá málverk eftir Júlíönu Sveinsdóttur 

myndlistarkonu, frá árinu 1929. Á myndinni 

sést hvernig hólarnir hafa verið grasi grónir. 

Á stöku stað sést skína í rauðamölina, en af 

því hefur nafn hólanna verið dregið. Á 

þessum tíma hefur ekki verið farið að hrófla 

við hólunum (Gísli Sigurðsson, 1999b).               
4. mynd. Málverk af Rauðhólunum eftir Júlíönu 
Sveinsdóttur listmálara frá árinu 1929.(Gísli Sigurðsson, 
1999) 
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Á þeim svæðum í Rauðhólum sem í dag eru mikið 

röskuð má sjá hvernig náttúruleg framvinda gróðurs er 

komin vel af stað (5. mynd). Þetta er að mestu birki 

sem hefur sáð sér frá sumarbústaðalöndum í 

nágrenninu og íslenskar víðitegundir. Margar 

víðitegundir eru frumherjar sem koma snemma inn í 

náttúrulega framvindu gróðurs á röskuðum svæðum. 

Víðitegundir geta einnig haft jákvæð áhrif á landnám 

birkis (Kristín Svavarsdóttir, 2006). Á minna röskuðum 

svæðum eru hólarnir að mestu grasi- og mosagrónir (6. 

mynd). Lúpína hefur að einhverju leyti sáð sér innan 

fólkvangsins, en „það hefur verið farið í lúpínueyðingu 

og það er líklega viðvarandi þörf á slíku“ (7. mynd) 

(Þórólfur Jónsson munnleg heimild, 8.apríl 2009).         

Í norðurjaðri friðlýsta fólkvangsins liggur áin Bugða 

og er hluti umhverfis hennar undir hverfisvernd, og 

hefur verið tekið tillit til þess í deiliskipulagi nýrrar byggðar í Norðlingaholti. Með hverfisvernd 

er reynt að finna jafnvægi á milli uppbyggingar, útivistarþarfa og verndunar náttúrulegra svæða 

(Aðalskipulag Reykjavíkur 2001-2024, 2008). Í kringum ána Bugðu, eru gróskumiklar 

7. mynd. Lúpína hefur sáð sér á                   
Rauðhólasvæðinu. (AFG) 

5. mynd. Gróðurframvinda á röskuðu svæði í Rauðhólum 
(AFG).  

6. mynd. Lítið röskuð svæði eru grasi og mosagróin.    
Horft í átt að byggð í Norðlingaholti (AFG). 
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flæðiengjar (Dælir og Hólmsengjar) og eru þær undirstaða margbreytilegs fuglalífs þar. 

Flæðiengjar Rauðhólamegin árinnar Bugðu tilheyra Rauðhólafólkvangi (8.mynd). Hrafninn 

verpir í Rauðhólum (9.mynd) (Jóhann Óli Hilmarsson, 2008).                                         

                                         

 

                                                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3. Saga  

4.3.1. Aðdragandi friðunar Rauðhólafólkvangs: 

Við hernám Breta á Íslandi, í kringum 1940 voru miklar framkvæmdir hérlendis á vegum breska 

hersins og má þar nefna gerð flugvallarins í Reykjavík. Jarðvegur vestan Öskjuhlíðar var fremur 

leirkenndur og var hann talinn ótryggur sem undirlag undir mannvirkið. Ráðist var í að fá tryggt 

undirlag undir flugvöllinn. Rauðamöl þótti góður ofaníburður og varð hún því fyrir valinu. 

Rauðamölin var sótt í Rauðhólana og henni ekið undir flugvöllinn og notuð sem uppfylling. 

Fjöldi Íslendinga vann við þessa framkvæmd á árunum 1941-1942, en Íslendingar höfðu að 

einhverju leyti hafið efnistöku á svæðinu fyrir stríðsárin (Ingvar Hallgrímsson, 1999). Mestur 

hluti þess efnis sem sótt var í hólana nýttist undir flugvöllinn en auk þess var efni notað til 

gatnagerðar og undir húsagrunna (Gísli Sigurðsson, 1999a). Ekki voru allir á eitt sáttir með 

efnistöku á svæðinu. Á stríðsárunum stóð gamall maður á bæjarhlaðinu á Hólmi, horfði yfir 

Rauðhóla og samdi (Valur Þór Norðdahl, 2001): 

 

9. mynd.  Hrafninn verpir í Rauðhólum.(AFG) 8. mynd.  Gróskumiklar flæðiengjar við ána 
Bugðu.(AFG) 
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        Komu lærðu kempurnar, 

                                                         Kváðu bestu malirnar 

                                                         til að bera í brautirnar 

                                                         bara vera Rauðhólar. 

                                                         Margir byrja mokarar 

         mokað var til háðungar, 

                                                         skrattanum til skemmtunar 

                                                         skemmdir allir Rauðhólar 

        (höf.ókunnur) 

Í erindi sem var flutt af Sigurði Þórarinssyni jarðfræðingi, á fundi Hins íslenzka 

náttúrufræðifélags árið 1949 segir að síðustu árin hafi Rauðhólunum “verið dreift yfir 

Hringbrautina og aðrar götur í úthverfum höfuðstaðarins, þar sem gjall þeirra mylzt í dust af 

hjólbörðum bílanna og lendir að síðustu í lungum Reykvíkinga, þeim til lítillar heilsubótar.” 

(Sigurður Þórarinsson, 1950, bls. 7). Á árunum í kringum 1950 var mikið rætt um nauðyn þess að 

vernda það sem eftir væri af Rauðhólunum og koma reglu á efnistökuna (Páll Líndal, 1988) “ en 

þess í stað hefur mönnum, að því er virðist eftirlitslaust leyfst að vaða um allt hólasvæðið og taka 

eitt bílhlassið af gjalli hér og annað þar, svo að búið er að eyðileggja nær allt hólasvæðið.” 

(Sigurður Þórarinsson, 1950, bls. 7-8).               

Upphaflega voru gígarnir rúmlega 80 talsins, en vegna þess efnisnáms sem var á svæðinu eru 

eystri hólarnir að mestu leyti horfnir, auk þess sem að mörgum öðrum hefur verið spillt (10. og 

11. mynd) (Páll Líndal, 1985). Norð-vestur hluti gíganna hefur þó varðveist að miklu leyti       

(Ari Trausti Guðmundsson, 2002).  
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11. mynd. Mynd frá árinu 
2009.Séð yfir Rauðhóla 
frá suðaustri. Hér má sjá 
austurhólana raskaða 
(AFG).  

Kastali Stóri-Rauðhóll Miðaftanshóll 

10. mynd . Mynd frá árinu 
1912, séð yfir Rauðhóla frá 
suðaustri. Hér má sjá  
austur hólana  óraskaða. 
(Komorowicz, Maurice 
v.,1912) 
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Á austur hluta hólasvæðisins var 

stór gígur sem hét Kastali. Vestur 

af honum var gígur sem nefndist 

Stóri-Rauðhóll og er hann að mestu 

leyti horfinn. Þaðan suðaustan af 

var Miðaftanshóll sem er einnig 

mikið raskaður (11. mynd) (Yngvi 

Þór Loftsson munnleg heimild, 18. 

apríl 2009). 

Innan Rauðhólasvæðisins má í dag 

finna minjar um húsagrunna frá 

stríðsárunum (12. mynd). Með auknum athöfnum og ágangi á náttúruna sem fylgdi útþenslu 

borgarsamfélagsins jókst jafnframt meðvitund manna á því að vernda rétt náttúrunnar. Sumarið 

1958 kvað Náttúruverndarnefnd Reykjavíkur upp úrskurð sinn um friðlýsingu á 

Rauðhólasvæðinu. Sama ár samþykkti bæjarráð bann við því að skertir yrðu fleiri hólar. Árið 

1961 var sá hluti sem ekki var stórskemmdur friðlýstur sem náttúruvætti. Á fyrsta 

náttúruverndarþingi árið 1972 var hvatt til þess að gerð yrði náttúruminjaskrá undir forystu 

Náttúruverndarráðs og var lagt til að Náttúruverndarráð í samvinnu við Náttúruverndarnefnd og 

áhugamenn myndi kynna sér þær náttúruminjar sem ástæða þótti til að lýsa sem friðlönd, 

þjóðgarða eða fólkvanga. Það var svo árið 1973 á fundi Náttúruverndarnefndar sem samþykkt var 

að óska eftir fólkvangsfriðun Rauðhólasvæðisins. Að tillögu Náttúruvernarráðs og samþykki frá 

borgarstjórn Reykjavíkur ákvað Umhverfisstofnun að friðlýsa svæðið sem fólkvang skv. 24. gr. 

laga nr. 47/1972 (Borgarskjalasafn Reykjavíkur). Svæðið var svo friðlýst sem fólkvangur 12. 

mars árið 1974 með auglýsingu í Stjórnartíðindum B nr. 185/1974, án athugasemda 

(Umhverfisstofnun, á.á.c). Með friðlýsingu svæðisins sem fólkvangur var það komið í umsjá 

sveitarfélagsins. 

 

 

 

 12. mynd.  Minjar frá stríðsárunum.(AFG) 
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Samkvæmt fylgiskjali með auglýsingunni í Stjórnartíðindum B 185/1974 eru gildandi reglur um 

fólkvanginn mjög takmarkaðar, en almennt eru verndarákvæði fólkvanga fremur væg. Þar kemur 

fram að fótgangandi fólki sé heimil för um allt svæðið og að óheimilt sé að reisa þar girðingar 

eða aðra tálma sem gætu komið í veg fyrir umferð fólks. Jarðrask og gerð mannvirkja er bönnuð 

innan svæðisins nema með leyfi frá Umhverfisstofnun (Umhverfisstofnun, á.á.c). Einnig er 

óheimilt að loka reiðgötum með girðingum. (Umhverfisstofnun, á.á.b)  

 

4.3.2. Fyrri notkun Rauðhóla  

Árið 1933 var Fulltrúaráði verkalýðsfélagannna í Reykjavík leigð spilda á vesturhluta 

Rauðhólasvæðisins. Á þeirra vegum og vegum Alþýðuflokksins var á sumrin um nokkurra ára 

skeið haldnar útisamkomur á svæðinu. Síðar afhenti Fulltrúaráð verkalýðsfélaganna,       

barnaheimilinu Vorboðanum leigulandið ásamt skála og var þar rekið um tíma 

sumardvalarheimili fyrir börn. Árið 1986 var á svæðinu starfrækt útileikhús þar sem sett var á 

svið brot úr Njálssögu (Páll Líndal, 1985).                                           

 

 

 

 

13. mynd. Bátur sem er staðsettur í nágrenni við fyrrum 
barnaheimilið Vorboðann.(AFG) 
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4.4. Sjónræn greining/rýmisgreining innan Rauðhólasvæðisins   

Landslagsgreining er mikilvæg til þess að átta sig á eiginleikum landslags og til þess að skynja 

sérkenni svæða.  Sjónræn greining/rýmisgreining er dæmi um greiningaraðferð sem hægt er að 

nota við greiningar á aðstæðum og er hluti landslagsgreiningar. Sjónræn greining/rýmisgreining 

er unnin innan svæða til þess að skrásetja það sem njótandi upplifir þegar hann ferðast um rýmið 

eftir fyrirfram ákveðinni leið frá einum stað til annars. Við framkvæmd greiningarinnar er farið 

eftir valinni leið innan svæðisins og þau rými sem greinandinn upplifir sem nærsvæði, greind og 

skráð. Greinandinn skráir niður upplifanir sínar á þáttum innan svæðisins og notar til þess 

ljósmyndir og kort. Við sjónræna greiningu/rýmisgreiningu innan Rauðhólasvæðisins voru valdar 

tvær leiðir sem eru fjölfarnar og þóttu því henta vel til greiningar. 

14. mynd. Sögukort.(LRK) 
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Valin var reiðleið sem liggur í gegnum svæðið frá austri til vesturs. Einnig var valin leiðin eftir 

Heiðmerkurvegi meðfram Rauðhólasvæðinu (sjá meðfylgjandi kort 1 og kort 2). Þegar farið er 

eftir reiðstígnum í gegnum svæðið skynjar maður sjónrænt hvernig ferðast er frá mikið röskuðum 

hluta á austurhluta svæðisins, yfir í nokkuð raskaðan hluta í norðurhlutanum  og loks lítið sem 

ekkert raskaðan hluta í norðvesturhluta svæðisins. Við upplifum umhverfi okkar á mismunandi 

hátt, en mismunandi landslagsgerðir hafa oftar en ekki mikil áhrif á okkur. Þegar ferðast er um 

Rauðhólasvæðið skynjar maður mismunandi landslag sem hefur mótast í gegnum árin af völdum 

mannsins og náttúrunnar. Það hefur óhjákvæmilega áhrif á upplifun og er sjónrænt sterkt. Út frá 

sjónrænni greiningu á landslagi, rýmum og gróðurfari var Rauðhólasvæðinu skipt upp í þrjár 

heildir, þ.e. mikið- , nokkuð- og lítið raskaðan hluta (15. mynd). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        15. mynd. Kortið sýnir staðsetningu mikið-, nokkuð- og lítið raskaðra  svæða.(LRK) 
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Tafla 1. Greining á mikið-, nokkuð- og lítið röskuðum hlutum Rauðhólasvæðisins: 

Mikið raskaður hluti      Nokkuð raskaður hluti    Lítið raskaður hluti 

  

 
Rýmismyndun: Opin rými og kvosir 

myndast milli hólanna þar sem stór hluti 

þeirra hefur verið grafinn í burtu.            

Í dældum myndast tjarnir.                    

Snið: Sjá má innviði gervigíganna, sem 

getur verið áhugavert frá jarðfræðilegu 

sjónarmiði.                                      

Litasamspil: Grænn litur gróðurs og 

rauður litur rauðamalar skapa sterkar 

andstæður. Andstæðulitir skýra og 

styrkja hvern annan.  

Gróðurframvinda:  Svæðið er lítt gróið 

þrátt fyrir að gróðurframvinda sé komin 

nokkuð vel af stað. Lágur runnagróður, 

víðir og birki hefur sáð sér á víð og 

dreif.                                            

Landform: Landformið er hvasst og 

skörðótt og með ímyndunaraflinu getur 

maður séð ýmsar verur og hluti. 

Minjar: Á þessu svæði er 

nokkuð rask á hólunum þar sem 

umgangur hefur verið í kringum 

minjar frá tímum hersins.   

Gróður: Hólarnir eru ekki eins 

grónir og á lítið raskaða 

hlutanum. 

 

Landform: Landformið er ekki 

eins skörðótt og á mikið raskaða 

hlutanum, en þó hefur verið 

hróflað við hólunum að einhverju 

leyti. 

 

 

Rýmismyndun: Rýmin milli 

hólanna eru grynnri en á mikið 

raskaða svæðinu.                                 

Gróður: Gígarnir eru grasi og 

mosavaxnir. Nokkuð fjölbreytt 

gróðurfar er á þessu svæði sem 

einkennist af holta- og melagróðri. 

En í skjóli í dældum er m.a. að finna 

berjalyng.  Þó glittir í mölina inn á 

milli.                                           

Landform: Á þessum hluta 

Rauðhólasvæðisins má sjá 

náttúrulega lögun hólanna. Svæðið 

býður upp á möguleika á 

náttúruskoðun. 
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4.5. Núverandi nýting svæðisins 

4.5.1. Skipulag 

Í Aðalskipulagi Reykjavíkur 2001-2024 (2008) er 

Rauðhólasvæðið skilgreint sem opið svæði til 

sérstakra nota. Á opnum svæðum til sérstakra nota 

er gert ráð fyrir ýmiss konar útivistariðkun og 

mannvirkjagerð í tengslum við útivist. Eitt af 

markmiðum aðalskipulagsins er að styrkja samfelld 

útivistarsvæði í borgarlandinu sem tengja saman 

heimili, hverfi, vinnustaði og þjónustu og viðhalda 

náttúrulegum fjölbreytileika lífríkis og lands. Auk 

þess að skapa góð tengsl byggðar við fjölbreytt 

náttúru- og útivistarsvæði.  Með nýrri byggð í 

Norðlingaholti hefur þrengt nokkuð að 

Rauðhólasvæðinu, en í greinagerð deiliskipulags 

Norðlingaholts kemur fram að byggðin   

eigi að vera í beinum tengslum við 

útivistarsvæði og ósnortna náttúru     

(16. mynd) (T.ark.2003).  

Samkvæmt Aðalskipulagi Reykjavíkur 

er áin Bugða og gróskumikið votlendi á 

flæðilendi vestan árinnar undir  

hverfisvernd. Votlendi austan árinnar 

Bugðu er hluti af Rauðhólafólkvangi,  

en saman myndar votlendið og 

náttúruminjar Rauðhóla sérstæða heild 

(Kristbjörn Egilsson, 1996). Í næsta nágrenni við Rauðhólasvæðið er hesthúsahverfið í Víðidal og 

hesthúsahverfið Fjárborg. Einnig eru að rísa ný hesthúsahverfi í Almannadal. Innan Rauðhóla er 

skipulagður reiðstígur sem er hluti af stærri reiðleið sem tengir hesthúsahverfin saman             

(17. mynd). Með nýjum heshúsahverfum í nágrenni Rauðhóla má gera ráð fyrir meiri umferð í 

16. mynd. Hluti af aðalskipulagsuppdrætti sem 
sýnir friðlýstan Rauðhólafólkvang og nálægð  
byggðar í Norðlingaholti.(Aðalskipulag 
Reykjavíkur2001-2024, 2008) 

17. mynd. Reiðleið innan Rauðhólasvæðisins er hluti af reiðhring. 
(LRK) 
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18. mynd. Staðsetning Rauðhólasvæðisins innan „græna 
trefilsins“.(Svæðisskipulag Reykjavíkur 2001-2024, 2002) 

Rauðhólasvæðið 
innan græna trefilsins 

gegnum Rauðhólasvæðið. Meðan á 

vinnu þessa verkefnis stendur er 

deiliskipulag Heiðmerkur í vinnslu og 

er Rauðhólasvæðið þar meðtalið. Á 

skipulagsuppdrætti Svæðisskipulags 

2001-2024 (2002) er Rauðhólasvæðið 

skilgreint innan „græna trefilsins“ og 

innan fjarsvæðis vatnsverndarsvæðis 

höfuðborgarinnar (18. mynd). 

 Í svæðisskipulaginu er “græni 

trefillinn“ skilgreindur sem 

svæðisbundið útivistarsvæði og sem 

samheiti yfir skógræktar og 

útivistarsvæði við útmörk höfuðborgarsvæðisins. Vegna aukinnar byggðar og aukins þéttleika 

hennar eykst mikilvægi stærri útivistarsvæða í jaðri byggðarinnar.  

Vatnsverndarsvæðum má skipta í brunnsvæði, grannsvæði og fjarsvæði A og B.  Rauðhólasvæðið 

liggur innan fjarsvæðis B á vatnsverndarsvæði höfuðborgarinnar. Fjarsvæði B er öryggissvæði, 

þar sem vatn og þá einna helst yfirborðsvatn getur borist til vatnsbóla, en  það væri einna helst 

við öfga aðstæður í veðurfari (Páll Stefánsson, 2004). Í Aðalskipulagi Reykjavíkur 2001-2024 

(2008) kemur fram að samkvæmt reglugerð þarf á fjarsvæði B samþykki umhverfis- og 

heilbrigðisnefndar fyrir:  

 

• Lagningu bundins slitlags á vegi og aðrar framkvæmdir þar sem notuð er olía. 

• Náðhúsum, fráveitum og rotþróm. 

• Framkvæmd uppgræðslu og ræktun. 

• Staðsetning mengandi starfsemi. Ennfremur er óheimilt að flytja úrgang inn á svæðin til 

geymslu eða förgunar (Reykjavíkurborg, á.á.). 
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 4.5.2. Útivist og njótendur 

Rauðhólasvæðið nýta mismunandi notendahópar 

og vegna smæðar svæðisins hefur borið á 

árekstrum milli hópa. Helstu njótendur 

svæðisins nú eru hestamenn sem ríða í gegnum 

svæði, en svæðið er nýtt af hestamönnum allan 

ársins hring (19. mynd). Auk hestamanna nýtir 

svæðið fólk sem hefur ánægju af útivist í 

sérstöku umhverfi í jaðri höfuðborgarinnar. 

Einnig er svæðið vinsæll áningastaður 

ferðamanna (20. mynd). Tiltölulega fáir staðir 

eru til þar sem skoða má innviði gervigíga, en 

það er nokkurs virði að hafa möguleika á því í 

nálægð við höfuðborgina og þá einna helst 

vegna ört vaxandi háskóla (Jón Jónsson, 1971). 

Jarð- og náttúrufræðingar hafa nýtt svæðið til 

þess að skoða innviði gíganna þar sem þversnið 

þeirra sést (21. mynd). Börn á leikskólanum 

Rauðhól í Norðlingaholti hafa einnig nýtt 

svæðið til útivistar og í frjálsan leik, en svæðið 

er í næsta nágrenni við byggðina í 

Norðlingaholti (22. mynd) (Anna Maja 

Albertsdóttir munnleg heimild, 30.apríl 2009). 

Auk náttúruskoðenda og hestamanna hefur 

svæðið verið vinsælt meðal ökumanna vélhjóla 

(23. mynd). Svæðið hefur verið girt af meðfram 

Heiðmerkurvegi til varnar vélknúinni umferð 

(Þórólfur Jónsson munnleg                                                                                                      

heimild, 8.apríl 2009).    

   

19. mynd. Hestamenn í Rauðhólum að vetri.(AFG) 

20. mynd. Ferðamenn í badminton í Rauðhólum     
að vetri.(AFG)

 21. mynd. Hér fara um Rauðhólasvæðið breskir 
jarðfræðingar og áhugamenn um jarðfræði.(LRK) 
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24. mynd. Hluti af teikningu frá árinu 1880 sem sýnir 
jarðirnar Hólm og Elliðavatn sem Rauðhólar tilheyrðu. (Helgi 
M. Sigurðsson, 1998).    

 

 

 

4.5.3. Umsjón svæðisins 

Rauðhólasvæðið tilheyrði áður fyrr 

jörðunum Elliðavatni og Hólmi       (24. 

mynd). Í dag tilheyra jarðirnar 

Reykjavíkurborg og eins og áður segir 

er svæðið innan marka Heiðmerkur  

(25. mynd) (Páll Líndal, 1985). 

Fólkvangar eru samkvæmt 5. tl. 1. mgr. 

3.gr. náttúruverndarlaga nr. 44/1999  

„landsvæði í umsjá sveitarfélags eða 

sveitafélaga sem friðlýst hefur verið til 

útivistar og almenningsnota“. Í 56.gr. 

náttúruverndarlaganna segir að 

sveitafélög beri kostnað að rekstri 

fólkvangs og í 57. gr. kemur fram að þau sveitafélög sem að standi að rekstrinum skuli stofna 

samvinnunefnd og gera samvinnusamning í samstarfi við Umhverfisstofnun. Samkvæmt 

fylgiskjali með auglýsingu um friðun fólkvangsins í Stjórnartíðindum B 185/1974 kemur fram að 

eftirlit með Rauðhólafólkvangi sé í höndum Náttúruverndarnefndar Reykjavíkur 

(Umhverfisstofnun, á.á.c). Umhverfis- og samgöngusvið Reykjavíkurborgar er það svið innan 

22. mynd. Börn af leikskólanum Rauðhól í 
Norðlingaholti  í náttúruskoðun.(AMA) 

 23. mynd. Slóðar eftir vélhjól.(AFG) 
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sveitafélagsins sem ber ábyrgð og 

sér um umsjón á svæðinu eins og 

öðrum útivistarsvæðum í 

borginni. Með þjónustusamningi 

milli Reykjavíkurborgar og 

Skógræktarfélags Reykjavíkur í 

Heiðmörk er Skógræktarfélaginu 

falin umsjón og rekstur útivistar- 

svæðisins Heiðmerkur auk þess 

sem að daglegt eftirlit með 

Rauðhólasvæðinu er í höndum Skógræktarfélagsins eftir því sem við á (Þórólfur Jónsson 

munnleg heimild, 8. apríl 2009; Helgi Gíslason munnleg heimild, 8. Apríl 2009).             

Leyfisveitingar vegna framkvæmda á svæðinu fara í gegnum Umhverfisstofnun (Ólafur A. 

Jónsson munnleg heimild, 30. mars 2009). Ekki liggur fyrir nein formleg verndaráætlun fyrir 

svæðið, en í deiliskipulagi Heiðmerkur, sem er í vinnslu, mun stefnumörkun borgarinnar um 

svæðið koma fram (Þórólfur Jónsson munnleg heimild, 8.apríl 2009).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25. mynd. Rauðhólasvæðið er innan Heiðmerkur og eftirlit með 
svæðinu  er í höndum Skógræktarfélags Reykjavíkur.(AFG) 
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5. Horft til framtíðar 
Með auknum fólksfjölda í þéttbýlinu er hætta á að 

tengsl fólks við náttúruna minnki. Vegna þess eykst 

þörf á tengingu mannsins við náttúruna á 

útivistarsvæðum í jaðri borgarinnar. Það eru margar 

ástæður fyrir aðsókn fólks á útivistarsvæðin. Fólk 

leitast eftir að stunda líkamlega áreynslu, losa um 

streitu, fá fersk loft og komast í nálægð og tengsl við 

náttúruna og landslagið (26. mynd). “Undir berum 

himni” (the outdoors) er hugtak sem nær yfir staði 

þar sem fólk upplifir sig “í fjarlægð frá öllu”. Fyrir 

fólk sem er alið upp og býr í þéttbýli getur þessi 

staður, þar sem upplifunin er kyrrð og einvera verið í 

örskotsfjarlægð frá heimili þess og jafnvel innan 

borgarmarkanna. Sú vitund að eiga möguleika á að 

slaka á og eiga möguleika á að njóta útivistar á 

náttúrlegum svæðum, í nálægð við heimili, hvenær 

sem er, er íbúum borgarinnar í hag. Oftar en ekki er 

það landslagið sem að fólk leitast við að upplifa og 

einu kröfurnar sem það setur er að þeim sé kleift að öðlast ánægju og skemmtun í fallegu 

umhverfi (Bell, 1997). Þegar litið er til framtíðarnýtingar á Rauðhólasvæðinu er mikilvægt að 

notagildi svæðisins og verndargildi þess fari saman þar sem friðun svæðisins sem fólkvangur, 

styrkir svæðið og eykur notagildi þess. Hefur það sýnt sig að með aukinni notkun á friðlýstum 

svæðum eykst í kjölfarið nauðsyn á stjórnun og umhirðu innan þeirra (Ragnar Frank Kristjánsson 

munnleg heimild, 14. apríl 2009). Sum svæði eru það viðkvæm að ekki þarf nema fáa gesti til að 

raska gróðurfari og valda eyðileggingu sem tekur langan tíma að gróa aftur. Á mikið raskaða 

hluta Rauðhólasvæðisins er gróðurinn viðkvæmur auk þess sem að jarðvegurinn er mjög laus í 

sér. Á minna röskuðum svæðum eru hólarnir mosagrónir og því mjög viðkvæmir fyrir átroðningi. 

Mikilvægt er því að hafa ákveðna stjórnun á Rauðhólasvæðinu ef að landslag og gróður á að fá 

notið sín og ef ánægju og tilgangi með heimsókn gesta á útvistarsvæðið á að vera fullnægt. Svæði 

26. mynd.  Fólk nær tengslum við 
náttúruna á mismunandi hátt.(LRK) 
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sem eru heimsótt reglulega þurfa oftar en ekki stjórnun til þess að ráða við það álag sem lagt er á 

þau. Vegna þess að stígar innan Rauðhólasvæðisins eru ómerktir og óskipulagðir hafa myndast 

slóðar á víð og dreif um svæðið (27. mynd). Með því að upplýsa gesti um staðhætti, sögulega 

staði, viðkvæmni og sérstöðu 

svæða er fólk viljugra við að láta 

stjórna sér og með stjórnun 

umferðar er möguleiki á því að 

beina athygli fólks að ákveðnum 

þáttum í umhverfinu sem getur 

aukið útivistargildi og ánægju. 

Skipulag er því grundvallaratriði 

ef svæðið á að fá að þróast á eigin 

forsendum og ef koma á í veg 

fyrir árekstra á milli notendahópa. 

Með aukinni þörf fyrir útivistariðkun eru hópar njótenda fjölbreyttari og því er það mun flóknara 

viðfangsefni að uppfylla kröfur þeirra til útivistarsvæða. Vegna þessa er mikilvægt að huga að 

aðgerðum eins og aðskilnaði eða svæðaskiptingu til að koma í veg fyrir mögulega árekstra (Bell, 

1997). 

 

5.1. SVÓT-greining 

Þegar líta á til framtíðar og meta svæði með tilliti til framtíðarnotkunar er svokölluð SVÓT 

greining gott tæki. Með SVÓT-greiningu eru greindir styrkleikar(S) og veikleikar(V) svæðisins, 

þær ógnir(Ó) sem bera að hafa í huga og þau tækifæri(T) sem svæðið hefur uppá á bjóða. Við 

greiningar á svæðum sem þegar eru í notkun getur SVÓT-greining nýst við að meta svæðið til 

endurskoðunar og bæta aðstæður ef þörf þykir. Greiningin nýtist hönnuðum til þess að fá yfirlit 

yfir þau vandamál sem þarf að leysa og draga fram þá styrkleika og þau tækifæri sem svæðið 

býður uppá. Með greiningunni er hönnuðinum gert kleyft að koma með lausnir um skipulag og 

stjórnun sem að henta best til að viðhalda eiginleikum svæðisins (Bell, 1997). 

27. mynd. Slóðar hafa myndast á víð og dreif um Rauðhólasvæðið 
vegna skorts á stjórnun umferðar um svæðið. (AFG) 
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Tafla 2. SVÓT-greining fyrir Rauðhólasvæðið: 

Styrkleikar(S) Veikleikar(V) Ógnir(Ó) Tækifæri(T) 

 

-Nálægð við íbúabyggð í 
Norðlingaholti. 

-Einstakar náttúruminjar í 
jaðri höfuðborgar-
svæðisins. 

-Nálægð við 
hesthúsabyggð. 

-Nálægð við Heiðmörk, 
anddyri Heiðmerkur. 

-Fjölbreytt landslag miðað 
við smæð þess. 

-Á mikið röskuðum hluta 
svæðisins myndast skjól í 
kvosum milli hólanna auk 
þess sem að raskaði 
hlutinn hefur sterkt 
upplifunargildi. 

 

-Svæðið er í jaðri 
höfuðborgarinnar svo að 
stór hluti íbúa þarf að 
keyra að svæðinu til að 
njóta útivistar. 

-Svæðið er illa hirt.  

-Aðkoman að svæðinu er 
óaðlaðandi og óskýr. 

-Svæðið er viðkvæmt og 
þolir illa stjórnlausan 
ágang og umferð. 

 

 

-Smæð svæðisins og 
núverandi skipulagsleysi 
veldur árekstrum  milli 
notendahópa. 

-Nálægð við byggð er 
einnig ógn. Það hefur 
þrengt að svæðinu og með 
aukinni umferð um svæðið 
verður ágangur meiri og 
þörfin á stjórnun eykst. 

 

 

 

-Tækifæri á fjölbreyttri 
náttúruskoðun á litlu 
svæði. 

-Tækifæri á fræðslu hvað 
varðar jarðfræði og sögu. 

-Tækifæri felast í að 
fylgjast með 
gróðurframvindu á 
röskuðu svæði. 

-Tækifæri til mismunandi 
útivistariðkana. 
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6. Niðurstaða og hönnunartillaga 
Maðurinn og náttúran hefur valdið því að Rauðhólasvæðið 

hefur í gegnum tíðina tekið sífelldum breytingum bæði á 

jákvæðan og neikvæðan hátt. Með umfjöllun um sögu, 

verndun og nýtingu Rauðhólafólkvangs má sjá að svæðið 

hefur mikið upplifunar- og útivistargildi sem einkennist af 

einstökum náttúruminjum. Spurningin er því hvernig getum 

við nýtt okkur samspil náttúruverndar, nýtingar, sögu og 

staðhátta Rauðhólasvæðisins til þess að styrkja það sem 

svæðið hefur uppá að bjóða, við gerð aðkomu að svæðinu?                                                                                                        

Fyrir flesta er það umgjörðin sem að útivistariðkunin fer fram 

í, sem er stærsti þátturinn í upplifuninni. Með því að nýta 

einkenni svæðisins, sögu þess og staðhætti til upplýsinga fyrir 

gesti og við hönnun á aðkomu að svæðinu getum við styrkt 

það sem svæðið hefur upp á að bjóða. Þannig verður 

niðurstaðan náttúru og njótanda í hag þar sem hvort um sig 

fær notið sín í sátt við hvort annað. 

 

6.1. Tillaga að bættri aðkomu 

Við greiningar á þörfum þess að hanna aðkomu og torg á 

svæðinu var stuðst við ferli sem nefnist The process of car 

park design  í bókinni Car parks in the Countryside: a 

practical guide to planning, design  and construction. Þar er 

greiningarferlinu skipt upp í 8 skref. Hér verður einungis 

stuðst við fyrstu 5 skrefin í ferlinu (28. mynd). 

 

6.1.1. Að átta sig á vandamálinu 

Illa skipulögð aðkoma að útivistarsvæðum getur valdið því að 

aukið álag verður á svæðið vegna átroðnings gesta. Vel 

skipulögð aðkoma sem tekur mið af aðstæðum getur dregið úr 

28. mynd. Ferli við greiningu        
á þörfum á bættri aðkomu 
(Scottish Natural Heritage, 
2000). 

              5. Skipulag 

              8. Viðhald og vöktun 

      6. Nákvæm  hönnun 

       7. Útfærsla og bygging 

2. Er þörf fyrir bílastæði og 
bættari aðkomu? 

          1.Að átta sig á vandamálinu

3. Hver á stærðin á     
bílastæðinu að vera? 

4. Val á hentugri staðsetningu 
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of miklu álagi og eyðileggingu auk þess sem hún eykur ánægju, öryggi og virðingu gesta fyrir 

svæðinu (Scottish Natural Heritage, 2000). Eitt helsta vandamálið við aðkomu að 

Rauðhólasvæðinu er að mjög óljóst er hvenær fólk er komið í fólkvanginn. Aðkoman er ekki 

leiðandi auk þess sem litlar upplýsingar liggja fyrir um staðhætti. Þetta hefur valdið því að 

svæðið við bílastæðið er illa farið vegna átroðnings auk þess sem álagspunktar skapast við 

aðkomu. Með leiðandi og skýrri 

aðkomu eru hægt að koma í veg fyrir 

átroðning og gestir eru boðnir 

velkomnir á svæðið (29. mynd). 

Vegna skipulagsleysis við aðkomuna 

að Rauðhólasvæðinu, virðist vera 

sem lítil virðing sé borin fyrir 

svæðinu sem þannig veldur miklum 

sóðaskap og óþrifnaði. Á 30. og 31. 

má sjá að hugmyndir útfærslu á 

ruslatunnum fyrir svæðið. Varðan er 

hlaðin úr hrauni og inn í hana er 

ruslatunnugrind komið fyrir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30. mynd. Hugmynd að útfærslu á ruslatunnum á 
aðkomusvæði. Ruslatunnugrind er komið fyrir innan í 
vörðunni sem er hlaðin úr hrauni.(LRK) 

31. mynd. Ruslatunna séð ofanfrá. Til þess að auðvelda 
aðgengi að tunnunni er varðan tekin inn á annari 
hliðinni.(LRK) 

29. mynd. Með hlöðnum veggjum við veginn er aðkoman  leiðandi 
og skýr. (AS) 



 

27 

 

Rauðhólasvæðið hefur verið girt af með timburgrindverki meðfram Heiðmerkurvegi, til þess að 

koma í veg fyrir akstur vélknúinna ökutækja innan svæðisins. Akstur vélhjóla fer ekki vel með 

annari útivistariðkun á svæðinu. Það að girða svæðið af var þarft framtak, en með endurhannaðri 

aðkomu og réttri efnisnotkun á manngerðum svæðum innan fólkvangsins er hægt að styrkja 

einkenni svæðisins og auka verndun þess. 

 

6.1.2. Er þörf fyrir bílastæði og bætta aðkomu? 

Með auknum fólksfjölda í þéttbýlinu og þar með aukinni þörf fyrir útivist, má gera ráð fyrir 

aukinni notkun á stórum útivistarsvæðum í jaðri höfuðborgarinnar. Með aukinni aðsókn eykst um 

leið átroðningur innan svæðisins. Ef umhverfið og náttúran lítur í lægra haldi vegna átroðnings 

og skipulagsleysis, krefst það bætts aðgengis og skipulags. Á viðkvæmum svæðum, sem 

Rauðhólar eru sannarlega og þar sem að njótendahópar eru margir, er þörfin á góðri aðkomu og 

skipulagi enn brýnni. Með bættri aðkomu og aðskilnaði umferðar innan svæðisins þar sem hugað 

er að samspili náttúruverndar og nýtingar landsvæðisins er hægt að minnka árekstra milli 

njótenda og átroðning innan svæðisins svo að náttúran og gestir fá notið sín sem best.  

 

6.1.3. Hver á stærðin á bílastæðinu að vera? 

Mikilvægt er að hafa bílastæði innan útivistarsvæða sem staðsett eru í jaðri borgarinnar, því að 

stærstur hluti gesta kemur akandi á svæðið. Vegna smæðar Rauðhólasvæðisins má áætla að gestir 

dvelji ekki lengi við hverju sinni og þörf á stóru bílastæði því lítil. Gera má ráð fyrir að 20-30 

bílastæði ættu að geta annað þeim fjölda gesta sem heimsækir Rauðhólasvæðið hverju sinni. 

Einnig þarf að gera ráð fyrir rútustæði til þess að anna stærri hópum gesta. Mikilvægt er að taka 

tillit til aðgengis hreyfihamlaðra að svæðinu með sérmerktum bílastæðum þar sem tekið er tillit 

til rýmisþarfar einstaklings í hjólastól. Góð regla er að hafa 1-2 sérmerkt bílastæði fyrir 

hreyfihamlaða á hver 25 bílastæði (Jón Ólafur Ólafsson ofl., 2002).  

6.1.4. Val á hentugri staðsetningu 

Við val á staðsetningu bílastæðis og torgs innan svæðisins er tekið tillit til fyrri staðsetningar 

bílastæðis og sjónrænnar greiningar/rýmisgreiningar.  Á framangreindu korti 1 má sjá þau rými 

sem að vegfarandi skynjar þegar farið er eftir reiðstíg innan svæðisins. Þessi greining var notuð 
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til þess að ákvarða hentuga staðsetningu á einskonar torgi. Á framangreindu korti 2  má sjá þau 

rými sem vegfarandi skynjar þegar farið er eftir Heiðmerkurvegi. Þessi greining var notuð til þess 

að ákvarða hentuga staðsetningu á nýju bílastæði. Við ákvörðun á staðsetningu torgsins var leitast 

eftir því að finna því stað við aðkomuna, þar sem að gesturinn skynjar sig innan rýmis og horfir 

inn á svæðið (32. mynd). 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Við ákvörðun á staðsetningu nýs bílastæðis nýttist sjónræn greining eftir Heiðumerkurvegi. Nýju 

bílastæði var valin staðsetning þar sem hestagerði er staðsett í dag, nálægt núverandi bílastæði. Á 

þessu svæði er gesturinn staðsettur hærra í landinu og horfir yfir svæðið (33. mynd). 

 

 

 

32. mynd. Horft inn Rauðhólasvæðið frá rýminu þar sem torginu er áætluð staðsetning.(LRK) 
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6.1.5. Skipulag 

Á svæðum sem hafa sterk landslagseinkenni eins og 

Rauðhólasvæðið er mikilvægt að taka tillit til þess 

landslags og þess efniviðs sem er á svæðinu við útfærslu 

aðkomunnar. Frá alda öðli hafa Íslendingar notað þann 

efnivið sem að landið hefur gefið, við gerð garða til 

verndar og afmörkunar svæða. Á ferðalagi mínu sumarið 

2008 til eldfjallaeyjunnar Lanzarote sem tilheyrir 

Kanaríeyjaklasanum vakti það  athygli mína hvernig 

eyjarbúar hafa í gegnum aldirnar nýtt hraunið sem 

efnivið í byggingar, stígagerð og við ýmsar útfærslur 

veggja og aðkomusvæða (34. mynd).  Með notkun þess 

efniviðs sem er að finna á landsvæðinu er séð til þess að 

33. mynd. Horft yfir svæðið frá staðsetningu nýs bílastæðis.(LRK)  

34. mynd. Hraun er mikið notað í stíga á 
Lanzarote (AS). 
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útfærslurnar stangist ekki á við einkenni svæðisins sem skapa þannig fallega heild milli þess 

manngerða og náttúrlega, þar sem fallegur arkitektúr og kúnst fara saman með einstöku 

landslaginu. Með hönnun á aðkomu sem virðir eiginleika landslagsins, er því leitast við að skapa 

jafnvægi milli þess náttúrulega og manngerða, þannig að aðkoman falli að því landslagi sem fyrir 

er. Með notkun efniviðar af svæðinu  er hægt að koma í veg fyrir að miklum fjármunum sé eytt í 

aðflutt efni, auk þess sem að viðhald getur orðið auðveldara (Scottish Natural Heritage, 2000). 

Upplýsingaskilti geta skipt miklu máli við stjórnun á umferð gesta. Skilti vísa fólki að 

göngustígum, dvalarsvæðum og útsýnispunktum. Á svæðum sem eru viðkvæm er mikilvægt að 

stýra umferð. Upplýsingar geta einnig verið mikilvægar til að kynna fólki fyrir eiginleikum og 

sögu svæðisins (Scottish Natural Heritage, 2000). Fólki getur þótt erfitt að fara um svæði án þess 

að vita hvert stígur leiðir það og að það eigi í hættu á að villast, því eru einhverskonar merkingar 

nauðsynlegar sem að gefa gestum upplýsingar. Með leiðandi aðkomu og upplýsingum um svæðið 

er hægt aðsjá til þess að gestir njóti útivistarinnar sem best (Bell, 1997).Við hönnun aðkomu að 

Rauðhólasvæðinu er gert er ráð fyrir upplýsingaskiltum innan torgs og við bílastæði sem sýnir 

göngustíga að og frá bílastæði, að útsýnispunktum og að athyglisverðum stöðum innan svæðisins 

(35. mynd). 

 

 

 

                                          

 

 

 

 

 

 

   35. mynd. Horft inn í Rauðhóla frá hringleikahúsi/bekkjum, yfir upplýsingaskilti á 
torginu. Með réttri efnisnotkun á manngerðum svæðum er hægt að skapa látlausar 
útfærslur sem falla vel að landslagi og styrkja einkenni svæðisins.(LRK) 
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Í hönnunartillögu eru skipulagðir hlaðnir veggir úr hrauni sem er ætlað að leiða gesti frá bílastæði 

niður í svæðið og inn á torgið. Með stjórnun umferðar er reynt að koma í veg fyrir átroðning á 

aðkomusvæði (36. mynd). 

37. mynd. Á Lanzarote eru hlaðnir hraunveggir mikið notaðir til þess að stýra umferð fólks að áhugaverðum 
stöðum.(LMR/GBB) 

36. mynd. Með hlöðnum hraunveggjum á aðkomusvæði er umferð fólks stýrt. Hlaðnir veggir leiða fólk frá bílastæði 
niður að torginu.(LRK) 
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Ekki eru allir sem átta sig á því að Rauðhólafólkvangur er innan marka Heiðmerkur. Lagt er til að 

Rauðhólasvæðið verði einskonar anddyri að Heiðmörk þegar keyrt er inn Heiðmerkurveg frá 

Suðurlandsvegi. Í hönnunartillögu er því sýnt aðkomuhlið að Heiðmerkursvæðinu (38. mynd).  

 

Með því er aðkoman gerð skýrari og gestir átta sig betur á því að Rauðhólafólkvangur tilheyri 

Heiðmörk og verið er að fara inn á sérstök svæði. Þannig væri hægt að styrkja tengslin milli 

Rauðhólasvæðisins og Heiðmerkur. 

Við aðkomu að útivistarsvæði Heiðmerkur er mikilvægt að gestir átti sig á staðsetningum innan 

svæðisins. Lagt er til að gerð sé afrein frá vegi að upplýsingum um Heiðmerkursvæðið í heild 

sinni. Þegar fólk hefur áttað sig á staðháttum er því gefið tækifæri á að stoppa á 

Rauðhólasvæðinu eða halda áfram inn í Heiðmörk.               

Núverandi reiðstígur liggur í gegnum Rauðhólasvæðið við núverandi aðkomu. Til þess að koma í 

veg fyrir árekstra gangandi og ríðandi umferðar við aðkomu er gerð tillaga að tilfærslu reiðstígs 

norður fyrir hólinn Kastala (sjá hönnunarteikningu). Hestagerði er fundin ný staðsetning í stað 

þeirrar sem nýtt var undir bílastæði. Nýtt hestagerði er staðsett í tengslum við nýja legu reiðstígs. 

 

 

 

 

 

 

38. mynd.  Með aðkomuhliði að Heiðmerkursvæðinu er aðkoman skýrari og tengsl milli Rauðhólasvæðisins og 
Heiðmerkur styrkt.(LRK) 
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7. Umræður 
Í framhaldi af bættri aðkomu að svæðinu og tilfærslu reiðstígs norður fyrir hólinn Kastala, má sjá 

fyrir sér að haldið sé áfram að vinna með aðskilnað umferðar innan Rauðhólasvæðisins. Með 

framtíðarskipulagi á svæðinu er æskilegt að reynt sé að koma í veg fyrir árekstra milli 

njótendahópa. Svæðaskipting (zoning) er aðferð sem hægt er að notast við, til þess að aðgreina 

njótendur innan svæðisins, s.s gangandi og ríðandi (Bell, 1997). Með upplýsingum um merktar 

gönguleiðir á aðkomusvæði er umferð gangandi gesta stýrt um svæðið að áhugaverðum svæðum 

og útsýnisstöðum. Með stýringu umferðar er hægt að koma í veg fyrir að fleiri slóðar myndist á 

víð og dreif um svæðið. Upplýsingar um gönguleiðir og lengd gönguleiða getur einnig veitt 

gestum aukið öryggi á ferð sinni um svæðið. Með einföldum og látlausum úfærslum er hægt að 

girða göngustíga af sem gerir gönguleiðirnar skýrar og leiðandi (39. og 40. mynd). 

 

8. Lokaorð  
Niðurstaðan sýnir að Rauðhólasvæðið býður upp á ótal möguleika til útivistar og er þegar vinsælt 

útivistarsvæði í jaðri höfuðborgarinnar. Svæðið er raskað, en þrátt fyrir það hefur það mikið útivistar- og 

upplifunargildi.  Af greiningum má sjá að til þess að svæðið geti annað því álagi sem lagt er á það, krefst 

það skipulags. Með samþáttun náttúruverndar, núverandi njótenda, sögu og staðhátta við gerð skipulags á 

svæðinu, getur verndun og nýting farið saman. 

 

39. mynd. Mynd frá Lanzarote. Kaðlar eru notaðir til 
þess að girða af göngustíg. (AS) 

40. mynd. Með hlöðnu veggjum eru gestir leiddir 
að áhugaverðum stöðum. (AS) 
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