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I	 Yfirlýsing

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.
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II	 Ágrip         

Endurheimt votlendis við Kasthúsatjörn
Vigdís Bjarnadóttir
BS ritgerð í umhverfisskipulagi
maí 2010

Lokaverkefni mitt (BS-ritgerð) í umhverfisskipulagi við Landbúnaðarháskóla Íslands er 
þverfaglegt og fjallar um endurheimt  votlendis við Kasthúsatjörn. Umhverfisnefnd sveitar-
félagsins Álftaness óskað eftir samstarfi við Landbúnaðarháskólann um þetta verkefni. Mark-
miðið er hönnun þessa svæðis til að mæta auknum áhuga á útivist, fræðslu og fuglaskoðun 
ásamt því að varðveita sem best líffræðilegan fjölbreytileka. Það er ómetanlegt fyrir íbúa 
Álftaness og höfuðborgarsvæðisins að eiga aðgang að svona mikilli náttúruperlu rétt við 
bæjardyrnar,  svæði sem býður upp á mikla fjölbreytni í náttúruskoðun á afmörkuðu svæði.
Tillögur mínar byggi ég á  friðlýsingarskilmálunum og rannsóknum sem gerðar hafa verið 
ásamt sjónrænni- og SVOT-greiningum mínum á svæðinu. Skoðaðar eru breytingar á land- 
slagi og náttúrufari og fjallað er um hvernig best megi standa að endurheimt vot-
lendis þannig að af því leiði ekki of mikil truflun fyrir varp fugla. Áhersla er lögð á að skipu-
lag svæðisins falli sem best að viðkvæmri náttúru og auki útivistargildi þess. Stefnt er að 
því að framkvæmdir verið í sátt við umhverfið, jafnvægi verði milli heilleika og fjölbreytni,       
breytingarnar á landslaginu skapi aukin fagurfræðileg gæði og andi staðar sé virtur.

Lykilorð: Kasthúsatjörn, endurheimt votlendi, útivist, fræðsla, fuglaskoðun.
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III	 Þakkir					 

Þakkir færi ég Einari sambýlismanni mínum og börnunum fyrir alla þolinmæðina, einnig 
vinum og fjölskyldu sem hafa hvatt mig áfram og gert mér fært að stunda þetta nám. 

Leiðbeinendum mínum, þeim Hlyni Óskarssyni, vistfræðingi og Ragnari Frank Kristjánssyni, 
landslagsarkitekt, sem báðir eru lektorar við Landbúnaðarháskóla Íslands, færi ég bestu þakkir 
fyrir aðstoðina við samningu þessarar lokaritgerðar, yfirlestur og góðar ábendingar.  
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1.	Inngangur		

Endurheimt votlendis milli Kasthúsatjarnar og Bessastaðatjarnar er þverfaglegt lokaverkefni 
í umhverfisskipulagi við Landbúnaðarháskóla Íslands. Umhverfisnefnd sveitarfélagsins        
Álftaness óskað eftir samstarfi við Landbúnaðarháskólann við verkefnið. Markmið verk-   
efnisins er “endurheimt votlendis við Kasthúsatjörn” og felst í hönnun  svæðisins til að 
varðveita sem best líffræðilegan fjölbreytileika, til að mæta auknum áhuga á útivist, fræðslu 
og fuglaskoðun. Það er ómetanlegt fyrir íbúa Álftaness og höfuðborgarsvæðisins að eiga 
aðgang að votlendis- svæði rétt við bæjardyrnar, sem býður upp á mikla fjölbreytni í nát-
túruskoðun á afmörkuðu svæði. 

Áhugi er og hefur verið hjá sveitarstjórn Álftaness að stuðla að endurheimt votlendisins milli 
Kasthúsatjarnar og Bessastaðatjarnar. Fjölbreytt náttúrulegt votlendi er næst Kasthúsatjörn 
og eru þessi gömulu tún sunnan og austan við tjörnina óðum að breytast til fyrra horfs. Þessi 
svæði eru að mati Náttúrufræðistofnunar Íslands heppileg til endurheimtar votlendis.Votlendi 
sem vinnst getur komið í staðinn fyrir önnur svæði sem óhjákvæmilegt er að raska vegna 
framkvæmda. Einnig hyggst sveitarfélagið í tengslum við friðlýsingu Skerjafjarðar setja á 
stofn upplýsingamiðstöð sem verður hluti af fyrirhuguðu menningar- og náttúrufræðisetri á 
Álftanesi. Markmið með rekstri upplýsingamiðstöðvarinnar er að samflétta kynningu á náttúru 
Álftaness og Skerjafjarðar (svo og sögu Bessastaða) og nýta hana til að efla umhverfisvæna 
og menningartengda ferðamálastarfsemi á Álftanesi og skapa með því ný atvinnutækifæri á 
svæðinu. 

Skoðaðar verða þær breytingar sem hafa orðið á landslagi og náttúrufari. Fjallað verður um 
hvernig best megi standa að endurheimt votlendis svo ekki verði of mikil truflun á varpi fugla. 
Áhersla er lögð á að það sem framkvæma þarf falli sem best að viðkvæmri náttúru og auki 
útivistargildi svæðisins. 
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2.	Gögn	og	aðferðir

Vorið 2009 var undirritað  samkomulag milli umhverfisnefndar Sveitarfélagsins                  
Álftaness og Landbúnaðarháskóla Íslands um samvinnu um verkefnið „Endurheimt votlendis 
við Kasthúsatjörn á Álftanesi“. Til þess að geta svarað rannsóknarspurningum minum í þessu 
verkefni hef ég unnið á eftirfarandi hátt: Undirbúningsvinnan hófst fljótlega og var sumarið  
notað til margra vettvangsferða til að kynnast svæðinu og margar ljósmyndir teknar af fuglalífi 
og mannlífinu við Kasthúsatjörn. Fylgst hefur verið með umferð fólks á öllum aldri á svæðinu 
á mismunandi tímum allt síðast liðið ár og vaktað hvernig svæðið er notað með það í huga að 
leysa sem best hönnun á svæðinu án þess að til of mikilla breytinga þurfi að koma. Fylgst var 
einnig með breytingum á gróðurfari á mismunandi tímum árs. 

Gerðar voru tvær greiningar á svæðinu, annars vegar sjónræn greining frá mismunandi 
stöðum  umhverfis Kasthúsatjörn og var hún notuð til að ákvarða hvar leggja ætti nýja       
göngustíga á svæðið með tilliti til upplifunargildis og útsýnis innan svæðisins og út frá      
göngustígunum. Hins vegar er notast við svokallaða SVOT- aðferð sem byggist á að skil-
greina styrkleika, veikleika, ógnanir og tækifæri eða möguleika svæða. Þessi greiningaraðferð 
er einföld og þykir gangleg við landgreiningu á útivistarmöguleikum. Styrkleiki og veikleiki 
svæðis eru veigamiklir þættir í skipulagsgerðinni og möguleikarnir oft tengdir utanaðkomandi 
þáttum. (Simon Bell 1997).

Við gerð korta og skýringamynda voru notuð forritin Microstation og Photoshop. Loftmynd 
af Álftanesi  (Loftmyndir ehf 2006) var lögð til grundvallar við gert hönnunarkorts. Auk þess 
sem tölvuforrit voru notuð við gerð hönnunarteikningar voru notaðir túss og trélitir við gerð 
skýringamynda. 
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3.	Sveitarfélagið	Álftanes

Mynd 1: Álftanes. Kasthúsatjarnarsvæðið merkt með rauðum ferningi

Mynd 2: Votlendissvæðið stækkað.

Kasthúsatjörn
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Mynd 3: Aðalskipulagsuppdráttur Álftaness 2005-2024. Umhverfi Kasthúsatjarnar merkt með 
rauðum hring. Mynd: www.alftanes.is
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3.1.Framtíðarsýn	og	meginmarkmið	sveitarfélagsins	í	aðalskipulagi	2005-2024

• Sveitarfélagið Álftanes hyggst vera í fararbroddi meðal sveitarfélaga í umhverfisstarfi
sem vistvænt sveitarfélag, þar sem náttúruvernd og heilnæm samskipti manns og náttúru verði 
í fyrirrúmi. 

• Stefnt er að því að lífsgæði á Álftanesi aukist með aukinni umhverfisvitund íbúa.

• Leitast verður við að vernda ósnortna náttúru og menningarsögulegar minjar og varðveita 
þar með auðlegð sveitarfélagsins og sóknarfæri henni tengd. 

• Sjálfbær þróun í anda Staðardagskrár 21 verði höfð að leiðarljósi í rekstri, þróun og upp- 
byggingu á Álftanesi. 

• Auka fjölbreytni framboðs fyrir útivist og íþróttir í náttúrulegu og öruggu umhverfi í nálægð 
byggðarinnar.

• Lífsskilyrði á Álftanesi bjóði upp á að íbúar lifi í nánum tengslum við og taki ábyrgð á um-
hverfinu.

• Varðveita sérstöðu Álftaness sem „sveit í borg“.

Í  umhverfisstefnu sem bæjarstjórn staðfesti 17.06.04 segir m.a. sveitarfélagið Álftanes stefnir 
að því:

• að vera í fararbroddi meðal sveitarfélaga í umhverfisstarfi.
• að verða vistvænt sveitarfélag, þar sem náttúruvernd og heilnæm samskipti manns og náttúru 
verði í fyrirrúmi.

Til þess að ná þessu markmiði mun Sveitarfélagið Álftanes leggja áherslu á eftirfarandi þætti:

Sjálfbær framtíð
Sveitarfélagið mun fylgja eftir áætlun sinni um sjálfbæra framtíð, Staðardagskrá 21, með 
verkefnaáætlunum í samræmi við samþykktir heimsráðstefnu Sameinuðu þjóðanna um um-
hverfi og þróun í Ríó 1992. Umhverfisstefna er hluti af Staðardagskrá sveitarfélagsins sem 
verður endurskoðuð reglulega.

 Jafnan verði tekið mið af innlendum og alþjóðlegum samþykktum og áætlunum um sjálfbæra 
þróun. Unnið verði að stöðugum úrbótum í umhverfislegu, efnahagslegu og félagslegu tilliti 
með áherslu á sjálfbæra þróun samfélagsins. Stuðst verði við Grænar lykiltölur.
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Gott mannlíf - Fjölbreytt náttúra
Stefnt er að því að gott mannlíf og fjölbreytt náttúra þrífist í nánu sambýli á Álftanesi.
Stuðlað verði að samstarfi sveitarstjórnar, landeigenda og Náttúruverndar ríkisins um friðun, 
fjöru, tjarna og annarra óbyggðra svæða á Álftanesi til þess að tryggja aðgengi  komandi 
kynslóða að fjölbreyttri náttúru og sérkennum sveitarfélagsins. Með uppbyggingu atvinnu-
starfsemi verði leitast við að fjölga atvinnutækifærum í sveitarfélaginu. Þess verði gætt að 
aðvinnustarfsemi falli vel að byggðinni og sérstöðu náttúrunnar á Álftanesi.

Umhverfisvernd – Varðveisla landgæða
 Sveitarfélagið leggur áherslu á að viðhalda náttúrulegri fjölbreytni lífríkisins, m.a. með
rannsóknum og verndun.

Umhverfisvernd verði í heiðri höfð við ákvarðanir í rekstri, stjórnun og uppbyggingu
sveitarfélagsins og þess gætt að framkvæmdum fylgi sem minnst röskun á náttúrunni.

Aðgengi að fjörum og opnum svæðum.
Landsvæði sveitarfélagsins verði heilnæm, aðlaðandi og aðgengileg fyrir íbúa, jafnframt því 
sem náttúruvernd verði höfð að leiðarljósi í umgengni íbúa við óbyggð svæði.  Aðgengi að 
fjörum verði tryggt við gerð sjóvarnargarða. Leitast verði við að garðarnir falli vel að um- 
hverfinu.

3.2.	Náttúruverndarsvæði

3.2.1.Kasthúsatjörn	

Kasthúsatjörn var friðlýst að hluta árið 2002 sem friðland sk .1. tölulið 53. gr. laga nr. 44/1999 
um náttúruvernd, svo og aðliggjandi fjara sem fólkvangur í samræmi við 55. gr. sömu laga.
með sérstakri auglýsingu Umhverfisráðuneytisins og er stefnt að því að öll tjörnin falli undir 
þau ákvæði náttúruverndarlaga. Fjaran norðan Kasthúsatjarnar var friðlýst árið 2002 sem 
fólkvangur með sérstakri auglýsingu umhverfisráðuneytisins. Heildarflatarmál friðlands og 
fólkvangs er 19,4 ha.

Myndir 4,5,6: Frá Kasthúsatjörn. Ljósmyndir: Vigdís Bjarnadóttir
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Auglýsing um friðlýsingu hluta Kasthúsatjarnar og aðliggjandi fjöru á Álftanesi
Að tillögu Umhverfisstofnunar og samkvæmt samþykki sveitarstjórnar Bessastaðahrepps, nú 
sveitarfélagið Álftanes,  sem landeiganda hefur umhverfisráðherra ákveðið að friðlýsa hluta 
Kasthúsatjarnar og umhverfi hennar á Álftanesi sem friðland í samræmi við 1. tölulið 53. gr. 
laga nr. 44/1999 um náttúruvernd, svo og aðliggjandi fjöru sem fólkvang í samræmi við 55. 
gr. sömu laga.

Markmið með friðlýsingu Kasthúsatjarnar og umhverfis hennar sem friðlands er að vernda 
tjörnina með fjölskrúðugu fuglalífi hennar og lífríki, en tjörnin er strandtjörn, grunn og lífríki. 
Tjörnin býr yfir líffræðilegri fjölbreytni og er ákjósanleg til rannsókna og fræðslu.
Markmið með friðlýsingu fjörunnar sem fólkvangs er að tryggja landsvæði til útivistar og al-
menningsnota. Fjaran og aðliggjandi sjávarsvæði eru sérstaklega áhugaverð til náttúruskoðu-
nar svo sem fugla- og fjöruskoðunar. Aðgengi að svæðinu er gott og því ákjósanlegt til úti-
kennslu.

Mörk friðlandsins og fólkvangsins eru sýnd á meðfylgjandi, hnitsettum uppdrætti, dags. 4. 
febrúar 2002 og eru hnitin eftirfarandi: (sleppt)

Um hið friðlýsta svæði gilda eftirfarandi reglur:
1. Mannvirkjagerð og aðrar breytingar á landi eru háðar leyfi Umhverfisstofnunar og sveitar-
stjórnar Bessastaðahrepps. Bygging og viðhald sjóvarnargarða á vegum sveitarfélagsins og 
Siglingastofnunar Íslands er heimil.
2.  Almenningi er heimil för um svæðið í lögmætum tilgangi enda sé góðrar umgengni gætt. Á 
varptíma, frá 1. maí til 1. júlí er  umferð fólks um friðlandið við Kasthúsatjörn takmörkuð, sjá 
uppdrátt. Umferð lausra hunda um friðlandið við Kasthúsatjörn er bönnuð.
4. Fuglaveiðar í friðlandinu og innan fólkvangsins eru óheimilar svo og meðferð skotvopna. 
Sveitarstjórn Bessastaðahrepps getur þó veitt heimild til þess að verja fuglalíf svæðisins, t.d. 
vegna vargs, en ávallt í samræmi við lög nr. 64/1994.
5. Umferð vélknúinna farartækja um friðlandið og innan fólkvangsins er aðeins heimil vegna 
hlunninda og vegna verkefna á vegum sveitarfélagsins, sbr. 6. og 7. tölulið.
6. Losun jarðefna, rusls og sorps er óheimil í friðlandinu og innan fólkvangsins. Losun jarð-
efna til byggingar og viðhalds sjóvarnargarða, sbr. 1. tölulið, er heimil.
7. Hið friðlýsta svæði má nýta á sama hátt og tíðkast hefur, t.d. til beitar.
8. Sveitarstjórn Bessastaðahrepps mun, að höfðu samráði við Umhverfisstofnun, framkvæma 
nauðsynlegar aðgerðir til að almenningur geti notið hins friðlýsta svæðis, svo sem með          
lagningu göngustíga og uppsetningu fræðsluskilta þar sem því verður við komið.
9. Umhverfisnefnd Bessastaðahrepps hefur umsjón og eftirlit með friðlandinu og fólk-     
vangnum í umboði Umhverfisstofnunar og  sveitarstjórnar Bessastaðahrepps. Um viðurlög 
vegna brota á reglum þessum fer eftir ákvæðum laga nr. 44/1999 um náttúruvernd.

Umhverfisráðuneytið er samþykkt friðlýsingunni sem tekur gildi við birtingu auglýsingarinnar 
í Stjórnartíðindum. Umhverfisráðuneytinu,
Umhverfisráðuneyti 5. júlí, 2002,

Siv Friðleifsdóttir.
_________________
Magnús Jóhannesson
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Mynd 7:   Kort af verndarsvæði. Ekki er öll tjörnin inni í friðlýsingunni.

Viðurkennd alþjóðleg viðmið um verndun og nýtingu lífríkisins er að finna í Samningnum um 
líffræðilega fjölbreytni, sem Ísland er aðili að eins og flest ríki heims. Ísland gerðist aðili að 
samningnum árið 1994 og hefur eins og önnur aðildarlönd undirgengist  þær skuldbindingar
að stöðva eyðingu líffræðilegrar fjölbreytni á landi árið 2010 og í sjó 2012. 

Fjörurnar á Álftanesi eru á Náttúruminjaskrá, en þær eru að mestu ósnortnar, ef frá er talin 
bygging sjóvarnargarða, sem nauðsynlegir eru vegna ágangs sjávar og lágrar legu nessins. 
Stór svæði eru afmörkuð sem verndarsvæði, þ.e. í formi hverfisverndar eða sem friðlýst 
svæði. Samkvæmt skipulagsreglugerð teljast til náttúruverndarsvæða annars vegar friðlýst 
svæði, þ.e. náttúruvætti, friðlönd, þjóðgarðar og fólkvangar, og hins vegar svæði á náttúru-
minjaskrá. Einnig afmörkuð svæði á landi og sjó sem njóta verndar vegna náttúru eða land-
slags. Um náttúruverndarsvæði gilda lög um náttúruvernd ásamt auglýsingum um einstök 
svæði í Stjórnartíðindum og sérlögum um verndun einstakra svæða.

3.2.2.	Hverfisvernd

Til þess að undirstrika sérstöðu Álftaness með sínum löngu ströndum eru stór svæði afmörkuð 
sem hverfisverndarsvæði í aðalskipulagi 2005–2024, sjá landnotkunaruppdrátt. Með þessu er 
ásamt með friðlýsingu svæða og merkingu svæða á Náttúruminjaskrá verið að byggja undir 
það að byggð á Álftanesi sé umkringd ósnortinni náttúru. Hverfisvernd þýðir að ákveðnar 
umgengisreglur gilda um tiltekin svæði. Hverfisvernd er jafnframt tæki fyrir sveitarfélagið 
til að stýra notkun svæða þannig að allar framkvæmdir þar sæti sérstakri skoðun skipulags-          
nefndar. Kasthúsatjörn er ásamt fleiri svæðum skilgreind sem hverfisverndarsvæði í aðalskipu-
lagi Álftaness 2005-2024 og er undir H2. 
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Hverfisverndarákvæði svæða H1-H3:
1.  Áhersla er lögð á að gróður fái að þróast á eigin forsendum. Þar sem ástæða þykir að bæta 
við gróðri skal eingöngu nota íslenskar tegundir.

2. Stuðla skal að bættu aðgengi fyrir útivistarfólk um fólkvanga. Stígar skulu fyrst og fremst 
vera malarbornir.

3. Þar sem svo hentar skal unnið að umhverfisfræðslu með skiltum og fræðslustígum.

4. Engar byggingar eru leyfilegar innan hverfisverndarsvæða nema fyrir liggi samþykkt 
deiliskipulag.

5. Hefðbundnar nytjar, s.s. beit og veiðar, geta haldist eins og verið hefur. Sveitarstjórn getur 
þó sett reglur um takmörkun eða stjórn beitar. (aðalskipulag)

Mynd 8:  Landnotkunaruppdráttur. Hverfisvernduðu svæðin í nágrenni Kasthúsatjarnar á 
Álftanes. www.alftanes.is

3.2.3.	Verndun	vistkerfis	Skerjafjarðar

Fyrir nokkru fór af stað verkefni sem heitir „Verndun lífríkis Skerjafjarðar“ og eiga öll 6 sveit-
arfélögin, sem land eiga að Skerjafirði, aðild að því, eða Seltjarnarnes, Reykjavík, Kópavogur, 
Garðabær, Álftanes og Hafnarfjörður. Samkvæmt þingsályktunartillögu umhverfisráðherra, 
Verndaráætlun 2004-2008 samþykktri á Alþingi 2004, var stefnt að verndun grunnsævis       
Skerjafjarðar og strandlengju frá Bala í Hafnarfirði og norður um Gróttu að Bygggarði á   
Seltjarnarnesi. 
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Markmið með friðlýsingunni er að vernda lífríki á strönd, í fjöru og grunnsævi Skerja-
fjarðar. Einnig er markmið með friðlýsingunni að vernda útivistar- og fræðslugildi svæðisins 
sem felst í auðugu lífríki og möguleikum til útivistar við ströndina. Skerjafjarðarsvæðið er                  
undirstaða að afar fjölbreyttu fuglalífi allan ársins hring og er svæðið mikilvægur viðkomu-
staður farfugla og fargesta sem hér hafa viðdvöl á leið sinni til og frá norðlægum varpslóðum. 
Fjörur og leirur svæðisins eru lífríkar, þar eru miklar þangfjörur og grunnsævi er með auðugu 
botndýralífi. Skerjafjarðarsvæðið í heild hefur alþjóðlegt verndargildi vegna fuglategunda, svo 
sem rauðbrystings og margæsar og einnig er svæðið mikilvægt vegna marhálms, en plantan 
hefur takmarkaða útbreiðslu hér á landi og er ein aðalfæðutegund margæsar. Fræðslugildi 
svæðisins er hátt með tilliti til lífríkis og aðgengi að svæðinu er gott, en strandlengjan er vin-
sæl til útivistar og fjörðurinn til skemmtisiglinga.

Við ákvörðun um friðlýsinguna var höfð hliðsjón af samningnum um vernd villtra plantna 
og dýra og lífsvæða í Evrópu (Bern 1979) sbr. Stjórnartíðindi C 17/1993, samningnum um 
líffræðilega fjölbreytni (Ríó de Janeró 1992) sbr. Stjórnartíðindi C 3/1995 og samþykkt um 
votlendi sem hafa alþjóðlegt gildi, einkum fyrir fuglalíf (Ramsar 1971) sbr. Stjórnartíðindi C 
1/1978   

Bessastaðir

Kasthúsatjörn

Breiðabólsstaðir

Dugguós

Bessastaðatjörn

Mynd 9: Loftmynd tekin 30 ágúst 1946. Bessastaðatjörn er opin um Dugguós sem er 100m 
breiður. Opin renna inn í Kasthúsatjörn sem flætt hefur inn í á stórstreymi.  Birt með leyfi 
Landmælinga Íslands
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Mynd 10: Bessastaðatjörn. Mynd tekin af hlaðinu á Bessastöðum .Hólmar hafa verið gerðir 
úti í tjörninni. Ljósmynd: Vigdís Bjarnadóttir 2010

4.	Sagan	-	Fyrst	endurheimt	þurrlendis	og	síðan	endurheimt	votlendis

Til að skilja samhengi þessarar landspildu við söguna og þróun byggðar á Álftanesi verður 
örlítið vikið að aðdraganda þess að land var þurrkað, endurheimt frá ágangi sjávar, nýtt sem 
landbúnaðarland og hvers vegna er fyrirhugað að breyta þessu sama landi í votlendi aftur. 

4.1.	Endurheimt	þurrlendis	

Fyrir rúmum sextíu árum var Bessastaðatjörn grunnt lón inn af Skerjafirði, opið um Dugguós 
milli Breiðabólsstaðareyrar og Skansins á Bessastaðanesi. Á stórstreymi flæddi sjór alla leið 
í Kasthúsatjörn.  Vorið 1953 var hafist handa við að loka fyrir ósinn í Bessastaðatjörn með 
stórvirkum jarðýtum. Ósinn var  þá 100m breiður. Sveinn Björnsson forseti Íslands hafði haft 
forgöngu um þetta mál og eftir andlát hans tók Ásgeir Ásgeirsson forseti við að koma málinu 
í framkvæmd. Íbúar Álftaness höfðu margir hverjir haft þungar áhyggjur af ágangi sjávar og 
hafði um nokkurt árabil verið veitt fé af fjárlögum til fyrirhleðslu víða á Álftanesi til að koma

í veg fyrir spjöll af stórflóðum. Með varnargarðinum, sem var mikið mannvirki, var talið að  
hafi náðst merkur áfangi til varnar ágangi sjávar, auk þess sem fengist hefði mikið svæði til 
búnytja sem til þessa hefði að miklu leiti legið undir sjó um flóð, eða ekki verið hægt að nýta 
vegna ágangs sjávar(Jóhann Jónasson, bústjóri á Bessastöðum). Tjarnarósnum var lokað og 
ekki reiknað með að sjávarfalla gætti þar lengur og helmingur þess landsvæðis sem sjór hafði 
áður gengið yfir eða um 20 ha átti að vinnast til afnota handa átta búendum við þessar fram-
kvæmdir auk Bessastaða. Síðar meir var svo ekki útilokað að hægt væri að þurrka tjörnina 
alveg og vinna landið. (Tíminn  22. apríl 1953). Mikið af grjóti þurfti í fyrirhleðsluna við 
Dugguós og var því tekið allt tiltækt grjót á bæjunum á nesinu, en það er ekki smálítið sem 
bændur og búalið hefur tínt upp úr jörðinni á Álftanesi mann fram af manni við ræktun túna, 
hleðslu garða o.s.frv. Tveir hólmar voru útbúnir í Bessastaðatjörn, sem kallaðir eru Bessi og 
Kóri.
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Framkvæmdir þessar voru taldar til mikillar staðarprýði á höfuðsetri forseta Íslands á Bessas-
töðum. Tjörnin, sem er í næsta nágrenni Bessastaða, var að flestra dómi  talin til mikillar 
óprýði um fjöru, svartur sandur og for með stórgrýti, en með gróðurlendi á þrjá vegu. Þessar 
framkvæmdir höfðu því tvíþættan tilgang, til mikilla búbóta fyrir bændur viðkomandi jarða, 
en einnig landfegrun. Voru þessar framkvæmdir taldar eitt mesta mannvirki sinnar tegundar 
á landinu og merk nýjung að því leyti sem um var að ræða að vinna að nokkru land undan 
sjónum. Eftir að ósnum var lokað hefur vatnsborð Bessastaðatjarnar haldist nálægt meðal-
stöðu sjávar, litlu lægra en í Kasthúsatjörn. (Tíminn 1953, 22. apríl). Veiðimálastofnun gerði 
svo tímamótamarkandi tilraunir með því að sleppa laxa- og silungsseiðum í Bessastaðatjörn á 
árunum 1954-1963 með góðum árangri. (Morgunnblaðið 1968, 20 nóvember)  

4.2.	Loftslagsbreytingar	og	votlendi

Loftslag jarðar er að breytast, eins og þekkt er vegna hlýnunar andrúmsloftsins, minni  snjó og 
ísþekju, hækkandi yfirborðs sjávar á 20. öldinni og þá sérstaklega í lok þeirrar aldar. Votlendi 
senda frá sér 20-25 prósent af útstreymi metan (CH4) á heimsvísu í andrúmsloft jarðar, en 
þau hafa einnig mesta burði allra vistkerfa að binda kolefni til framtíðar. Bæði ferlin hafa 
þýðingu fyrir loftslagsbreytingar. Af öllu samanlögðu lífrænu kolefni í jarðvegi jarðar, er 20 
til 30 prósent eða meira geymt í votlendi og er votlendið  því viðkvæmt gagnvart tapi aftur 
út í andrúmsloftið ef loftslag hlýnar eða verður þurrara. Fyrstu áætlanir sýna að votlendi         
heimsins eru hlutlaus gagnvart loftslagsbreytingum, það er, neikvæð áhrif vegna losun metans 
út í andrúmsloftið eru bætt af bindingu kolefnis í mó- eða votlendisjarðvegi. Áhrif loftslags-
breytingar á votlendi á strandsvæðum gæti orðið umtalsverð ef sjávarmál hækkar, sérstaklega 
við óshólma stærri fljóta þar sem það er orðið umtalsvert nú þegar. Fyrir annað votlendi, 
getur breyting á úrkomumynstri og hærra hitastig sömuleiðis haft skaðleg áhrif (Mitsch &          
Gossenlink, 2007).

4.3.	Hvað	gerist	við	framræslu	votlendis? 

Votlendi sem slíkt hefur mikið og margvíslegt gildi. Ýmsar breytingar verða á landinu, 
t.d. lækkar staða grunnvatnsins og efstu jarðvegslögin þorna við það, hringrás vatns og 
næringarefna breytist. Þá verða gróður-breytingar, þar sem votlendistegundir hopa og þurr-         
lendistegundir sækja á. Yfirborð tjarna lækkar og pollar og smátjarnir hverfa smám saman. 
Sá eigin- leiki landsins að geyma og miðla vatni hverfur að mestu. Sé framræstu landi breytt 
í ræktarland er það yfirleitt sléttað og oft er sáð í það nýjum grastegundum og áburður borinn 
á. Við vöxt taka jurtir til sín koltvísýring úr andrúmslofti. Við niðurbrot jurtaleyfa skilar 
koltvísýringurinn sér út í loftið aftur. Í mýrum sem hafa háa jarðvatnsstöðu er þetta niðurbrot 
hægara og leiðir það af sér að með tímanum safnast jurtaleifar upp og mynda mólög. Svona 
votlendi geyma mikið magn kolefnis og allar breytingar í kolefnisbúskap þessara vistkerfa eru 
mikilvægar á hnattræna vísu. Smádýralíf breytist samhliða jarðvegs- og gróðurbreytingum 
sem og fuglalíf. 



21

4.4.	Skurðgröftur	og	framræsla	

Tafla 1: Talið er að flatarmál þess votlendis sem hefur verið framræst sé yfir 4000 km2. eða 
um 32 þúsund kílómetrar. Engin framræsla hefur átt sér stað frá árinu 1993. Tafla: Óttar 
Geirsson (1998)

Við þessar framkvæmdir minnkar t.d. skjól sem fuglar hafa fyrir heiður sín og varp breytist. 
Keldusvín hefur t.d. horfið sem varpfugl úr íslensku fuglaflórunni við þessa miklu framræslu. 
Breyting úr votu landi í þurrt hefur svo áhrif á fjölmargar plöntutegundir sem byggja tilvíst 
sína á því og fæðu-framboðið breytist, einkum fyrir grasbíta, andfugla og smádýraætur líkt 
og mófugla. Vatn er grunnforsenda fyrir öllu lífi. Votlendi er samheiti yfir fjölda vístgerða 
eða búsvæða sem eru á mörkum lands og vatns. Votlendi er meðal þeirra vistkerfa á jörðinni 
með mesta framleiðni og afar mikilvæg náttúruauðlind. Á Íslandi hefur fólk nær eingöngu 
tengt votlendi við mýrar, en votlendi er fleira. Votlendi hafa verið skilgreind hér á landi með      
þingsályktun: „Í samþykkt þessari teljast til votlenda hvers konar mýrar, flóar, fen og vötn, 
bæði náttúruleg og tilbúin, varanleg og óvaranleg, með kyrru vatni eða rennandi, fersku, hálf-
söltu eða söltu, og þar á meðal sjór allt að sex metra dýpi.“ 1. grein: Samþykkt um votlendi, 
sem hafa alþjóðlegt gildi, einkum fyrir fuglalíf.  (Þingsályktun frá Alþingi, 4. maí 1977). Eftir 
að jarðræktarlögin voru sett hér á landi árið 1923 og með tilkomu stórvirkra vinnuvéla um 
miðja öld hefur mikið gengið á votlendi landsins. Hefur meirihluti votlendis á láglendi verið 
ræstur fram en mestar voru framkvæmdirnar á árunum 1941-1985 og voru þá grafnir u.þ.b. 
32.000 km af skurðum(Óttar Geirsson 1998).  Talið er að flatarmál þess votlendis sem hefur 
verið framræst sé yfir 4000 km2. (Nefnd Landbúnaðarráðuneytisins um endurheimt vot-
lendis, 2006). Opinberir sjóðir styrktu bændur við framræslu mýra og þurrkun túna sem þótti 
hið mesta þarfaverk fram til ársins 1987. Mýrum var breytt í beitarlönd og einnig hefur t.d. 
vegagerð og  þéttbýlismyndun haft sín áhrif þannig að nú er afar lítið eftir af óröskuðu vot-
lendi á láglendi. Talið er í dag að hlutfall votlendis nemi um 54% af því sem var á landinu við 
landnám. Að þurrka mýrar, hreinsa grjót úr túnum og nýta til landbúnaðar var stefnan á 
þessum tímum og oft með meira kappi en forsjá.  Þetta ferli er ekki bara í þekkt á Íslandi 
heldur víða um heim og talið að raskað votlendi í heiminum sé um 50% í dag. (Mitsch & 
Gossenlink, 2007)
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4.5.	Framsýni	Nóbelsskáldsins

Halldór Laxness
Hernaðurinn gegn landinu
Morgunblaðið, 31. desember 1970. (127-128)

 „Á síðustu áratugum hafa menn verið verðlaunaðir af hinu opinbera fyrir að ræsa fram 
mýrar, lífseigustu gróðursvæð landsins, undir yfirskini túnræktar. Seigar rætur mýrar-
gróðursins halda gljúpum jarðveginum saman og vatnið nærir fjölda lífrænna efna í þessum 
jarðvegi og elur smádýralíf sem að sínu leyti dregur til sín fugla. Mýrarnar eru stundum
 kallaðar öndunarfæri landsins. Þúsund hektara af mýrum standa nú með opnum skurðum 
sem ristir hafa verið í þeim tilgangi að draga úr landinu alt vatn: síðan ekki söguna meir: 
eftilvill var aldrei meiningin í alvöru að gera úr þessu tún. Fer ekki að verða mál til að 
verðlauna menn fyrir að moka ofaní þetta aftur?“ 

4.6.	Endurheimt	votlendis	

Landnotkun hefur breyst mjög mikið undanfarna áratugi. Samdráttur hefur verið í      
hefðbundnum sauðfjárbúskap en aftur á móti stækkun mjólkurbúa auk þess sem margar jarðir 
hafa verið lagðar undir frístundabyggð eða  nýjar atvinnugreinar eins og ferðaþjónustu og 
skógrækt. Stór landsvæði hafa verið friðlýst í þeim tilgangi að vernda náttúru og líffræðilega 
fjölbreytni. Viðhorfsbreyting hefur orðið í þjóðfélaginu og nú hefur skilningur manna aukist 
á gildi og verðmæti votlendisins, þróunin er að snúast við og hefur nánast engin framræsla átt 
sér stað frá árinu 1993 nema vegna vegagerðar. Spá Nóbelsskáldsins sannarlega ræst, og menn 
eru farnir að „moka ofaí þetta aftur“ og verður að teljast jákvæð þróun að þurrkuð svæði, sem 
ekki er lengur þörf fyrir sem ræktar eða beitarland séu þannig færð aftur til upprunalegs horfs. 
Endurheimt votlendis er orðinn liður í almennri náttúru- og landslagsvernd. Fjölmargir hafa 
lagt til land til að endurheimta votlendi sem eykur útivistargildi landsins sem getur t.d. orðið 
áhugavert til fuglaskoðunar, veiða og ýmiss önnur tækifæri skapast. Framkvæmdir eins og 
t.d. vegagerð og sorpurðun hafa raskað votlendissvæðum. Reynt hefur verið að bæta fyrir þá 
röskun með endurheimt votlendis í samvinnu við framkvæmdaraðila. (Skýrsla nefndar um 
endurheimt votlendis)

4.7.Votlendisnefndin

Árið 1996 var skipuð nefnd á vegum  landbúnaðarráðuneytisins um endurheimt votlendis 
sem hafði það hlutverk „að gera tilraunir með og leggja fram tillögur um hvar og hvernig 
standa megi að endurheimt hluta þess votlendis sem þurrkað hefur verið upp með framræslu.“     
Nefndin starfaði í tíu ár og eru tillögur hennar eftirfarandi:
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Tafla 2:  Súlurnar sýna flatarmál endurheimts framræsts votlendis á hverju ári en línan 
samtals stærð endurheimts framræsts votlendis í samræmi um stefnumörkun um endurheimtur 
votlendis (www.umhverfisstofnun.is)

• Að raska ekki votlendissvæðum nema brýna nauðsyn beri til
• Að mótaðar verði skýrar reglur um endurheimt votlendis
• Að endurheimt verði meiri en nemur árlegri röskun á votlendi
• Að skoðaðir verði möguleikar á að nota endurheimt votlendi sem aðgerð til að mæta skuld-
bindingum gagnvart Kyoto-bókuninni
•Að endurheim votlendis verði valkostur hvað varðar grænar greiðslur. 
(Nefnd Landbúnaðarráðuneytisins um endurheimt votlendis, 2006)

4.8.Fyrstu	opinberu	tilraunir	til	endurheimtar	votlendis hófust á Íslandi árið 1996 þegar 
nefnd landbúnaðaráðuneytisins um endurheimt votlendis stóð að endurheimt Hestmýrar í 
Borgarfirði. Hafist var handa við endurheimt ekki síst fyrir atbeina Fuglaverndarfélags Íslands 
sem unnið hafði hörðum höndum að því að undirbúa og hvetja til endurheimtar votlendis. 
Árið 2008 hafði endurheimt verið reynd á mýrum, vötnum og tjörnum á um 20 stöðum á 
landinu. Frá 2001 hefur Vegagerðin tekið þátt í endurheimt votlendis sem mótvægisaðgerð. 
Endurheimt vegna vegagerðar hefur aðallega verið á Vesturlandi og á Norðurlandi. 

Rannsóknir á fuglalífi á endurheimtu votlendi hafa verið afar takmarkaðar. Aðeins liggja fyrir 
fáar lýsingar og tegundalistar frá nokkrum endurheimtum svæðum (Arnþór Garðarsson o.fl. 
2006, Sverrir Thorstensen og Þorsteinn Þorsteinsson 2008). 
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Náttúrufræðistofnun og Votlendissetur LbhÍ hafa unnið með Vegagerðinni að endurheimtar-
verkefnum  og hefur rannsakað fuglalíf á endurheimtum vötnum og tjörnum á Vesturlandi og 
borið saman við óröskuð vötn og tjarnir á sama svæði. Talningar hófust um miðjan maí 2009 
og munu standa í tvö ár. Fyrstu niðurstöður eftir  sumarið 2009 benda til að almennt lífríki og 
fuglalíf vatnanna á Vesturlandi sé afar mismunandi. Tegundaauðgi á endurheimtum vötnum 
var svipaður eða jafnvel meiri en á náttúrulegum vötnum. Hugsanlega má rekja það til  
næringarefnaauðgunar og mikillar blómgunar í gróðri og smádýralífi fyrstu ár eftir 
endurheimt. (Rannsóknarraðstefna Vegagerðarinnar).

4.9.	Losun	koltvísýrings vegna framræstra mýra hér á landi er mjög mikil og jafnast á við 
samgöngur og iðnað. Gróin og óröskuð svæði jarðar hvorki losa né binda koltvísýring til langs 
tíma litið,  en mýrar eru einstakar að því leyti að þær binda svo til stöððugt kolefni.  Árlega 
er talið að mýrar hérlendis bindi u.þ.b. 0,2 tonn kolefnis á hektara þegar tekið hefur verið 
tillit til losunar metans Ljóst er að losun gróðurhúsalofttegunda úr framræstu mýrlendi er ekki 
einungis stærsti landnýtingarlosunarþátturinn heldur einnig sambærilegur á við aðra stóra 
losunarþætti samfélagsins s.s. orkubrennslu. Rannsóknir  sýna að endurheimt votlendis færir 
gróðurhúsa-lofttegundabúskap mýra til fyrra horfs og því er ljóst að með slíkum aðgerðum má 
draga verulega úr losun gróðurhúsalofttegunda. (Hlynur Óskarsson 2007). Endurheimt vot-
lendis hefur nú verið reynd í öllum landshlutum og bæði hefur vel tekist til í nánast öllum 
tilvikum og aðgerðirnar til þessa að gera ódýrar (Nefnd landbúnaðarráðuneytisins um  
endurheimt votlendis, 2006). Fyrir liggja því bæði rannsóknir á og reynsla við endurheimt 
votlendis og því fátt í vegi fyrir því að nýta þessa ódýru leið við að draga úr losun gróðurhúsa-
lofttegunda út í andrúmsloftið.  (Hlynur Óskarsson 2007) . 

	4.10.	Ramsarsamningurinn er fyrsti alþjóðasamningur sinnar tegundar sem fjallar um 
vernd og nýtingu ákveðinna búsvæða eða vistkerfa. Ástæður þess að samningurinn var gerður 
voru áhyggjur af fækkun í mörgum fuglastofnum anda og gæsa og annarra votlendisfugla 
og að stöðugt var gengið á búsvæði þeirra. Nú eru 158 ríki aðilar að samningnum og 1.717 
votlendissvæði eruð friðuð samkvæmt honum. Ísland gerðist aðili að samningnum árið 1977 
og nú eru þrjú Ramsarsvæði hér á landi; Þjórsárver, Grunnafjörður og Mývatn og Laxá.      
(www.umhverfisráðuneytið.is)

Aðaláherslan hefur verið að vernda þau votlendissvæði sem eftir eru í heiminum. En 
samtímis hefur mönnum orðið ljóst hversu mikla þýðingu votlendi hefur fyrir afkomu 
manna. Meiri áhersla hefur því í seinni tíð verið lögð á fræðslu um hvernig hægt er að nýta 
votlendissvæði án þess að raska þeim. Verndun og skynsamleg nýting er því lykilhugtök í                         
Ramsarsamningnum. (www.umhverfisráðuneytið.is)     
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5.	Útivist		

5.1.	Hvað	er	útivist	og	hvers	vegna	er	hún	mikilvæg?	

Breytingar í samfélagsgerð nútímans hafa það í för með sér að fjölmargir vilja viðhalda og   
endurnýja tengslin við náttúrulegt umhverfi. Útivist býður upp á sérstök lífsgæði. Vaxandi 
þarfir fólks nú um stundir fyrir útivist mun hafa áhrif á skipulag og sérstöðu landsvæða sem 
tekin eru til útivistar. Margar ástæður eru fyrir því að fólk kemur á útivistarsvæði, má þar     
nefna t.d. gönguferðir, andleg upplyfting, líkamleg heilsubót, losun streitu og endurheimt, 
sókn í hreint loft, samband við náttúruna, fuglaskoðun, hjólatúrar, hestamennska, skokk, úti-
vera með börnum. Við eigum fleiri frídaga, vinnutími styttist, fleiri njóta eftirlaunaáranna og 
meðalaldur Vesturlandabúa hækkar. 

5.2.	Endurheimt.	(fyrir	sálina) 

Náttúran hefur gríðarlega mikil áhrif á fólk, sjálfsagt meiri og öflugri áhrif en fólk almennt 
grunar. Rannsóknir síðustu áratugi hafa ítrekað sýnt að fólk fer út í náttúruna til „ að hlaða 
batteríin“. Náttúrulegt umhverfi bætir lífsgæði í byggðu umhverfi, fyrir utan að það eykur 
loft- og vatnsgæði, dregur úr vindi og hávaða, skapar „microclimate“, hefur fagurfræðilegt og 
stundum sagnfræðilegt gildi, gegir það mikilvægu sálfræðilegu og félagslegu hlutverki. Um-
hverfið hefur mikil áhrif áfólk og er stöðugt viðfangsefni umhverfissálfræðinnar í rannsóknum 
á þessu samspili, margt er vitað en fjölmargt er enn á huldu. (Munnlegar heimildir Páll Líndal, 
2009)

Í rannsóknum (Hartig, T., Mang, M. & Evans, G. W. (1991) eru tíu ástæður tilgreindar fyrir 
því að fólk sækir út í náttúruna, þær eru: Hugrænt frelsi (cognitive freedom),  flótti (escape), 
náttúruupplifun (experience nature), vistfræðileg tenging (ecosystem connectedness), þroski 
(growth), áskorun (challenge), leiðsögn (guidance), félagsleg tengsl (social), heilsa (health). 
sjálfsstjórn (self-control). Ýmsar rannsóknir hafa verið gerðar á þessum tengslum manna við 
náttúruna  og hvað það er sem fólk sækir í eða sækist eftir að fá úti í náttúrunni. Rannsakað 
hefur verið sambandi á andlegri líðan fólks á sjúkrastofnunum sem sýnt hafa fram á 
skjótari bata hafi fólk eitthvað náttúrlegt og grænt nálægt sér í umhverfinu. Það er ekki hægt 
að líkja saman tilfinningunni sem við fáum í gönguferð um ljót verksmiðjuhverfi eða fallega 
náttúru. Það gefur okkur ólíkt meira að vera í náttúrulegu umhverfi, sem þýðir jafnframt að               
endurheimtarmáttur náttúrunnar er mikill. Þess vegna sækist fólk eftir að koma á slíka staði. 
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5.3.	Umfjöllun	um	útivist/útivistarsvæði	í	íslenskri	löggjöf. 

Umfjöllun um þennan málaflokk sem skiptir æ meira máli í samfélaginu kemur víða fram 
í íslenskri löggjöf. Umfjöllun um útivist/útivistarsvæði er t.d.  í Náttúruverndarlögum, 
Skógræktarlögum, Skipulags- og byggingarlögum (svæðisskipulag, aðalskipulag og deili-
skipulag). Aðgengi að útivistarsvæðum er skilgreint á tvennan hátt í umhverfisstefnu 
sveitarfélaga og tryggt í deiliskipulagi, skipt í nærsvæði og fjarsvæði eftir fjarlægð frá heimili. 
Nærsvæði eru í 5-15 mín göngufæri frá heimili (0-5km). Áætla má að um 80-90% af iðkun 
útivistar fari þar fram. Fjarsvæði skilgreind 5 km frá heimili sem gerir kröfur til 
samgöngutækja (einkabíll) með 10-20% notkun. Í aðalskipulagi er aðgengi að fjarsvæði tryggt 
með akstursleiðum frá þéttbýli, almenningssamgöngum, hjólastígum og reiðstígum. 
(Munnlegar heimildir Hallgrímur Indriðason, 2009)

5.4.Hvernig	má	auka	fræðslugildi	útivistarsvæðisins? 

Það má gera með ýmissi aðstöðu, fræðslustígum, skólaþjónustu, námskeiðum, viðburðum, 
audio guiding, fræðslu- og upplýsingaskiltum. Þegar kemur að því að útfæra svæðið með 
tilliti til fræðslugildis er nauðsynlegt að ákveða hvers konar fræðsla á að fara fram á svæðinu 
og hver er markhópurinn. Honum má skipta í tvo megin flokka: almennir notendur og skipu-
lagðir hópar. Skipulagðir hópar geta verið áhugafólk um fugla, fjörur og votlendi svo og nem-       
endahópar. Báðir þessir hópar eru mikilvægir þar sem þeir kalla á aukna umferð um svæðið 
yfir allt árið. Besti tíminn til að skoða fugla er á vorin, í maí og júní þegar tilhugalífið er í 
algleymingi og fuglarnir í fallegasta fjaðurhamnum. En í friðlýsingarskilmálum er lokað fyrir 
umferð almennings um Kasthúsatjarnarsvæðið á varptíma. Í júlí og ágúst er orðið rólegra yfir 
þeim og endur komnar í felubúning. Ísland hefur stóran kost sem fuglaskoðunarstaður vegna 
þess að mjög gott er að ljósmynda fugla hér á landi - bæði er birtan hér einstök og fuglarnir 
spakari en víða annarsstaðar. Talið er að um og yfir 150 þúsund ferðamenn, innlendir sem 
erlendir, hafi skoðað fugla á ferðum sínum um Ísland árið 2008. (Hrafn Svavarsson 2009). 
Kostur við þetta svæði er návígið við aðal þéttbýlissvæði landsins. Bæði hvað varðar skipu-
lagða hópa ferðamanna og alla þá skóla sem eru innan þess radíuss sem markar skipulagðar 
dagsferðir í fræðsluskyni.

Mynd 11: Grunnskólabörn, www.rannsokn.khi.is/. 
Mynd 12: Leikskólabörn http://farm1.static.flickr.com. 
Mynd 13: Útikennsla. Ljósmynd: www.flickr.com
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5.5.	Skipulagðar	hópferðir

Nemendahópar – Lítil þekking:
Á Álftanesi tvinnast saman saga og náttúrufræði með fjölbreyttri fjöru, vötnum og votlendi 
með ríkulegu fuglalífi. Nemendur úr leik- og grunnskólum á höfðuðborgarsvæðinu geta komið 
í stuttar dagsferðir. Kennarar gætu leiðbeint nemendunum um svæðið og nýtt sér fjölbreytta 
náttúru og landslag Álftaness við kennslu.

Nemendahópar – Mikil þekking:.
Háskóla- og framhaldsskólanemar af náttúru- og umhverfissviði fá kennslu sem hæfir þeirra 
námi með áherslu á fuglalíf, endurheimt votlendis, kolefnisbindingu og gróðurframvindu.
Hópar áhugafólks um fugla- og fjöruskoðun og áhugafólk um endurheimt votlendis – Mikil 
eða lítil þekking. Þetta geta verið innlendir og erlendir hópar sem koma í dagsferðir í fylgd 
sérfræðinga/fararstjóra. 

Almennir notendur:
Þar sem þetta er fólk á eigin vegum verður að treysta á skilti eða bæklinga til að miðla         
upplýsingum. Þekking fólks og áhugi er misjafn. Þess ber að gæta að allir notendur finni     
eitthvað við sitt hæfi. Gæta ber þess að setja upplýsingar fram á skýran og einfaldan hátt. Jafn-
framt skal þess gætt að setja ekki fram of mikið magn af upplýsingum í einu. Heldur setja upp 
skilti með hæfilegu magni upplýsinga víða um svæðið þar sem það á við.

Mynd 14: Tjarnarstör (Carex rostrata) Ljósmynd: Hörður Kristinsson. Mynd 15: Brennisóley 
(Caltha palustris) Ljósmynd: Vigdís Bjarnadóttir, Mynd 16: Ætihvönn Angelica archangelica. 
Ljósmynd:  www.kollsa.net/images/jpg_94_hvonn.htm



28

5.6.	Sóknarfæri	í	fuglaskoðun	á	Íslandi  
  
Fuglaskoðun er sú afþreying í heiminum sem hvað mestur vöxtur er í. Útflutningsráð hefur 
ásamt samstarfsaðilum unnið að undirbúningi við að skoða tækifæri til aukinnar markaðs-
sóknar á fuglaskoðun í ferðaþjónustu á Íslandi og voru í framhaldi af því stofnuð Samtök um 
fuglatengda ferðaþjónustu árið 2009. Nauðsynlegt er talið að markaðssetja fuglaskoðun á 
Íslandi sem heild, ekki einungis einstök svæði eða landshluta. Margir eru tilbúnir að ferðast 
langar leiðir til að skoða áhugaverða fugla og þó ekki sé mögulegt að hafa beinar tekjur af 
þessari afþreyingu, þ.e.a.s. að ekki sé hægt að selja aðgang að fuglunum er hinsvegar ljóst 
að þessir ferðamenn þurfa akstur, gistingu og mat og ýmislegt annað líkt og aðrir ferðamenn. 
Fuglaskoðara er að finna í löndum allt í kringum okkur og hópurinn sé einatt einstaklingar 
á miðjum aldri, miðaldra hjón og velstætt fólk fjárhagslega, sem er til í að ferðast á öðrum 
tíma en yfir hásumarið.  Fuglaskoðaðar geta orðið hrein viðbót við aðra ferðamenn. Könnun 
á vegum bandarísku stofnunarinnar US Fish and Wildlife Service sýnir að um 20 milljónir 
Bandaríkjamanna fara í fuglaskoðunarferðir á hverju ári. (Hrafn Svavarsson 2009).  Á Bret-
landi eru t.d. 1,3 milljónir manna meðlimir í fuglaskoðunarsamtökum. Þó markaðurinn sé 
stór þá er samkeppnin mikil og þess vegna er sameiginlegt átak sem þetta talið nauðsynlegt. 
Á undanförnum árum hafa víða verið sett af stað svæðisbundin verkefni sem miða að því að 
laða að og taka á móti fuglaskoðurum. Með því að stofna landssamtök er markmiðið að vinna 
sameiginlega að því að gera Ísland að eftirsóttum áfangastað erlendra fuglaáhugamanna. Þó 
hér séu færri tegundir en víða annars staðar eru hér margar hánorrænar tegundir sem ekki finn-
ist á suðlægari slóðum. (Hrafn Svavarsson 2009).

Tegundirnar eru kannski ekki margar en það er mikið af hverri tegund og fuglarnir tiltölulega 
spakir. (Jóhann Óli Hilmarsson 2009). Talið er að 241 tegundir fugla hafi sést hérlendis. 
Af þeim eru 72 sem verpa hér að staðaldri og  6 tegundir sem eiga leið hér um á leið sinni 
til varplanda, aðrar tegundir hafa einhvern tíma sést hér en þá ekki sem fastagestir. Sjó-
fuglar eru algengastir. Mývatn er frægt fyrir að þar verpa fleiri andategundir á einum stað en                
annars staðar í veröldinni eða16 tegundir. Talið er líklegt að um og yfir 150 þúsund ferða-
menn, innlendir sem erlendir, hafi skoðað fugla á ferðum sínum um Ísland árið 2008. 
(Rögnvaldur Guðmundsson 2009).
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5.7.	Álftanes	–	sannkölluð	fuglaparadís

Álftanes er þekkt fyrir mikið og fjölskrúðugt fuglalíf allan ársins hring og vegna nálægðar 
svæðisins við þéttbýlið á Suðvesturhorninu hefur það verið fjölsótt af fuglaáhugamönnum um 
áratugaskeið. Einn af kostum þessa landsvæðis fyrir fuglaskoðara er gott aðgengi að óspilltri 
náttúru þar sem hægt er að sjá margar íslenskar fuglategundir í sínu náttúrulega umhverfi, 
án þess að þurfa að leggja á sig mikla göngu eða langt ferðalag.  Forsenda fjölbreytts fugla-
lífs á tjörnum er að þær hafi aðliggjandi varplönd. Eitt mikilvægasta varpsvæði fyrir endur á 
Álftanesi er norðurbakki Bessastaðatjarnar, frá Breiðaskurði suður fyrir Jörfa. Við víkur og 
tjarnir syðst á Breiðabólsstaðaeyri er líka mikilvægt andasvæði. Mýrlendi sunnan og austan 
Kasthúsatjarnar er einnig þéttsetið varpsvæði. Aðallega eru það strand- og votlendisfuglar, 
einkum andfuglar og vaðfuglar. Æðarfugl (Somateria mollissima) skiptir þúsundum, hann 
er lang algengasti varpfugl á Álftanesi og er æðarvarp á Bessastaði eitt af stærri vörpum 
landsins. Grágæs (Anser anser) algeng á öllum árstímum en Álft (Cygnus cygnus) sem 
nesið dregur nafn sitt af er ekki algengur varpfugl en fjölgar þó, bæði farfuglum og í vetrar-
stofni. (Guðmundur A. Guðmundsson, munnlegar heimildir) Álftir, eins og aðrir andfuglar, 
fella flugfjaðrir einu sinni á ári og eru ófleygar á meðan. Þá þurfa þær bæði næði og ríkulegt 
framboð af fæðu. Marhálmur er mikilvæg fæða fyrir álftir og finnst bæði í Lambhúsatjörn 
og Skógtjörn. Rauðhöfði (Anas penelope) fylgir álftinni og aðrir andfuglar eins og Skúfönd 
(Aythya fuligula), Stokkönd (Anas platyrhynchos), Duggönd (Athya marila), Gargönd (Anas 
strepera), Urtönd (Anas crecca), Hávella (Clangula hyemalis) og Toppönd (Mergus serrator) 
verpa flestar á nesinu misjafnlega margar þó. 

Af vaðfuglum má nefna Sandlóu (Charadrius hiaticula), Lóuþræl (Caldris alpina), Hros-
sagauk (Gallinago gallinago), Spóa (Numenius phaeopus), Jaðrakan (Limosa limosa), Stelk 
(Tringa totanus), Tjald (Haematopus ostralegus) og Heiðlóu (Pluvialisn apricaria). Krían 
(Sterna paradisaea) er næst algengasti varpfugl á Álftanesi á eftir æðarfuglinum. Hettu-     
mávur (Larus ridibundus) og Sílamávur (Larus fuscus) eru nokkuð algengir. Spörfuglar eins 
og   Skógarþröstur (Turdus iliacus) og Þúfutittlingur (Anthusn pratensis) eru ekki margir enda 
lítið um trjágróður nema í húsagörðum. 

Á Álftanesi verpa um 32 tegundir fugla og aðrar 32 eru misalgengir gestir, bæði á fartíma og
vetrarlagi. Nokkrar tegundir hánorrænna fugla fara um Ísland vor og haust á leið sinni milli 
vetrarstöðvaí Evrópu og Afríku og varpsvæða á Grænlandi og í Kanada. Þessa fugla nefnum 
við fargesti og gegnir Ísland lykilhlutverki í farkerfi þeirra. Þeir eru einkum vaðfuglar t.m. 
Rauðbrystingur (Calidris canutus), Tildra (Arenaria interpres) og Blesgæs (Anser albifrons). 
(Kristbjörn Egilsson, Guðmundur Guðjónsson og Guðmundur A. Guðmundsson, 2004) 
Álftanes er mikilvægast fyrir margæsir (Branta bernicla hrota), en 10–15% heimsstofns 
byggir nú afkomu sína á því að geta aflað þar fæðu á vorin og safnað orku til áframhaldandi 
flugs til varpstöðva sinna. 
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Mynd 17: Helstu fuglaskoðunarstaðir á Álftanesi. Ljósmynd: www.alftanes.is

Margæs er kjörfugl Álftnesinga og hefur hún viðdvöl á vestanverðu landinu á leið sinni milli 
vetrarstöðva á Írlandi ogvarpstöðva í Kanada vor og haust. Þessi stofn margæsa er mjög lítill, 
en hefur meira en tvöfaldast síðan 1970 og telur nú um 25.000 fugla. Á sama tíma hefur 
margæsum sem hafa viðdvöl á Álftanesi fjölgað úr 200 í rúmlega 3000 fugla að vorlagi. Þær 
fyrstu koma í aprílbyrjun og fjölgar fram undir miðjan maí. Allar yfirgefa þær svo nesið síðus-
tu viku maímánaðar. Meðaldvöl einstakra margæsa á Álftanesi er rúmur mánuður á þeim 7–8 
vikum sem margæsir eru á svæðinu á vorin. Fjöldi „gistinátta” er um 100.000 á hverju vori. 
Umferð margæsa um Álftanes er lítil að haustlagi og sjást sjaldan fleiri en nokkrir tugir í einu. 
Gæsirnar halda sig einkum við Lambhúsatjörn og Skógtjörn, en í báðum þessum tjörnum er 
marhálmur og sjávarfitjar eru útbreiddar. Þaðan sækja þær í tún, aðallega á austanverðu og 
sunnanverðu Álftanesi. (Kristbjörn Egilsson, Guðmundur Guðjónsson og Guðmundur A. 
Guðmundsson, 2004) 
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Mynd 18:  Margæs (Branta bernicla hrota). Ljósmynd: Guðmundur A. Guðmundsson.  Mynd 
19: Kría  (Sterna paradisaea) Ljósmynd:  www.melaskoli.is

6.	Stefna	sveitarfélagsins	og	fyrri	tillögur/rannsóknir				

Árið 2004 undirrituðu sveitarstjóri á Álftanesi og umhverfisráðherra sáttmála um griðland 
margæsa á Álftanesi. Í maí, meðan fuglinn dvelur á nesinu, heldur Álftanesskóli sérstakan 
margæsadag hátíðlegan, þar sem nemendur skólans vinna fjölbreytt þemaverkefni um fuglinn. 
Náttúrufræðistofnun Íslands hefur stundað rannsóknir á margæsum á nesinu til margra ára og 
komið að margæsadegi Álftanesskóla frá upphafi. (www.ni.is)

Mikill áhugi er á fuglaskoðun á Álftanesi. Fugla og náttúruverndarfélag Álftaness var stofnað 
árið 2002 og eru frjáls og opin samtök áhugamanna um náttúru- og átthagasögu á innnesjum. 
Markmið félagsins er að kynna og njóta töfra umhverfisins og átthaganna og þar með að 
stuðla að náttúruvernd. Félagið hefur frá upphafi beitt sér fyrir því að á Álftanesi verði komið 
upp skýlum sem gagnist sem áningarstaðir fyrir göngufólk, kynningar á svæðinu og til            
skoðunar á fuglum. 

Áhugi er hjá sveitarstjórn Álftaness að stuðla að endurheimt votlendisins milli Kasthúsatjarnar 
og Bessastaðatjarnar. Fjölbreytt náttúrulegt votlendi er næst Kasthúsatjörn og gömul tún, sem 
eru sunnan og austan við tjörnina, eru óðum að breytast til fyrra horfs. Þessi svæði eru að mati 
Náttúrufræðistofnunar Íslands heppileg til endurheimtar votlendis og gæti það votlendi sem 
ynnist, komið í staðinn fyrir önnur svæði sem óhjákvæmilegt er að raska vegna framkvæmda. 
(umhverfisstefna Álftaness). Ýmiss vinna hefur farið fram á vegum sveitarfélagsins þar sem 
lagt hefur verið faglegt mat á svæðið bæði fyrir undirbúning aðalskipulags og við undirbúning 
friðlýsingar og hverfisverndar, einnig hefur svæðið verið deiliskipulagt. 
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6.1.	Skýrsla	Náttúrufræðistofnunar.
Sveitarstjórn Bessastaðahrepps fór þess á leit við Náttúrufræðistofnun Íslands  árið 1995  um 
að vera ráðgefandi um afmörkun svæðis til friðlýsingar umhverfis Kasthúsatjörn. Í skýrslu 
Náttúrufræðistofnunar (Guðmundur A. Guðmundsson 1996) kemur  fram m.a. að nokkrir 
framræsluskurðir hafi verið dýpkaðir árið 1995 og við það hafi yfirborð Kasthúsatjarnar 
lækkað þannig að eftir það hafi það nánast verið í sömu hæð og yfirborð Bessastaðatjarnar. 
Í þessari skýrslu, sem fjallar um afmörkun svæðis til friðlýsingar umhverfis Kasthúsatjörn, 
kemur fram að Náttúrufræðistofnun leggur til að svæðið verði friðlýst að lögum sem friðland 
sem svo náði fram með lögum 2002 og fjaran norðan tjarnarinnar var friðlýst sem fólkvangur 
2002. 

Þar er ennfremur lagt til að ákv. skurðum verði lokað strax og síðan skurðum innan 50 metra 
radíuss frá tjörninni og svæðið girt af  á 50 m. svæði umhverfis tjörnina á meðan varptíma 
stendur 1. maí – 15. júlí  (sbr. reglur sem gilda um Ástjörn við Hafnarfjörð) með lítt áberandi 
rafmagngirðingum. Að utan þess tíma geti landeigendur beitt svæðið hóflega. Lagt er til 
að  lausaganga hunda verði bönnuð í nágrenni Kasthúsatjarnar allt árið þegar tjörnin er ekki 
ísilögð. Göngustígar verði lagðir utan girðingar að sunna og vestanverðu við tjörnina með 
útsýnisstöðum og fræðsluskiltum.

6.2.	Deiliskipulag	1998

Svæðið í kringum Kasthúsatjörn var síðan deiliskipulagt og samþykkt í sveitarstjórn 13. 
október 1998. Það var unnið af Ragnhildi Skarphéðinsdóttur landslagsarkitekt og Ögmundi 
Skarphéðinssyni arkitekt.  Í því er gert ráð fyrir að votlendið milli Jörvavegar og Kasthúsa-
tjarnar verði endurheimt og skipulagt sem friðland og útivistarsvæði. Markmiðið sé að auð-
velda almenningi aðgang að svæðinu til útivistar árið um kring í sátt við náttúru svæðisins og 
meta eigi þörf á aðstöðu fyrir gesti með upplýsingum um náttúrufar og sögu svæðisins. Koma 
upp kerfi stíga fyrir gangandi, hjólandi og hestamenn og endurskoða aðgengi og umferð í 
nágrenni tjarnarinnar. Í sambandi við endurheimt votlendisins leggja þau Ögmundur og 
Ragnhildur til að mokað verði ofan í skurði norðan Jörvavegar og mótaðar litlar tjarnir og 
pollar á svæðinu.  Einnig leggja þau til að bílastæði verði komið fyrir við suðurenda 
tjarnarinnar og útsýnispallur verði settur á Bárekseyrargrandann auk upplýsingaskilta og 
merkinga. 
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Mynd 20: Deiliskipulag Kasthúsatjarnarsvæðisins 1998.

6.3.	NÍ-04012		Gróður	og	fuglalíf	á	Álftanesi

Í júní 2004 kom út skýrsla Náttúrufræðistofnunar  „Gróður og fuglalíf á Álftanesi“ unnin 
af  Kristbirni Egilssyni, Guðmundi Guðjónssyni og Guðmundi A. Guðmundssyni að beiðni 
Sveitarfélagsins Álftaness vegna endurskoðunar aðalskipulagsins. Rannsóknirnar fólust í gerð 
gróðurkorts (1:5000), skráningu háplantna og úttekt á fuglalífi: varpfuglafánu, vetrarfuglum, 
fargestum og helstu fuglastöðum á Álftanesi. Einnig er sagt frá náttúruminjum og lagðar fram 
tillögur og komið með ábendingar um gróðurfarið, flóruna og fuglalífið. Þar segir m.a.  
„Álftanesið er allt vel gróið og gróður tiltölulega fjölbreyttur miðað við að landslag á ne-
sinu er flatt, þar eru t.d. engar hæðir og hvorki ár né lækir. Enn má finna villtan gróður og 
sumstaðar er gróður að ná sér upp eftir langa beit. Samtals voru skráðar 140 tegundir há-
plantna, auk ættkvíslar túnfífla á rannsóknasvæðinu.“ Þrjú svæði á norðanverðu Álftanesi eru 
talin hafa mikið gildi hvað varðar villtan gróður og er Kasthúsatjörn og nánasta umhverfi  eitt 
þeirra, þá setur vogskorin strönd Bessastaðatjarnar fallegan svip á landslagið og talin hafa 
mikið gildi.  



34

6.4.	Endurheimt	votlendis	við	Kasthúsatjörn,	Álftanesi

Skýrsla unnin af Arnóri Þór Sigfússyni vistfræðingi hjá VST, var unnin að beiðni um-
hverfisnefndar   sveitarfélagsins og gefin út í september 2007. Skýrslan er mjög ýtarlega og 
fjallar Arnór Þór um endurheimt votlendis milli Kasthúsatjarnar og norðurhluta Bessastaða-         
tjarnar. Þar er m.a. fjallað um hvernig landið hefur tekið breytingum við að framræsluskurðum      
fjölgaði sífellt. Í skýrslunni eru fyrri hugmyndum um endurheimt votlendisins gerð góð skil 
og gerðar tillögur að mismunandi útfærslum sem til greina kemur að framkvæma á næstu 
árum að hluta eða öllu leyti í áföngum.

6.5.	2010	International	Year	of	Diversity.	Countdown	2010	verkefnið 

Sveitarfélagið hefur frá árinu 2004 tekið þátt í samstilltu átaki norrænna sveitarfélaga til að 
stöðva tap á líffræðilegum  fjölbreytileika fyrir árið 2010 sem álitið er að sé að mestu leyti af 
mannavöldum.  (www.dirnat.no/2010-malet/). Unnið er að tveimur verkefnum á Álftanesi, an-
nað snýr að kríuvarpi í fólkvanginum Hliðstanga og hitt lýtur að endurheimt 
votlendis milli Kasthúsatjarnar og Bessastaðatjarnar.  Árangur allra norrænu verkefnanna 
verður kynntur sameiginlega á alþjóðavettvangi, sem hluti af 2010 markmiðunum. 
(http://www.countdown2010.net/)

7.	Staðhættir		

7.1.	Jarðfræði

Álftanes er láglent nes sem tengist landi með mjóum granda, Bessastaðagranda milli Skóg-
tjarnar að vestan og Lambhúsatjarnar að austan. Hæsti punktur nessins er Sviðholt þar sem 
bærinn stendur í um 15 metra hæð yfir sjó. Berggrunnur á Álftanesi er líklega allur úr grágrýti 
og stendur það upp úr jarðvegsþekjunni víða meðfram ströndinni.

Í aðalskipulagi Álftaness segir m.a. um jarðsögu Álftaness: „Á síðari hluta ísaldar, nánar 
tiltekið fyrir 12.300 árum, hófst kuldakast með framgangi jökla sem sjá má ummerki eftir á 
Álftanesi og er þetta kuldakast kallað Álftanesstigið. Í jarðfræði Þorleifs Einarssonar(ártal) 
segir svo: „Álftanesstigið. Fyrir rúmum 12.000 árum hafði jaðar meginlandsjökulsins hopað 
undan hlýnandi veðráttu inn fyrir núverandi strönd suðvestan-, vestan- og norðanlands. Um 
þetta leyti kólnaði skyndilega í veðri á ný, og gekk jökullinn þá fram og ýtti upp miklum jökul-
garði, sem rekja má frá Álftanesi – bæjaröðin þar stendur á þessum garði – yfir mynni Hval-
fjarðar hjá Kiðafelli, um Skorholtsmela í Melasveit og mynni hinna syðri Borgarfjarðardala. 
Sjórinn fylgdi jökulröndinni inn yfir láglendið, enda hafði jökulfargið þrýst landinu mikið 
niður.“ 
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„Þessi jökulurðargarður er mjög greinilegur á Álftanesi. Standa þar bæjarhús Kirkjubrúar 
og Brekku og hefur nokkurt íbúðarhverfi verið byggt á garðinnum vestan við Kirkjubrú. Talið 
er að Álftanes hafi allt verið undir sjó í ísaldarlok. Á næstu árþúsundum eftir að jökulfarginu 
létti hafi land síðan tekið að rísa. Á síðustu 3-5000 árum er land á höfuðborgarsvæðinu talið 
hafa verið að síga. Örnefnin Skógtjörn, Bessastaðatjörn og Lambhúsatjörn eru talin benda til 
þess að þar hafi áður verið ferskvatnstjarnir, þótt þær séu nú sjávarvíkur, en Bessastaðatjörn 
varð stöðuvatn um 1950 (1953) þegar stífla var gerð yfir Dugguós. Talið er að landsigið hafið 
verið 10-15 sm að meðaltali á öld síðustu 2.800 árin. Sumir telja landsigið hafa verið mun 
meira, eða 40-50 sm á öld“. (www.alftanes.is)  

7.2.	Gróður	

21. mynd: Gróðurkort af Kasthúsatjarnarsvæðinu (VB) byggt á  gróðurkorti Náttúrufræði-    
stofnunar af Álftanesi. http://www.ni.is

Náttúrufræðistofnun Íslands  gerði að beiðni sveitarstjórnar Álftaness, árið 2003, úttekt á  
gróðurfari og fuglalífi á Álftanesi. Markmið rannsóknarinnar var að afla gagna um gróður 
(gróðurkort og háplöntur) og fuglalíf (yfirlitskort um fugla, m.a. tegundir, fjöldi og stað-     
setning) á nesinu. Gróður- og jarðakort af Álftanesi, sem gefin voru út af Rala 1988, voru 
notuð sem grunnur að nýju gróðurkorti og færð inn á nýlegt myndkort af sveitarfélaginu. 
(Kristbjörn Egilsson o.fl.2003)
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Í Kasthúsatjörn:

Lófótur (Hippuris vulgaris) (Y4) vatnagróðurfélag
Gulstör  (Carex lyngbyei) (V1) við bakkana
Klófífa  (Eriophorum angustifolium) (V3) við bakkana
Mýrarstör-klófífa (U4) mýrargróðurfélag
Grös-starir (T5) deiglendisgróðurfélag

Á framræsta landinu sem áður voru tún:
Grös-blómjurtir (H12) í báðum endum skurðstykkja, (ríkjandi grös þar eru þar sem lág-      
vaxnar blómplöntur eins og brennisóley (Ranunculus acris), túnfífill (Taraxacum spp), túnsúra 
(Rumex acetosa), skarifífill (Leontodon autumnale) og lokasjóður (Rhinanthus minor).
Mýrastör-klófífa (U4) mýragróðurfélag
Gamalt tún, ekki hægt að nýta án endurvinnslu (R4).
Á nesinu norðan við Breiðaskurð: 
Mýrastör-klófífa (U4) t.d. mjaðurt (Filipendula ulmaria). 
Í litlum pollum sem ekki koma fram á kortinu vex lófótur. 
Meðfram flæðarmálinu er blómlendi þ.e. hávaxnar blómjurtir (L1) ætihvönn (Angelica      
archangelica) ríkjandi (Kristbjörn Egilsson o.fl. 2004)

7.3.	Veðurfar
Fyrstu veðurmælingar sem gerðar voru á Íslandi voru gerðar í Lambhúsum á Álftanesi á 
átjándu öld, en í dag fara engar veðurmælingar fram á Álftanesi.  Ekki er fáanleg vindrós 
af svæðinu en skoðuð var vindrós sem sýnir tíðni vindátta á Straumsvíkursvæðinu (sem er í 
næsta nágrenni og liggur svipað) fyrir árin 2002-2004 fyrir alla mánuði ársins. Af vindrósinni 
má lesa að suðaustlægar áttir eru algengastar en vestan og norðvestanáttir sjaldgæfar. Álftanes 
er umlukið sjó og er því loftslag mjög hafrænt. Snjólétt er og úrkomusamt eins og yfirleitt er á 
suðvesturhluta landsins, tiltölulega hlýtt að miða við að lítið sem ekkert skjól er á  nesinu. 

Myndir22: Vogskorin strönd Bessastaðatjarnar. Mynd 23: Akrasteinn. 
Ljósmyndir: Vigdís Bjarnadóttir 2009
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7.4.	Fornleifar

Aðeins tvær merktar fornleifar eru á Kasthúsatjarnarsvæðinu; ,,Akrasteinn: Stór steinn suður á 
túninu á Akrakoti. Honum fylgja þau ummæli, að hann megi ekki hreyfa, þá boði það missir,” 
segir í örnefnaskrá. Akrasteinn er um 300 m suðvestur frá Akrakoti 001. Hins vegar er “mýri 
sem liggur milli Akrakots og Landakots  og heitir Virki. “Mýrin hefur verið framræst og er nú 
þýfð hestagirðing. Í Álftaness sögu er sagt frá því að Tyrkir sigldu inn á Seyluna snemma 
sumars árið 1627. Þá voru þeir að koma úr ránsferð í Grindavík og ætluðu sér á land á 
Álftanesi. Herkænska höfuðsmannsins á Bessastöðum og þær fáu byssur sem komið hafði 
verið fyrir í Skansinum ollu því að ræningjarnir treystu sér ekki í land. Ennfremur segir: 
“Munnmæli á Álftanesi segja einnig frá því að móhraukar hafi verið í mýrunum og litið út frá 
sjó eins og öflugar varnir eða virki.” (A.Ó.B.1996/  Fornleifastofnun Íslands 2004)

8.	Andi	staðar		-	Genus	loci				

Skynjum og upplifum byggir m.a. á fysískum þáttum líkt og landslagi, gróðri, byggingum 
o.s.frv. Saga staðarins og merking hans fyrir almenning gegnir einnig stóru hlutverki í því 
hvernig við skynjum staðinn. Aukin þekking á sögu staðar getur því breytt hvaða hughrifum 
hann kallar fram. Mikilvægt er að skynja anda staðar og átta sig á því hvað gerir staðinn sér-
stakan þegar framkvæmdir eru skipulagðar. Varast ber að raska góðum anda staðar. Þess í stað 
ber að styrkja hann og reyna að laða fram allt það góða sem staðurinn hefur fram að færa. 

Kasthúsatjörn, fjaran og votlendið í næsta umhverfi hennar er náttúruperla í hugum             
margra Álftnesinga.Friðlýsingin ber vott um hvernig horft er til framtíðar með virðingu fyrir          
náttúrunni. Náttúrulegt svæði inni í miðjum bæ,  er ómetanlegt og mjög fágætt á Íslandi, hvað 
þá annars staðar í heiminum. Saga Álftaness er mikil og merkileg, því er andi staðar á þessu 
svæði ríkulegur, hann minnir á landlítil býli og fátækan almenning sem háðu erfiða lífsbaráttu 
og stöðuga baráttu við ágang sjávar gegnum aldirnar, mikla útgerð sem var á Álftanesi fram 
undir þar síðustu aldamót. Nábýlið við yfirvaldið á Bessastöðum markaði líka sín spor svo             
eitthvað sé nefnt. Óvenju fjölbreytt fuglalíf sem Álftanes er þekkt fyrir kristallast á þessu 
svæði. Ýmsar tegundir farfugla, sem drepa niður fæti vor og haust, koma þúsundum saman á 
svæðið. Falleg og fjölbreytt fjaran, kyrrlát tjörnin sem kúrir undir grandanum, engin truflun 
af umferð, útsýnið fagurt í allar áttir og sífellt ný upplifun í fjölskrúðugu fuglalífinu árið um 
kring sem gerir staðinn að sannkölluðu friðlandi. 
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9.	SVOT–	greining			   

Greining	á	sérstökum	þáttum	í	landslagi	(Simon	Bell)	    
Við greiningu svæðisins er annars vegar notast við svokallaða SVOT- aðferð sem byggist 
á að skilgreina styrkleika (strengths), veikleika (weaknesses), ógnanir (threats)og tækifæri 
eða möguleika (opportunities) svæða. Þessi greiningaraðferð er einföld og þykir gangleg við 
landgreiningu á útivistarmöguleikum. Styrkleiki og veikleiki svæðis eru veigamiklir þættir 
í skipulagsgerðinni og möguleikarnir oft tengdir utanaðkomandi þáttum. (Simon Bell 1997) 
Styrkleiki Kasthúsatjarnarsvæðisins felst mest í því hversu nálægt svæðið er byggð, með 
fjölbreyttu fuglalífi og áhugaverðu gróðursamfélagi. Hins vegar er gerð sjónræn greining á 
svæðinu. 

9.1.	Kasthúsatjörn		

Mynd 24:  Skýringaruppdráttur: Kasthúsatjörn                           

Kasthústjörn er um 1,2ha2 að stærð og liggur á norðvestanverðu Álftanesi og dregur nafn 
sitt af býlinu Kasthúsum, sem áður stóð við suðurenda hennar og er nú horfið (örnefnaskrá 
K.E. 1976).  Tjörnin myndaðist við að sjórinn rótaði upp sjávarkambi og myndaðist lítið 
lón með ísöltu vatni innan við hann. Áður en sjávarkamburinn, sem kallast Bárekseyrar-
grandi, var hækkaður átti sjórinn greiðan aðgang  og bar oft þang og þara inn í tjörnina, en nú 
flæðir ekki lengur saltvatn inn og lónið varð að tjörn. Frá henni liggur flatt votlendi til suð-                  
austurs í Bessastaðatjörn með fjölmörgum framræsluskurðum. Vatnshæð tjarnarinnar er c.a. 
0,5m.y.s. sjávarmál (fyrirhleðsla er við útfall í Breiðaskurð) og bakkar hennar eru lágir,  en 
votlendið milli Kasthúsatjarnar og Bessa-staðatjarnar er aðallega í 0 – 2m, mest 3m.y.s á 
uppfyllingum næst Norðurnesvegi.

Kasthúsatjörn
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Æskilegt verndarsvæði,  með Kasthúsatjörn og hluta Bessastaðatjarnar, milli 15 og 20ha, 
(Kristinn Guðmundsson, munnlegar heimildir) er að stórum hluta til í eigu sveitarfélagsins 
Álftaness. Nyrðri hlutinn er í einkaeigu og er nýttur til hrossabeitar. Syðri hluti 
Kasthúsatjarnar og svæðið sem áður voru tún umhverfis hana var gert að friðlandi árið 2002.  
Íbúða-byggðin nær alveg að suðurenda tjarnarinnar, en að norðanverðu er talsvert lengra í 
næstu íbúðabyggð. Umhverfi tjarnarinnar er talsvert raskað en engu að síður er hún lífrík og 
þekkt fyrir mikið og fjölbreytt fuglalíf. Vel grónir grasbalar liggja upp frá tjörninni 
sjávarmegin að stígnum. „Engjar“ er gamalt örnefni á grassvæðinu að norðaustanverðu við 
tjörnina. (örnefnaskrá K.E. 1976)

Styrkleikar: Vegna nálægðar við skólana á Álftanesi og höfuðborgarsvæðið allt er fræðslu- 
og útivistargildi Kasthúsatjarnarinnar og svæðisins sem heildar mjög mikið. Tiltölulega hár 
grandinn veitir gott skjól fyrir norðanáttinni og svæðið liggur vel við sólu.  Kasthúsatjörn 
er margrómuð fyrir fjölbreytt lífríki og mikið fuglalíf, vor, sumar og haust. Einkum eru það 
andfuglar og vaðfuglar sem þar halda til og verpa á bökkum tjarnarinnar og í nágrenni hennar. 
Hún er viðkomustaður farfugla vor og haust. Sjaldgæfar varptegundir s.s. gargönd eru árvissar 
við tjörnina og erlendir flækingsfuglar eru þar tíðir. Á veturna er tjörnin stundum ísilögð og er 
þá vinsæll staður til leikja og skautaiðkunar fyrir unga fólkið á Álftanesi eins hafa hestamenn 
gaman af því að þeysa um á ísnum. 

Veikleikar: Við skipulagningu Kasthúsartjarnarsvæðisins sem útivistarsvæðis þarf að miða 
við að svæðin geti haldið megineinkennum sínum til framtíðar og að vistkerfi geti gengið í 
arf milli kynslóða – sjálfbær þróun. Votlendissvæði er afar viðkvæm landslagsgerð gagnvart 
átroðningi. Nálægðin við búðabyggðina er bæði veikleiki og styrkleiki. Byggðin nær alveg 
að suðurenda tjarnarinnar sem skapar meiri nálægð og umferð. Mengunarhætta meiri fyrir 
bragðið. Gæta þarf að því að halda vatnsborði stöðugu. Hækkun verður á vatnsborði vegna 
endurheimtar votlendisins um ca 30 sm og má reikna með að eitthvað af gróðri við vatns- 
bakkana fari í kaf, eða færi sig smám saman til. 

Ógnanir: Mikilvægt er að takmarka alla umferð á varptíma frá 1. maí til 1. júlí við ákveðna 
staði við tjörnina sbr. friðlýsingarskilmála. Hægt er að stýra umferð gesta um stíga og með 
upplýsingaskiltum að vissu marki. Votlendisgróðurinn umhverfis tjörnina er mjög viðkvæmur 
gagnvart átroðningi. Lausaganga hunda er bönnuð á svæðinu og umgangur heimiliskatta     
skapar sífellda hættu í varpinu.  Nálægðin við byggð skapar ákveðna mengunarhættu en 
virðist ekki trufla fuglana sbr. mynd 25 af álft sem sækir heim að húsunum við tjarnarendann.

Mynd 25,26: Álftir eru gæfar og sækja heim í húsagarða við enda tjarnarinnar. Ljósmynd: 
Vigdís Bjarnadóttir 2010.
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Tækifæri: Fjölbreytt votlendi og góðir möguleikar á endurheimt. Kasthúsatjörnin og umhverfi 
hennar er mjög fallegt útivistarsvæði. Skjólgott fyrir norðanáttinni og býður upp á töluverða 
möguleika til útivistar. Gott aðgengi er að svæðinu fyrir akandi, gangandi og hjólandi um-
ferð og því auðvelt að skapa góða aðstöðu til fræðslu fyrir skóla, fuglaskoðara og alls kyns 
ferðahópa. Með nýju bílastæði, stígum, brúm, útikennslustofu og fuglaskoðunarhúsi skapast 
skemmtilegt útivistar- og fræðslusvæði, en gæta þarf að valda ekki truflun á fuglalífi. 

9.2.	Votlendið		

Mynd 27:  Skýringaruppdráttur: Votlendissvæðið milli 
Kasthúsatjarnar og Bessastaðatjarnar.                          

Raskað votlendi telst öll mýrin sem liggur milli Kasthúsatjarnar og Bessastaðatjarnar.A.m.k. 
átjan framræsluskurðir skera landið þvert og endilangt. Yfirborð vatns í skurðunum þar sem 
land liggur lægst er svipað og í Bessastaðatjörn sem þýðir að hlutverk þeirra sem framræs-
luskurða er ekki lengur fyrir hendi, hefur því óveruleg áhrif á vatnsstöðuna. Þeir ganga líka 
smám saman úr sér og það dregur úr þurrkmættinum.  Æskilegt er talið að reynt verði að 
endurheimta svæði sem liggur á bilinu 15-20 ha, (munnlegar upplýsingar: Kristinn 
Guðmundsson formaður skipulags- og byggingarnefndar). Stærð svæðisins fer auðvitað eftir 
því hvað skal telja með. Kasthúsatjörnin og friðlandið er 1,2ha. Stærstur hluti er í eigu sveitar-
félagsins en annað í einkaeigu. Hæð landsins er 0-2m ys. (mest 3 m ys. á uppfyllingu í suð-
austurhluta) Engjar er gamalt örnefni á svæðinu við norð-austan verða tjörnina, Virki er nafn 
á sunnanverðu svæðinu vestan Jörvavegar, en þar (við Jörvaveg) er bærinn með áhaldahús og 
ýmsa aðstöðu og Glerhallardý er nafn á svæðinu nær Bessastaðatjörninni. 

Engjar

Virki

Torfholt

Borgarhóll

Glerhallardý
Breiðiskurður
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Töluvert af jarðefni hefur  verið komið fyrir á því svæði næst Norðurnesveginum. Torfholt 
heitir svo nesið sem gengur út í Bessastaðatjörn. (örnefnaskrá K.E. 1976). Tanginn heitir 
Langi. Jörvavegur nefnist leiðin sem liggur yfir mýrina frá Norðurnesveginum og tengir 
byggðina nyrst á nesinu við aðalbyggðina. Áður lá vegurinn eftir Bárekseyrargrandanum en 
var fluttur á áttunda áratugnum. Ástæðan fyrir því er að vegurinn var oft ófær vegna ágangs 
sjávar. Fallegt útsýni er af Jörvaveginum til allra átta. Meðfram honum að vestanverðu liggur 
göngu- og hjólastígur sem er hluti af stígakerfi bæjarins.

Styrkleikar: Aukin fjölbreytni í landgerð á svæðinu. Þar  eru nú nokkur gróðurfélög. Næst 
byggðinni og nyrst, þ.e. á báðum endum skurðstykkjanna eru grös-blómjurtir (H12), þar sem 
lágvaxnar blómplöntur eins og brennisóley, túnfífill, túnsúra, skarifífill og lokasjóður eru 
ríkjandi ásamt grösum. Mýragróðurfélagið mýrastör-klófífa (U4) er stærst að flatarmáli en þar 
er einnig gróðurfélagið gamalt tún, ekki hægt að nýta án endurvinnslu (R4). Á nesinu norðan 
við Breiðaskurð  (Torfhóll) er mýri sem aldrei hefur verið ræst fram. Þar er mýrastör-klófífa 
(U4) ríkjandi gróðurfélag en vegna beitarfriðunar er mýrin orðin rík af blómplöntum eins 
og t.d. mjaðurt. Í litlum pollum sem ekki koma fram á gróðurkortinu vex lófótur. Meðfram 
flæðar-málinu er blómlendi þ.e. hávaxnar blómjurtir (L1) þar sem ætihvönn er ríkjandi. (Krist-
björn Egilsson o.fl.2004)

Vogskorin strönd Bessastaðatjarnar setur mjög fallegan svip á landslagið og er talin hafa 
mikið gildi.  Votlendi eru mikilvæg vistkerfi sem fylgja ýmsar plöntu-og dýrategundir sem 
ekki þrífast á þurrara landi. Mikið og fjölbreytt fuglalíf er í votlendi. Eftir að hefðbundinn 
landbúnaður hefur lagst af og notkun landsins hefur breyst smám saman og hefur gróður verið 
að færast nær því sem var. Sé framræstu landi breytt í ræktarland er það yfirleitt sléttað og oft 
er sáð í það nýjum grastegundum og áburður borinn á.Svæðið er aðallega notað til hrossa-
beitar í dag.

Mynd 28:  Votlendið milli Kasthúsatjarnar og Bessastaðatjarnar. Ljósmynd Vigdís Bjarnadót-
tir 2010.

Veikleikar: Við framræslu votlendis hverfur að mestu eiginleiki landsins að geyma og miðla 
vatni.Við breytingu á nýtingu landsins í hefðbundnum landbúnaði breytist gróðursam-         
setningin, sáð er fyrir nýjum tegundum, votlendistegundir hopa, smádýralíf breytist, kjörlendi 
ýmissa fuglategunda glatast. Votlendið er erfitt yfirferðar vegna bleytu og ótal 
framræsluskurða. Hefðbundnar aðferðir við stígagerð duga ekki. Gera þarf bryggjur eða 
timburstíga ca 20-25 sm háa þar sem blautt er. Votlendið nær yfir nokkuð stórt svæði og rak-
inn er í raun nógu mikill á því til að þetta kallist mýri. Huga þarf að fuglalífinu og skapa frið 
fyrir þá á varptíma. 
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Allt grjót hefur verið tínt úr landinu. Vatnsrás (lokuð) liggur um Breiðaskurð út í Bessa-
staðatjörn gegnum óbeint ræsi undir Jörvavegi. Fuglar synda ekki gegnum ræsi nema þeir sjái 
í gegn, en mikilvægt er til að tenging tjarnanna virki að þeir geti synt á milli þeirra. Fram-
ræsluskurðirnir skapa ákveðnar beinar reglulegar línur sem eru ónáttúrulegar og falla illa að 
landslaginu.

Ógnanir.: Af öllu samanlögðu lífrænu kolefni í jarðvegi jarðar, er 20 til 30 prósent eða meira 
geymt í votlendi og er votlendið  því viðkvæmt gagnvart tapi aftur út í andrúmsloftið ef 
loftslag hlýnar eða verður þurrara.  

Tækifæri: Hægt er að stífla og moka ofan í skurðina, færa landslagið til fyrra horfs og bleyta 
upp mýrarflákana með því að auka vatnshæðina á svæðinu og viðhalda því votlendissamfélagi 
sem þar þreifst áður. Með því að forma tjarnir með hólmum í vatnsrásunum er hægt að auka 
fuglalífið enn meira og veita varpfugli og ungum nauðsynlegt öryggi og skjól. 

Mynd 29: Ný form á hólma og vatnsrás austan Jörvavegar og grunnar tjarnir formaðar að 
vestanverðu. Tússskissa: Vigdís Bjarnadóttir.
Mynd 29a : Ræsi við Breiðaskurð, fuglar synda ekki gegnum svona ræsi.Ljósmynd: Vigdís 
Bjarnadóttir (2010)

Jörvavegur

Hægt er að útbúa tvo stóra hólma austan við Jörvaveg í Bessastaðatjörn með því að moka 
ofan í hluta skurðanna og forma náttúrulegar línur í aðra.  Einnig má planta ýmsum íslenskum 
plöntum í tjarnarbakkana, t.d. gulvíði, lófót, tjarnarstör, klófífu, hófsóley og loðvíði sem auka 
við búsvæði fuglanna. Einnig má bæta svolitlu af grjóti hér og þar á svæðið, en það hefur 
í aldanna rás allt verið týnt úr landinu og flutt í sjóvarnargarða. Með þessu móti má endur-
heimta votlendið að hluta eða öllu leyti með tímanum. Hægt er að byggja timburgöngustíga 
(plankabrýr) á stultum til að auðvelda fólki að komast um svæðið. Slíkir stígar eru skemmtileg 
tilbreyting frá hefðbundnari stígum og eykur upplifunarmöguleika. 
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Útskot fyrir 2-3 bíla á Jörvavegi til austurs mun skapa aukna möguleika á fuglaskoðun, fuglar 
hræðast ekki bíla eins og fólk. Fræðslugildi votlendis er töluvert  og má koma fyrir upp-
lýsingaskiltum um gróðurinn, fuglana og kolefnisbindingu votlendisins við göngustígana. Ef 
breytingar verða á svæðinu við það að fyrirstaða verður sett upp í Breiðaskurði er hugsanlegt 
að varpsvæði einhverra móafugla glatist en votlendisfuglar koma þá í staðinn.

Vöktun: Mat á árangri. Kjörið tækifæri til fræðslu er að vakta svæðið, greina það eins og það 
er fyrir framkvæmdir og fylgjast síðan með vatnsstöðu, gróðurframvindu og fuglalífi. 
Endanlegt mat á því hvort framkvæmdin um endurheimt votlendis hefur heppnast er að 
fylgjast með mismunandi flokkum endurheimtarinnar og hvernig tekist hefur til. 

Hins vegar þarf að taka tillit til þess að þetta ferli tekur allt langan tíma, en mikilvægt að 
skilgreina takmark hinna ýmsu þátta svo hægt sé að meta þá og gera lagfæringar á fram-      
kvæmdinni reynist þær nauðsynlegar. Þannig að aðaláherslan er líklega á vatnsstöðunni, 
endurnýju/vexti mýrarinnar og breytingu á fugla- og lífríki. (Wheeler, B.D. & S.C. Shaw, 
1995.)

Binding kolefnis: Við vöxt taka jurtir til sín koltvísýring úr andrúmslofti. Við niðurbrot 
jurtaleyfa skilar koltvísýringurinn sér út í loftið aftur. Í mýrum sem hafa háa jarðvatnsstöðu er 
þetta niðurbrot hægara og leiðir það af sér að með tímanum safnast jurtaleifar upp og mynda 
mólög. Svona votlendi geyma mikið magn kolefnis og allar breytingar í kolefnisbúskap 
þessara vistkerfa eru mikilvægar á hnattræna vísu.  Við framræslu votlendis fer kolefni að 
losna úr framræstu svæðunum sem nemur 1,1 tonni af kolefni á hektara á ári samkvæmt 
viðmiðunargildum vísindanefndar SÞ um loftslagsbreytingar, IPCC. Samkvæmt hérlendum 
rannsóknum á vegum Landbúnaðarháskóla Íslands (Hlynur Óskarsson 2007) getur losunin 
numið allt að 2-4 tonnum af kolefni á hektara. 

Myndir 30, 31,32: Framræsluskurðirnir. Ljósmyndir: Vigdís Bjarnadóttir 2010
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Við endurheimt votlendis snýst aftur á móti þessi þróun við og losun stöðvast og binding 
verður  um 0,2 tonn af kolefni á hektara. Því verður viðsnúningur u.þ.b. 1,3 tonn af kolefni á 
hektara á ári. Þannig að af þessu svæði sem æskilegt er að endurheimtin nái til sem er á bilinu 
15-20 hektarar, gæti binding kolefnis orðið milli 19,5 -22 tonn af kolefni á ári skv. reglum 
IPCC.

9.3.	Göngu-	hjóla-	og	reiðstígar	á	Bárekseyrargranda		

Göngustígurinn liggur áfram út á norður-nesið er hluti af strandstígakerfinu sem liggur með 
strandlínu allra bæja á höfuðborgarsvæðinu og er kallaður „blái borðinn“. Bárekseyrargrandi 
heitir eftir gömlu býli sem þar var og hét Bárekseyri. Það er nú horfið með öllu vegna ágangs 
sjávar. Áður fyrr lá vegurinn út á norður-nesið eftir grandanum en var fluttur niður í mýrina á 
áttunda áratugnum. Hjóla- og reiðstígar liggja samhliða göngustígnum.

Styrkleikar: Breiður stígur (aðalstígur 2-2,5m) sem liggur í norður meðfram Kasthúsa-
tjörninni eftir Bárekseyrargrandanum í góðu skjóli við grjótgarðinn og goluna frá sjónum. 
Fallegur grjótgarður og gróður (baldursbrá, fjörukál, tágamura, sóleyjar og fl.) er við 
göngustíginn. Útsýnið yfir tjörnina og fuglalífð er mjög fallegt. Mjög víðsýnt er af stígnum til 
norðurs og austurs t.d. yfir Bessastaðatjörn og til forsetasetursins á Bessastöðum. Allur fjalla-
hringurinn blasir við. Stígurinn er mikið notaður allt árið um kring.

Mynd 33:  Skýringarupp-
dráttur: Göngu- hjóla- og 
reiðstígar eftir 
Bárrekseyrargranda.

Bárrekseyrargrandi
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Veikleikar: Tengingu vantar frá þessum stíg yfir á stíginn sem liggur meðfram Jörvavegi. 
Vegna þess hve grjótgarðurinn er víða hár er útsýni af stígnum ekkert ofan í fjöruna, sem er 
friðlýst og ákaflega falleg. Fjaran og strandlengjan öll hefur almennt mikið útivistargildi er 
t.d. tilvalin vettvangur til kennslu og rannsókna hvers konar og verður því að vera aðgengileg. 
Garðurinn er erfiður yfirferðar fyrir marga hópa vegna þess hve stórgrýttur hann er. Nauðsyn-
legt er að gera tröppur eða steinþrep ofan í fjöruna af garðinum. Gróft yfirborðsefni er í 
stígnum sem hentar ágætlega í reiðstíg en er algjörlega ófær fyrir fólk í hjólastól og erfitt er 
að hjóla eftir honum, sem þýðir að hjólað er frekar á grasinu meðfram stígnum.Bundið slitlag 
þarf að setja á stíginn.   

Ógnanir: Ágangur sjávar, sem sífellt hefur verið að brjóta af landi Álftaness er ástæðan fyrir 
nauðsynlegum og öflugum sjóvarnargarði. Staðsetning og lega stígsins tekur mið af því að 
valda sem minnstu raski á viðkvæmri náttúru svæðisins, sérstaklega varplandi fuglanna.  Á 
Bárekseyrargranda  hafa verið kaffærðir sandfláka r með jarðvegsfyllingu sem voru mikilvægt 
búsvæði vaðfugla. (Guðmundur A. Guðmundsson 1996a). 

Tækifæri: Með því að gera aðgengið betra má gera upplifunina meira spennandi. Fyrst og 
fremst með því að hafa þennan aðalstíg (aðalstígur: breidd 200-400cm) með bundnu slitlagi til 
að auðvelda öllum aðgengi, gangandi, hjólandi og fólki í hjólastól, reiðstígur getur auðveld-
lega verið til hliðar við hann. Auka má upplifunina af stígnum með því að koma fyrir skábraut 
upp að grjótveggnum svo að sjáist yfir hann og  hafa steyptar tröppur niður í fjöruna. Koma 
má fyrir áningarstöðum (bekkjum og fræðsluskiltum um fugla og gróður) við gangstíginn, 
undir grjótgarðinum, þannig að fólk geti sest niður í skjóli móti sólu og notið útsýnisins.
Sökum legu og breiddar er stígurinn heppilegur sem aðalstígur um svæðið sem aðrir minni 
stígar gætu legið út frá. Mjög gott væri að koma vatnshana fyrir við aðalstiginn. Umferð 
vélknúinna ökutækja er bönnuð á aðalstíg nema í neyðartilvikum og vegna viðhalds.    

9.4.	Fjaran	

Myndir 34,35,36: Fjaran neðan við Kasthúsatjörn. Sjórinn hefur brotið mikið land af Álftane-
si. Á fjöru sést hvar hálflendan Bárekseyri var áður en hún hvarf alveg vegna ágangs sjávar 
um miðja 18. öld. Sjórinn hefur brotið svo mikið land að 7 jarðir eru horfnar af norðanverðu 
nesinu. Fjær sést á Hrakhólma,  þar sem áður voru tveir hólmar eru aðeins smá sker í dag. 
Ljósmyndir Vigdís Bjarnadóttir 2009.
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Fjara er nafnið á breytilegum mörkum lands og sjávar. Þar sem sjávarfalla gætir verður þessi 
ræma ýmist breiðari eða mjórri en ella. Í fjörunni mætast tveir ólíkir heimar, land og haf. 
Vistkerfið er margbreytilegt, þar er að finna búsvæði fjölbreytilegra lífvera. Fjaran er vinsælt 
útivistarsvæði fyrir alla aldurshópa hvort sem um er að ræða leik, fræðslu, rannsóknir eða 
slökun. Umhverfi fjörunnar er mjög misjafnt og er henni því skipt niður í ákveðna flokka eftir 
gerð þeirra. Vistkerfi fjörunnar er afar viðkvæmt fyrir utanaðkomandi raski og mengun.  
Fjörur eru margvíslegar að gerð til dæmis eftir gerð undirlags, halla og brimasemi, seltu, 
hitastigi sjávar. Það eru klettafjörur, malarfjörur, hnullungafjörur, sandfjörur og leirur. Brim 
og undirlag hefur líklega langmest áhrif á hvers konar lífríki er að finna í fjörunni. 
Umhverfið í fjörunni er sífelldum breytingum undirorpið. Fjaran er á mörkum lands og sjávar 
og sjávarföllin valda því að stundum er hún undir sjó og stundum upp úr sjó. Umhverfið er því 
mjög óstöðugt og gerir kröfur til aðlögunarhæfni þeirra lífvera sem þar búa. Fjörur eru 
margvíslegar að gerð og má flokka þær niður með tilliti til ráðandi umhverfisþátta, eins og 
sjávarfalla, halla og lögunar, brims, gerð undirlags og kornastærðar, seltu og landfræðilegrar 
legu. (Erlingur Hauksson, 1984)
        

Mynd 37: Skýringar-
uppdráttur: Fjaran.    
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Styrkleikar: Fjaran var friðlýst árið 2002 ásamt Kasthúsatjörninni. Markmið með frið-      
lýsingunni er að tryggja landsvæði til útivistar og almenningsnota. Mikil lífsgæði fólgin í því 
fyrir þéttbýlisbúa að eiga þess kost að njóta náttúrugæða og umhverfis sem er ómanngert að 
mestu leyti. Velþekkt eru tengsl náttúru og friðlýstra svæða við heilsu, vellíðan og útivist. 
Fjaran og aðliggjandi sjávarsvæði eru sérstaklega falleg og áhugaverð til náttúruskoðunar svo 
sem fugla- og fjöruskoðunar og því ákjósanleg til útikennslu. 

Veikleikar: Aðgengi að fjörunni er alls ekki nógu gott. Mikill sjóvarnargarður hefur verið 
reistur ofan á Bárekseyrargrandanum og meðfram strandlínunni og ekkert aðgengi að fjörunni 
nema brölta yfir hann sem er ekki á allra færi. Það er ekki hægt að hafa skarð í garðinn sem 
myndi veikja hann, því verður að útbúa aðgengi á annan hátt. 

Ógnanir: Sífelld mengunarhætta er við allar fjörur landsins. Mjög til bóta er að  öllu skolpi 
verður dælt um sjólögn yfir Skerjafjörð til Reykjavíkur, þaðan sem það berst að hreinsistöð 
við Ánanaust, fjaran verður þá tiltölulega hrein. Sjórinn hefur brotið mikið af landi 
Álftaness gegnum aldirnar og öflugar sjóvarnir því mikilvægar. Stórgrýttur varnargarðurinn 
er illur yfirferðar. Vistkerfi fjörunnar er afar viðkvæmt fyrir utanaðkomandi raski og mengun. 
Mikil umferð getur haft áhrif á fuglalíf. 

Tækifæri: Fjaran, Kasthúsatjörnin og votlendið mynda sem heild mjög fjölbreytt og 
skemmtilegt útivistarsvæði fyrir alla aldurshópa á tiltölulega afmörkuðu svæði. Góðir 
möguleikar eru á að nýta svæðið til útikennslu. Mikið og fjölbreytt fuglalíf er í fjörunni sem 
býður upp á möguleika fyrir fuglaskoðara. 
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10.	Sjónræn	greining	frá	punkti	á	Kasthúsartjarnarsvæðinu.
	(P.	Stahlschmidt)

 

A 

B 

C 

D 

Mynd: Greiningarsvæðið og útsýnispunktar. 

A.Mynd A1. Sjóvarnargarðurinn myndar öfluga sterka línu og rúmtak meðfram ströndinni og 
skermar af Kasthúsatjörnina og votlendið  frá sjónum. 

Mynd A2. Ef horft er í norðvestur blasir Snæfellsjökull við handan við Faxaflóann.

Mynd A3. Ef horft er í suðaustur blasir við fjölbreytt landslag; landið innan garðsins milli 
Kasthúsatjarnar og Bessastaðatjarnar sem er flatt og markast af stórum tjarnarsvæðum 
með votlendi á milli. Forsetasetrið (kennileiti) trónir á jökulgarðinum handan Bessastaða-           
tjarnarinnar. Jökulgarðurinn sem Bessastaðir standa á og Bárrekseyrargrandinn  ramma inn 
flatlend tjarnarsvæðin á vissan hátt og gefa þeim ákveðna rýmismynd. Lengra í burtu sér upp  
byggðina í Setbergslandinu í Hafnarfirði og svo sér til  Bláfjalla og Heiðarinnar hárrar  í 
fjarska. 

Mynd A4. Í norðri blasir falleg fjaran við handan grjótgarðsins, ef augað fylgir strandlínunni 
leiðir hún okkur að byggðinni í Reykjavík handan Skerjafjarðarins og áfram að Esjunni sem 
lokar myndinni með sinni sterku mynd. Höfuðborgarsvæðið er á víðáttumiklu flatlendi sem 
Esjan, Bláfjöllin og fleiri fjöll ramma inn þó í fjarska séu.
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Mynd A4. Í norðri blasir falleg fjaran við handan grjótgarðsins, ef augað fylgir strandlínunni 
leiðir hún okkur að byggðinni í Reykjavík handan Skerjafjarðarins og áfram að Esjunni sem 
lokar myndinni með sinni sterku mynd. Höfuðborgarsvæðið er á víðáttumiklu flatlendi sem 
Esjan, Bláfjöllin og fleiri fjöll ramma inn þó í fjarska séu.

B. Mynd B1. Þegar litið er til norðus frá staðsetningu B sem er við suðvesturhorn Kasthúsat-
jarnar ber við augu langur göngustígurinn eftir Báreskeyrargrandanum. Hann liggur milli 
tjarnarinnar og grjótgarðsins, sem myndar ákveðið rúmtak í landslaginu og fylgir honum 
norður eftir nesinu og nýtur skjóls af honum fyrir norðanáttinni. Göngustígurinn og grjót-
garðurinn mynda sterkar línu í landslaginu sem toga augun í átt að ákveðnum punkti í sjón-
deildarhringnum (Esjunni). Fallegur gróður meðfram stígnum, tjörnin og fuglalífið eykur 
upplifunargildi. Göngustígurinn er hluti af „Bláa borðanum“ sem er net göngustíga meðfram 
strandlengu alls höfuðborgarsvæðisins.
Mynd B2. Í suðri blasir við endi Kasthúsatjarnarinnar  og opið svæði sem nýtt er í dag sem 
bílastæði. Byggðin sem nær alveg að göngustígnum sem tengist Norðurnesvegi. Mikill gróður 
og fuglalíf einkennir Kasthúsatjörn og virðist nálægð húsanna ekki trufla það. 

C1

C3

C2
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C. Mynd C1. Þegar horft er frá sjónarhorni C sem er við suðurenda Kasthúsatjarnarinnar í 
norður blasir tjörnin við og norðan við hana kúrir byggðin á norður-nesinu. Ef fylgt er 
bugðóttri strandlínu tjarnarinnar bera augun sjónir að byggðinni. Tjörnin er um 1,2ha að 
stærð. Þekkt fyrir fjölbreytt lifríki og fuglalíf. Hún markar ákveðna stóra heild. Aflíðandi 
bakkar hennar að norðvestanverðu teygja sig upp að grjótgarðinum ramma hana frá sjónum 
og skapa skjól fyrir norðanáttinni.  Fögur fjallasýn er frá þessum stað og Esjan lokar mynd-
inni í norðri. Mynd C2. Sama sýn er í fjarska og í mynd c1. Framræsluskurðir skera beinar 
ónáttúrulegar linur langs og þvers í landslagið. Grónir skurðirnir, með fjölbreyttum votlendis-
gróðri, skipta landinu í mismunandi stórar landspildur sem nýttar eru eingöngu til hrossa-
beitar. Mynd C3 Sýnir nálægð byggðarinnar við Kasthúsatjörnina, einungis göngustígurinn er 
milli lóðanna og tjarnarinnar. 

D.  Mynd D1. Séð til suðausturs af útsýnisstað D sem er á Jörvavegi, rétt við Breiðaskurð sem 
er nafnið á vatnsrásinni sem tengist við Kasthúsatjörn. Vogskorin strönd Bessastaðatjarnar er 
ákaflega falleg. Grónir bakkar á misbreiðum vatnsrásum og hólmum með jölbreyttum vot-
lendisgróðri gefa staðnum aukið upplifunargildi ásamt fjölskrúðugu fuglalífi. Vatn og gróður 
og útsýni hefur ætíð mikið gildi á útivistarsvæði. Garðabær og Bláfjöll sjást i fjarska.
Mynd D2. Framræsluskurðirnir eru áberandi ónáttúrulegar línur á votlendissvæðinu milli 
tjarnanna.Skurðirni skera landið í ákveðnar heildir sem nýttar eru til hrossabeitar. Grónir 
bakkar og fjölbreyttur votlendisgróður skapar fuglum mikilvægt skjól fyrir vargi. 
Mynd D3 . Jörvavegur myndar ákveðna beina línu gegnum allt svæðið og skiptir 
votlendissvæðið í tvennt. Malbikaður göngustígur liggur samsíða honum.
Mynd D4 Álagablettur: Akrasteinn er í mýrinni skammt frá Jörvavegi og göngustígnum. 
Mynd D5 Stutt er í strætisvagnabiðstöð við Jörvaveg. 

D1 D2

D3 D4 D5
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11.	Niðurstöður		–		tillögur	og	útfærslur						
     
Tillögur mínar um endurheimt votlendisins við Kasthúsatjörn byggi ég á  friðlýsingar-
skilmálunum og rannsóknum sem gerðar hafa verið, ásamt niðurstöðum úr greiningum mínum 
á svæðinu. Ég vona að þær verið í sátt við umhverfið, jafnvægi verði milli heilleika og fjöl-
breytni, breytingarnar á landslaginu skapi aukin fagurfræðileg gæði og andi staðar sé virtur. 
11.1.Undirbúningur endurheimtar og aðgerðir. Mikilvægt er að undirbúa endurheimt vel 
og  sátt þarf að ríkja um fyrirhugaðar aðgerðir. Við endurheimt votlendis er reynt að skapa 
aðstæður sem færa framræst land í átt að því sem áður var og endurheimta þær aðstæður sem 
skópu lífsskilyrði fyrir ákveðinn gróður og dýralíf sem þar ríkti áður. Smám saman ætti 
endurheimt votlendi að binda kolefni í stað þess að losa það út í andrúmsloftið og önnur 
virkni að færast til fyrra horfs. Tímasetning á framkvæmdum er best upp úr varpi í júlí fram í 
ágúst. Ekki er hentugt að framkvæma að vori og ekki of seint að hausti (Hlynur Óskarsson 
munnlegar upplýsingar). 

Best er að notast við  létta gröfu við framkvæmdirnar til að forðast að þjöppun jarðvegs verði 
of mikil  því votlendið er viðkvæmt. Moka þarf yfirborðslaginu upp úr skurðum og setja 
ofan á fyllingar þegar búið er að fylla í skurðina. Ekki er mikið um upprunalegan uppgröft úr 
skurðunum til að nota í fyllingar. Það hefur verið jafnað út þegar landið var sléttað fyrir tún-
rækt. Fylgjast þarf grannt með því landi sem verið er að endurheimta og meta hvort 
eitthvað muni fara forgörðum. Kanna þarf streymi vatns og íhuga hvort skurðafyllingar, stíflur 
eða garðar standist álag í leysingum og stórrigningum. Gæta verður að umferð búpenings og 
manna og sporna við slysahættu. Æskilegt er að vakta landið næstu ár og skrá helstu einkenni 
í lífríki svo hægt sé að fylgjast með árangri. (Nefnd landbúnaðarráðuneytisins um endurheimt 
votlendis, 2006).

Mynd 38:  Vatnsborðið í tjörninni og votlendissvæðinu norðan Jörvavegar er haldið  um 100 
sm hærra en vatnsyfirborðinu í Bessastaðatjörn.Tússskissa: Vigdís Bjarnadóttir
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Við endurheimt votlendis þarf yfirleitt að hækka vatnsstöðu. Við vötn og tjarnir getur nægt að 
stífla útfallsskurð. Stíflur má gera úr jarðvegi, torfi, grjóti, timbri og öðru tiltæku efni sem 
fellur vel að umhverfinu. Þegar mýri er endurheimt er oft spurning hvort nóg sé að stífla  
skurði eða hvort moka eigi ofan í þá líka. Þegar framræsluskurðirnir eru stíflaðir og mokað er 
ofan í þá, er skáskornu torfi (streng)  komið fyrir neðst í skurðunum á 20-50 metra millibili til 
að hefta vatnsrásina svo jarðvegur fljóti ekki í burtu ef rennsli eykst. 

Mynd 39:   Litlar grunnar tjarnir og vatnsrásir formaður í stöllum til að auðvelda gróðri að 
festa rætur. Hólmar á milli. Tússskissa Vigdís Bjarnadóttir

Þegar grunnar litlar tjarnir með vatnsrásum á milli eru útbúnar eftir að mokað hefur verið ofan 
í skurði er best er að skilja eftir hnausa úr torfi, (eða grafa í kringum þúfur og grjót) í tjörninni 
eða vatnsrásinni,  þar sem gróður er fyrir og nýr gróður er fljótur að festa rætur. Einnig má 
bæta við grjóti til að gera hólma stöðugri og skjólbetri.  Gott er að grafa niður ca 30 sm á ská 
og hafa sillu þar og síðan aftur niður 30- 50sm (jafnvel grynnra). Vatnaplöntur eins og hóf-
sóley, ætihvönn og tjarnarstör o.fl. geta fljótt náð að festa sig í bökkunum þannig. Bakkarnir 
þurfa helst að vera sem mest grónir svo ekki myndist rof.  Áhrif vatnsins á umhverfið ofan 
vatnsborðs eru einnig mikil þar sem virk landmótun við strendur fer af stað. Öldur rjúfa bakka 
einkum á svæðum þar sem er aðdrag móti ríkjandi vindáttum. (Olga Kolbrún Vilmundar-    
dóttir 2008). Vatnshæð í tjörn má líka stjórna með útfallsröri gegnum stíflu.  Mikið atriði að 
hafa gróður við tjarnirnar sem skapar skjól fyrir fuglana til að verjast vargi. Gæsir og álftir eru 
í sárum og ófleygar ákveðinn tíma á ári. Eins þarf að verjast heimilisköttum sem vilja sækja í 
varpið.

11.2.Skipulagning	útivistarsvæðis. 

Skipuleggja þarf og aðlaga útivistarsvæðið til að gera það aðlaðandi fyrir markhópana. Við 
skipulagninguna þarf að miða við að svæðin geti haldið megineinkennum sínum til framtíðar 
og að vistkerfi geti gengið í arf milli kynslóða – sjálfbær þróun. 
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Það skiptir miklu máli að skipulag og rekstur útivistarsvæðis miði að því að viðhalda góðu 
jafnvægi milli gæða og sérkenna svæðisins. Lélegt skipulag og skortur á stjórnun gesta sem 
sækja svæðið getur orsakað að sérstök og einstök gæði svæðisins tapist. Skipulagning er í 
eðli sínu átök milli ólíkrar nýtingar landsins, milli notenda, landslagsgerða og villtrar náttúru. 
Varast ber kostnaðarsamar framkvæmdir. Notendur eiga að fá að upplifa svæðið gegnum 
náttúruna, gróður og landslag. Til þess að útivistarsvæði varðveiti einkenni sín og verði ekki 
fyrir skemmdum af átroðningi þarf að skipuleggja og aðlaga svæðin fyrir þarfir gestanna. 
(Simon Bell 1997).

11.3.	Gróður	og	landmótun.	

Gróður á svæðinu hefur býsna fjölbreytta tegundasamsetningu þegar á heildina er litið. 
Endurheimt votlendis er ferli sem tekur langan tíma. Til að flýta fyrir gróðurframvindu og til 
að skapa fallegri ásýnd kemur til greina að auka við gróðurinn á staðnum með því að koma 
fyrir gróðri í tjarnar- og skurðbörmum, sömu tegundum og fyrir eru á svæðinu. Má þar nefna 
tegundir eins og hófsóley, ætihvönn, tjarnarstör, klófífu, lófót, gulmuru, túnsúru, skarifífil, 
mjaðurt, baldursbrá o.fl. 

Mynd 40:  Litar grunnar tjarnir og vatnsrásir með hólmum. Tússskissa: Vigdís Bjarnadóttir

Einnig mætti bæta við runnum sem þrífast vel í votlendi (og vaxa víða á Álftanesi) svo sem 
loðvíði (salix lanata L.) og gulvíði (salix phylicifolia L.) sem veita fuglunum skjól. Báðar 
tegundir eru eftirsóttar af sauðfé og eru því yfirleitt lítið áberandi á beittu landi. Með friðun 
eykst hlutur víðis í gróðrinum og verður hann þá oft mjög áberandi. Loðvíðir er lávaxnari en 
gulvíðir og í mörgum tilfellum er hann jarðlægur. (Kristín Svavarsdóttir og Ása L. Aradóttir 
2006)  Eingöngu verða notaðar íslenskar plöntur samkvæmt hverfisverndarákvæðum. Forðast 
ber ágengar tegundir svo sem tröllahvönn, lúpínu og kerfil. (Kristbjörn Egilsson o.fl. 2004) 
Þetta kemur til með að auka við upplifun notandans (gesta svæðisins) allan ársins hring en 
gæta þarf að halda náttúrulegu og viltu yfirbragði gróðursins.
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Mynd 40: Hestar á beit í stykki sem kallast Glerhallardý austan Jörvavegar, Myndir 41 og 42: 
Grjót og gróður. Ljósmyndir: Vigdís Bjarnadóttir

Í gegnum aldirnar hefur mest allt grjót verið fjarlægt úr landinu og sett í túngarða og síðan 
í sjóvarnir. Við framræslu landsins til landbúnaðarnota voru allar náttúrulegar misfellur í 
landinu fjarlægðar og landið sléttað. Hugsanlega mætti koma fyrir einhverju af grjóti hér og 
þar á svæðinu og útbúa örlitla hóla eða hæðir með torfi sem myndi gefa landinu meiri svip, 
meiri upplifun og auka á gæði landsins fyrir varp fugla án þessa að breyta landslaginu.

Myndir 44: Hrafnafífa (Eriophorum scheuchzeri)  Ljósmynd: Vigdís Bjarnadóttir. Mynd 45: 
Hófsóley (Caltha palustris). Ljósmynd: Vigdís Bjarnadóttir. Mynd 46: Baldursbrá  (Matri-
caria maritimum).  Ljósmynd.: Svanberg K. Jakobsson (1999

11.4.	Mannvirkjagerð

Hvað teljast mannvirki á þessu svæði? Lagnir, vegir, stígar, bílastæði, byggingar,. fugla-
skoðunarhús og snyrting, lýsing. Samkvæmt byggingarreglugerð eru öll mannvirki háð 
úttektum og samþykktum og framkvæmdaleyfi. Þegar byggð eru mannvirki á útivistarsvæðum 
er góð regla að reyna að nýta það efni sem fyrir er á staðnum og láta mannvirki spegla náttúru 
og umhverfi. Hentugar smágröfur til að vinna að undirbúningnum. 
Beltavagnar eða sexhjól henta vel þar sem breidd stígs er takmörkuð, og valda minna 
landraski utan stígstæðisins. Efni sem notað er í stíginn þarf að koma fyrir á aðgengilegum 
stað meðan á framkvæmdinni stendur og huga þarf að því að framkvæmdin raski eða spilli 
um-hverfinu sem minnst.
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Mynd 47:  Skýringaruppdráttur. Staðsetning bílastæðis við Norðurnesveg.

11.5.	Aðkoma,	bílastæði	og	skilti

Til þess að gera Kasthúsatjarnarsvæðið að skemmtilegu og aðgengilegu útivistarsvæði fyrir 
íbúa Álftaness, fuglaskoðara og alls kyns hópa þarf svæðið að vera vel merkt og 
aðgengilegt. Upplýsingaskilti verður við komusvæði m.a. með audio guiding búnaði, þar 
verða skilti sem upplýsa um hvað er helst að sjá á svæðinu, gönguleiðir og vegalengdir 
einnig þurfa að vera þar umgengnisreglur. Við fuglaskoðunarhús, meðfram aðalstíg og einnig 
á öðrum minni stígum verða upplýsingaskilti um fuglalíf og gróður. Staðsetning þarf að vera 
í góðri tengingu við stíga og vegakerfi, örugg og rúmgóð. Hún er því  best við suðausturhluta 
Kasthúsatjarnar. Þar er ágætt þurrt svæði sem tengist vel stígakerfi svæðisins. Fuglaskoðunar-
húsið verður þar skammt frá, og þessi staðsetning veldur minnstu raski á svæðinu. Bílastæðið 
þarf að vera það stórt að rútur geti lagt þar og affermað fólk. Einnig þarf bílastæðið að geta 
rúmað nokkra einkabíla og gera þarf ráð fyrir stæði fyrir fatlaða. Fjarlægð frá Grunnskóla 
Álftaness er u.þ.b. 900 metrar.
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11.6.	Kasthús	-	áningarstaður	–	útikennslustofa

Mynd 48: Skýringaruppdráttur: Kasthús – áningarstaður – útikennslustofa. Kasthús, er nafn 
á gömlu býli sem stóð við suðurlenda Kasthúsatjarnar. Býlið Bárekseyri var þar skammt frá.

Upplýsingaskilti um vistkerfi; um fugla, fjöru og gróður, jafnvel með audio guiding, auk þess 
salernisaðstaða, vatnshani, lýsing, bekkir og ruslatunnur, eru æskilegir þættir á áningarstað á 
útivistarsvæði sem þessu. Svæðið Kasthús sem er við suðvesturhorn Kasthúsatjarnar, við aðal-
göngustiginn (bláa borðann) meðfram ströndinni, er upplagður áningarstaður, þar má koma  
öllu þessu fyrir.  Slík aðstaða nýtist vel m.a. sem útikennslustofa og þar geta gestir svæðisins 
sest niður og borðað nesti. Mikið víðsýni er frá þessum stað og upplagt að koma fyrir upp-
lýsingaskilti sem sýnir nöfn á fjallahringnum.
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Mynd 49: Fjaran skoðuð. Ljósmynd. www.tiburonaudubon.org.  
Mynd  50: Skemmtileg útfærsla á útikennslustofu. Ljósmynd: www.flateyri.is

Hægt er með lítilli fyrirhöfn að skapa skjól í kringum þessa aðstöðu með grjótgarði, til að 
skýla fyrir napri norðanáttinni og hafgolunni á sumrin, auk suðaustanáttarinnar sem er ríkjandi 
á Álftanesi,  hafa svo sand eða grús sem yfirborðsefni, svæðið þarf að þola vel ágang.  Hægt 
er að hækka varnargarðinn og útbúa skeifu norðanmegin og hlaða svo grjótgarð á móti til að 
skýla fyrir suðaustanáttinni. Snyrting gæti verið í snotri og einfaldri byggingu sem fellur vel 
að landslagi. Mjög mikilvægt er að salernisaðstæðan sé ávallt hrein og til fyrirmyndar. Einnig 
er æskilegt að koma fyrir a.m.k. einni stauralýsingu þar nálægt sem nýtist vel á veturna þegar 
börn eru við leik á t.d. á skautum á tjörninni. Vatnshani væri góð viðbót og tröppur þarf að 
gera ofan í fjöruna til að auðvelda aðgengið að henni.

 

Mynd:51: Kasthús. Útikennslustofa, skjól myndað með grjótgörðum til að skýla fyrir 
norðanátt og suðaustanátt. Ljósmynd: www.googleearth.com.  Mynd 52: Skemmtileg útfærsla 
á garði á Þingeyri. Ljósmynd: lindagisla.blog.is/blog/lindagisla/entry/649517

Reglugerðum skal fylgja um byggingu mannvirkja. Ruslatunnur þurfa að vera á 2-3 stöðum á 
útivistarsvæðinu þar sem auðvelt er að komast að þeim til losunar, á bílastæði og á 
áningarstað við suðurenda tjarnarinnar og við útskot af Jörvavegi. Nokkrir bekkir þurfa að 
vera með vissu millibili við aðalstíg, við útskot á Jörvavegi og við fuglaskoðunarhús. 
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Mynd  53 : Hlaðinn veggur. Ljósmynd: Landslag.is. Mynd 54: Rekaviður. Ljósmynd: Þor-
steinn H. Ingibergsson

11.7.	Aðstaða	til	fuglaskoðunar			

Staðsetning aðstöðu, fuglaskoðunarhúss og palla, fyrir áhugafólk um fugla skiptir miklu máli. 
Hún verður að snúa rétt gagnvart birtu, þannig að hægt sé að fylgjast með og ljósmynda fugla 
án þess að hafa sólina í augunum. 

Mynd 55: Sveitarfélagið hefur látið gera upplýsingakort um fugla og gróður við 
Kasthúsatjörn.
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Mynd 56 : Skýringarmynd: 
Fuglaskoðunarhús

Besta staðsetningin fyrir hús er því við suðausturenda tjarnarinnar. Einfalt hús (ca 15m2) með 
gluggum með kíki, sem snúa út að tjörninni, með fráleggsborði og plássi fyrir bækur og 
upplýsingar um gróður og fugla á veggjunum. Palla, eða útskot við stíga er best að staðsetja 
þar sem útsýni er gott yfir tjarnirnar.

Mynd 57: Góðir gluggar, bækur og upplýsingar um fugla.Ljósmynd: www.flickr.com
Mynd 58: Fuglaskoðunarhús þarf ekki að vera flókið að gerð. www.beaksandbreaks.com/
idn144.asp. Mynd 59: Fuglaljósmyndarar. Ljósmynd: http://www.ljosmynd.net/greinar/frettir/
fuglaahugi/?calm=19 

11.8.	Stígagerð

Stíga má leggja með ýmsum hætti og með ýmisskonar markmiði. Þörf  er á góðum stígum um 
útivistarsvæði, einkum í votlendi. Frá göngustíg á að vera hægt að kynnast svæðinu og stígar 
vísa fólki ákveðna leið og vernda viðkvæma náttúru fyrir átroðningi. Áríðandi er að stígarnir 
falli vel að landinu, séu lítt áberandi, endingargóðir og auðveldir yfirferðar. Breidd göngu- og 
tengistíga þarf að vera 150 cm. Allir aðalstígar (200-400cm) á útivistarsvæðum ættu að vera 
færir hjólastólum, við bestu aðstæður.  
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Ef stígur liggur meðfram vatni eða um varplönd ber að taka tillit til aðstæðna, ef áningarstaðir 
eru við stígana þarf að huga vel að staðsetningu þeirra með tilliti til útsýnis, og skoða þarf 
fyrirhugaða staðsetningu stígsins frá öllum hliðum því það getur haft áhrif á endanlega legu 
hans. Stígar eiga að vera án hindrana, með vatnshalla og þurrir í flestum veðrum. Við frá-
gang á köntum stíganna er oftast best að nota efni eins og gróðurtorfur sem koma upp úr 
stígastæðinu. Varast skal að nota túntökur því upp úr þeim vaxa grös sem skera sig úr um-     
hverfinu. Gott er að setja áburð við sáningu fyrsta sumarið og jafnvel vorið eftir. Áburður er 
einnig gefinn ef þörf er á að endursá í kantinn ef skolast hefur úr honum. Svo er áburðargjöf 
hætt og kantarnir renna smám saman við umhverfið.

11.9.	Stígar	í	votlendi	og	mólendi

Ofaníburður í göngustíga er mjög mismunandi. Þar sem stígur liggur um votlendi er gott að 
nota sem undirlag gróft grúslag og ef sem svæðið er mjög blautt þarf að veita vatninu frá og 
er þá hægt að koma fyrir t.d. svörtum plaströrum sem veita vatninu undir stíginn, þau falla 
ágætlega að landslaginu. Hversu sver rör þarf að nota fer eftir bleytumagninu. Gott er síðan að 
vakta hvernig rörin skila vatninu í mismunandi veðráttu. Ending stígsins fer að sjálfsögðu eftir 
því hversu vel gengur að halda efni hans á sínum stað. 

Mynd 60: Göngustígur í votlendi. (Sandgerðistjarnir) Ljósmynd: Oddgeir Karlsson. Mynd 61: 
Hilvrsum í Hollandi. Ljósmynd: Paisea

Ef stígurinn liggur yfir skurði og bleytupolla þarf að brúa með 1-1,5m breiðum plankabrúm 
og þar sem hann liggur yfir bleytur þarf hann að vera á ca 20-25 sm timburstultum til að fólk 
geti gengið um svæðið. Plankabrúin þarf að vera fær hjólastólum, með útskotum svo hægt 
sé að mætast.  Í mólendi er oft lögð smágerð grús og leir- eða moldarblandaður sandur sem 
yfirborðsefni. Þykkt ofaníburðar fer alveg eftir undirlaginu og hversu blautt landi er. Best er 
að gera ráð fyrir 10-30 sm lagi. Betra er að nota grus sem undirlag ef yfirlagið þarf að vera 
þykkara en 10 sm. Til þess að yfirborðsefni stígsins þjappist vel og verði ekki laus í sér má 
ofaníburðurinn ekki vera einkorna t.d. sandur eða hrein möl, þá binst ekki yfirborðið nægjan-
lega vel. Gott er að nota yfirborðsefni með 0,8 mm kornastærð.
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11.10.	Útskot	á	Jörvavegi

Hugmynd er að gera útskot fyrir 2-3  bíla  eða áningarstað fyrir fuglaskoðara á austan við 
Jörvaveg við Breiðaskurð. Þaðan er gott útsýni yfir fuglasvæði beggja vegna vegar. Þar má 
koma fyrir einum bekk til að tilla sér á (og ruslafötu). Það er oft gott að skoða fugla úr bíl, 
bæði vegna veðurs og ekki síður vegna þess að fuglar hræðast ekki bíla eins mikið og man-
nfólkið. Mætti því gera útskot með smáupphækkun á jarðvegi/hleðslu sem skýlt gæti 
fuglaskoðurum.  

Mynd 62 :  Skýringaruppdráttur: Útskot á Jör-
vavegi nálægt Breiðaskurði  fyrir fuglaskoðara

12.	Umræður	

Rannsóknarspurningin eða markmiðin sem  lögð voru  fram í upphafi voru endurheimt vot-
lendis við Kasthúsatjörn og að varðveita sem best líffræðilegan fjölbreytileika svæðisins, að 
hanna svæði umhverfis tjörnina sem er eftirsóknarvert til útivistar og að mæta auknum áhuga 
á fuglaskoðun og fræðslu sérstaklega fyrir íbúa Álftaness. 
Það er ómetanlegt fyrir íbúa Álftaness að eiga aðgang að svona mikilli náttúruperlu rétt 
við bæjardyrnar,  sem býður upp á mikla fjölbreytni í náttúruskoðun afmörkuðu svæði. 
Kasthúsartjarnarsvæðið og Álftanes sem heild er mjög áhugavert svæði fyrir margra hluta 
sakir. Náttúrufræði og saga tvinnast saman, tjörnin, fuglalíf, fjaran, vöktun á endurheimt 
votlendis, kolefnisbindingu og gróðurframvindu, svo eru Gálgahraunið og Bessastaðir í næsta 
nágrenni. 

Skoðaðar hafa verið þær breytingar sem orðið hafa á landslagi og náttúrufari og fjallað um 
hvernig best megi standa að endurheimt votlendis þannig af því leiði ekki of mikil truflun fyrir 
varp fugla. Áhersla er lögð á að það sem framkvæma þarf falli sem best að viðkvæmri náttúru 
og auki útivistargildi svæðisins.
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Við endurheimt votlendis er reynt að skapa aðstæður sem færa framræst land í átt að því 
sem áður var og endurheimta þær aðstæður sem skópu lífsskilyrði fyrir ákveðinn gróður og 
dýralíf sem þar ríkti áður. Smám saman ætti endurheimt votlendi að binda kolefni í stað þess 
að losa það út í andrúmsloftið og önnur virkni að færast til fyrra horfs. Rannsóknir  sýna að 
endurheimt votlendis færir gróðurhúsalofttegundabúskap mýra í fyrra horf og því er ljóst að 
með slíkum aðgerðum má draga verulega úr losun gróðurhúsalofttegunda. (Hlynur Óskarsson 
2008)

Álftanes er þekkt fyrir mikið og fjölskrúðugt fuglalíf allan ársins hring og vegna nálægðar 
svæðisins við þéttbýlið á Suðvesturhorninu hefur það verið fjölsótt af fuglaáhugamönnum um 
áratugaskeið. Einn af kostum þessa landsvæðis fyrir fuglaskoðara er gott aðgengi að óspilltri 
náttúru þar sem hægt er að sjá flestar íslenskar fuglategundir í sínu náttúrulega umhverfi, án 
þess að þurfa að leggja á sig mikla göngu eða langt ferðalag.  Forsenda fjölbreytts fuglalífs á 
tjörnum er að þær hafi aðliggjandi varplönd.

Breytingar í samfélagsgerð nútímans hafa það í för með sér að fjölmargir vilja viðhalda og 
endurnýja tengslin við náttúrulegt umhverfi. Útivist býður upp á sérstök lífsgæði. Vaxandi 
þarfir fólks nú um stundir fyrir útivist mun hafa áhrif á skipulag og sérstöðu landsvæða sem 
tekin eru til útivistar það skiptir miklu máli að skipulag og rekstur útivistarsvæðis miði að 
því að viðhalda góðu jafnvægi milli gæða og sérkenna svæðisins. Lélegt skipulag og skortur 
á stjórnun gesta sem sækja svæðið getur orsakað að sérstök og einstök gæði svæðisins tapist. 
Skipulagning er í eðli sínu átök milli ólíkrar nýtingar landsins, milli notenda, landslagsgerða 
og villtrar náttúru. Notendur eiga að fá að upplifa svæðið gegnum náttúruna, gróður og land-
slag. Til þess að útivistarsvæði varðveiti einkenni sín og sérstök vistkerfi og verði ekki fyrir 
skemmdum af átroðningi þarf að skipuleggja og aðlaga svæðin fyrir þarfir gestanna. 
Tímasetning á framkvæmdum er best upp úr varpi í júlí fram í ágúst. Með nokkrum einföldum 
aðgerðum er hægt að gera svæðið mjög aðlaðandi og skemmtilegt fyrir unga sem aldna til 
fróðleiks, fuglaskoðunar og almennrar útivistar. 
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Landbúnaðarráðuneytið. (2006, 14. febrúar) Endurheimt votlendis. Skoðað 23. mars 2010 á  
http://www.rala.is/votlendi/ 

Umhverfisráðuneytið. (á.á.) Ramsarsamningurinn. Skoðað 15. mars 2010
á  http://www.umhverfisraduneyti.is/althjodlegt-samstarf/samningar/nr/157



66

14.	Myndaskrá

Forsíðumynd:  Hrafnafífa (Eriophorum scheuchzeri).  Ljósmynd Vigdís Bjarnadóttir (2008)
1. og 2. mynd: Yfirlitsmynd af Álftanesi, Kasthúsatjörn og aðliggjandi svæði. 
Ljósmyndir: http://www.alftanes.is
3. mynd: Aðalskipulagsuppdráttur Álftaness. http://www.alftanes.is
4., 5. og 6. mynd: Frá Kasthúsatjörn. Ljósmyndir: Vigdís Bjarnadóttir  (2009)
7. mynd:  Kort af verndarsvæði. Ekki er öll tjörnin inni í friðlýsingunni. http:// www.ni.is
8. mynd: Landnotkunaruppdráttur. Hverfisvernduðu svæðin í nágrenni Kasthúsatjarnar á 
Álftanesi. http://www.alftanes.is

9. mynd: Loftmynd tekin 30 ágúst 1946. Bessastaðatjörn er opin um Dugguós sem er 100m 
breiður. Bessastaðir neðst til hægri. Opin renna inn í Kasthúsatjörn (mið mynd vinstra megin) 
sem flætt hefur inn í á stórstreymi.  Birt með leyfi Landmælinga Íslands

10. mynd: Bessastaðatjörn séð af hlaðinu á Bessastöðum. Ljósmynd: Vigdís Bjarnadóttir 
(2010)
11. mynd: Leikskólabörn http://farm1.static.flickr.com/36/109867590_86048a7827.jpg
12. mynd: Grunnskólabörn, http://www.rannsokn.khi.is/upplysingavefur/grunnskolar07.htm
13. mynd: Útikennsla. Ljósmynd: www.flickr.com
14. mynd: Tjarnarstör (Carex rostrata) Ljósmynd: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/
commons/8/8a/Carex.rostrata

15. mynd: Hólfsóley (Caltha palustris) Ljósmynd: Vigdís Bjarnadóttir (2008) 
16. mynd: Ætihvönn  (Angelica archangelica). Ljósmynd:  http://www.kollsa.net/images/
jpg_94_hvonn.htm

17. mynd: Helstu fuglaskoðunarstaðir á Álftanesi. Ljósmynd: http://www.alftanes.is
18. mynd:  Margæs (Branta bernicla hrota). Ljósmynd: Guðmundur A. Guðmundsson 
19. mynd: Kría (Sterna paradisaea). Ljósmynd:  http://www.melaskoli.is
20. mynd: Deiliskipulag 1998
21. mynd: Gróðurkort af Kasthúsatjarnarsvæðinu (VB) byggt á  gróðurkorti Náttúrufræði-
stofnunar af Álftanesi. http://www.ni.is

22. mynd: Vogskorin strönd Bessastaðatjarnar. Ljósmynd: Vigdís Bjarnadóttir (2009)
23. mynd: Akrasteinn, álagablettur. Ljósmynd: Vigdís Bjarnadóttir (2009)
24. mynd:  Skýringaruppdráttur: Kasthúsatjörn  
25. mynd: Álftir eru gæfar og sækja heim í húsagarða við enda tjarnarinnar. Ljósmynd: Vigdís 
Bjarnadóttir (2010)

26. mynd: Álft. Ljósmynd: Einar Sigurjónsson (2010)
27. mynd: Skýringaruppdráttur: Votlendissvæðið milli Kasthúsatjarnar og Bessastaðatjarnar
28. mynd: Votlendið milli Kasthúsatjarnar og Bessastaðatjarnar. Ljósmynd Vigdís Bjarnadóttir 
(2010)
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29. mynd: Ný form á hólma og vatnsrás austan Jörvavegar og grunnar tjarnir  útbúnar að 
vestanverðu.Tússskissa: Vigdís Bjarnadóttir

29a mynd: Ræsi við Breiðaskurð, fuglar synda ekki gegnum svona ræsi.Ljósmynd: Vigdís 
Bjarnadóttir (2010)

30.,31., og 32. mynd:  Framræsluskurðirnir. Ljósmyndir: Vigdís Bjarnadóttir (2010)
33. mynd: Skýringaruppdráttur: Göngu- og reiðstígur eftir Bárrekseyrargranda
34.,35., og 36. mynd: Fjaran neðan við Kasthúsatjörn. Sjórinn hefur brotið mikið land af 
Álftanesi. Á fjöru sést hvar hálflendan Bárekseyri var áður en hún hvarf alveg vegna ágangs 
sjávar um miðja 18. öld. Sjórinn hefur brotið svo mikið land að 7 jarðir eru horfnar af norðan-
verðu nesinu. Fjær sést á Hrakhólma,  þar sem áður voru tveir hólmar eru aðeins smá sker í 
dag. Ljósmyndir Vigdís Bjarnadóttir (2009)

37. mynd: Skýringaruppdráttur: Fjaran   
38. mynd:  Vatnsborðið í tjörninni og votlendissvæðinu norðan Jörvavegar er haldið  a.m.k. 
100 sm hærra en vatnsyfirborðinu í Bessastaðatjörn. Tússskissa: Vigdís Bjarnadóttir

39. mynd:   Litlar tjarnir og vatnsrásir formaður í stöllum til að auðvelda gróðri að festa rætur. 
Hólmar á milli. Tússskissa: Vigdís Bjarnadóttir

40. mynd:  Litar grunnar tjarnir og vatnsrásir með hólmum. Tússskissa: Vigdís Bjarnadóttir
41. mynd: Hestar á beit í Glerhallardýi austan Jörvavegar. Ljósmynd: Vigdís Bjarnadóttir
42.,43. mynd: Grjót og gróður. Ljósmyndir: Vigdís Bjarnadóttir (2008)
44. mynd: Hrafnafífa (Eriophorum scheuchzeri).  Ljósmynd: Vigdís Bjarnadóttir (2008)
45. mynd: Hófsóley (Caltha palustris) Ljósmynd: Vigdís Bjarnadóttir (2009)
46. mynd: Baldursbrá  (Matricaria maritimum) Ljósmynd: http://www.msund.is/.../SkuliM/
krossar/prof_kafli2.htm
47. mynd:  Skýringarmynd. Bílastæði við Norðurnesveg
48. mynd: Skýringaruppdráttur: Kasthús – áningarstaður
49. mynd : Fjaran skoðuð. Ljósmynd. http://www.tiburonaudubon.org
50. mynd: Skemmtileg útfærsla á útikennslustofu. Ljósmynd: http://www.flateyri.is 
51. mynd: Kasthús – staðsetning grjótveggja. Ljósmynd:  http://www.googleearth.com
52. mynd: Skemmtileg útfærsla. Ljósmynd: http://www.lindagisla.blog.is/blog/lindagisla/
entry/649517
53. mynd : Hlaðinn veggur. Ljósmynd: http://www.landslag.is                    
54. mynd: Rekaviður. Ljósmynd: Þorsteinn H. Ingibergsson  
55. mynd: Sveitarfélagið hefur látið gera upplýsingakort um fugla og gróður við 
Kasthúsatjörn. http://www.alftanes.is
56. mynd: Skýringarmynd: Fuglaskoðunarhús
56a. mynd: Góð upplýsingaskilti um gróður og fuglalíf. Ljósmynd: www.wetlandtrust.org.nz
57. mynd: Góðir gluggar, bækur og upplýsingar um fugla. Ljósmynd: http://www.flickr.com
58. mynd: Fuglaskoðunarhús þarf ekki að vera flókið að gerð. http://www.beaksandbreaks.
com/idn144.asp 
59. mynd: Fuglaljósmyndarar. Ljósmynd: http://www.ljosmynd.net/greinar/frettir/
fuglaahugi/?calm=19 
60. mynd: Göngustígur í votlendi. (Sandgerðistjarnir) Ljósmynd: Oddgeir Karlsson. 
61. mynd: Hilvrsum í Hollandi. Ljósmynd: Paisea
62. mynd:  Skýringarmynd: Útskot á Jörvavegi nálægt Breiðaskurði fyrir fuglaskoðara
63. mynd: Yfirlitskort af Kasthúsatjarnarsvæðinu í stærð A3
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15.	Töfluskrá

1. tafla: Talið er að flatarmál þess votlendis sem hefur verið framræst sé yfir 4000 km2.

( Óttar Geirsson 1993).

2. tafla:  Árleg endurheimt votlendis. (http://www.umhverfisstofnun.is)


