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Yfirlýsing höfundar 

 

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

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

 

 

 

 

 

                                                                   _________________________ 

                                                                           Helga Sigmundsdóttir 
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Ágrip 

 

 
Ritgerð þessi er lokaverkefni mitt til B.S. í umhverfisskipulagi við Landbúnaðarháskóla 

Íslands. Markmið verkefnisins er að draga fram náttúru, sögu og menningarverðmæti 

Heiðmerkur, án þess að gengið sé á gæði svæðisins. 

Í verkefninu er leitast við að svara því, hvernig hægt sé að auka útivistargildi svæðisins, nýta 

minjar og sögu til fræðslu og tvinna saman á áhugaverðan hátt, skapa um leið umhverfi, sem 

býður upp á fjölbreytta möguleika til útivistar. 



iii 

 

Þakkarorð 

 

 
Hugmynd mín að lokaverkefni kviknaði í febrúar 2009, vegna verkefnis sem Bjarni 

Guðmundsson, prófessor við Landbúnaðarháskóla Ísland, setti fyrir í áfanganum 

Landlagsfræði. Í verkefninu var fjallað um Land, byggð og sögu, ég tók fyrir Elliðavatn og 

nágrenni. Svæðið heillaði mig og gerði mig forvitna og vildi ég fræðast meira um sögu, 

menningu, minjar staðarins. Ég vil nota tækifærið og þakka Auði Sveinsdóttur brautarstjóra 

umhverfiskipulagsbrautar við Landbúnaðarháskólann fyrir stuðning í gegnum námið og 

jákvæð viðbrögð við verkefninu. Ég vil þakka eiginmanni mínum Magnúsi Þór Eggertssyni 

og börnum mínum þeim, Önnu Stellu, Stellu Margréti og Höllu Marín fyrir ómetanlegan 

stuðning og skilning sem þau hafa veitt mér í gegnum námið. Við vinnu mína að verkefni,  

vil ég þakka Önnu Lísu Guðmundsdóttur, deildarstjóra fornleifadeildar hjá Minjasafni 

Reykjavíkur fyrir mikilvæg gögn. 

 

  



iv 

 

Efnisyfirlit 

 

 
Yfirlýsing höfundar................................................................................................................. i 

Ágrip........................................................................................................................................ii 

Þakkarorð...............................................................................................................................iii 

Inngangur............................................................................................................................ ....1 

2. Markmið...............................................................................................................................1 

3. Gögn og aðferðir................................................................................................................. 2 

4. Útivistarsvæðið Heiðmörk / afmörkun athugunarsvæðis................................................... 3 

    4.1. Staðsetning....................................................................................................................4 

5. Náttúrulegir þættir...............................................................................................................5 

    5.1. Jarðfræði.......................................................................................................................5 

    5.2. Gróðurfar......................................................................................................................6 

    5.3. Vatnafar........................................................................................................................8 

    5.4. Dýralíf........................................................................................................................10 

    5.5. Veðurfar..................................................................................................................... 11 

6. Félagslegir / Menningarlegir þættir.................................................................................. 12 

    6.1. Landnám- Búseta....................................................................................................... 12 

 6.1.1. Elliðaár virkjaðar..............................................................................................20 

 6.1.2. Vatnsveita Reykjavíkur.....................................................................................21 

 6.1.3. Friðun Heiðmerkur............................................................................................22 

    6.2. Núverndi notkun svæðisins........................................................................................23 

 6.2.1. Aðkoma, stígar og vegir....................................................................................23 

7. Sérstaða svæðisins.............................................................................................................27 

    7.1..Heildir og einkennisþættir..........................................................................................28 

 7.1.1. Ástand, viðkvæmni og þróun.......................................................................... .29 

    7.2. SVÓT-greining...........................................................................................................30 

8. Tillögur............................................................................................................................. 32 

    8.1. Tillögur að gera menningarminjar að fræðsluefni..................................................... 33 

    8.2. Tillaga að bættu aðgengi............................................................................................ 35 

    8.3. Uppbygging fræðslumiðstöðvar................................................................................ 37 

9. Niðurstaða......................................................................................................................... 39 

10. Lokaorð...........................................................................................................................39 

11. Heimildaskrá...................................................................................................................40 

12. Myndaskrá...................................................................................................................... 42 



1 
 

 Inngangur 

 

Heiðmörk á sér merka sögu sem á sér gott fordæmi um þann mikla ávinning sem getur 

hlotnast af uppgræðslu lands sem illa var leikið af lausagöngu búfénaðar og hrístekju í 

aldanna rás. Árið 1941 gaf Skógræktarfélag Ísland út rit um Friðland Reykvíkinga, þar er að 

finna teikningu af framtíðarsýn af svæði sunnan Elliðavatnsbæ í Heiðmörk. Á teikningunni  er 

mikill gróður, göngustigar og bryggja við vatnið, umgjörð, aðstaða og mannlíf við 

Elliðavatnsbæinn. Hákon Bjarnason var skipaður skógræktarstjóri  1935, í júní sama ár fór 

hann með Einari G. E. Sæmundssen, síðar framkvæmdastjóri Skógræktarfélagsins ríðandi upp 

að Elliðavatni í að kynna sér ástand kjarrleifanna. Má segja að upp frá því hafi þróast 

hugmyndir um útivistarsvæði Reykvíkinga (Jón Jónsson, 1985). Í Lesbók Morgunblaðsins, 

sunnudaginn 2. júlí 1950 er birt ræða Hákonar Bjarnasonar, skógræktarstjóra Á krossgötum,  

hann segir:  

 En þótt gott sje til þess að vita, að Reykvíkingar geti sótt góða viðu hingað eftir 100 til 200 ár, 

þá er önnur og alls ekki veigalítil ástæða til þess að gróðursetja trje hjer í Heiðmörk. Við 

gróðursetningarstörf komast menn í nánara samband við mold og gróður en á nokkurn annan 

hátt, og fátt mun okkur Reykvíkingum hollara en að hverfa af malbikinu um stundarsakir, en 

vitja moldarinnarm sem er upphaf okkar allra (bls. 338). 

 

Orð að sönnu, sögð fyrir um 60 árum síðan, gætu útskýrt þá miklu aðsókn útivistarfólks í 

Heiðmörk sem er eitt vinsælasta útivistar, náttúru og skógræktarsvæði landsins í dag. Á 

síðastliðnum árum hefur aðsókn á svæðið farið vaxandi, samfara mikilli vakningu sem hefur 

verið í samfélaginu um bætt lífsgæði og heilsu. Þörfin fyrir að skapa fjölbreytt og aðgengilegt 

útivistarsvæði fyrir alla aldurshópa hefur aldrei verið eins mikil og nú. Ólíkir notendahópar 

kallar á betra skipulag svo koma megi í veg fyrir árekstra og álag á svæðinu. 

Reykjarvíkurborg vinnur nú að deiliskipulagi fyrir Heiðmörk í samstarfi við fulltrúa frá 

Orkuveitu Reykjavíkur, Umhverfissviði Reykjavíkur og Skógræktarfélagi Reykjavíkur. 

Markmið deiliskipulagsins eru fyrst og fremst að skilgreina og afmarka vatnsverndar, útivistar 

og skógræktarsvæðin. Skapa fjölbreytt og aðgengilegt útivistarsvæði fyrir alla aldurshópa sem 

stunda útivist. Aðlaga og skilgreina stígakerfi eftir notendahópum (göngu, hjóla og 

reiðleiðum), styrkja tengingu göngustíga við byggð og önnur útivistarsvæði 

(Reykjavíkurborg. 2006). Nærumhverfi Elliðavatnsbæjar þarf að styrkja sem fræðslu og 

þjónustumiðstöð.  
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2. Markmið 

 

Markmið verkefnisins/rannsóknarspurning er að draga fram náttúru, sögu og 

menningarverðmæti Elliðavatns, án þess að gengið sé á gæði svæðisins. 

Í verkefninu er leitast við að svara því, hvernig hægt sé að auka útivistargildi svæðisins, nýta 

minjar og sögu til fræðslu og tvinna saman á áhugaverðan hátt,skapa um leið umhverfi, sem 

býður upp á fjölbreytta möguleika til útivistar. 

 

3. Gögn og aðferðir 

 

Undirbúningsvinna við verkefnið hófst strax vorið 2009 með vettvangsferð um 

athugunarsvæðið í Heiðmörk. Vettvangsferðir voru margar, farnar sumar og haust 2009 og 

veturinn 2009 - 2010. Í vettvangsferðum fór fram skráning og ljósmyndun á umferð fólks um 

svæðið, gróðurfari og ástandi þess.  

Með hjálp landfræðilegra gagna, loftmynda og gamalla kortauppdrátta frá Minjasafni Árbæjar 

var hægt að greina þær landfræðilegar breytingar sem hafa orðið á athugunarsvæðinu. 

Landgreining var framkvæmd á svæðinu sem nýttist við hönnunartillögu. Greining á 

útivistarsvæðum eftir átta grunneiginleikum Patrik Grahn,um útivistarsvæði og not fólks af 

þeim. Stuðst var við SVÓT- greiningu Símon Bell,til að draga fram styrkleika og þau tækifæri 

sem svæðið bíður upp á. Við gerð hönnunarteikningar, kort og skýringarmynda voru notuð 

forritin ArcGis, Microstation og Photoshop. 
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4. Útivistarsvæðið Heiðmörk/ afmörkun athugunarsvæðis 

 

Vorið 1941 sá Skógræktarfélag Íslands um sérstaka kvöldvöku í útvarpsþætti þar sem kynntar 

voru hugmyndir um Friðland Reykvíkinga. Sigurður Nordal prófessor kom með innlegg í 

þáttinn þar sem tillaga að nafni var lögð fram fyrir friðlandið. Í Uppsölum í Noregi er staður 

sem heitur hinu  forna nafni Heiðmörk. Á Íslandi eru tveir staðir sem bera seinna nafni Þórs 

og Þelamörk. Þar sem mörk merkir skógur og heiður merkir bjartur, varð nafnið Heiðmörk 

fyrir valinu. Sigurður segir jafnframt í útvarpsviðtalinu: Heiðmörk : Hið bjarta skóglendi, er 

heiti, sem vel mun fara þessu friðsæla landi með tæru lofti og litum (Ferðafélag Íslands 

bls.16). Nafnið hlaut almenna viðurkenningu, sumardaginn fyrsta 1941 var gefin út bæklingur 

um Friðland Reykvíkinga ofan Elliðavatns og stimplað rauðum stöfum á hann nafnið 

Heiðmörk. Í bæklingnum var fróðleikur og saga Elliðavatns rakin.  

 

1.mynd. Hluti af aðalskipulagsuppdrætti sem sýnir hluta af útivistarsvæði 

Heiðmerkur sem er skilgreint sem ,,opið svæði til sérstakra nota“á uppdrætti. 

(Aðalskipulag Reykjavíkur 2001-2024) 
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4.1. Staðsetning og afmörkun 

 

Heiðmörk er eitt stærsta samfellda 

útivistarsvæði höfuðborgarsvæðisins um 

3.100 ha að stærð. Skógræktarfélag 

Reykjavíkur er með þjónustusamning við 

Reykjavíkurborg og sér um allan rekstur 

á svæðinu. Útivistarsvæðið er nýtt vel 

allan ársins hring og áætlað er að um 

400.000 þúsund gestir komi á svæðið 

árlega samkvæmt könnun sem gerða var 

árið 2006, af IMG Gallup. 

Skógarreitir í Heiðmörk hafa verið 

kortlagðir og þekja nú um 800 ha land. Í 

kringum 130 félagasamtök vinna 

sjálboðavinnu við gróðursetnigu á sínum 

landspildum (Skógrækt ríkisins, á.á). 

Afmörkun athugunarsvæðis takamarkast 

af strandlengjunni frá Bugðu og að 

Þingnesi þar sem Elliðavatnsbær er 

nokkurs konar miðja ( 2. mynd).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.mynd. Staðsetning athugunarsvæðis.(HS) 
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5. Náttúrulegir þættir 

5.1. Jarðfræði  

 

Landslag Heiðmarkar hefur mótast af mismunandi hraunflóðum sem runnið hafa inn á svæðið 

eftir að ísa leysti og hefur setmyndun ísaldarjökla sett sterkan svip á Heiðmörk. Suður af 

Heiðmörk eru virk eldstöðvakerfi sem raða sér eftir Reykjanesskaga (3. mynd). 

Á höfuðborgarsvæðinu eru tvö virk eldstöðvakerfi sem koma við jarðsögu svæðisins, 

Brennisteinsfjallakerfið og Trölladyngjukerfið á þeim eru nokkrar gerðir eldstöðva, 

háhitasvæða og sprungusveimar. Frá Brennisteinsfjöllum ganga sprungur, gígaraðir og 

misgengi inn í Heiðmörk og nágrenni. Elliðaárhraun kom upp fyrir um  5.200 árum frá stórum 

gíg sunnan undir Bláfjöllum, sem nefndur er Leiti. Frá Leitum rann helluhraun til norðausturs 

yfir Elliðaárvatn og sem leið lá niður Elliðaárdal, niður til sjávar í Elliðavoginn. Hólmshraun 

kallast yngsta hraunið sem rann yfir Heiðmörk á 10. öld þegar mikil eldgosahrina varð á 

Brennisteinsfjallakerfinu (Árni Hjartarson, 2007 :15-16). 

 Talið er að Elliðavatn hafi verið stærra og vötnin ef til vill tvö áður en Leitarhraunið rann og 

fyllti upp í vatnið þar sem Rauðhólar eru nú. Vestasti hluti vatnsins slapp þar sem nú er 

Elliðavatn, eftir Elliðaárdal rann hraunið niður í átt til sjávar. Gervigígaþyrpingin Rauðhólar 

3.mynd. Eldstöðvakerfi Reykjanesskaga, Brennisteinsfjallakerfisins og Hengilskerfisins. 

(Ari Trausti Guðmundsson 2001, bls. 215) 
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mynduðust við þessi eldsumbrot þegar hraunið komst í snertingu við vatn og tættist í sundur 

með miklum gufusprengingum. Gervigígarnir eru gjallhólar sem svipar til eldgíga. Rauðhólar 

voru friðalýstir sem náttúruvætti 1961 og friðlýstir sem fólkvangur 1974. Berggrunnur 

Heiðmerkur er að mestu grágrýti, á einstökum stað má sjá steina sem liggja ofan á 

grágrýtisklöppum sem rispað hafa klöppina þegar jökulinn hörfaði.  

Á flekaskilum, eins og þeim sem Ísland er á, myndast oft brotalínur í bergið. Stundum sígur 

spilda milli tveggja meginbrotalína og mynda sigdal. Misgengi og sprungur er að finna í 

Heiðmörk sem sigið hafa í stöllum og um leið myndað gróðursæla stað (Jón Jónsson, 1985: 

63-82).  

Hjallar kallast misgengisstallarinir sem ná frá mörkum Kópavogs og Hafnarfjarðar í 

Heiðmörkina. Landið hefur sigið um 65 metra vestan misgengjanna þar sem mest er. Vestan 

við Elliðavatn við Gvendarbrunna tengjast mikil misgengi þar sem vatnsból Reykjavíkinga er 

nú (Árni Hjartarson, 2007:16).  

 

5.2. Gróðurfar 

 

Í gegnum aldirnar til ársins 1938 var Heiðmörk nýtt til beitar fyrir sauðfé. Gróðrinum var 

spillt með ofbeit og skógurinn sem fyrir var eyddist þegar gert var til kola. Við upphaf 20. 

aldar var svæðið afar illa farið af uppblæstri, 

víða blasti við moldarbörð, birkið kræklótt og 

illa farið af sauðfjárbeit sem hafði viðgengst í 

gegnum aldinnar (4. mynd). Í Heiðmörk er 

gróið land um 89% af þekju svæðisins með 

fjölbreyttum gróðri (Náttúrufræðistofnun 

Íslands, 2006). Heiðmörk var gert að friðlandi 

Reykvíkinga 1950 og í kjölfar friðað fyrir beit. 

Mikið var um uppblásna mela og moldir í 

Heiðmerkur kringum 1960, lúpínuhnausum var 

plantað í opin svörðin og fljótlega mynduðust 

miklar breiður sem dreifðu úr sér með árunum 

(Borgþór Magnússon, Sigurður H. Magnússon 

og Bjarni Diðrik Sigurðsson, 2001). 

Ræktuð skóglendi, birkisskógur, kjarr og 

4. mynd. Uppblástur og gróðurskemmdir í  

Heiðmörk í kringum 1940.(Friðland 

Reykvikinga, 1941) 
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mosagróður eru stærstu 

gróðurlendin, minnstu 

gróðurþekjunnar eru lyngmóar, 

graslendi og alaskalúpína sem í dag 

er afar áberandi í landslagi 

Heiðmerkur. Gróðurinn í votlendinu 

skartar sínu fegursta á sumrin þar 

sem engjarós, klófífa, hófsóley, 

mýrarstör, hálmgresi, tágamura, 

krossmaðra og fjalldalafífil er að 

finna (Kristbjörn Egilsson og 

Guðmundur Guðjónsson. 2006). Á 

afmörkunarsvæðinu sjást þær 

gróðurþekjur sem eru áberandi í 

landslaginu. Í skógræktarreitum 

hefur verið plantað, öspum, víði og 

birki meðfram gönguleiðinni ásamt 

mosavöxnum steinum og fjölbreytilegum lágplöntum og botngróðri. Við göngustíginn er 

raskað svæði. Svæðið sunnan við göngustíginn er gamalt landbúnaðarland sem var slegið. 

Meðfram bökkum Elliðavatns, Myllulækartjarnar, votlendið/ mýrlendið við Bugðu og bakka 

hennar eru óröskuð svæði sem hvorki hefur verið plantað í né sáð. Slík svæði hafa mikið gildi 

sem náttúrusvæði því þau einkennast af villtum sjálfsánum gróðri. Alaskalúpínan er ágeng 

planta og getur lagt undir sig gróin svæði og eytt tegundum sem fyrir eru. Í mýrinni er jafnan 

fjölskrúðugt lífríki. Litla mýrarbletti er að finna sunnan við Elliðavatn og Myllulæk. Mikið 

mýrlendi er norðvestan við Elliðavatnbæ við ána Bugðu. Þar er helst að finna fergin, vatnsnál, 

klófífu. Mikil fjölbreytni er í lyngmóum, þar vaxa tegundir eins og birki, sortu- og beitilyng, 

grá- og gulvíðir. Í víðimóa sem er afar ríkjandi gróðurþekja á athugunarsvæði vaxa 

tegundirnar grá- og loðvíðir, með þeim vaxa t.d klóefling, blá- og túnvingull ásamt beiti, 

bláberja og krækilyngum (Kristbjörn Egilsson og Guðmundur Guðjónsson, 2006). Við 

Elliðavatnsbæinn er ræktað tún sem að stórum hluta er slegið og nytjað í dag. Á túnhólnum 

sunnan við bæinn hefur verið plantað þremur sitkagrenireitum sem setja sterkan svip á 

bæjarstæðið. 

 

5. mynd. Fjölbreytilegt gróðursamfélag á 

afmörkunarsvæði í Heiðmörk. (HS) 
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5.3. Vatnafar      

Elliðavatn varð til þegar hraun rann fram og myndaði stíflu og vatn safnaðist saman. Stærsta 

vatnasviðið á höfuðborgarsvæðinu eru vatnasvið Elliðavatns 280 km2. Vatnasviðið liggur á 

hraunmyndunum frá nútíma sem er afar lekt (Hilmar J. Malmquis, Finnur Ingimarsson og 

Haraldur Rafn Ingvason, 2004). Sögu Elliðavatns má rekja aftur á síðasta hlýskeið ísaldar 

6.mynd. Elliðavatn. (HS) 

7.mynd. Mývatn..(Fosshótel)  

8.mynd. Þingvallavatn. (Jon Helgi).  
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jarðfræðileg séð tilheyrir Elliðavatn göfugum félaskap Þingvallavatns og Mývatns.,  

Vötnin eiga það sameiginlegt að vera á hraunsvæðum, hraun runnið út í vatnið, við þau eru 

miklar uppsprettulindir, kísilgúrlög er í þeim öllum, miðlunarlón fyrir virkjanir og 

mikilvægasta er að þau hafa öll myndast á sigdal og teljast því sigdældarvötn (Árni 

Hjartarson. 2007 bls:16). Innstreymi á yfirborði í Elliðavatns fer um árnar Hólmsá, Bugða og 

Suðurá og hluta kemur frá heiðunum í kring. Innstreymi lindarvatns neðanjarðar er mikið og 

áætlað er að vatnið endurnýi sig á fimm dögum sem eru frekar ör vatnsskipti miðað við stærð 

vatnsins sem er 2,02 km2. Meðaldýpt Elliðavatns er um 1 metri en mesta dýpið er 2,3 metrar. 

Vatnstaka hefur verið stunduð í Gvendarbrunnum allar götur frá 1909. Í Heiðmörk er 

Vatnsból Vatnsveitu 

Reykjavíkur, við 

Gvendarbrunna, Myllulæk, 

Jaðar og Vatnsendakrika. 

Vötnin voru upphaflega 

tvö en tveir mjóir álar 

tengdu þau saman. All 

miklar breytingar hafa 

orðið á vatnasviði 

Elliðavatns á síðustu öld til 

dagsins í dag (Gísli 

Sigurðsson, 2000). 

Stíflugerð og virkjun 

vatnsins í kringum 1924 og 

síðan endurbætur sem áttu sér stað á stíflumannvirkinu 1978 hafa haft áhrif á vistkerfi 

vatnsins og dýrmætum menningarverðmætum. Mannvirkjagerð hafði þau áhrif á 

vatnsyfirborð hækkaði um nær 1. metra og flatarmál vatnsins jókst um ca. 40 % sem er nær 

helmingur af sem áður var. Yfirborðrennsli breyttist, áin Bugða sem runnið hafði meðfram 

Norðlingaholti frá örófi alda rennur nú beint í Elliðavatnið. Áin Dimma rann úr vestara 

vatninu niður að brúnni við núverandi Seláshverfi. Við hólinn Skyggni tengjast árnar saman, 

skammt frá núverandi stíflu. (Gísli Sigurðsson, 2000). Neysluvatn Reykvíkinga, 

Seltjarnarneskaupstaðar, Kópavogs, Garðabæjar, Bessastaðahrepps, Mosfellsbæjar og 

Hafnarfjarðar kemur frá Heiðmörk og Bláfjöllum sem eru uppsprettulindir sem koma undan 

Hólmshrauni austan við Helluvatns (9.mynd). Vatnsbólin eru afar viðkvæm fyrir mengun, 

olíu, og áburði sem á greiðan aðgang í gegnum jarðveginn og mengað vatnsbólin (Hilmar J. 

9.mynd. Vatnsverndarsvæðið er um 300 ferkílómetra, 

flokkað í brunnsvæði, rauður litur grannsvæði B gulur litur 

og fjarsvæði B grár litur. (Borgarvefsjá kort út –LUKR) 
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Malmquis og fl. 2004). Vatnsverndarsvæði höfuðborgarsvæðisins er á landi margra 

bæjarfélaga. Framkvæmdastjórnum heilbrigðiseftirlitsnefnda myndar stjórn sem sér um eftirlit 

með starfsemi og vöktun á svæðinu, samkvæmt samþykktri reglugerð nr. 637/1997 um 

verndarsvæði vatnsbóla innan lögsagnarumdæma Mosfellsbæjar, Reykjavíkur, Seltjarnarnes-

kaupstaðar, Kópavogs, Garðabæjar, Álftaness og Hafnarfjarðar. Brunnsvæði er í næsta 

nágreni við vatnsból, öll umferð er bönnuð um svæðið og allar framkvæmdir er í höndum 

vatnsveitunnar. Svæðið er girt af með minnst fimm metra hárri girðingu. Grannsvæði A er 

utan brunnsvæðisins og er lega þess ákveðin eftir stærð, lögun, grunnvatnsstraumum og 

jarðvegsþekju sem eru helstu þættirnir sem gætu mengað vatnsbólið. Á svæðinu er óheimilt 

að hafa birgðir af olíu, bensíni, vegasalti, skordýraeitri og fleira. Nýbyggingar eru ekki leyfðar 

á svæðinu. Öll starfsemi innan svæðisins á að vera undir ströngu eftirliti. Fjarsvæði B er á 

vatnasviði vatnsbólsins og gæta þarf fyllstu varúðar vegna mengandi efnum sem eiga greiða 

leið niður í grunnvatnið þar sem sprungusvæði eða misgengi eru til staðar (Aðalskipulag 

Reykjavíkur 2001-2024). 

 

 

 

 5.4. Dýralíf. 

 

 

Í Heiðmörk er að fjölskrúðugt dýralíf sem markast af nokkrum þáttum, helst er að nefna 

óheftan aðgang að vatni, mikið fæðuúrval, góða varpstaði sem krefjast gott skjól og frið fyrir 

ágangi. Náttúran er afar fjölbreytileg sem einkennist af mismunandi landslagsheildum eins og 

móum, hrauni, skóglendi, mýrlendi, graslendi, vötnum og ám. Dýralífið í Heiðmörk og 

nágrenni er afar margbreytilegt vegna þeirra fjölmörgu búsvæði sem eru til staðar.  

Á Íslandi  hafa fundist fimm tegundir af ferskvatnsfiski. Í Elliðavatni og ánum Suðurá, 

Hólmsá/Bugðu hafa allar tegundirnar fundist, sem telst afar merkilegt, því Elliðavatn telst 

vera frekar lítið. Mest er af bleikju og hornsíli minna er af urriða og laxi og állinn er frekar 

sjaldgæfur. Smádýralíf í vatninu er gróskumikið, fyrir utan botninn á engjunum sem sökkt var 

undir vatn um 1919 þar sem er mun minna af smádýralífi og gróðri. Ástæðan er sú að botninn 

er afar þéttur og lítið af lífrænu efni. Algengustu krabbadýrin eru gárafló, augndíli, mánaflær 

og kúlufló (Hilmar J. Malmquis og fl, 2004). 

Fuglalíf er mikið á vatnasviði Elliðavatns sem myndar gróskumikið vistkerfi. Í kringum sextíu 

tegundir hafa verið skráðar frá 1998 á svæðinu (Orkuveita Reykjavíkur, 2010). Vatnafugar 

eru áberandi og skráðar hafa verið um 30 tegundir og níu sjaldgæfar tegundir t.d straumönd,  
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duggönd, skúfönd, skeiðönd, grafönd, hávella. Við suðurhluta Elliðavatns þar sem víða er að 

finna mýrarblettir við bakka vatnsins eru afar mikilvægir varpstaðir fugla grágæsin sækir t.d 

mikið á þessa staði. Við Hraunhúsatjörn sem er innan vatnsverndarsvæðis verpir Himbriminn. 

Hann er  hluti af viðkvæmu lífríki Elliðavatns og hann verpir alltaf á blávatnsbakkanum. 

Himbriminn verður iðulega fyrir ónæði við vinsæl veiðivötn eins og Elliðavatn er í dag. Við 

Hraunhúsatjörn er mikill fjöldi af andartegundum sem hefur þar vetrardvalarstað. 

Kirkjuhólmatjörn og Myllulækjartjörn eru innan vatnsverndarsvæðis. Umhverfis 

Myllulækjartjörn er víða að finna votlendi og mýrabletti. Álftin verpir þar ásamt grágæs, 

jaðarkan, stokkönd, duggönd og toppönd. Milli ósa Bugðu og Elliðavatnsáls eru leifar af 

Elliðavatnsengjum, þar er mikið fuglalíf snemma á vorin ásamt  blómlegu andar og gæsavarpi 

(Jóhann Óli Hilmarsson, 2008). Fólksvangurinn Rauðhólar afmarkast af ánni Bugðu sem 

flæðir all oft yfir bakka sína og skilur eftir sig mikið af næringarefnum þegar hún hörfar. Milli 

Rauðhóla og Bugðu eru Hólmsengjar þar verpir mikið af votlendis og móafuglum eins og 

Hrossagaukur, heiðlóa, stelkur og spói ásamt nokkrum votlendistegundum (Jóhann Óli 

Hilmarsson, 2006). Votlendið við Bugðu er viðkvæmt búsvæði sem þarf að vernda gegn 

ágangi manna. Bugða er hverfisverndað svæði en byggðin í Norðlingaholti er innan við 100 

metra frá bökkum árinnar. Fyrir margar tegundir móafugla þá er hraunið sem er sjaldgæf 

vistgerð á heimsvísu mikilvægur varpstaður í Heiðmörkinni (Jóhann Óli Hilmarsson, 2008). Í 

byrun apríl ár hvert streyma farfuglar til varpstöðva. Elliðavatn er eitt af þeim vötnum sem 

taka við fjöldann allan af varpfuglum. Nú í ár 2010 hófust stangveiðar 1.apríl í Elliðavatni og 

nærliggjandi ám. Áhrifin geta verið varanleg fyrir fuglalíf á svæðinu og varp gæti misfarist 

vegna ágangs veiðimanna við bakka vatnsins. Stangaveiðifélag Reykjavíkur ætti að 

endurskoða þessa ákvörðun sína með og setja hagsmuni náttúrunnar og dýralífs á svæðinu 

ofar óþolinmóðum veiðimönnum. Rask á varpi og viðkvæmi náttúru við bakka vatnsins er 

ekki aftur tekið og væri betur sett að nýta apríl í að bæta aðstöðu veiðimanna, auka 

veiðieftirlit og leggja áheyrslu á betri umgengni við vatnið.  

Kanínur í Heiðmörk eru víða og sjást ummerki eftir þær á gróðrinum þar sem stofnar og 

greinar trjáa eru vel nagaður. Hagamýs, ketti, refi og minka er að finna þar, en þar sem 

spendýrin eru öll náttdýr og sjá afar vel í myrkri verða þau ekki eins eftirtektarverð að degi 

til.Starfsmenn Orkuveitunnar sjá um talningar á dýrunum og áætla heildarfjölda þeirra á 

svæðinu (Orkuveita Reykjavíkur. 2010). 
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5.5. Veðurfar 

Lega Heiðmerkur er frá 70 m.y.s til 140 m.y.s, 

lægst er landið meðfram Elliðavatni en hækkar 

í austur og suðaustur. Bláfjöll og 

fjallagarðurinn sem gengur suður í átt að 

Reykjanesi stjórnar miklu hvernig veðráttan er 

höfuðborgarsvæðinu og í Heiðmörk. Í 

Bláfjöllum er árleg úrkoma yfir 3000 mm en 

800 mm í Reykjavík.  

 

6. Félagslegir / Menningarlegir þættir 

6.1. Landnám  og búseta  

 

Í Landnámu og Íslendingabók er að finna 

frásögn um Þorstein son Ingólfs Arnarsonar, og 

stofnun hans á  þingi árið 930, áður en Alþingi 

var stofnað á Þingvöllum. Litlum sögum fer af 

þessu forna þingi sem kallað var Kjalarnesþing og hefur á öllum líkindum verið stofnað árið 

900. Í Grettissögu er minnst á Kjalarnesþing um 906 til 908 vegna vígamála sem þar áttu 

sérstað. Við suðaustanvert Elliðavatn gengur út í vatnið nesoddi sem ýmist ber nafnið Þingnes 

eða Krossnes. Þar fundust rústir sem taldar eru elstu þingbúðarrústir hér á landi og eru 

kenndar við Kjalarnesþing (Vísir, 1966,12.júlí. 155 tölublað. bls 8). Þing var þá haldið að 

Þingnesi áður en það fluttist til Þingvalla (Guðmundur Ólafsson, 1981-1986). Grunnur áll 

aðskildi hólminn frá nesinu og þornaði upp þegar lægst var í vatninu. Á lofmynd sést í dag 

tvísett röð af stiklusteinum sem notaður hefur verið í fyrndinni út á nesið. Ysti nesoddinn í 

vatninu varð að hólma þegar Elliðavatnið var virkjað vegna hækkunar á vatnsyfirborði. Á 

sínum tíma var þing- hólmurinn plægður til ræktunar (Björn Bjarnason. 1933, 22. ágúst, bls. 

2). Á Þingnesi hafa verið gerðir margar fornleifarannsóknir í gegnum tíðina. Jónas 

Hallgrimsson náttúrufræðingur og skáld sem fyrstur var til að vekja athygli á búðarrústunum. 

Hann hóf rannsókn á staðnum og gat sér til að hér væri að finna hin forna Kjalarnesþing. 

Hann rannsakaði staðinn 1841 og fann þar 18 til 20 búðir og dómhring. Miklar deilur 

upphófust eftir að Jónas gaf út sýnar niðurstöður um væri að ræða staðsetningu á 

10.mynd. Sigurðr Guðmundsson málari gerði 

uppdrátt af Þingnesi fyrir Angus Smith skoska 

fornleifafræðingurinn.(On some ruins at Ellida 

Vatn and Kjalarnes in Iceland. by R. Angus Smith 

1872)  
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Kjarlanesþingi. Deilurnar stöðu til  

aldamóta 1900, skortur á frekari 

sönnunargögnum gerði það að verkum að 

deilurnar lognuðust út af. 

Mikil aðsókn fornleifafræðinga jafnt 

íslenskra sem erlenda hafa rannsakað 

Þingnesið og er óhætt að segja að engin 

annar staður á Íslandi hafi verið 

rannsakaður jafn oft og rústirnar á 

Þingnesi. Fræðimenn sem rannsökuðu 

staðin á eftir Jónasi, voru skoski 

fornleifafræðingurinn Angus Smith árið 1872. Sigurð Vigfússon 1889, Björn M. Olsen og 

Daniel Bruun árin 1896 –1897. Allir helstu fornleifafræðingar  Íslands rannsökuðu einnig 

staðinn. Kristian Kaalund, Brynjólfur frá Minni Gnúpi og Sigurður Guðmundsson. Það var 

ekki fyrr en árið 1981 eftir alllangt hlé að Þjóðminjasafn Ísland stóð fyrir rannsóknum að nýju 

í Þinganesi sem stóðu samfellt í sex sumur til 1986. Ekki fundust neinir munir sem hægt var 

að nota til aldursgreiningar, því varðveisluskilyrði eru afar slæm og lífrænar leifar horfnar. 

Þrjú gjóskulög hafa fundist á staðnum Landnámslag sem féll 872 og liggur undir öllum 

mannvistarlögunum. Miðaldalag sem talið er að hafi fallið í tvennu lagi 1226 og 1232 er 

sýnilegt í náttúrulegum jarðvegsþykknunarlögum yfir rústunum ásamt Kötlulag frá 1485 

(Guðmundur Ólafsson, 1981-1986). Fornleifafræðingurinn Guðmundur Ólafsson flutti erindi 

31.jan 1986 um rannsókn sína við Þinganes þar sem hann segir :    

Hér skal ítrekað að mikið vantar upp á að búið sé að leysa að fullu gátuna rústanna á 

Þingnesi. Helsta niðurstaða rannsóknarinnar er sú að hægt hefur verið að tímasetja rústirnar 

frá uppafi Íslandsbyggðar fram undir 1200. Ekki hefur að fullu verið úr því skorið með 

fornleifafræðilegum rökum hvort þarna hefur verið þingstaður, þó leiða megi að því sterkum 

líkum. Hvort hér hafi verið Kjalarnesþing er því enn ósannað. Þó má benda á að ef fallist er á 

að þetta sé þingstaður, þá er varla öðrum þingstað til að dreifa en Kjalarnesþingstað. Ef taka 

á þá frásögn Landnámu og Íslendingabókar bókstaflega að þingið hafi upphaflega verið 

haldið á sjálfu Kjalarnesi, hlýtur það að hafa verið flutt mjög snemma upp að Elliðavatni. Ef 

sú niðurstaða er rétt, eins og ýmislegt bendir til, gætu rústirnar í Þingnesi verið leifar elsta 

þekkta þingstaðar landsins og forvera Alþingis. Árið 1938 var Þingnes friðlýst samkvæmt 

þjóðminjalögum.   

 

11.mynd.Loftmynd af  Þingnesi 2008. (LUKR) 
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Fyrstu heimildir  um upphaf bæjarins á Elliðavatni eru í máldaga frá árinu 1234 og er þess 

getið að Viðeyjarklaustur eigi hálf land jarðarinnar.  

 Í Kjalnesingasögu sem skrifuð var á 14. öld er nefndur á nafn bær er Vatn heitir en kallaðist 

síðan Elliðavatn. Í sögunni er rakin sagan af  Þorgerði og syni hennar Kolfinni og leit hans að 

konuefni sem gekk ekki áfallalaust fyrir sig (Gísli Sigurðsson, 2000). Í kringum siðaskiptin 

1550 sölsaði konungur undir sig allar klaustursjarðirnar og þeim hlunnindum sem fylgdu þar á 

meðal Elliðavatn. Í Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalín segir: 

 „ Elliðavatn, kallað ogso Vatn. Jarðardýrleiki er óviss. Eigandinn kóngl. Majestat “. Bls. 280. 

Ábúendur á jörð konungs voru þrír, Einar Eyvindsson bjó á hálfri jörðinni, Tómas Vigfússon 

á fjórðungi og sá þriðji er Snorri Snorrason, og býr hann á þeim fjórðungi jarðarinnar, sem 

áður var hjáleigan Vatnskot. Þar sem þeir voru leiguliðar á jörð konungs var leigan greidd 

með fiski og 8 tunnum að viðarkolum (Gísli Sigurðsson, 2000). Margvíslegar aðrar kvaðir 

fylgdu því að búa á jörðinni og í Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalín á segir:  

 

Landskuld af allri jörðinni II álnir, gelst eftir proportion. Betalast með iii vættum fiska eður í 

fríðu og átta tunnum kola, en áður hafa tólf goldist.  Kvaðir eru um mannlán eitt um vertíð af 

allri jörðinni, gelst in natura eftir proportion. Hestlán til alþingis eður stundum á Eyrarbakka, 

sitt af hverjum ábúansa. Tveir dagsslættir til Viðeyjar hafa kallaðir verið síðan í tíð Andress 

Invarssonar og stundum goldist að fullu, en jafnan af Einari Eyvinddyni; fyr aldrei kallaðir. 

Formennska er kölluð af þeim, er til þess eru hæfir, og fá þeir formannskauð ef þeim heppnast 

afli. Hrísshestar tveir að jafnan síðan Heidemanns tíð og stundum þrír í þeirra tíð og einu sinni 

í tíð jens Jurgenssonar. Helst þessi kvöð síðan um tvo hríshesta alt til þessa dags, fyr var þessi 

kvöð aldrei. Bls. 280- 290. 

 

Þessar miklu kvaðir benda ekki til mikillar búsældar á Elliðavatni. Í jarðabók er minnst á að 

rifhrís til eldiviðar og kolagjörðar sé af takmörkuðum skammti og ofbeit sé mikil í högum, 

engjarnar spillast af miklum vatnsgangi og torfið ónýtanlegt til hleðslu (Árni Magnússon og 

fl. bls :280- 290). Paul Gaimard kom til Ísland tvisvar sinnum í seinna skiptið 1836 hafði hann 

í för með sér lið valinkunnra manna og þar á meðal var teiknarinn Auguster Mayer. Hann 

gerði fjölda skissa og teikninga á Íslandi sem eru ómetanleg heimild ekki síst húsakynni 

landsmanna. Mayer teiknaði Elliðavatnsbæinn og sést vel að hann er með hefðbundnu lagi 

torfbæja með stafninn fram. Jón Jónsson silfursmiður bjó á bænum á þessum tíma og er talið 

að hann hafi lagt mikinn metnað í vindskeið sem prýðir bæinn. Tröðin heim að bænum liggur 

meðfram hlöðnum grjótvegg sem sveigist til suðurs. Algengasta leiðin úr Reykjavík að 

Elliðavatnsbænum var að fara sunnan við vatnið, en ef farið var norðan megin við það voru 

þrjá ár á vegi vegfaranda, Elliðaá, Bugða og álinn úr Helluvatni. Brautryðjandinn Skúli 

Magnússonar stofnaði fyrirtækið Innréttingar í Reykjavík 1750. Ullarvinnsla var eitt af 

verkefnunum og kjölfarið var fjárræktarbú að Elliðavatn stofnað til að tryggja vinnslunni 
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næga ull. Þar sem Heiðmörk er nú var fé beitt í skólendinu og því var bærinn Vatn talinn 

besta fjárjörðin í Reykjavík og nágreni. 

Menn voru stórhuga og fluttu inn hrúta af enskum sauðfjárstofni til kynbótatilrauna. Sænskur 

barón að nafni Hastfer mikill áhugamaður um kynbætur sauðfjár rak fyrirtækið fyrst í stað og 

stýrði tilraununum. Fjárbú Innréttinga var stofnað að Helliskoti 1757, íbúðarhús var reist 

ásamt vandaðasta fjárhúsi landsins sem þótti vandaðari en flestar kirkjur landsins. Það gekk á 

ýmsu í byrjun og héldu menn að komið væri yfir erfiðasta hjallann en þá dundu hörmungarnar 

yfir sauðfjárbændur á Íslandi. Sauðfé tók að veikjast á búinu af fjárkláða sem er 

húðsjúkdómur af völdum kláðamaurs sem leggst á sauðafé (Íslensk orðabók,2010). 

Sjúkdómurinn breiddist út með hraði  um allt land, sauðfé landsmanna fækkaði úr 360 þúsund 

niður í 140 þúsund  á tíu árum. Án efa voru þetta mestu efnahagshörmungar sem dunið höfðu 

yfir þjóðina til þessa. Fjárræktarbúið lagðist formlega niður 1764. Konungur hóf að selja 

klaustursjarðirnar upp frá aldamótunum 1800. Elliðavatn er selt Páli Jónssyni klausturshaldara 

1815 ásamt tveimur kúagildum, nokkru seinna keypti hann Vatnsenda ásamt fjórum 

kágildum. Jón Hreppstjóri Jónsson keypti bæinn af Páli og bjó þar allt til dauðadag 1859. Jóns 

er víðar getið í heimildum þar sem hann fékk tvívegis opinber verðlaun fyrir framtakssemi í 

landbúnaði, hann var silfursmiður, á stafni bæjarins eru vindskeið eftir hann (12.mynd) (Páll 

Líndal, 1985.bls 24). Benedikt Sveinsson alþingismaður og yfirdómari í Landsyfirrétti eignast 

12.mynd.Teikning eftir Auguste Mayer af bænum Elliðavatni 1836, þar bjuggu Jón Jónsson 

silfursmiður og konan hans Ragnheiður Guðmundsdóttir (Auguste Mayer,1836). 
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jörðina Elliðavatn árið 1860. Benedikt 

vildi ekki búa í torfbænum sem fyrir 

var, fær vin sinn Sverri Runólfsson 

steinsmið til reisa stórt og mikið 

steinhús. 

Húsið var 50 fermetrar  sem þótti stórt 

á þeim tíma með kjallara, hæð og loft. 

Til suðurs voru fjórir stofugluggar sem 

vísa út á vatnið og inngangur var  

vestugafli hússins. Þann 30. október 

1864 fæddist þeim sonurinn 

þjóðskáldið Einar Benediktsson. Draumar Benedikts voru að gera Elliðavatn að mestu bújörð 

á Íslandi. Til að byrja með var búskaður mikill og ellefu mann í vinnu og bætt var við 

mannskap um sláttinn. Búskapur hjá Benedikt dróst saman í kjölfar fjárkláða sem kom upp 

þrisvar sinnum á stuttum tíma. Það má með sanni segja að Benedikt hafi tvíelfst við hvern 

niðurskurð. Árið 1865 festir hann kaup á Elliðakoti við Hólmsá og hálfan Árbæ 1868. Bróðir 

Benedikts, Ólafur Sveinsson kemur frá Danmörku úr búnaðarnámi uppfullur af eldmóð og 

hugmyndum um hvernig mætti stórauka grasvöxt á engjum með því að veita vatni yfir þær. 

Danskur áveitumeistari Niels Jörgensen koma til Íslands á vegum Búnaðarfélags 

Suðuramtsins og átti að vinna að vatnsveitingum víðs vega á Suðurlandi með Ólafi 

Sveinssyni. Fyrsta verk Niels var að koma áveitunni á Elliðavatnsengjum í gagnið (13.mynd). 

Benedikt réðst í miklar áveituframkvæmdir og réði tugir manna í vinnu við hleðslu á eins 

kílómetra stíflugarð (14. mynd). Árnar Dimma og Bugða voru stíflaðar og nú átti að vera unnt 

14.mynd.Loftmynd sem sýnir stíflu Benedikts Einarsonar sem hlaðinn var með torfi og grjóti, mannvirkið 

hefur verið undir vatni síðan Rafmagnsveita Reykjavíkur stíflaði vatnið 1921.(2008,LUKR ) 

13.mynd. Uppdráttur af stífluframkvæmd Benedikts sem gerð varð 

til að veita vatni á engjarnar. (Helgi M. Sigurðsson, 1998. 

Elliðaárdalur, land og saga, .66. ) 
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að margfalda Elliðavatnsengjarnar sem náðu yfir 200 ha lands. Benedikt réðst í miklar 

áveituframkvæmdir og réði tugir manna í vinnu við hleðslu á eins kílómetra stíflugarð. Árnar 

Dimma og Bugða voru stíflaðar og nú átti að vera unnt að margfalda Elliðavatnsengjarnar 

sem náðu yfir 200 ha lands. Stífugarðurinn er staðsettur rétt fyrir framan stíflu 

Rafmagnsveitunnar. Mikið líf og fjör var við Elliðavatnið sumarið 1869, mikil gróska var 

engjunum og var grasgefið engi sem árlega gaf af sér 2000 hestburði (Björn Bjarnason, 1933. 

22. ágúst. Bls. 2). Benedikt gaf veifað sínum töfrasprota og stöðvað rennsli í Elliðaárnar að 

eigin vild eða hleypt af aftur af miklum krafti (Guðjón Friðriksson, 1997: 37-38). 

Stíflumannvirkið hafði þau áhrifa að harðvítugustu málaferli sem um getur í sögu Íslands 

upphófust á milli Benedikts og H. TH. A Thomsen stórkaupmanns. Deilurnar stóðu samfellt í 

um 18 ár um hver ætti veiðiréttindin í Elliðaánum. Þegar Benedikt stíflaði árnar Bugðu og 

Dimmu urðu árnar vatnslitlar fyrir neðan að lax gekk ekki í þær. Þegar vatninu var síðan 

hleypt af engjunum varð flóðið svo mikið að laxakistur Thomsens fóru á kaf og laxinn stökk 

yfir þær 

 (Árni Óla, 1947: 310-313). Benedikt reisti prentsmiðju á Elliðavatni án leyfis frá yfirvöldum. 

Tveir bæklingar voru prentaðir þar áður en reksturinn var stöðvaður (Páll Líndal, 1985.bls 

26).Vestan við Elliðavatnsbæ er gömul og merkileg steinbrú sem notað var fyrir engjaveg 

(15.mynd). 

 

15.mynd. Steinbrúin yfir álinn með Elliðavatnsbæ í bakgrunni.(Visir.Þriðjudagur 12. 

júlí 1966).                   
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Steinbrúin er hlaðin úr stórum, 

sléttum grágrýtis og 

hraunhellum. Steinboginn eins 

og hann var kallaður þræddu 

grynningar í S- beygju til 

vesturs út á engjarnar á lítinn 

tanga sem þar var (16.mynd). 

Fimm augu voru á hleðslunum 

sem voru u.þ.b. einn metri á 

breidd, tréhlerar voru á milli 

hleðslnanna og gengið var yfir 

þá. Á veturna voru hlemmarnir teknir af. Engjarnar voru notaðar við sauðburð sem fjárgirðing 

tekinn var einn hlemmur af svo kindurnar kæmust ekki yfir. Hestarnir fetuðu yfirbrúna með 

heybandið og voru komin slitspor í hellurnar eftir mikla notkun (17.mynd). Þegar brú var gerð 

yfir álinn skammt frá Helluvatni þá var farið byrjað að aka heyinu á vögnum, hætt var þá að 

17.mynd.Tekin um 1900. Vinnufólk og hestar notuðu steinbrúna til að komast yfir álinn út á engjarnar 

til vinnu (Pétur Brynjólfsson. Þjms). 

16.mynd. Loftmynd sem sýnir steinbogann. Þá má sjá að 5 bil 

myndast í hleðslunni þar sem augun á steinbrúnni koma í ljós. (2008, 

LUKR.) 
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nota steinbogann til heyflutninga sem var þó ekki fyrr en á síðustu öld (Björn Bjarnason. 

1933, 22. ágúst. Bls. 2). Steinboginn er nú á 1 ½ meters dýpi. Ekki er vitað hver né hvenær 

þessi steinbrú var byggð en í ævisögu Guðjóns Friðrikssonar um Einar Benediktsson segir frá 

Einari 9 ára gömlum árið 1873, hann er einmanna, illa til haldinn skítugur með hárlubbann í 

allar áttir og kreppta hnefa í vösum. Hann saknar móður sinnar sem gafst upp á drykkfelldum 

eiginmanni sínum og flúði með yngri systkini Einars til Reykjavíkur. Hann sættir sig illa við 

að vera skilinn eftir á Elliðavatni og til dægrastyttingar fer hann upp á Túnhólinn fyrir ofan 

bæinn, leggst niður í hátt grasið og horfir til himins með strá í munni og hugsar um daginn og 

veginn, stundum átti hann til með að fara og sitja langtímum saman á hlemmi úti á steinboga, 

dinglar fótunum og horfir út í bláinn (Guðjón Friðriksson, 1997: 53). 

Skógræktarfélag Reykjavíkur  fékk jörðina til varðveislu árið 1964 og  Elliðavatnsbæ þar sem 

starfsmenn félagsins hafa  aðsetur. Það var ekki fyrr en 2004 að Skógræktarfélag Reykjavíkur 

flutti skrifstofur sínar og ýmis konar félagastarfsemi í Elliðavatnsbæ (Gísli Sigurðsson, 2000)  

( Sjá meðfylgjandi kort nr.1 –Tímaskala og Sögu). 

 

 

 

18.mynd. Túnhóllinn er áberandi  kennileiti í landslagi Heiðmerkur. (HS) 
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19.mynd. Stíflan  í kringum 1920-1930. Stærsti hlutinn af engjunum komin undir vatn.(Ljósmyndasafn 

Íslands). 

6.1.1. Elliðaár virkjaðar  

 

Upphaflega varð byggð gasstöð til raflýsingar í Reykjavík, miklar deilur stóðu um hvort ætti 

að byggja gasstöð eða rafstöð. Í Reykjavík þekktust aðeins steinolíuljós með stöku ljóskerum 

á götu bæjarins sem lýst voru upp með olíu. Birta var afar léleg, og náði ekki að lýsa upp 

göturnar voru fremur eins og vitar sem vísuðu leið. Í daglegu máli voru ljósi kölluð „ 

grútartíur“. Það var ekki fyrr en árið 1910 að götuljósker upplýstu bæinn fyrir tilstuðlan nýju 

gasstöðvarinnar sem var eitt ár í byggingu. Ekki voru allir sáttir og hugmyndin um raflýsingu 

var enn til umræðu. Þrír íslenskir verkfræðingar gerðu tilboð í að reisa rafmagnstöð hjá 

Elliðaám. Álit var fengið 1917 frá Norska verkfræðifélaginu um hentuga staðsetningu fyrir 

stöðina. Það var ekki fyrr en desember 1919 að reisaátti stöðina hjá Ártúnum þar sem gamli 

þjóðvegurinn lá yfir árnar lá, litlu ofar en þvergirðingar Thomsens höfðu verið. Rafveitan við  

 

Elliðaár var vígð 27. júní 1921 af Kristjáni X. Konungi og drottningu hans. Stöðin var 

upphaflega 1000 hestöfl en var stækkuð nokkru seinna í 4500 hestöfl (Árni Óla, 1933. 

Morgunblaðið, bls. 4). Elliðaárnar voru virkjaðar 1920 með stíflu í Arbæ (18.mynd). 

Elliðavatn tvöfaldist að flatarmáli þegar önnur stífla var reist 1930 -1933. Áin Dimma hvarf 

og áin Bugða rennur nú beint í Elliðavatn. Rafmagnsveitan eignaðist jörðina við Elliðavatn í 

þremur áföngum fyrst 1923, 1927 og síðan 1928. 
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6.1.2. Vatnsveita Reykjavíkur 

 

Gvendarbrunnar er í hugum flestra Reykvíkingar enn vatnsból Reykjavíkinga. En síðustu þrjá 

áratugi hefur vatn ekki verið tekið úr hinum eiginlegu Gvendarbrunnum. 

Gvendarbrunnar eru kenndir við Guðmund Arason biskup hinn góða (1203-1237). Vatnið sem 

Guðmundur góði vígði var talið búa yfir margvíslegum, yfirnáttúrulegum eiginleikum. Engar 

heimildir né tengsl hafa fundist sem bendla Guðmund hinn góða við 

Gvendarbrunnasvæðið. 

Landsverkfræðingur 

Jón Þorláksson átti 

frumkvæðið árið 1906 

að því að gera 

Gvendarbrunna að 

vatnstökusvæði 

Reykvíkinga. 

Árið 1803 varð 

Reykjavík sérstakt 

lögsagnarumdæmi og 

tók í kjölfarið yfir 

umsjón vatnsmála, 

umhirðu eftir bruna, og 

vatnspósta. Íbúum í 

Reykjavík fjölgaði hægt á 19 öldinni en um 1880 var íbúafjöldinn komin í 2.000 og um 

aldamótin 1900 yfir  

6.000. Vatnskortur var viðloðandi og vaxandi vandamál  um aldamótin 1900. Gæði vatnsins 

var lítið, vatn í brunnum var gruggað af jarðvegsefnum og yfirborðsvatn átti greiða leið í 

brunnana. Taugaveikisfaraldur geisaði snemma á 20. öld sem má rekja til mengunar í 

brunnvatni. Í byrjun 20 aldar fór byggðin og atvinnulífið í Reykjavík ört vaxandi. Skortur á 

vatni var mikill og ljóst var að eina leiðin til að tryggja nægt vatn var að fara í mikla 

framkvæmdir og tryggja nægt neysluvatn og ómengað. Austur af Elliðavatni í 

Gvendarbrunnum var ákveðið að leiða vatn í lokaðri vatnslög til Reykjavíkur (19.mynd). 

Mannvirki var reist við Gvendarbrunna og vatnslagnir lagðar í hús í Reykjavík. 

20.mynd. Lagning vatnsveitunnar 1908 sjá má Rauðhóla í baksýn 

yfirverkefræðingur framkvæmdanna H.A Hansen, stendur við skurðinn en 

fyrir aftan hann situr Knud Simsen bæjarverkfræðingur Reykjavíkur. 

(PéturBrynjólfson. Þjms.) 
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Framkvæmdum lauk 2. október 1909 og gátu íbúar Reykjavíkur loks skrúfað frá krönum á 

heimilium sínum.  

Árin 1909-1923 jókst vatnsnotkun mun hraðar en hafði verið reiknað með í upphafi. Til að 

sporna við frostskemmdum þá var haft sírennsli á kerfinu en því fylgdu vandamál, mikil 

aukning var á sölu vatns til skipa, auk  nýrra fyrirtækja sem notuðu mikið vatn í sínum rekstri. 

Vatnsskortur var raunin þótt íbúarnir væru aðeins 13.000 þúsund 1914. Vatnsveitan lauk 

framkvæmdum  árið 1923 sem tvöfaldaði afkastagetu á vatnsflutningi. 

Árin 1924 til 1966 voru enn vandræði með vatnið sum hverfi og heilu svæðin  í Reykjavík  

bjuggu langtímum saman við vatnsskort. Reykjavík stækkaði alltof hratt til að vatnsveitan  

gæti sinnt öllum borgarbúum. Fyrirtækjum fjölgaði og nú voru komnar fiskvinnslur, fiskiskip, 

steypuvinna vegna húsa og mannvirkjagerðar. Ýmislegt var reynt til að auka flutningsgetu 

kerfisins en ekkert gekk. Árið 1960 urðu Gvendarbrunnar gjörnýttir eftir mikið þurrkaár.  

Hafist var handa að leita að nýju vatnsbóli 1960, jarðfræðingurinn Jón Jónsson hóf 

umfangsmiklar jarðfræðirannsóknir fyrir Vatnsveitu Reykjavíkur í Heiðmörk. Ný borhola 

Bullauga var virkjuð 1962 en vandi vatnsveitunnar var ekki enn leystur. Við Myllulæk og 

Jaðar voru boraðar um tuttugu vinnsluholur á tímabilinu 1973-1978. Holurnar voru síðan 

tengdar inná nýja vatnsleiðslu sem var aðalæð frá Heiðmörk til Reykjavíkur árið 1982. 

Gvendarbrunnar lögðust af 1984 enda svæðið afar viðkvæmt fyrir yfirborðsmengunum vegna 

þess hve grunnt er á aðeins 10 til 15 metra dýpi. Í Myllulækjartjörn er vatn tekið á um 25 til 

35 metra dýpi, hlákuáætlun hefur verið beitt til að fyrirbyggja að mengað yfirborðsvatn berist 

inn í dreifikerfi, ef hætta er talin á mengun þá er vatnstöku hætt tímabunið úr viðkvæmum 

holum. Frá árinu 1984 til dagsins í dag hafa notendur á veitusvæðinu ekki þurft að óttast 

vatnskort. Vinnslusvæðin eru því aftur orðin fjögur, þ.e. Gvendarbrunnar, Jaðarsvæðið, 

Myllulækjarsvæðið og Vatnsendakriki. Í dag er vatnsvinnsla í Heiðmörk byggð alfarið á 

grunnvatnsstreymi sem kemur undan Húsafellsbruna og Bláfjöllum, úrkomumagn, snjóþekja 

og dreifing úrkomunnar að vori ræðst af þeim þáttum. Í Gvendarbrunnum eru sjö 

vinnsluholur, á Jaðarsvæði eru níu, þrjár eru á Myllulæk og tvær í Vatnsendakrika. Allt vatn 

sem fer inn á dreifikerfið kemur úr lokuðum borholum, sem tryggir öryggi vatnsins gegn 

mengun (Páll Stefánsson, 2004). 

 

 6.1.3. Friðun Heiðmerkur 

Heiðmörk var gert að friðlandi Reykvíkinga 1950 í kjölfarið var Heiðmörk friðuð fyrir beit. 

Haustið 1938 sendi stjórn Skógræktarfélagsins bæjarráði hugmynd um friðun skógarleifa í 

landi Elliðavatns og hluta jarðarinna Hólms og Vatnsenda. Tíu ár liðu frá því hugmyndin var 
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lögð fram  og þar  til framkvæmdir hófust í Heiðmörk 1948. Landið var girt af og gróðursettar 

voru 5 þúsund plöntur í reit sem nefndur er Undanfari. Heiðmörk hefur frá því um miðja 

síðustu öld verið í umsjón Skógræktarfélags Reykjavíkur.  

 

 

 

 6.2. Núverndi notkun svæðisins  

Heiðmörk er fjölsótt útivistarsvæði í jaðri höfuðborgarsvæðisins, aðdráttarafl vatnsins og 

skógarins er mikið, njótendur svæðisins leggja leið sína í mismunandi tilgangi og borið hefur 

á árekstrum milli þessa hópa. Sumir kjósa að fara í gönguferðir í fallegu umhverfi sér til 

heilsubótar aðrir, tína ber og sveppi. Mikið dýra og fuglalíf er á athugunarsvæðinu, mest öll 

veiði og fuglaskoðun fer fram í kringum Elliðavatnbæinn ásamt sölu veiðileyfa í vatnið og 

árnar á svæðinu. Fjölmargir reiðstígar liggja um svæðið og vinsælt er að ríða í gegnum 

Heiðmörk og meðfram vatninu í átt til Kópavogs. Mikill fjöldi fólks leggur leið sína í 

Heiðmörk, milli 40 og 50 þúsund manns stunda útivist þar í hverjum mánuði um tvo og hálfan 

klukkutíma í senn (Anna María Pálsdóttir munnleg heimild, 18.september 2009). 

Aðaltengingin inn í Heiðmörk er um athugunarsvæðið, um einbreiðu brúna yfir 

Elliðavatnsálinn. Við bílastæðin við Helluvatn skapast mikill álagspunktur. Við einbreiðu 

brúna yfir Elliðavatnsálinn er líka mikill álagspunktur. Ástæðurnar fyrir þessari miklu 

aukningu í útivist gætu tengst breytingum sem orðið hafa á samfélaginu á síðustu áratugum. 

Fleira fólk nýtur eftirlaunaáranna nú en áður, vinnutíminn hefur stytst og frídagar eru fleiri nú 

(Bell,1997). Notendur útivistarsvæðis eru með mismunandi þarfir og sýn er því afar 

mikilvægt að koma til móts við þá sem sækja svæðið heim. 

 

6.2.1 Aðkoma – stígar og vegir 

Rauðhólavegur er helsta aðkomuleið akandi umferðar inn í Heiðmörk og frá Suðurlandsvegi 

er farið um Hraunslóð. Frá Vífilstöðum í Garðabæ er farið frá Hlíðarvegi. Fyrirhuguð 

breikkun á Suðurlandsvegi mun breyta aðkomu inn á Rauðhólaveg og minnka slysahættu (21. 

mynd). Í gegnum Norðlingaholt að Hraunslóð er malbikaður göngu- og hjólreiðastígur sem er 

hluti af aðalstígakerfi borgarinnar. Fjölmargir reiðstígar eru um svæðið og vinsæl reiðleið er í 

gegnum Heiðmörk og meðfram vatninu. Göngustígar í Heiðmörk eru um 40 km að lengd, 

áningarstaðir eru níu sem geta tekið á móti litlum og stórum hópum. Um 45 fræðsluskiltum 

hefur verið komið fyrir á svokölluðum fræðslustíg um jarðfræði, plöntur, tré og fugla. 

Stígurinn er um níu kílómetra langur og liggur meðfram Elliðavatni, suður fyrir 
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21.mynd.Ný tenging við Heiðmörk er fyrirhuguð, gert er ráð fyrir mislægum gatnamótum rn með 

takmörkunum.Undirgöng verða fyrir akandi og gangandi umferð(Efla,2009) 

Myllulækjartjörn, inn í skóginn á Elliðavatnsheiði og þaðan til baka í vesturátt að Helluvatni. 

Vegna mikillar aðsóknar fólks, sem sækir á svæðið verða árekstrar á milli notendahópa. 

Göngustígurinn á athugunarsvæði liggur frá Norðlingaholti austur að Rauðhólaveg þaðan yfir 

Elliðavatnsálinn áfram í átt að Elliðavatnsbænum. Göngustígurinn liggur framhjá 

útikennslustofu sem er sunnan í túnhólnum og sem leið liggur framhjá Myllulæk og endar við 

Þingnes. Leiðin fyrir gangandi og 

hjólandi vegfarendur úr byggð er á 

þremur stöðum afar slæm og mikil 

hætta getur skapast, þar sem 

göngustígur við íbúðabyggð sameinast  

reiðstígnum yfir ána Bugðu (22. 

mynd). Ómerkt gönguleið sem fáir vita 

af er í framhaldi af göngustíg hjá 

Engjavík. Þar er farið yfir votlendið á 

tveimur plönkum, erfitt er fyrir fólk 

með barnavagna og hjólandi að fara 

þar um. Stígurinn liggur að brúnni og 

áfram að Áladíki sem er falleg 

22 .mynd. Göngustígur úr Norðlingaholti 

sameinast reiðleið hestamanna.(HS) 
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24 .mynd .Aðalgöngu og hjólastígakerfi borgarinnar endar við Rauðhólaveg ásamt reiðstígnum sjá 

23.mynd. Umferð gangandi,hjólandi og ríðandi útivistarfólks mætir bílaumferð við malarveg á leið 

inn í Heiðmörk.(HS) 

gönguleið meðfram Elliðavatni í átt að bæjarstæðinu. Sunnan við bæinn er fræðslustígur sem 

er mjög illa farinná köflum, drulla, stórgrýti og jarðvegsdúkurinn farin að gægjast upp á 

allmörgum stöðum. Göngustígurinn endar við bílaplan sem ætlað er almenningi sem ætlar að 

skoða rústirnar á Þingnesi. Afar erfitt er að átta sig á hvar minjarnar á Þingnesi eru, engin 

göngustígur er til staðar. Fræðsluskiltið af 

rústunum er staðsett við bílaplanið sem er um tvö 

til þrjúhundruð metra frá minjunum. Á öllu 

athugunarsvæðinu frá ánni Bugðu að Þingnesi, er 

aðeins einn bekkur  til að setjast á, staðsettur 

sunnan við túnhólinn, fyrir neðan 

útikennslustofuna (25. mynd). Hvorki ruslatunnur 

né lýsing er til staðar á þessari leið. 

 

 

25. mynd. Bekkur á athugunarsvæði vel staðsettur í 

skjóli. Fræðslustígur þyrfti að verða breiðari því erfitt er 

fyrir fólk sem gangandi, hjólandi eða barnavagna að 

mætast. Aðgengi fatlaðra þarf að endurskoða  alvarlega 

á svæðinu.(HS) 

23. mynd .Reiðstígurinn.(HS) 
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   5.2.2.  Stjórnun og umhirða 

 

Samkvæmt þjónustusamningi Skógræktarfélags Reykjavíkur við Reykjavíkurborgar sér 

félagið rekstur svæðisins svo og alla umhirðu, lagningu nýrra göngustíga, gróðursetningar og 

grisjun trjáa. Orkuveitan hefur aðstoðað við lagningu gönguleiða í samstarfi við 

Skógræktafélagið. Markvisst er unnið að því að setja upp fræðsluskilti við göngustíga. 

Elliðavatnsbærinn er í notkun sem fræðslu og þjónustuhús ásamt því að vera bækistöð 

umsjónarmanna Skógræktarfélags Reykjavíkur.  

 

 

 

 

28 .mynd. Á einbreiðu brúnni yfir Elliðavatnsál myndast oft mikil örtröð, hættur og álag þar sem bifreiðar(26. 

mynd), hestamenn (27. mynd) og göngufólk mætast á miðri leið. Bílar fara hratt yfir og oft skapast mikil hætta 

þegar möl og ryk þeytist yfir. Talið er að um 40- 50 þúsund manns leggji leið sína í Heiðmörkina á 

mánuði(HS).  

26. mynd.(HS) 

27. mynd.(HS) 

 



27 
 

7. Sérstaða svæðisins 

 

 Athugunarsvæðið hefur þá megin sérstöðu að vera nokkurs konar anddyri að Heiðmerkur. 

Um það fara allt að 40-50 þúsund manns mánaðarlega, akandi, gangandi og ríðandi. Auk þess 

er Elliðavatnsbærinn miðstöð þeirra sem veiða í vatninu. 

Heiðmörk hefur þá einstöku sérstöðu sem útivistarsvæði að vera fjölsóttara en sjálfur  

þjóðgarðurinn á Þingvöllum. Landslag athugunarsvæðis er mótað af búsetu manna og í dag er 

skógrækt ríkjandi þáttur í landslagi. Svæðið þjónar höfuðborgarbúum og landsmönnum öllum 

sem útivistarsvæði (29.mynd). Gæði útivistarsvæða felast einkum í því að vera innan 

ákveðinnar fjarlægðar frá notendum. Heiðurmörk markar útjaðar „græna trefilsins“ sem 

umlykur og tengir útivistarsvæði  höfuðborgarsvæðisins.  Tengingar frá byggðinni um hina 

„grænu ganga“ upp í Heiðmörk eru góðar t.d. gegnum Elliðaárdalinn, frá Vatnsendahverfinu í 

Kópavogi og frá Vífilsstaðasvæðinu í Garðabæ. Einungis 10-15 mínútur tekur að aka upp í 

29 .mynd. Athugunarsvæðið er mótað af búsetu manna, umhverfis Elliðavatnsbæinn eru ræktuð tún, 

túnhóllinn austan við bæinn er fallegur útsýnisstaður yfir vatnið, fjöllin Keilir, Snæfellsjökull og Esjan 

sjást vel á góðum degi.(Skógræktarfélag Reykjavíkur.) 
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Heiðmörk frá miðju bæjarfélaganna sem skýrir hina miklu notkun. Svæðið er vinsælt 

útivistarsvæði á öllum árstímum, vegna þess hve skjólgott það er og hversu mikla fjölbreytni 

það býður notendum. Flestir finna eitthvað við sitt hæfi, göngu, veiði, náttúru- og 

fuglaskoðun, berja- og sveppatínslu, menningarminjar og fræðslu, kyrrð og m.m.fleira. Gestir 

svæðisins eiga að fá að upplifa svæðið í gengum náttúruna, gróður og landslag. Með aukinni 

og fjölbreyttari útivistariðkun fólks og vegna nálagðar við þéttbýlis er mikilvægt að koma á 

ákveðni stjórnun umferðar innan þess til þess að verndargildi og notagildi Heiðmarkar fari 

sem best saman.  

 

7.1. Heildir og einkennisþættir  

  

Athugunarsvæðið býr yfir miklum fjölbreytileika hvað varðar landslag, gróður og dýralíf. Slík 

svæði sem búa yfir góðum grunni til að vera fyrirmyndar útivistarsvæði. Mat á landslagi getur 

aukið þekkingu á breytingum, sem kunna verða, hvort sem þær eru manngerðar eða 

náttúrulegar. Við mat á einkennisþáttum er bæði tekið mið af manngerðum og náttúrulegum 

þáttum í landslagi athugunarsvæðis. Ráðandi stærstu þættirnir á svæðinu er vatnið, skógurinn 

og kyrrðin. Vatn hefur löngum verið aðdráttarafl fyrir bæði menn og dýr. Heiðmörk er sá 

staður sem fólk sækir í til andlegrar upplyftingar, líkamlegra heilsubótar, losun streitu, sókn í 

hreint loft og samband við náttúruna (Bell, 2007). 

Umhverfi athugunarsvæðis einkennist af mismunandi  heildum í landinu. Svæðið er fjölbreytt 

í lögun, áferð, lit, gróðri og dýralífi. 
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7.1.1. Ástand, viðkvæmni og þróun  

 

Mikilvægt er að skipulag útivistarsvæða séu aðlöguð að þörfum þeirra sem koma á staðinn í 

mismunandi tilgangi. Aukið álag á viðkvæm svæði, sem ekki þolir mikinn ágang, getur 

auðveldlega orðið fyrir skemmdum. Sérstök vistkerfi geta eyðilagst til frambúðar (Bell, 

2007). Á fjölsóttasta útivistarsvæði landsins er mikilvægt að viðhalda góðu jafnvægi  milli 

gæða og sérkenna. Aðkoma inn á svæðið þarf að vera vel skipulögð svo hægt sé að dreifa 

álagi og til þess að gestir finni fyrir öryggi og öðlist virðingu fyrir útivistarsvæðinu (Scottish 

Natural Heritage, 2000). 

 

 Heiðmerkurvæðið, sem er í útjaðri bæjanna orsakar það að stór hluti af íbúum þarf að 

keyra að svæðinu til að njóta útivistar. 

 Afmarka þarf bílastæði, Bílastæði merkt sérstaklega fyrir fatlaða vantar. 

 Aðgengi fyrir fatlaða er óviðunandi. 

 Árekstrar milli notendahópa: ökumenn, hestamenn, hjólandi og gangandi vegfarendur 

þurfa nota sama malarveginn inn á svæðið við Rauðhóla. Þetta er ekki hentugt 

fyrirkomulag og þarf að bæta þar úr vegna augljósrar slysahættu. 

 Göngustíga vantar að aðkomusvæði t.d. frá Rauðhólavegi og yfir Elliðavatnsálinn 

 Áningarstaðir illa hirtir og óaðlaðandi. Ruslatunnur, bekki og borð vantar á 

áningarstaði (sem þurfa að vera færanleg vegna álags). 

 Lýsingu vantar við helstu gönguleiðir. 

 Skortur er á upplýsingaskiltum um sögu og minjar á svæðinu. 

 Aðstöðu til fuglaskoðunar skortir. 

 Á svona stóru og fjölsóttu útivistarsvæði þarf að vera þjónustumiðstöð, 

upplýsingamiðstöð og aðstaða fyrir kaffiveitingar eða a.m.k. aðstaða fyrir fólk til að 

borða nesti. 
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7.2. SVÓT- greining 

 

Greining á landsvæðinu. Valin var svót (swot) aðferðin við greiningu á svæðinu, þar sem sú  

tegund greiningar hentar vel svæði sem þessu. Með SVÓT- greiningu eru greindir styrkleikari 

( S) og veikleikar (V) svæðisins, þær ógnir (Ó) sem eru fyrir hendi fyrir svæðið. Tækifærin 

(T) eru greind  sem svæðið gæti nýtt.  

Markmiðið er að byggja á styrkleikum svæðisins, lágmarka veikleikana og koma auga á 

tækifærin og forðast ógnanir (Bell, 1997). Með flokkun sem þessari fæst gott yfirlit yfir allt 

svæðið sem nýtis t.d í hönnun og skipulagningu á svæðinu ( Sjá, tafla 1). 
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Tafla 1.  SVÓT-greining fyrir athugunarsvæði í Heiðmörk  

 

 

 

Styrkleikar(S) 

 

Veikleikar(V) 

 

Ógnir(Ó) 

 

Tækifæri(T) 

 

 

-Nálægð við íbúar- 

byggð í Norðlingaholti 

 

- Nálægð við 

höfuðborgarsvæðið 

ferðaþjónustan gæti 

nýtt 

einstakt útivistarsvæði 

með sér íslensk 

sérkenni. ( Gervigíga- 

sigdalur,  

uppsprettulindir, hraun, 

fuglalíf og fl. 

-Saga og minjar 

Heiðmerkur frá 

landnámi  til dagsins 

í dag. 

-Fjölbreytileiki í 

landslagi: jarðfræði , 

ofl. 

-Mikið og fjölskrúðugt 

dýralíf: fuglar, fiskar. 

 

-Svæðið er í jaðri  

höfuðborgarinnar stór 

partur af íbúum þarf 

að keyra að svæðinu 

til að njóta útivistar. 

Árekstrar milli 

notendahópa, 

(ökumenn, 

hestamenn, hjólandi 

og gangandi 

vegfarendur )  nota 

sama malarveginn inn 

á svæðið. 

- Göngustíga vantar 

að aðkomusvæði. 

- Áningarstaðir illa 

hirtir og óaðlaðandi. 

Lýsingu, bekki, borð 

og ruslatunnur vatnar 

á svæðið. 

Aðstöðu  til 

fuglaskoðunar vatnar. 

Skortur 

upplýsingaskiltum 

um sögu og minjar á 

svæðinu.  

 

 

-Mikill ágangur og slit 

og umferð um svæðið. 

-Mengun á grunnvatni 

- Varp misferst vegna 

ágangs veiðimanna á 

bökkum vatnsins. 

 

-Ómarkvissar 

framkvæmdir. 

 

-Tækifæri á 

náttúruskoðun 

-Tækifæri á fræðslu  

fyrir ferðamenn, 

fjölskyldufólks, 

háskólasamfélög, 

grunnskóla og 

leikskóla. 

- Uppbygging á 

minjum, Þinganes, 

Myllulækjartjörn, 

tóftum 

- Bygging  

fræðslumiðstöðvar 

með veitingasölu 

- Handverkssýningar 
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30.mynd.Heillandi tillaga af útivistarsvæði sem inniheldur fjölbreytilegt landsvæði sem gerir 

útivistarsvæði eftirsóknarverð og spennandi fyrir alla aldurhópa. (Bæklingur Skógræktarfélag Íslands, 

1940) 

8. Tillögur 

 

Á grundvelli ofantalinna greininga og athugana á svæðinu geri ég eftirfarandi tillögur til 

breytinga. 

Tillögur mínar felast í: 

 

1. Menningarminjar gerðar að fræðsluefni. 

2. Bæta aðgengi. 

3. Uppbygging fræðslumiðstöðvar. 

Grunnur að tillögu mótast m.a af tillögu/teikningu sem birtist í bæklingi Skógræktarfélagi 

Íslands árið 1940 í tilefni af stofnun Friðlands Reykvíkinga í Heiðmörk (30.mynd.) 

Hugmyndin í samræmist flokkun Patrik .Grahn á gæðum útivistarsvæða. Flokkunin byggist á 

eftirfarandi átta grunneiginleikum sem svæði þurfa að hafa til að koma til móts við notendur 
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sem nýta svæðið í mismunandi tilgangi(Sjá meðfylgjandi kort. 2). Gruneiginleikar átta eiga 

það allir sameiginlegt að hafa mikið upplifunargildi fyrir fólk sem kemur á útivistarsvæðið og 

fela í sér kosti sem fólk sér, heyrir eða notfærir sér til athafna á svæðum. 

 

 

Átta grunneiginleikana Patirk Grahn. 

 

1. Það villta, svæði sem inniheldur villt náttúra,stórir steinar,mosi vatn og tjarnir. 

2. Grósumikið og fjölskrúðugt, hvort sem er með dýrum eða plöntum.Vatn, á, lækur eða 

votlendi. 

3. Það óhefta og víðlenda, stórt svæði, með góðum stígum, prýtt trjám eða skógi. Svæði 

sem er laust við alla hávaða og sjónmengun úr þéttbýli.  

4. Það friðsæla, Staðurinn er hreinn, friðsæll með náttúrulegum umhverfishljóðum sem 

kemur frá fuglum, flugum, vindi. Öryggur staður en dularfullur sem prýðir frumöfl 

náttúrunnar. 

5. Það opna, almenna græna svæði, rými, þar sem fólk kemur saman t.d útimarkað, 

fundi, fræðslu og fleira. Skjólsamt svæði með grasflötum, 

6. Það leikvænlega, vettvangur ímyndunaraflsins. Svæði sem býður upp á náttúrlegt 

leiksvæði með vatn, mold, spítur, hátt gras,þúfur,stíflugerð í læk, tína blóm og m.fl. 

7. Það skemmtilega, Vel hirt umhverfi inniheldur: gróðurbeð, blómaker, 

kvöldlýsingu,tónlist þar sem fólk kemur saman í skemmtilegu umhverfi. 

8. Það menningarlega er staður sem innihalda: minnismerki, styttur, listaverk falleg 

blómabeð eða gosbrunna (Berggren- Barring og Grahn, 1995). 
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8.1. Tillögur að gera menningarminjar að fræðsluefni 

 

 

Með einföldum myndum og skiltum er hægt að draga fram þá merku sögu sem staðurinn 

hefur að geyma. Minjar á athugunarsvæðinu eru fjölmargar og merkilegar, bæta þarf til muna 

aðgengi að þeim og samræma skiltagerð (Bell, 2007). Rústirnar við Þingnes voru friðaðar árið 

1930, þær eru um 15 til 20 talsins á eilitlu nesi sem gengur út í Elliðavatn sunnanmegin. 

Bjarni F. Einarsson fornleifafræðingur segir í greinargerð um ástand fornleifa á Þingnesi í 

ágúst 1993: 

Ástand minjanna er all bagalegt...svæðið er allt fullt af steinum í belg og biðu. Svæðið er 

allt misgróið og greinilega mikið af steinum sem ekki eru á upprunalegum 

stöðum...Aðeins 11 metra suður frá rannsóknarsvæðinu er verið að byggja viðbót við 

sumarbústað,  sem þar hefur staðið lengi. Við nánari athugun kom í ljós að grunnur 

viðbyggingarinnar hefur verið grafinn lítið eitt og moldinni þeirri, sem komið hefur upp 

við það, verið keyrt inn á rústasvæðið og sett í moldarhauga frá rannsóninni. Trúlega 

gengur þessi framkvæmd í berhögg við 17. gr. þjóðminjalaga (Stj.tíð. A, nr. 88/1989) 

 

Við endurgerð rústa þyfti að skera kanta niður á ská, og raða steinum í upprunalegri legu og 

tyrfa yfir svæðið. Þá væri hægt að endurgera torf og steinhleðslur og þær látnar fljóta ofan á  

jálfum rústunum (31. mynd). Um leið fengi almenningur fræðslu og hugmynd um hvernig  

31. mynd. Tillagan sýnir hvernig hægt er að endurgera minjar um dómhring frá árinu 900, þar sem 

fyrsta alþingi Íslands var stofnað.(HS) 
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dómhringur eða þingbúðir litu út fyrir um 1200 árum síðan (Bjarna F. Einarsson,1993).  

Minjar um búsetu um aldir eru sýnilegar víða á athugunarsvæðinu.( Sjá meðfylgjandi kort 3) 

Endurgerð tófta væri góð leið til að geta notið útivistar og fræðslu í senn (32. mynd). 

 

 

8.3. Tillaga að bættu aðgengi 

 

Leggja þar áheyrslu á bílastæðin við Helluvatn og gera svæðið snyrtilegra með plöntum og 

skipulögðum gróðurbeðum sem mynda ramma umhverfis bílastæðin. Svæðið við Helluvatn er 

nokkurs konar anddyri Heiðmerkur. Setja þarf bundið slitlag á Rauðhólaveg að 

Elliðavatnsbæ. Umferð um svæðið er mikil og bílarnir sem aka á holóttum malarveginum 

þyrla upp smásteinum og ryki til mikilla ama fyrir útivistarfólk. Aðgengi fyrir fatlaða er 

ábótavatn, engin merkt bílastæði eru til staðar, göngustígar eru ekki hjólastólafærir t.d eins og 

fræðslustígurinn sem ætti að vera aðgengilegur öllum. Gott væri að setja slitlag/marlarefni til 

að auðvelda hjólastólum, fólki með barnavagna, eldra fólki og litlum börnum að ferðast um 

stígana. Engar ruslatunnur eru á gönguleið afmarkaða svæðisins, bekki og færanleg borð 

vantar. Tilvalið væri að koma upp vatnspóstum á gönguleið. Lýsing á athugunarsvæði frá ánni 

Bugðu að Þingnesi er engin. Koma þyrfti upp lámarkslýsingu á gönguleið, þó það væri aðeins 

yfir svartasta skammdegið. 

32.mynd.Tillaga að endurgerð tófta og gera þær sýnilegar á athugunarsvæði.(HS).  
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Grunnkort af athugunarsvæði sýnir nokkra af þeim þáttum þar sem úrbóta er þörf. Númer 

átta sýnir raflínur sem eru staðsettar hjá Myllulækjartjörn, mikilvægu varpsvæði 

álftarinnar, þær eiga til að fljúga á rafmagnslínurnar og drepast auk þess hve mikil  

sjónmengun er af línunum fyrir útivistarsvæðið. 



37 
 

8.4. Uppbygging fræðslumiðstöðvar    

Með eflingu fjölbreytileika svæðisins 

þarf þjónusta að vera til staðar fyrir þá 

sem leggja leið sína í Heiðmörk. Með 

byggingu fræðslumiðstöðvar austan við 

Elliðavatnsbæ á athugunarsvæðinu væri 

komið til móts við þarfir fólks til að 

fræðast um sögu, minjar, og náttúru 

svæðisins. Steinhúsið við Elliðavatnsbæ 

hefur sérstakt byggingarsögulegt gildi, 

bærinn stendur við ræktað tún sem er 

áberandi kennileiti svæðisins. Á 

bæjarhólnum hefur verið plantað 

33.mynd.Útikenslustofan í lokuðum skógarreit.(LUKR). 

 

34. mynd. Skógarjaðarinn hefur fengið mýkri línur, rýmið opnað á útikennslustofunni og tenging 

myndast við vatnið sem eykur notagildi svæðisins.(HS). 
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þremur sitkagrenisreitum. Útikennslustofan er í 

einum þeirra í lokuðu og myrkvuðu rými(33. 

mynd).Tillagan gengur út á að opna reitinn og 

hleypa birtu inn í hann og tengja útikennslustofuna 

við vatnið. Mýkja línur jaðarins með því að auka 

tegunda úrvalið, planta berjatrjám sem nýtast 

fuglum og útivistarfólki. Flotbryggju verður komið 

fyrir í víkinni þar sem börn geta veitt síli eða 

buslað í vatninu á góðvirðisdögum(34.mynd). 

Stiklusteinar yrðu settir út í vatnið. 

Fræðslumiðstöðin er látin falla inn í umhverfið,  

þar sem mannvirkið speglar náttúru og umhverfi staðarins (36.mynd.) (Bell, 2007). 

Arkitekinn Valdimar Harðarson hannaði frístundahús í Götu, Hrunamannahreppi, sem ég 

styðst við í tillögu minni um fræðslumiðstöð við Elliðavatn (AT, 2007).  

 

 

 

 

 

 

 

35. mynd. Útsýni úr fræðslumiðstöðinni út á 

vatnið til suðurs í átt að Þingnesi.(Gunnar 

Sverrisson, 2007) 

 

36.mynd. Fræðslumiðstöðin fellur vel að landslagi og myndar gott skjól fyrir 

norðanátt.(Gunnar Sverrisson, 2007). 
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9. Niðurstaða 

 

 

Markmið verkefnisins var að draga fram náttúru, sögu og menningarverðmæti Elliðavatns, án 

þess að gengið sé á gæði svæðisins. 

Saga Heiðmerkur/ Elliðavatns eru gerð greinargóð skil á korti sem sýnir tímaröð staðarins á 

einfaldan hátt sem koma mætti fyrir sem fræðsluskilti við Elliðavatnsbæinn. 

Minjar á athugunarsvæði voru dregnar upp á kort sem sýna staðsetningu þeirra. Hugmynd mín 

um hvernig best væri að gera minjar sýnilegar í umhverfi byggjast á  faglegum ráðleggingum, 

sem eru að byggja ofan á þær rústir sem fyrir eru. Samræma þarf skiltagerða, og reyna að 

notast við sem  mest af myndrænum upplýsingum á fræðsluskiltin. 

 Greining Patrik Grahn á átta eiginleikum útivistarsvæða styður þá rannsókn mína að 

athugunarsvæðið er vel til þess fallið að bera þessa átta eiginleika, eins og kemur fram á korti 

sem styður hugmynd mína að hægt sé að skapa áhugavert umhverfi sem býður upp á 

fjölbreytta möguleika til útivistar fyrir njótendur svæðisins. Með framtíðarskipulagi á svæðinu 

verður hægt að koma í veg fyrir árekstra milli útivistarfólks með bættri aðkomu.  

 

 

 

 

 

10. Lokaorð. 

 

 

Niðurstaðan sýnir að athugunarsvæðið býður upp á ótal möguleika til útivistar. Með 

greiningum má bæta gæði svæða með aukinni stjórnun og stýringu.Í framtíðinni væri  

áhugavert  að byggja upp útivistarsvæði eftir eiginleikum P. Grahn á athugunarsvæðinu. 
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