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ÁGRIP

Kirkjuhvammur er útivistarsvæði ofan Hvammstanga í Húnaþingi vestra. Tilurð þessa 

lokaverkefnis má rekja til áhuga höfundar á útivist og ekki síður vilja hans til að styrkja 

núverandi útivistarsvæði sem aðdráttarafl ferðamannastraums inn á svæðið.

Í upphafi verkefnisins voru settar fram þrjár rannsóknarspurningar: 1. Hver er sérstaða Kirkju-

hvamms og hvað skapar þessa sérstöðu? 2. Hvernig er hægt að koma útivistarsvæði Kirkju-

hvamms á framfæri? 3. Á 9-holna golfvöllur heima í Kirkjuhvammi? Að lokum er ætlunin að 

útbúa þrívíddarlíkan af hluta athugunarsvæðisins. Til að útbúa þrívíddarlíkanið ætlar höfundur 

að mæla upp hluta athugunarsvæðisins með Trimble-landmælingatækjum. Í kjölfarið munu 

fylgja tillögur höfundar að framtíðarnotkun Kirkjuhvammssvæðisins.

Til að leita svara við rannsóknarspurningunum ætlar höfundur að framkvæma landslags-

greiningu á athugunarsvæðinu. Við þá greiningu var athugunarsvæðinu skipt upp í þrjá þætti: 

Náttúruþætti, menningarþætti og upplifunarþætti. Þeir náttúruþættir sem voru skoðaðir voru: 

Jarðfræði, jarðvegur, gróðurfar, halli, hæð lands, vatnafar, veðurfar, snjósöfnun, náttúruvá og 

dýralíf. Þeir menningarþættir sem voru skoðaðir voru: Saga, fornminjar og landnýting. Þeir 

upplifunarþættir sem voru skoðaðir voru: Rýmismyndun, sjónrænar heildir, gæði landslags, 

SVÓT-greining, andi staðar, staðarvalsgreining og matsgreining.

Höfundur ályktar út frá niðurstöðum og umræðum lokaverkefnisins að nýr 9-holna golfvöllur, 

bætt göngustígakerfi, nýtt þjónustuhús, nýir áningarstaðir og efling tjaldstæðisins, til viðbótar 

við það sem fyrir er á svæðinu, ætti að geta skapað grundvöll fyrir blómlegan ferðaiðnað á 

athugunarsvæðinu. Þar af leiðandi er útivistargildi Kirkjuhvamms mjög mikið, með öðrum 

orðum Kirkjuhvammur er verulega áhugaverður kostur til útivistar að ýmsu tagi.
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1. INNGANGUR

1.1  Tilurð verkefnisins

Kirkjuhvammur sem er útivistarsvæði ofan Hvammstanga í Húnaþingi vestra, hefur allt frá 

unga aldri tengst höfundi sterkum böndum. Fyrsta minning höfundar frá svæðinu er tæplega 

20 ára gömul og tengist hún fótboltaiðkun á malarvelli frjálsíþróttavallarins. Þá var höfundur 

nýfluttur til Hvammstanga ásamt foreldrum sínum og systur. Síðan þá hafa ótal minningar safnast 

upp sem allar tengjast útivist á einhvern hátt. Einna helst var þá um að ræða fótboltaiðkun, 

frjálsíþróttaiðkun eða gönguferðir um árgil Ytri- og Syðri-Hvammsár. Tilurð þessa lokaverkefnis 

má því rekja til áhuga höfundar á útivist og ekki síður vilja hans til að styrkja þetta útivistarsvæði 

sem aðdráttarafl ferðamannastraums inn á svæðið.

1.2  Markmið

Í upphafi verkefnisins voru settar fram þrjár rannsóknarspurningar:

1. Hver er sérstaða Kirkjuhvamms og hvað skapar þessa sérstöðu? 

2. Hvernig er hægt að koma útivistarsvæði Kirkjuhvamms á framfæri? 

3. Á 9-holna golfvöllur heima í Kirkjuhvammi?

Að lokum er ætlunin að útbúa þrívíddarlíkan af hluta athugunarsvæðisins.

1.3  Önnur sambærileg verkefni

Höfundur veit ekki til þess að sambærilegt verkefni hafi verið gert um Kirkjuhvammssvæðið.  

Sambærilegt verkefni hefur þó verið gert um annað svæði í nágrenninu en það er BS-lokaverkefni 

Heiðu Hrund Jack, í Umhverfisskipulagi við Landbúnaðarháskóla Íslands frá árinu 2007, sem 

bar heitið: Geitafell-Húnaþingi vestra - Landslagsgreining og tillögur að nýtingu (Heiða Hrund 

Jack, 2007). Annað sambærilegt verkefni er BS-lokaritgerð Sigríðar Kristjánsdóttur, lektors við 

Landbúnaðarháskóla Íslands frá árinu 1994 er hún lauk námi við landfræðiskor Háskóla Íslands. Sú 

ritgerð heitir: Heiðmörk: náttúrufar, saga og útivistarmöguleikar (Sigríður Kristjánsdóttir, 1994).

1.4  Efnistök

Til að leita svara við rannsóknarspurningunum ætlar höfundur að framkvæma landslags-

greiningu á athugunarsvæðinu. Til að útbúa þrívíddarlíkanið ætlar höfundur að mæla upp 

hluta athugunarsvæðisins með Trimble-landmælingatækjum. Þau gögn verða auk þess nýtt við 

gerð landslagsgreiningarinnar. Í kjölfarið munu fylgja tillögur höfundar að framtíðarnotkun 

Kirkjuhvammssvæðisins.
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2. GÖGN OG AÐFERÐIR

2.1  Vinnuferill

Vinnuferill þessa lokaverkefnis spannar um eitt ár þar sem undirbúningur þess hófst í maíbyrjun 

2009. Ferlið hófst með því að höfundur nefndi hugmyndina við kennara sína í Landbúnaðarháskóla 

Íslands. Í kjölfarið hafði  höfundur samband við leiðbeinanda sinn, Edwin Roald Rögnvaldsson,  

og kynnti honum fyrstu hugmyndir sínar. Um sumarið hófust reglulegar vettvangsferðir um 

svæðið. Þá gekk höfundur, vopnaður digital myndavél, um athugunarsvæðið og tók myndir 

af landslagseindum sem að hans mati voru áhugaverðar. Því næst hófst mælingavinna sem 

lauk rétt fyrir upphaf skólaársins 2009-2010. Í lok september voru svo farnar tvær ferðir með 

leiðbeinandanum um svæðið. Síðan fór verkefnið í biðstöðu vegna annarra skólatengdra 

verkefna á fyrri haustönn 2009 fyrir utan að höfundur gekk frá BS-lokaverkefnissamningi við 

Landbúnaðarháskólann, leiðbeinandann og ábyrgðarmanninn Ragnar Frank Kristjánsson. Á 

síðari haustönninni var rykið burstað af gögnum og þrívíddarlíkanið klárað. 

Í lok janúar var farin önnur ferð um svæðið með leiðbeinandanum og í kjölfarið hófst undir-

búningur fyrir fyrri kynningu á verkefninu, sem var haldin 5. febrúar 2010 fyrir samnemendur 

og kennara. Eftir kynninguna hófst undirbúningur fyrir greiningarvinnu verkefnisins. 

10. febrúar 2010 ætluðu höfundur og leiðbeinandi að fara í enn eina vettvangsferðina í 

Kirkjuhvamm en urðu frá að hverfa vegna hálkubletts í Norðurárdalnum. Páskafríið var notað 

til að klára alla greiningarvinnu og strax eftir páskafrí var síðari kynning verkefnisins í Ársal 

Landbúnaðarháskólans fyrir alla áhugasama nemendur, leiðbeinendur og kennara. Í kjölfar 

kynningarinnar var hafist handa við frágang á niðurstöðum og tillögum tengdum þeim. 14. apríl 

2010 var gerð önnur tilraun hjá höfundi og leiðbeinanda til að ljúka athugunum í Kirkjuhvammi 

sem tókst farsællega. Lokaverkefninu var svo skilað til leiðbeinanda til lokayfirlestrar 27. apríl 

2010 og að lokum var lokaverkefninu skilað 3. maí 2010. Sjá viðauka 9.1 til að sjá myndræna 

framsetningu á vinnuferlinu.

2.2  Gögn

Þrívíddarlíkanið sem höfundur gerði er aðeins eitt af mörgum gögnum sem notuð voru við 

gerð landslagsgreiningarinnar. Önnur mikilvæg gögn voru meðal annars tvær loftmyndir af 

Kirkjuhvammi og nágrenni. Sú fyrri var tekin 24. júlí 2005 en sú síðari 5. september 2008. 

Báðar myndirnar voru teknar í um 1500 m hæð yfir sjávarmáli (Skúli Þorvaldsson starfsmaður 

Loftmynda ehf, símtal, 31. mars 2010). Auk þessara mynda var notaður fjöldi ljósmynda sem 

höfundur og leiðbeinandi tóku af athugunarsvæðinu á árunum 2009 og 2010. Ýmis tölvutæk 



Könnun á útivistargildi Kirkjuhvamms í Húnaþingi vestra

BS-lokaverkefni        Jón Árni Bjarnason3

gögn tengd jarðfræði, gróðurfari og landslagi sem eru í eigu Landbúnaðarháskóla Íslands 

voru nýtt. Gögn um veðurfar athugunarsvæðisins voru fengin frá Veðurstofu Íslands. Skýrsla 

Byggðasafns Skagfirðinga um fornleifaskráningu í Kirkjuhvammi frá árinu 2006 var notuð. Svo 

voru Aðalskipulag Húnaþings vestra 2002-2014 og Tillaga að deiliskipulagi Kirkjuhvamms frá 

árinu 2007 nýtt sem gögn. 

Þau tölvuforrit sem notuð voru við gerð lokaverkefnisins voru ArcMap 9.3, ArcCatalog 9.3, 

ArcScene 9.3,  Adobe Illustrator CS3, Photoshop CS3, InDesign CS3, Microstation V8 XM og 

að lokum Office Word og Excel 2007.

Síðast en ekki síst voru notaðar ýmsar heimildir tengdar nálgun höfundar á viðfangsefninu. Þar 

ber hæst bók Per Stahlschmidt frá árinu 2001: Metoder til Landskabsanalyse. Í þeirri bók er 

kynnt sú landslagsgreiningaraðferð sem notast var við í þessu lokaverkefni. Aðra tvo áhrifavalda 

vegna vals á greiningaraðferðum ber hér að nefna, annars vegar Kevin Lynch og bók hans Image 

of the City frá árinu 1960 og hins vegar Simon Bell og bók hans Elements of Visual Design 

in the Landscape frá árinu 2004. Í fyrr nefndu bókinni er kynnt aðferðafræðin sem höfundur 

notaði við rýmisgreiningu athugunarsvæðisins. Í þeirri síðar nefndu er kynnt aðferðafræðin sem 

höfundur notaði við sjónræna greiningu athugunarsvæðisins. Við heimildaskráningu notaðist 

höfundur við APA-heimildarkerfið (Edda R.H. Waage, 2005).

2.3 Aðferðir

Fyrstu gögnin sem höfundur aflaði sér voru hnitpunktar sem mældir voru með Trimble GPS 

landmælingatækjum haustið 2009. Hnitakerfið sem notað var við þær mælingar heitir Isnet 93.   

Nákvæmni mælinganna, sem er 1 cm lárétt og  

2 cm   lóðrétt (Trimble, 2002a), fæst með því að 

stilla upp stjórnstöð mælitækisins yfir þekktum 

mældum punkti á jörðu niðri auk innbyggðum 

leiðréttingarbúnaði stjórnstöðvarinnar. Í 

tilfelli mælinganna í Kirkjuhvammi var 

þekkti mælipunkturinn staðsettur á svæði rétt 

ofan Hvammstanga (mynd 2.1). Punkturinn 

var búinn til af Bjarna Þór Einarssyni
Mynd 2.1. Höfundur stillir upp tækjunum yfir þekkta 
mælipunktinum (Edwin Roald Rögnvaldsson, 2009).

og heitir Ásinn (Isnet hnit Austur 410256,423. Norður 545460,747 hæð 69,187 m) (Bjarni Þór 

Einarsson, símtal 31. mars 2010). Þegar móttakara stjórnstöðvarinnar hefur verið stillt upp beint 

fyrir ofan mælipunktinn er vegalengdin frá punktinum upp í móttakara stjórnstöðvarinnar mæld 

og skráð inn í gagnastokk mælitækisins. Gagnastokkurinn er svo festur á þar til gerða stöng. 



Könnun á útivistargildi Kirkjuhvamms í Húnaþingi vestra

BS-lokaverkefni        Jón Árni Bjarnason4

Á stönginni er enn einn móttakarinn sem í sífellu fær sendar gervitungla-upplýsingar frá stjórn-

stöðinni með hjálp útvarpsbylgjusendis sem er beintengdur henni (Trimble, 2002a). Höfundur 

valdi að nota þá aðferð að mæla inn hnitpunkta á 5 metra millibili. Þegar þær upplýsingar 

höfðu verið stilltar inn í gagnastokkinn hófst mæligangan sem endaði þremur mælilotum og 

4600 hnitpunktum síðar (mynd 2.3). Mælipunktarnir voru svo sendir úr gagnastokknum í 

tölvu sem hafði uppsett forritið TGI Office sem fylgir Trimble-mælitækjunum. Þetta forrit 

útbýr hnitaskrá úr mældu gögnunum (Trimble, 2002b). Hnitaskráin var svo send í annað forrit, 

teikniforritið AutoCAD Civil 3D 2009. Í því tölvuforriti er mögulegt að nota hnitaskrána til 

að útbúa hæðarlínulíkan af athugunarsvæðinu. Samskonar hæðarlínulíkan er hægt að útbúa 

í landupplýsingaforritinu ArcGIS 9.3. Höfundur valdi að nota það forrit frekar en AutoCAD 

Civil 3D þar sem Landbúnaðarháskóli Íslands hefur ekki leyfi til að nota AutoCAD forritið. 

Til að greina athugunarsvæðið beitti höfundur landslagsgreiningu. Við þá greiningu var  

athugunarsvæðinu skipt upp í þrjá þætti: Náttúruþætti, menningarþætti og upplifunarþætti. Þeir 

náttúruþættir sem voru skoðaðir voru: Jarðfræði, jarðvegur, gróðurfar, halli, hæð lands, vatnafar, 

veðurfar, snjósöfnun, náttúruvá og dýralíf. Þeir menningarþættir sem voru skoðaðir voru: 

Saga, fornminjar og landnýting. Þeir upplifunarþættir sem voru skoðaðir voru: Rýmismyndun, 

sjónrænar heildir, gæði landslags, SVÓT-greining, andi staðar, staðarvalsgreining og 

matsgreining.

Mynd 2.2. Mældir hnitpunktar í Kirkjuhvammi í Húnaþingi vestra haustið 2009 (Jón Árni Bjarnason, 2010b; 
Loftmyndir ehf, 2005 & 2008).



Könnun á útivistargildi Kirkjuhvamms í Húnaþingi vestra

BS-lokaverkefni        Jón Árni Bjarnason5

3. ATHUGUNARSVÆÐIÐ

3.1  Mörk og lega athugunarsvæðisins

Kirkjuhvammur í Húnaþingi vestra er staðsettur á norð-vesturströnd Íslands, nánar til tekið á 

Vatnsnesi. Lega athugunarsvæðisins er mjög skýr en hún markast af Ytri- og Syðri-Hvammsá til 

norðurs og suðurs, stórum  manngerðum skurði til austurs og veginum inn á svæðið til vesturs. 

Höfundur ákvað að stækka mörk athugunarsvæðisins út fyrir legu þess í greiningarvinnunni til 

að geta greint alla nauðsynlega þætti innan svæðisins. Mörk og lega athugunarsvæðisins eru 

sýnd á mynd 3.1. Sjá viðauka 9.2 til að sjá myndina í réttum kvarða. 

Mynd 3.1. Samsett mynd sem sýnir staðsetningu Kirkjuhvamms og mörk/legu athugunarsvæðisins (Jón Árni 
Bjarnason, 2010b).

3.2  Aðrar upplýsingar

Í dag eru helstu notendur Kirkjuhvammssvæðisins þessir: Hestafólk sem nýtir þá aðstöðu sem 

tengist hestamennsku innan svæðisins, íþróttafólk sem nýta sér íþróttamannvirki á svæðinu, 

tjaldstæðagestir, kirkjugestir sem sækja Kirkjuhvammskirkju og kirkjugarðinn þegar messuhald 

og jarðarfarir fara þar fram, skógræktarfólk sem stendur á bak við trjáræktun á hluta svæðisins 

og  að lokum útivistarfólk sem nýtir sér meðal annars hinar ýmsu gönguleiðir sem liggja um 

svæðið.
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4. LANDSLAGSGREINING

4.1  Tilgangur landslagsgreiningar

Landslag samanstendur af ýmiss konar samsettum formum ólíkra þátta og innbyrðis 
tengslum þeirra á milli. Til að geta greint landslagið er nauðsynlegt að brjóta upp þessi 
tengsl. Það er gert með því að búta landslagið niður í ólíka þætti sem síðan eru settir 
saman með mismunandi aðferðum til að komast að ákveðinni niðurstöðu (Stahlschmidt, 

2001). Því má segja að landslagsgreining sé tæki til að greina og flokka land með það í huga að 

draga fram sérkenni athugunarsvæðisins (Auður Sveinsdóttir & Hildur Stefánsdóttir, 2005).

4.2  Skilgreining á landslagsþáttum

Þrenns konar landslagsþættir voru greindir: 1. Náttúruþættir, nánar til tekið (n.t.t) þeir þættir 

sem tengjast á einhvern hátt náttúru athugunarsvæðisins. 2. Menningarþættir, n.t.t. þeir þættir 

sem tengjast tilkomu mannsins á athugunarsvæðið. 3. Upplifunarþættir, n.t.t. þeir þættir sem 

tengjast upplifun þess sem fer um athugunarsvæðið. Þessi greiningaraðferð byggist annars 

vegar á aðferð sem James A. LaGro kynnir í bókinni Site Analysis frá  2001. Þar segir LaGro að 

allt umhverfi sé samsett úr náttúruþáttum og menningarþáttum sem taka þurfi tillit til (LaGro, 

2001). Hins vegar byggir aðferðin á greiningaraðferð Simon Bell, en sú aðferð leggur mikið 

uppúr upplifunarþætti þess aðila sem kemur í ákveðið landslag (Bell, 2004).

4.3  Náttúruþættir  

4.3.1 Jarðfræði

Vatnsnessvæðið er hluti af elstu jarðmyndun landsins; blágrýtisjarðmynduninni. Hún varð til á 

tertíertíma sem lauk fyrir um 3 milljónum ára. Jarðfræði svæðisins einkennist af basalthraun-

lögum með þunnum millilögum úr seti. Holufyllingar eru algengar í hraunlögunum en meðal-

þykkt hraunlaganna er 4-5 metrar (Steingrímur Steinþórsson, 1995).

Líparít og aðrar súrar bergtegundir finnast í verulegum mæli á Vatnsnesi. Gangar og misgengi 

stefna oftast sem næst í norður-suður. Ofan við Hvammstanga, í um 250 metra hæð, er 30-70 m 

þykkt lag úr móbergi sem þynnist til suðurs. Víða er jökulruðning að finna og einnig jökulrákir 

með stefnu rétt vestan norðurs. Þá má finna jökulnúnar klappir (Steingrímur Steinþórsson, 

1995).

Öll jarðlög berggrunnsins á Vatnsnesi eru ættuð úr Snæfellsnes-rekbeltinu. Sú eldvirkni hófst 

fyrir 16 milljónum ára. Þetta belti var virkt þar til fyrir um 6,5 milljónum ára en þá kulnaði það 
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Mynd 4.1. Samsett mynd sem sýnir jarðfræðikort af Íslandi, Húnaþingi vestra og athugunarsvæðinu. Auk þess tvær 
samsettar myndir frá svæðinu (Jón Árni Bjarnason, 2010b).

4.3.2  Jarðvegur og gróðurfar

Laus yfirborðslög teljast sem jarðvegur, þar sem gróður fær þrifist. Jarðvegur er myndaður úr 

föstum efnum; lofti, vatni og lífrænum leifum sem orðið hafa til við rotnun. Jarðvegi hér á landi 

er skipt í votlendisjarðveg, áfoksjarðveg (mold) og jarðveg á grýttu og sendnu landi (Jóhann 

Ísak Pétursson & Gauti Jónsson, 2001).

Húnaþing vestra telst vera best gróna sýsla landsins samkvæmt gróðurmynd Landmælinga Íslands 

og þar eru rofvandamál minnst. Kirkjuhvammshreppur hinn forni er mjög vel gróinn og lítið um 

alvarlegt rof, sem meðal annars endurspeglast í óvenju háu hlutfalli lands þar sem rof er lítið  

(Ólafur Arnalds o.fl., 1997). Samkvæmt Nytjalandsgögnum er graslendi 51,7 %, ríkt mólendi 

23,6 %, rýrt mólendi 7,8 %, hálfdeigja 10,4 %, hálfgróið 1,3 % og lítt gróið 5,1 % af heildarmagni  

að mestu út. Engar beinar aldursákvarðanir eru til af svæðinu. Þó má ætla að aldur jarðmyndana 

á Vatnsnesi sé rúmlega 8 milljónir ára, en þá hefur nesið legið yfir miðju rekbeltinu. Líkur 

eru á að fljótlega hafi þróast megineldstöð á svæðinu, Vatnsneseldstöðin. Hún hefur aukið 

upphleðsluhraðann verulega og gefið af sér súrar bergtegundir. Miðja þessarar eldstöðvar er 

nánast beint upp af Hvammstanga (Steingrímur Steinþórsson, 1995). Mynd 4.1 sýnir betur 

berggrunnsskiptingu svæðisins. Sjá viðauka 9.3 til að sjá myndina í réttum kvarða.
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Mynd 4.3. Samsett mynd sem sýnir gróðurfarskort af Húnaþingi vestra og athugunarsvæðinu. Auk þess samsetta 
mynd af svæðinu (Jón Árni Bjarnason, 2010b).

Skilgreiningar á þeim sex gróðurflokkum sem tilgreindir eru á mynd 4.3 eru eftirfarandi: 

•  Graslendi: Grös einkenna graslendi, en í þennan flokka falla einnig svæði þar sem blóm eru 

ríkjandi og alla jafna nefnast blómlendi. Graslendi í góðu ástandi einkennist af grösum en sums 

staðar eru blómjurtir áberandi, svo sem brennisóley og fíflar. Graslendi er alla jafna uppskeruríkt 

og er það einkum að finna þar sem umhverfisaðstæður eru hagstæðar gróðri. Jarðvegur er fremur 

þurr. Graslendi þekur oft stór svæði við brekkurætur. Gróður ár og lækjarbakkar telst oft einnig 

til þessa flokks (Landbúnaðarháskóli Íslands, á.á. a).

jarðvegsefna á athugunarsvæðinu (mynd 

4.2). Taka verður þessum tölum með 

fyrirvara því sú aðferð sem upphaflega 

var notuð við greiningu Nytjalandsgagna 

var mat rannsóknaraðila á gervitungla-

loftmyndum (Landbúnaðarháskóli Íslands, 

á.á. c). Nytjalandsgreiningin gefur þó mjög 

góða vísbendingu um skiptingu gróðurfars á 

svæðinu. Mynd 4.3 sýnir hana. Sjá viðauka 

9.4 til að sjá myndina í réttum kvarða.
Mynd 4.2. Myndræn túlkun á gróðurfari athugunar-
svæðisins samkvæmt Nytjalandsgögnum (Land-
búnaðarháskóli Íslands, á.á. c)
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•  Ríkt mólendi: Í ríku mólendi er uppskeran mun meiri en í rýru mólendi vegna aukinnar 

hlutdeildar vinsælla beitarplantna (grasa og blómplantna) í gróðurþekjunni. Jarðvegur er yfirleitt 

þykkur og yfirborðið oftast þýft. Ríkt mólendi er mjög fjölbreytilegt hvað gróðursamsetningu 

varðar. Þar eru ýmsir smárunnar (blá- og aðalbláberjalyng, beitilyng og fjalldrapi) oft áberandi, 

sem og víðir. Alltaf er talsvert af grösum og oftast nokkur mosi í sverði (Landbúnaðarháskóli 

Íslands, á.á. a).

•  Rýrt mólendi: Rýrt mólendi einkennist af lélegum beitarplöntum á borð við móasef, 

þursaskegg, lyngtegundir (krækilyng, bláberjalyng, sortulyng, beitilyng, fjalldrapa) og oft er 

þar mikill mosi og jafnvel fléttur. Lítið er af beitarplöntum á borð við blómtegundir, grös og 

starir. Rýrt mólendi er yfirleitt að finna á þurrlendum móasvæðum eða á melasvæðum sem eru 

að gróa upp. Þar sem rýrt mólendi kemur fyrir í móum endurspeglar þessi gróðurflokkur oft 

land sem hefur hnignað verulega í tímans rás vegna beitar (Landbúnaðarháskóli Íslands, á.á. a).

•  Hálfdeigja: Í þennan flokk falla gróðurlendin hálfdeigja, jaðar og framræst votlendi sem 

ekki er farið að bera augljós merki gróðurbreytinga yfir í þurrlendi (valllendi eða mólendi). 

Hálfdeigja einkennist af tegundum sem ýmist eru komnar úr votlendi eða af þurrlendi. Jarðvegur 

hálfdeigju er ætíð rakur en þó stendur vatn sjaldnast upp undir grasrót. Samt getur vatn staðið í 

lautum á vorin og eftir mikla úrkomu (Landbúnaðarháskóli Íslands, á.á. a).

•   Hálfgróið: Land í þessum flokki hefur gróðurhulu á bilinu 20 til 50%. Tegundasamsetningin 

getur verið mismunandi. Land sem telst til þessa flokks hefur litla framleiðslugetu. Uppruni 

þessara svæða er misjafn, en oftast er jarðvegurinn rýr. Ógróni hluti yfirborðsins getur ýmist 

verið þakinn grjóti, sandi, mold eða klöpp (Landbúnaðarháskóli Íslands, á.á. a).

• Lítt gróið: Í flokkinn lítt gróið land fara fjölmargar yfirborðsgerðir sem hafa það sameiginlegt 

að vera lítið grónar. Gróðurþekja er ávallt minni en 20% sé metið í lóðréttu ofanvarpi. Gróðurinn 

sem er að finna á auðnum einkennist af plöntum með víðtækt rótarkerfi og plöntueinstaklingarnir 

standa oft fjarri hver öðrum (Landbúnaðarháskóli Íslands, á.á. a).

Samkvæmt Nytjalandsgögnum er mest af graslendi á athugunarsvæðinu, en á austari hluta  þess 

ræður mólendið ríkjum. Þó nokkuð rof er í kringum árfarveginn við Ytri-Hvammsá. Með því að 

skoða jarðvegsuppröðun í rofmynduninni sést að jarðvegsstaflinn er allt frá því að vera nokkurra 

sentímetra þykkur yfir í 2-3 m jarðvegsþykkt. Hins vegar er ekki að fullu rannsakað hversu 

þykkur jarðvegsstaflinn er á austari hluta athugunarsvæðisins. Á því svæði, sem hefur verið 

nýtt sem hrossabeitarhólf undanfarin ár, eru stórar þúfur og steinar á víð og dreif (mynd 4.4).
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Mynd 4.4. Horft í suðvestur yfir efri hluta athugunarsvæðisins. Mikil þúfumyndun er á því svæði og víða standa 
stórir steinar inn á milli þúfna (Jón Árni Bjarnason, 2010a).

Ekki er fullvíst af hverju þúfur myndast og geta orðið jafn stórar og raun ber vitni án þess að 

grunnvatn eða sífreri komi við sögu. Tvö atriði vega að öllum líkindum þungt í því sambandi; 

sérstakir eiginleikar íslensks jarðvegs og loftslagið (Ólafur Arnalds, 1994).

Skýringin á því af hverju frostlyfting á sér stað er sú að vatn eykur rúmmál sitt þegar 

það frýs. Þegar lofthiti fer niður fyrir frostmark tekur yfirborðið að kólna, uns efsta 

lagið byrjar að frjósa. Mót frosins og ófrosins jarðvegs eru nefnd frostskil. Hitaorka 

myndast þegar vatn frýs. Þessi hiti vegur upp á móti færslu frostbylgjunnar niður eftir 

jarðveginum og veldur því að frostskilin geta stöðvast eða færst mjög hægt niður á 

við. Við frostbylgjuna binst vatnið við það að frjósa og þá verður vatnsþurrð í næsta 

nágrenni hennar, miðað við jarðveginn þar 

fyrir neðan. Vatnsspennan er því lægri en 

neðar í jarðveginum, og því dregst vatn í 

átt að frostskilunum. Standi grunnvatn hátt 

í jörðu, er nægt vatn fyrir hendi og mikið 

vatn getur sogast að frostskilunum, sem 

hefur annars staðnæmst. Þá verður veruleg 

rúmmálsbreyting í jarðveginum (mynd 4.5). 

Með frostlyftingu geta stórir steinar flust upp 

á yfirborðið  (Ólafur Arnalds, 1994).
Mynd 4.5. Einfölduð skýringarmynd á frostlyftingu 
lands sem leiðir af sér þúfumyndun (Teiknuð af Jóni Á. 
Bjarnasyni eftir rissu sem Ólafur Arnalds gerði).

Yfirleitt er íslenskur jarðvegur flokkaður sem eldfjallajörð (andosol). Slíkur jarðvegur er nokkuð 

sérstæður borið saman við aðrar algengar jarðvegsgerðir. Þrír þessara eiginleika skipta miklu 

máli með tilliti til frostlyftingar. Í fyrsta lagi getur vatnsinnihald jarðvegsins orðið gífurlega 

mikið, eða meira en helmingur af þyngd. Í öðru lagi má nefna eiginleika leirs í íslenskum 

jarðvegi. Hann þjappar sér saman í mjög sterka klasa á stærð við siltkorn, en siltjarðvegi er 

einmitt hættast við frostlyftingu. Í þriðja lagi er skortur á samloðun í vatnsmettaðri eldfjallajörð 

og því ýtast jarðvegskornin auðveldlega til (Ólafur Arnalds, 1994).
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4.3.3  Hæð og halli lands

Þau gögn sem höfundur notaði við greiningu á halla og hæð lands voru annars vegar hæðargögn 

í eigu Landbúnaðarháskóla Íslands og hins vegar hæðargögn fengin úr GPS-landmælingum 

gerðar af höfundi haustið 2009. Gögnin í eigu Landbúnaðarháskólans voru notuð til að útbúa 

kortið fyrir Húnaþing vestra. Um var að ræða rastamynd af Íslandi með hæðargildi í hverjum rasta 

(Landbúnaðarháskóli Íslands, á.á. b). Samskonar rastamynd, unnin úr hæðargögnum höfundar, 

var notuð við gerð kortsins af athugunarsvæðinu. Sú mynd var hins vegar mun nákvæmari sem 

skýrir muninn á stærð rasta í samsettu myndinni. 

Landmælingar á athugunarsvæðinu gáfu til kynna að landið liggur á hæðarbilinu 58-122 

metrum yfir sjávarmáli. Hæðarmunurinn er þess valdandi að mjög víðsýnt er til allra átta á 

austari hluta  svæðisins, sem liggur hærra yfir sjó. Hæðarmunurinn hefur auk þess verið ráðandi 

þáttur í myndun árgljúfranna sem með tímanum hafa myndast í Ytri- og Syðri-Hvammsá. 

Hæðarmunurinn er því nægjanlega mikill til að gefa svæðinu margbreytilegt yfirbragð en er 

ekki það mikill að hann teljist farartálmi þeirra sem vilja skoða svæðið.

Mynd 4.6 sýnir  hæðarlínukort af Húnaþingi vestra og af athugunarsvæðinu. Sjá viðauka 9.5 til 

að sjá myndina í réttum kvarða.

Mynd 4.6. Samsett mynd sem sýnir hæðarlínukort af Húnaþingi vestra og af athugunarsvæðinu (Jón Árni 
Bjarnason, 2010b)
Kortin tvö sem eru sýnd á mynd 4.7 gefa til kynna halla lands mældan í gráðum milli hvers 

rasta fyrir sig á myndfletinum. Lág gráðugildi eru græn en verða rauðari eftir því sem hallinn er 

meiri. Sjá viðauka 9.6 til að sjá myndina í réttum kvarða.
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4.3.4  Vatnafar

Um athugunarsvæðið renna tvær dragár sem nefnast Syðri-Hvammsá (mynd 4.8) og Ytri-

Hvammsá (mynd 4.9) Alla jafna eru þær fremur vatnslitlar en í leysingum á vorin eykst 

vatnsmagn í þeim töluvert. Upptök beggja ánna eru í ofanverðu Vatnsnesfjalli (Pétur Jónsson & 

Gudrun M.H. Kloes (áb.m.), 2004). Dragár kallast vatnsföll sem myndast smám saman þegar 

yfirborðsvatn  í lækjarsytrum  leitar sameiginlegs farvegs (Þorleifur Einarsson, 1993). Mikið 

er af stórum þúfum á efri hluta svæðisins sem gæti bent til þess að þar liggi grunnvatn (Ólafur 

Arnalds, 1994) en það hefur ekki verið staðfest með rannsóknum.

Mynd 4.9. Horft vestur eftir árfarvegi Ytri-Hvammsár 
(Edwin Roald Rögnvaldsson, 2009).

Mynd 4.8. Horft vestur eftir árfarvegi Syðri-Hvammsár  
(Edwin Roald. Rögnvaldsson, 2009).

Mynd 4.7. Samsett mynd sem sýnir hallakort af Húnaþingi vestra og af athugunarsvæðinu. Að neðan er samsett 
mynd af árfarvegi Syðri-Hvammsár (Jón Árni Bjarnason, 2010b)
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4.3.5  Veðurfar

Engin veðurstöð er staðsett á Hvammstanga eða í Kirkjuhvammi. Því nýtti  höfundur (sem 

hefur verið búsettur á Hvammstanga frá árinu 1991) annars vegar eigin reynslu og hins vegar 

veðurgögn frá næstu veðurstöðvum, fengnar frá Veðurstofu Íslands. Næstu veðurstöðvar eru 

sýndar á myndum 4.10-11 en þær eru á Gauksmýri í Línakradadal (hiti, vindur), Barkarstöðum 

í Miðfirði (hiti, úrkoma), Ásbjarnarstöðum á Vatnsnesi (úrkoma) og Reykjum í Hrútafirði (hiti, 

vindur, úrkoma).

Myndir 4.10-11. Staðsetning veðurstöðva á Reykjum, Barkarstöðum, Ásbjarnarstöðum og Gauksmýri í Húnaþingi 
vestra (Jón Árni Bjarnason, 2010b; Pétur Jónsson & Gudrun M.H. Kloes (áb.m.), 2004).

Tafla 4.1 sýnir úrkomugögn frá Ásbjarnarstöðum, Barkarstöðum og Reykjum. Gögnin frá 

Ásbjarnarstöðum og Reykjum eru frá árunum 2000-2009 en gögnin frá Barkarstöðum eru frá 

1992 til 2001 þar sem hætt var að reka þá veðurstöð árið 2002. Um mánaðarmeðaltöl er að ræða 

í öllum tilfellum (Veðurstofa Íslands, 2010). Í viðauka 9.7 er gefið upp úrkomumagn þeirra 

veðurfarsgagna sem voru notuð.

Tafla 4.1 Meðal mánaðarúrkoma þriggja veðurstöðva yfir 10 ára tímabil.

Veðurstofa Íslands, 2010
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Tafla 4.2 Meðal hitastig þriggja veðurstöðva yfir 3-10 ára tímabil.

Mynd 4.12 sýnir myndræna túlkun á úrkomu-

gögnunum. Þau sýna að mun meiri úrkoma er 

á Vatnsnesinu en við Hrútafjörð og í Miðfirði. 

Gögnin frá Barkarstöðum eru 10 árum eldri en 

hin gögnin og því ekki með öllu sambærileg. 

Samanburðargögn frá Reykjavík, Akureyri og 

Bolungarvík eru frá árunum 2000-2009. 

Tafla 4.2 sýnir hitastigsgögn frá Reykjum, 

Barkarstöðum og Gauksmýri Gögnin frá 
Mynd 4.12 Myndræn túlkun á úrkomugögnum frá 
þremur veðurstöðvum í Húnaþingi vestra (Jón Árni 
Bjarnason, 2010b; Veðurstofa Íslands, 2010)

Reykjum eru frá 2000-2009, gögnin frá Barkarstöðum  frá 1992-2001 og gögnin frá Gauksmýri 

eru  2006-2009. Um mánaðarmeðaltöl er að ræða í öllum tilfellum (Veðurstofa Íslands, 2010).

Mynd 4.13 sýnir myndræna túlkun á 

hitastigsgögnunum. Þau sýna að meðalhitastig 

á þessu svæði er nokkuð jafnt milli svæða 

en til samanburðar er meðalhitastigið þó 

verulega lægra en í Reykjavík, Akureyri og 

Bolungar-vík, sérstaklega yfir vetrartíman. Í 

viðauka 9.7 er gefið upp meðalhitastig þeirra 

veðurfarsgagna sem voru notuð.

Gögn um vind voru fengin frá tveim stöðum 

í sýslunni, annars vegar frá Reykjum í Hrúta-  

Mynd 4.13. Myndræn túlkun á hitastigsgögnum frá 
þremur veðurstöðvum í Húnaþingi vestra (Jón Árni 
Bjarnason, 2010b; Veðurstofa Íslands, 2010)

firði og hins vegar frá Gauksmýri.  Myndir 4.14-17 eru af fjórum vindrósum sem sýna ríkjandi 

vindáttir á sumrin og yfir vetrarmánuðina.

Veðurstofa Íslands, 2010
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Mynd 4.14. Vindrós sem sýnir ríkjandi vindáttir að 
sumri til á Gauksmýri (Veðurstofa Íslands, 2010).

Mynd 4.15. Vindrós sem sýnir ríkjandi vindáttir að 
vetri til á Gauksmýri (Veðurstofa Íslands, 2010).

Mynd 4.16. Vindrós sem sýnir ríkjandi vindáttir að 
sumri til á Reykjum (Veðurstofa Íslands, 2010).

Mynd 4.17. Vindrós sem sýnir ríkjandi vindáttir að 
vetri til á Reykjum (Veðurstofa Íslands, 2010).

Vindrósirnar sýna vel hversu mikil áhrif landslagið hefur á ríkjandi vindáttir. Gauksmýri er í 

skjóli frá NNV-NNA áttum vegna Vatnsnesfjallsins á meðan Reykir í Hrútafirði eru í skjóli fyrir 

NA-SA áttum og NV-SV áttum vegna legu fjarðarins. Gera má ráð fyrir að ríkjandi vindáttir séu 

þær sömu á Hvammstanga og á Reykjum í Hrútafirði sem er í samræmi við reynslu höfundar. 

Á sumrin ráða sólfarsvindar ríkjum, með norðan hafgolunni í fararbroddi, á báðum stöðum. 

Reynsla höfundar er að hafgolan nær alla jafna ekki upp í Kirkjuhvamm því svæðið liggur 

hærra og er lengra inni í landi. Því kemur oft fyrir að í Kirkjuhvammi sé nánast logn þó verulega 

hvasst getur verið niður við sjó. 

Húnaþing vestra liggur mjög opið fyrir Norður-Íshafi og mótast því veðurfar sýslunnar mikið 

af þeim straumum sem ráða á því hafsvæði. Vetrarvindrósin frá Reykjum sýnir glöggt að 

sunnanvindar eru mjög algengir yfir vetrarmánuðina. Þá berst hlýtt og rakt loft suðvestan af 

hafi með lægðum með tilheyrandi úrkomu. Fari lægðirnar mjög nærri og grunnt austur með 

landi má búast við norðan íhlaupi í kjölfarið. Fari þær sunnan við landið er norðanáttin vís.
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Aðaleinkenni veðurfars í Húnaþingi vestra er svalt og frekar þurrt loftslag, vorkalt og síðgróið 

(Sigurður J. Líndal & Stefán Á. Jónsson, 1975).

4.3.6 Snjósöfnun

Til að greina snjósöfnun á athugunarsvæðinu fór höfundur ásamt leiðbeinanda í vettvangsferð 

14. apríl 2010. Dagana 2-5. apríl 2010 hafði nokkurt magn af snjó safnast saman á svæðinu og 

þegar vettvangsferðin var farin voru leysingar hafnar með auknu vatnsrennsli í Ytri- og Syðri-

Hvammsá (myndir 4.18-19).

Mynd 4.19. Horft vestur eftir Ytri-Hvammsá í átt að 
Reiðhöllinni í leysingum 14. apríl 2010 (Jón Árni 
Bjarnason, 2010a).

Mynd 4.20, sem er af athugunarsvæðinu séð frá vatnstankinum, sýnir vel þau svæði sem skefur 

af og hvar snjórinn safnast fyrir. Auk þess gefur hún til kynna í hvaða veðuráttum snjóinn 

skefur, það er að segja í norð-austan áttum sem er í samræmi við reynslu höfundar. 

Mynd 4.18. Horft vestur eftir Syðri-Hvammsá í átt að 
Kirkjuhvammi í leysingum 14. apríl 2010 (Jón Árni 
Bjarnason, 2010a).

Mynd 4.20. Samsett mynd sem sýnir athugunarsvæðið séð frá vatnstankinum (Jón Árni Bjarnason, 2010a).

Myndir 4.21-22 staðfesta enn frekar að norð-austan áttin sé skafátt. Það sést með því skoða 

snjósöfnunina á myndunum.

Mynd 4.21. Horft til austurs upp með Ytri-Hvammsá í átt að Vatnsnesfjalli (Jón Árni Bjarnason, 2010a).
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4.3.7 Náttúruvá

Eftirfarandi náttúruhamfarir hafa verið flokkaðar undir náttúruvá: Hraunflóð, gjóskufall, 

jarðskjálftar, flóð undan jöklum, flóð í ám, skriðuföll, flóð frá sjó, snjóflóð, hafískoma, 

lagnaðarís og fárviðri. Í ljósi jarðfræði og jarðsögu svæðisins, landslags og ritaðra heimilda 

er lítil sem engin hætta talin stafa af hraunflóðum, jarðskjálftum, flóðum undan jöklum eða 

skriðuföllum. Þær náttúruhamfarir sem hugsanlega geta haft áhrif á afmörkuðum svæðum 

innan athugunarsvæðisins eru fárviðri og flóð í Syðri- og Ytri-Hvammsá (Yngvi Þ. Loftsson, 

Hermann G. Gunnlaugsson & Jón G. Jónsson, 2002). 

4.3.8  Dýralíf

Þau dýr sem eru mest áberandi á svæðinu eru hestar enda er stórt hestasvæði í nágrenni við 

Kirkjuhvamm. Villt dýr eru alla jafna ekki áberandi en umhverfis athugunarsvæðið lifa refir, 

minkar, mýs og hinar ýmsu fuglategundir. Þær tegundir taka nokkurt mið af gróðurfarinu og eru 

því mófuglar mest áberandi.(Yngvi Þ. Loftsson o.fl., 2002). Lítil fiskgengd er í Ytri- og Syðri-

Hvammsá og ekkert kríuvarp er á svæðinu.

4.4 Menningarþættir  

4.4.1 Saga

Athugunarsvæðið við Kirkjuhvamm var eitt sinn hluti af Kirkjuhvammshreppi, sem sameinaðist 

hinum sex hreppum sýslunnar: Staðarhreppi, Fremri-Torfustaðahreppi, Ytri-Torfustaðahreppi, 

Hvammstangahreppi, Þverárhreppi og Þorkelshólshreppi undir nafninu Húnaþing vestra 7. júní 

1998 (Samband Íslenskra Sveitarfélaga, 2010) .

Kirkja fólksins í Kirkjuhvammshreppi hinum forna var í Kirkjuhvammi og þar var jafnframt 

þingstaður sveitarinnar. Ekki er hægt að segja með nokkurri vissu hvenær kirkja var fyrst reist í 

Kirkjuhvammi. Fyrsta skjalfesta heimildin um kirkju er Auðunarmáldagi frá 1318 og hefur hún 

þá varla verið alveg ný (Steingrímur Steinþórsson, 1995). Kirkjan sem nú stendur var byggð 

árið 1882 (mynd 4.23) en jörðin fór í eyði laust eftir 1940 (Friðrik G. Olgeirsson & Steingrímur 

Steindórsson, 2008). Hún var sett á þjóðminjaskrá árið 1976 og hefur verið í vörslu Þjóðminja-

Mynd 4.22. Horft til vesturs niður með Ytri-Hvammsá í átt að Miðfirði (Jón Árni Bjarnason, 2010a).
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Mynd 4.23. Kirkjan í Kirkjuhvammi (Edwin Roald 
Rögnvaldsson, 2009).

safnsins síðan þá (NATferðir, 2010). Árið 1999 

var kirkjan friðuð samkvæmt aldursákvæði 1. 

mgr. 36. þjóðminjalaga nr. 88/1989 (Yngvi 

Þ. Loftsson, 2007). Kirkjuhvammskirkja 

var sóknarkirkja til ársins 1957 en það ár 

var ný kirkja vígð á Hvammstanga (Friðrik 

G. Olgeirsson & Steingrímur Steindórsson, 

2008)

Húnaþing vestra er að mestu leyti skóglaust enda hefur sauðfjárrækt alla tíð verið mikil í 

sýslunni og friðuð svæði engin. Á Hvammstanga var lengi vel enginn trjágróður og virðist það 

hafa verið álit flestra að hvorki væri hægt að rækta tré í kauptúninu né nálægum sveitum. Þegar 

gróðurskilin voru könnuð betur kom þó annað í ljós. Brautryðjandi var Sigurður Eiríksson 

sem hóf ræktun trjágróðurs á bletti sínum skammt sunnan við Hvammstanga árið 1957. Með 

tímanum kom það sífellt betur í ljós að skógrækt væri möguleg þótt skilyrðin væru ekki góð 

og gróður yxi hægar en víða annars staðar (Friðrik G. Olgeirsson & Steingrímur Steindórsson, 

2008).

Skógræktarfélag Vestur-Húnavatnssýslu var stofnað 7. september 1974 á Hvammstanga. Agnar 

Gunnlaugsson frá Kolugili var einn helsti hvatamaður að stofnun þess. Á stofnfundinum var meðal 

annars rætt um möguleg svæði til skógræktar í sýslunni, meðal annars í Kirkjuhvammi. Þann 

6. júlí 1978 samþykkti hreppsnefnd Hvammstangahrepps að úthluta félaginu landi til ræktunar 

í Kirkjuhvammi. Þó nokkur óánægja var með þá ákvörðun því á almennum borgarafundi 22. 

júní 1979 gagnrýndu ýmsir hreppsbúar ákvörðunina enda fannst þeim þetta sóun á fjármunum 

og góðu beitilandi. Frá árinu 1980 hefur skógræktarfélag Vestur-Húnavatnssýslu starfað nær 

samfellt og hafa verkefnin fyrst og fremst falist í ræktun landskikans í Kirkjuhvammi (Friðrik 

G. Olgeirsson & Steingrímur Steindórsson, 2008).

Ungmennafélagið Kormákur var stofnað 11. desember 1955 en slíkt félagsstarf hafði legið 

niðri síðan á stríðsárunum. Félagið átti mestan þátt í að hefja umræðu og ýta síðan á eftir 

framkvæmdum við íþróttaaðstöðuna í Kirkjuhvammi. Farið var að huga að staðsetningu nýs 

íþróttavallar skömmu fyrir 1970 en framkvæmdir við hann hófust þó ekki fyrr en sumarið 

1974. Gamli völlurinn [núverandi malarvöllur] var notaður áfram næstu árin og aðstaðan í 

Kirkjuhvammi var ekki tekin í notkun með formlegum hætti fyrr en árið 2002 þó byrjað hafi verið 

að nota svæðið alllöngu áður (Friðrik G. Olgeirsson og Steingrímur Steindórsson, 2008). Íþrótta- 

og tómstundafulltrúi Húnaþings vestra ber ábyrgð á allri starfsemi sveitarfélagsins í íþrótta- 

og tómstundamálum, þar með talið rekstri og umhirðu á íþróttaaðstöðunni í Kirkjuhvammi. 
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Núverandi íþrótta- og tómstundafulltrúi heitir Sveinn Benónýsson (Húnaþing vestra, á.á.).

Tjaldstæði hefur verið í Kirkjuhvammi síðan um 1980 (Ína Björk Ársælsdóttir, umhverfisstjóri 

Húnaþings vestra, símtal, 3. maí 2010). Lengi vel sáu rekstraraðilar hótelsins á Hvammstanga, 

sem hefur gengið undir nokkrum nöfnum undanfarin ár, um rekstur tjaldsvæðisins. Í ársbyrjun 

1995 auglýsti hinsvegar Hvammstangahreppur tjaldstæðið til leigu og um vorið tók nýtt fyrirtæki, 

Hvammur sf., það á leigu til fimm ára (Friðrik G. Olgeirsson og Steingrímur Steindórsson, 

2008) Sumarið 2009 tók svo Sigurður Hólm Arnarson við rekstri tjaldsvæðisins í Kirkjuhvammi 

(Húnaþing Vestra, á.á.).

Hestamannafélagið Þytur var stofnað árið 1950. Hestamannamót félagsins, sem voru haldin nær 

árlega, fóru í fyrstu fram á eyrum Miðfjarðarár en síðan gerði félagið kappreiðarvelli, fyrst á 

Grafarmelum og síðar á Króksstaðamelum. Um miðjan tíunda áratuginn var hafinn undirbúningur 

að gerð hestaíþróttavallar í Kirkjuhvammi. Að honum var aðallega unnið frá árinu 1998. 12. ágúst 

árið 2000 var svo völlurinn tekinn í notkun með sumarmóti Þyts sem þá fagnaði hálfrar aldar 

afmæli sínu. Sérstakt hesthúsahverfi er í norð-vesturhluta athugunarsvæðisins sem heitir Laufás 

(Friðrik G. Olgeirsson og Steingrímur Steindórsson, 2008). Reiðhöll hestamannafélagsins var 

reist í Laufáshverfinu 2009 og var formlega vígð 27. febrúar 2010 (Jóhann Magnússon bóndi 

Bessastöðum, símtal, 11. apríl 2010).

4.4.2 Fornleifar

Í tengslum við deiliskipulagsgerð útivistarsvæða við Kirkjuhvamm, sem var unnin af Landmótun 

árið 2007, vann Byggðasafn Skagfirðinga fornleifaskráningu í Kirkjuhvammi. Þessi skráning 

var í samræmi við Þjóðminjalög nr. 107/2001. En þar er kveðið á um að stuðla beri að verndun 

menningarsögulegra minja í eigin umhverfi og tryggja að íslenskum menningararfi verði skilað 

óspilltum til komandi kynslóða, að auðvelda eigi aðgang að þeim, kynna þær þjóðinni og greiða 

fyrir rannsóknum (Bryndís Zoëga, Guðný Zoëga & Pétur Jónsson, 2007). 

Flestar minjanna sem skráðar voru eru 

búsetuminjar frá 19. öld og fyrri hluta 20 

aldar. Alls voru skráðar 27 minjar innan 

deiliskipulagssvæðisins, þar af eru 6 þeirra 

horfnar en 11 minjar eru taldar í hættu vegna 

fyrirhugaðra framkvæmda. Þá getur skógrækt 

á svæðinu haft töluverð áhrif á minjar á svæðinu 

(Bryndís Zoëga o.fl., 2007). Þær minjar sem 

eru í mestri hættu eru listaðar í töflu 4.3.

Tafla 4.3 Minjar sem taldar eru í hættu 
vegna framkvæmda.
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Sumar þeirra minja sem liggja í nágrenni við eða í jaðri fyrirhugaðra framkvæmdasvæða væri 

nauðsynlegt  að merkja á áberandi hátt til að komast hjá því að þær verði fyrir skemmdum vegna 

umferðar stórvirkra vinnuvéla. Nokkrar minjanna eru hins vegar innan framkvæmdasvæðis eða 

mjög nálægt því og koma til með að vera í hættu vegna framkvæmdanna. Allar framkvæmdir 

sem kunna að valda skaða á minjum ber að tilkynna til Fornleifaverndar ríkisins sem tekur 

ákvarðanir um mótvægisaðgerðir og veitir ef við á leyfi til að fjarlægja eða hylja minjar skv. 10. 

gr. Þjóðminjalaga nr. 107, 2001 (Bryndís Zoëga o.fl., 2007).

4.4.3 Landnýting

Ýmsa starfsemi er að finna á athugunarsvæðinu. Í norð-vestur hluta þess er hesthúsahverfi, 

sunnan við hesthúsahverfið er nýlegur skeiðvöllur. Austan við skeiðvöllinn er fótbolta- 

og frjálsíþróttasvæði. Sunnan við íþróttasvæðið eru nokkur slegin tún. Austan við þau er 

tjaldstæði. Kirkja og kirkjugarður skipta tjaldsvæðinu í tvennt. Norðan og austan við kirkjuna er 

skógræktarsvæði. Innan skógræktarsvæðisins er svo að finna stikaða gönguleið sem liggur yfir 

Vatnsnesfjall. Önnur gönguleið liggur upp með Syðri-Hvammsá. Vegslóði liggur svo í gegnum 

tjaldsvæðið og upp að Ytri-Hvammsá. 

Í Aðalskipulagi Húnaþings vestra 2002-2014 er athugunarsvæðið skilgreint sem  þéttbýlissvæði 

en ekki opið svæði til sérstakra nota. Sú staðreynd er einkennileg með tilliti til þeirrar 

landnýtingar sem þar er. Við næstu endurskoðun aðalskipulagsins væri því brýnt að leiðrétta 

svæðaskilgreiningar (Yngvi Þ. Loftsson o.fl., 2002).
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4.5  Upplifunarþættir

4.5.1 Rýmismyndun

Að greina rými í landslagi felst í því að skoða uppbyggingu og útlit landslagsins. Sú leið sem 

höfundur notar til að lýsa rýminu í Kirkjuhvammi var fyrst kynnt af borgarskipulagsfræðingnum 

og rithöfundinum Kevin Lynch í bókinni The Image of the City árið 1960. Aðferð Lynch felst í 

því að flokka landslagið í eftirfarandi fimm flokka:

•  Leiðir: Dæmi um leiðir eru stígar, vegir, árfarvegir og slóðar. 

•  Skil: Þar sem eru skýr mörk á milli svæða sem mynda kant eða skörp sjónræn skil. Geta    

bæði verið náttúruleg og manngerð.

•  Svæði: Hafa sín eigin auðkenni og svipmót. Geta bæði verið náttúruleg og manngerð.

•  Mót: Áhrifasvæði þar sem hlutir gerast, fólk safnast saman eða mætist-gatnamót, torg.

Geta verið svæði þar sem áhrifaleiðir mætast eða endastöðvar, þar sem ein gerð umferðar 

tekur við að annarri.

•  Kennileiti: Gegna mikilvægu hlutverki fyrir fólk til að ná áttum og rata. Kennileiti eru til 

dæmis sérstæðar eða sögufrægar byggingar sem allir þekkja eða auðvelt er að sjá.

(Lynch, 1960)

Mynd 4.24. Rýmisgreining af athugunarsvæðinu samkvæmt greiningaraðferð Kevin Lynch (Jón Árni Bjarnason, 
2010b; Loftmyndir ehf, 2005 & 2008).
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Í öllum flokkunum hér að ofan skiptir skali þess svæðis sem er undir skoðun máli. Því stærri 

sem kvarðinn er þeim mun nákvæmari verður greiningin. Mynd 4.24 sýnir rýmisgreiningu sem 

höfundur gerði af athugunarsvæðinu. Sjá viðauka 9.8 til að sjá myndina í réttum kvarða.

4.5.2 Sjónrænar heildir

Önnur leið til að greina landslagið er að skoða þá sjónrænu krafta sem ráða ríkjum í lands-

laginu. Þessi greiningaraðferð er kennd við landslagsarkitektinn og rithöfundinn Simon Bell. Í 

bók sinni, Elements of Visual Design in the Landscape, frá árinu 2004, skilgreinir hann ýmsa 

þætti í landslaginu sem skipta máli sjónrænt séð. Má þar helst nefna:

•  Punktur: Í landslagi er staðsetning í ákveðnu rými. Litlir hlutir geta verið punktar eins og 

stakt tré eða hús. Punktur getur verið manngert kennileiti eins og til dæmis kirkja.

•  Lína: Þegar formið er mjög grannt og áberandi langt.  Lína hefur upphaf og endi og getur 

haft ýmsa lögun. Lína tengir saman tvo punkta. Jaðrar á svæðum geta virkað sem línur. 

•  Flötur: Grundvöllur hönnunar. Við afmörkum og sköpum áhrif með flötum hvort sem um 

er að ræða lárétta eða lóðrétta fleti. Fullkomnir fletir finnast varla í náttúrunni en einna næst 

því er sléttur vatnsflötur. 

•  Rúmtak: Er það pláss sem hlutir taka í ákveðnu rými. Talað er annað hvort um opið rúmtak 

eða lokað rúmtak. Opið rúmtak er þegar umhverfið er afmarkað af öðrum hlutum eins og 

flötum. Gott dæmi um það er skógarrjóður. Lokað rúmtak verður til þar sem þrívíðir hlutir 

mynda massa í rými, til dæmis vatnstankurinn og kirkjan í Kirkjuhvammi. Sumir kraftmestu 

landslagsþættirnir eru áberandi rúmtök sem rísa upp af tiltölulega einsleitu landi.

(Bell, 2004)
Til að geta greint landslagið þarf skilning á eiginleikum hvers grunnatriðis. Þannig sést hvernig 

þau spila saman og mynda eina heild. Myndir 4.25-27 eru samsettar myndir sem áður hafa 

komið fram í verkefninu en núna mun höfundur reyna að draga fram sjónrænar heildir í landslagi 

myndanna. Sjá viðauka 9.9 til að sjá myndirnar stækkaðar.

Mynd 4.25. Sjónrænar heildir í kringum Syðri-Hvammsá. Horft til suð-vesturs (Jón Árni Bjarnason, 2009; Jón 
Árni Bjarnason, 2010b).

Grasflötur Gróðurlína

Lokað 
rúmtak

Veglína Árfarvegur Sjónrænir kraftar
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Mynd 4.26. Sjónrænar heildir á efri hluta athugunarsvæðisins. Horft til suðurs (Jón Árni Bjarnason, 2009 & 
2010b).

Mynd 4.27. Sjónrænar heildir á neðri hluta athugunarsvæðisins. Horft til austurs (Jón Árni Bjarnason, 2009 & 
2010b).

Ýmsar ákveðnar línur myndast vítt og breytt í landslaginu. Saman mynda þessar línur sjónræna 

krafta sem fá augað til að leita eftir ákveðinni stefnu. Þessar stefnur og heildir reyndi höfundur 

bæði að túlka með samsettu myndunum og sjóngreiningarkorti sem er sýnt á mynd 4.28. Sjá 

viðauka 9.10 til að sjá myndina í réttum kvarða.

Mynd 4.28. Sjónrænar heildir á athugunarsvæðinu samkvæmt greiningaraðferð Simon Bell (Jón Árni Bjarnason, 
2010b; Loftmyndir ehf, 2005 & 2008).
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Óbreytanlegir þættir

Landslag og náttúrufar   9
Minjar     8
Dýralíf     8
Jarðfræði    8
Gróðurfar    8
Saga     8

Breytanlegir þættir

Aðalskipulag sveitarfélags  0
Aðgengi    8
Stígar og slóðir   4
Fjölbreytileiki skógar   7
Manngerðir útsýnisstaðir  0
Leiksvæði     4
Upplýsingar    6
Aðgengi fatlaðra   0

4.5.4 SVÓT-greining

SVÓT-greining felst í því að skoða nánar styrkleika, veikleika, ógnir og tækifæri ákveðinna  

svæða. Þessi greining var búin til af fyrirtækja- og stjórnunarráðgjafanum Albert Humphrey á 

sjöunda áratugnum. Í fyrstu var þessi greining notuð í hagfræðilegum tilgangi en með tímanum 

fóru aðrar fræðigreinar að nýta sér þessa aðferð (Hill, T. & Westbrook R., 1997). SVÓT-greining 

á athugunarsvæðinu í Kirkjuhvammi er eftirfarandi:

Styrkleikar

•  Ræktunarmöguleikar
•  Sögulegt gildi
•  Nálægð við þjóðveginn
•  Landslag
•  Nálægð við ýmsa útivistarmöguleika
•  Margbreytilegt gróðurfar
•  Nálægð við tjaldsvæði
•  Útsýni

Veikleikar

•  Fáir vita af svæðinu
•  Lélegar merkingar á gönguleiðum
•  Lélegt stígakerfi
•  Lágt hitastig sérstaklega á vetrum og
   á vorin.

Ógnir

•  Náttúruvá
•  Frostlyfting jarðvegs
•  Rof vegna árfarvegar
•  Ofbeit hesta

Tækifæri

•  Endurbætur á stígum -og reiðleiðum
•  Sameiginlegt þjónustuhús
•  Golfvöllur  

4.5.3 Gæði landslags

Gæðagreining felst í því að skoða ákveðin svæði og gefa þeim einkunn á kvarðanum 0-10 eftir 

því hversu vel eða illa svæðið stendur að vígi á þeim sviðum sem spurt er um. Annars vegar 

er spurt um óbreytanlega þætti og hins vegar breytanlega þætti (Hallgrímur Indriðason, 2009). 

Eftirfarandi einkunnir gaf höfundur athugunarsvæðinu með tilliti til útivistar:
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4.5.5 Andi staðar

Andi staðar (latína: Genius loci) vísar til þeirra gæða og sérkenna sem einn staður hefur fram 

yfir annan. Hugtakið er óáþreifanlegt en þó mjög mikilvægt þegar breyta á ásýnd landslags. Oft 

og tíðum eru það margir mismundandi þættir og stök sem skapa anda staðarins. Því má segja 

að hann sé óvarinn fyrir breytingum. Þar af leiðandi gætu breytingar á einum þætti eða staki 

staðarins orðið mjög afdrifarík. Landsvæði sem eru nær einkennalaus má gefa aukið gildi með 

hönnun og skapa þannig anda staðar (Bell, 2004).

Að finna anda staðar getur verið erfitt en ef andinn er sterkur verður ferlið mun einfaldara.  Andi 

staðar er og verður persónuleg upplifun, en á sumum stöðum verður þessi upplifum svipuð manna 

á milli. Til dæmis má nefna Dettifoss í Suður-Þingeyjarsýslu eða Gullfoss í Bláskógabyggð. 

Þar er andi staðar svipaður, mjög kraftmikill (mynd 4.29). Annars konar andi ræður ríkjum 

til dæmis í Ásbyrgi í Norður-Þingeyjarsýslu. Þar skapar landslagið kyrrð og ró (mynd 4.30). 

Anda staðar í Kirkjuhvammi mætti lýsa á svipaðan hátt. Þar ríkir mikil kyrrð sem svo blandast 

saman við það margbreytilega landslag sem þar ríkir. Aðrir þættir sem eru áhrifamestir í anda 

athugunarsvæðisins eru kirkjan, kirkjugarðurinn, lækjarniður ánna, hæðarmismunurinn og 

gróðurfarið.

Mynd 4.29. Horft yfir Gullfoss í Bláskógabyggð. 
Kraftmikill andi staðar (Cruysberghs, 2008).

Mynd 4.30. Horft í norðaustur yfir Ásbyrgi. Kyrrlátur 
andi staðar (Lund, á.á.).
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5. NIÐURSTÖÐUR

Í upphafi voru settar fram þrjár rannsóknarspurningar sem nú verður svarað.

5.1 Hver er sérstaða Kirkjuhvamms og hvað skapar þessa sérstöðu?

Hæðarmunur innan athugunarsvæðisins og nálægð þess við Vatnsnesfjall á þátt í því að skapa 

margbreytilegt landslag. Mun skjólsælla er innan athugunarsvæðisins en svæðum nær sjó. 

Skógræktin nýtur góðs af skjólinu í Kirkjuhvammi og þeim frjóa jarðvegi sem þar er að finna. 

Auk þess á hún þátt í að auka margbreytileika landslagsins sem þarna ríkir á tiltölulega litlu 

landssvæði. Það sama má segja um Ytri- og Syðri-Hvammsá og árgilin sem árnar hafa myndað 

með tímanun. Innan árgiljanna er að finna þónokkra grasfleti sem mynda sérstöðu, því allt 

önnur tilfinning er að standa annars vegar á gilbrúninni og horfa niður með ánni en hins vegar 

að standa á grasfletinum innan árgilsins og horfa upp að gilbrúninni. 

Saga Kirkjuhvamms og fornleifar umhverfis Kirkjuhvammskirkju vekja áhuga og eiga mikinn 

þátt í að skapa svæðinu sérstöðu. Möguleikar til útivistar eru mjög miklir því þar er nú þegar til 

staðar ýmiss íþróttaaðstaða. Tjaldsvæðið styrkir svæðið enn frekar.

5.2 Hvernig er hægt að koma útivistarsvæði Kirkjuhvamms á framfæri?

Sú var tíðin að Íslendingar nýttu sumarleyfi sín á erlendri grundu, en vegna efnahagsástandsins má 

gera ráð fyrir auknum ferðamannastraumi Íslendinga innanlands á komandi árum. Því ætti helsta 

markmið sveitarfélagsins Húnaþings vestra að reyna að draga til sín ferðamannastrauminn. Hluti 

af því ferli ætti að felast í því að kynna gisti- og afþreyingarmöguleika innan sveitarfélagsins. 

Þar sér höfundur Kirkjuhvammssvæðið sem eitt helsta vopnið í þeirri baráttu. Því ætti að efla 

útivistarsvæði Kirkjuhvamms markvisst: Bæta tjaldsvæðið svo það myndi flokkast sem 5 

stjörnu tjaldsvæði. Bæta íþróttaaðstöðuna enn frekar með því að lagfæra frjálsíþróttasvæðið, 

breyta gamla malarvellinum í nothæfan grasvöll og bæta stígakerfið innan svæðisins. Síðast 

en ekki síst bjóða uppá fleiri útivistarmöguleika, eins og til dæmis golfvöll, því að nýr, góður 

golfvöllur myndi auglýsa sjálfan sig. 

Ef rétt verður staðið að framtíðarskipulagningu svæðisins ætti það að geta verið í fremstu röð 

útivistarsvæða á Íslandi, því náttúru, menningar- og upplifunarþættirnir flétta saman verulega 

fjölskylduvænt umhverfi.

5.3 Á 9-holna golfvöllur heima í Kirkjuhvammi?

Til að svara þessari spurningu mun höfundur skoða landslagsgreininguna lið fyrir lið með tilliti 

til golfvallargerðar.
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5.3.1 Náttúruþættir

5.3.1.1 Jarðfræði

Þar sem jarðmynduninn er hluti af elstu jarðmyndun landsins; blágrýtisjarðmynduninni, má 

gera ráð fyrir að hann sé mjög traustur og því hentugur til framkvæmdar eins og til að mynda 

golfvallagerðar.

5.3.1.2 Jarðvegur og gróðurfar

Með tilliti til golfvallagerðar skiptir þykkt jarðvegsstaflans miklu máli (Graves & Cornish, 

1998). Efsta lag jarðvegs á svæðinu er að mestu leyti graslendi og ríkt mólendi sem gefur til 

kynna viðunandi jarðvegsdýpi og eiginleika til grasræktunar. Mun minna er af rýru mólendi og 

hálfdeigju (Landbúnaðarháskóli Íslands, á.á. a og c). Yfirleitt er stefnt að því að skipuleggja 

golfvöll framhjá eða utan um slík svæði, sérstaklega hálfdeigju, en komi til þess að leggja þurfi 

golfbrautir um þau er hentugri jarðvegur innan seilingar (Edwin Roald Rögnvaldsson & Gunnar 

Sveinsson, verkfundur á Hvammstanga, 14. apríl 2009).

Jarðvegur í graslendi er þurr (Landbúnaðarháskóli Íslands, á.á. a). Ekki eru teljandi bleytu-

vandamál á athugunarsvæðinu nema vegna annarra þátta. Til að mynda holufyllingar sums staðar, 

eða klapparhöft sem stífla streymi jarðvatns. Vart verður við staðbundna bleytu af þessum sökum. 

Nauðsynlegt er að sneiða hjá þeim í skipulagi golfvallar eða leysa, til dæmis með því að brjóta 

niður skörð í klapparhöftin og hleypa vatni þannig um og eftir þar til gerðum frárennslisskurðum, 

ræsum eða lögnum (Magnús Bjarklind, Árni Bragason & Baldur Gunnlaugsson, 2008). Á þeim 

svæðum sem gert er ráð fyrir golfbrautum innan athugunarsvæðisins er þúfumyndun ríkjandi 

og stórir steinar á víð og dreif milli þúfna. Þau svæði hafa á undanförnum árum verið notuð sem 

hrossabeitarhólf sem hefur að öllum líkindum ýtt undir þúfumyndum sökum jarðvegstroðnings 

hestanna. Á þeim svæðum sem sjálfar golfbrautirnar eru fyrirhugaðar þyrfti að fjarlægja allan 

gróður, þar með taldar þúfur (Edwin Roald Rögnvaldsson & Gunnar Sveinsson, verkfundur á 

Hvammstanga, 14. apríl 2009).

Gagnvart kostnaði væri skynsamlegast að gera ráð fyrir að afraksturinn megi losa einhvers staðar 

í næsta nágrenni og nota til að móta óreglulega hryggi eða hóla í brautarjöðrum. Því næst yrði 

brautin mótuð eftir teikningum og leiðbeiningum hönnuðar, sem myndu miðast að miklu leyti 

við að þurrka brautina sem best og  fyrirbyggja frostlyftingu. Er það gert bæði með landmótun 

og drenskurðum. Á völdum stöðum, til að mynda á milli brauta er ætlunin að leyfa ríkjandi 

þúfumyndun að halda sér og nota um leið þetta sérstaka fyrirbæri til að gefa vellinum sérstöðu 

(Edwin Roald Rögnvaldsson & Gunnar Sveinsson, verkfundur á Hvammstanga, 14. apríl 2009).
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Það sem gerir svæðið einna helst spennandi með tilliti til gróðurfars og golfvallagerðar er sú 

skógrækt sem þar hefur farið fram á undanförnum árum. Að jafnaði er ekki mikið um skógrækt 

á íslenskum landsbyggðarvöllum og því myndi golfvöllur innan um skógræktarsvæðið í 

Kirkjuhvammi skapa nokkra sérstöðu hér á landi. Golfvöllurinn í Kirkjuhvammi yrði skipulagður 

utan sjálfs skógræktarsvæðisins, en brautum leyft að liggja í námunda við jaðar trjáræktar til að 

njóta jákvæðrar áhrifa hennar, til að mynda skjóls og ásýndar. Til að brjóta upp skjólbeltið, sem 

liggur sem bein lína ofan skógræktarinnar, væri hægt að færa hluta trjánna um nokkra metra. 

Búa um leið til trjáþyrpingar og ná þannig fram ásýnd sem talist getur náttúruleg (Edwin Roald 

Rögnvaldsson & Gunnar Sveinsson, verkfundur á Hvammstanga, 14. apríl 2009).

5.3.1.3 Hæð og halli lands

Hæðarmunur milli austari og vestari hluta athugunarsvæðisins er talsverður eða í kringum 60-

65 m. Það sem gerir svæðið hinsvegar sérstaklega áhugavert með tilliti til golfvallagerðar er að 

innbyrðishalli svæðanna er lítill sem þýðir að mun auðveldara er að finna hentug brautarstæði. 

Hver golfbraut, með slegnu röffi, þarf að vera um 40 til 70 metrar að breidd, með hámark 

10% hliðarhalla, til að leikurinn verði ekki of erfiður (Hurdzan, 1996). Í mörgum tilfellum 

eru brautarstæðin í Kirkjuhvammi til frá náttúrunnar hendi, einungis þarf að slétta út þúfur 

með minniháttar hæðarbreytingum. Hæðarmunurinn á milli svæðanna gerir það að verkum að 

útsýnið frá eystri hluta svæðisins  er verulega gott. 

Golfvöllur má ekki vera of erfiður á fótinn. Vissulega fer þetta eftir hönnun og skipulagi, en 

æskilegt er að hægt sé að finna skipulag sem felur í sér hóflega erfiða göngu. Þó að nóg sé 

af svæðum sem uppfylla skilyrði fyrir golfbrautir gagnvart halla, þá má landið á milli þeirra 

ekki vera of bratt eða torfært (Doak, 1992). Helsti galli athugunarsvæðisins, með tilliti til 

golfvallagerðar, er hæðarmunurinn milli austari og vestari hluta svæðisins. Hæðarmunurinn er 

mestur milli fyrirhugaðrar 1. og 2. brautar. Til að reyna að leysa málið er nauðsynlegt að útbúa 

stíga sem myndu henta sem flestum kylfingum sem um leið myndi bæta núverandi stígakerfi 

svæðisins.

Sem dæmi um golfvöll með svipaða hæðarlegu og athugunarsvæðið er Jaðarsvöllur á Akureyri 

(myndir 5.1-3) en hann liggur í hæð frá 77 m upp í 101 m (Edwin Roald Rögnvaldsson, símtal 

30. apríl 2010). Þessir tveir vellir eru um margt samanburðarhæfir. Þeir eru báðir á Norðurlandi, 

á svipaðri breiddargráðu, álíka langt frá sjó og gróðurfar svæðis svipað að upplagi.
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Mynd 5.2. Horft til norðurs að 18. braut á Jaðarsvelli 
á Akureyri (Jón Árni Bjarnason, 2009).

Mynd 5.1. Horft til suðurs í átt að 11. braut á Jaðarsvelli 
á Akureyri (Jón Árni Bjarnason, 2009).

Mynd 5.3. Horft til norð-vesturs í átt að 16. flöt á Jaðarsvelli á Akureyri (Jón Árni Bjarnason, 2009).

Mynd 5.4. Dæmi um sjónmengun á athugunarsvæðinu. 
Horft til vesturs niður með Ytri-Hvammsá, í átt að 
Miðfirði, með reiðhöllina í bakgrunni (Jón Árni 
Bjarnason, 2009).

Golfvöllur ætti helst að vera í fallegu umhverfi. (McKenzie, 1995). Í því sambandi er talið best 

þegar náttúrlegar eindir, eins og til að mynda, fjöll, vötn, gróður og lækir, séu hluti af umhverfinu 

(Doak, 1992). Athugunarsvæðið býður uppá verulega fjölbreytt landslag miðað við heildarstærð 

svæðisins, því er sú hugmynd að gera 9-holna golfvöll á svæðinu mjög áhugaverð.

Ýmis sjónmengun getur valdið vandræðum á 

golfvallarsvæðum. Dæmi um sjónmengun á 

athugunarsvæðinu, frá sjónarhorni kylfinga, 

er þegar reiðhöllin ber akkúrat fyrir augu 

þegar horft er í átt að Miðfirði frá árgili Ytri-

Hvammsár (mynd 5.4), þar sem ein af brautum 

golfvallarins er fyrirhuguð. Ef gerður verður 

golfvöllur á athugunarsvæðinu væri upplagt 

að planta gróðri í kringum reiðhöllina. Með 

því yrði neikvæðum áhrifum byggingarinnar 

á sjónlínu kylfinga haldið í lágmarki.
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5.3.1.4 Vatnafar

Vatnstorfærur eru algengar á golfvöllum og eru þær oft gerðar af mannavöldum með miklum 

tilkostnaði. Ef að náttúrulega torfæru er að finna á svæðinu, þá væri synd að leyfa henni ekki 

koma við sögu í golfleiknum (Doak, 1992). Því er ekki amalegt að athugunarsvæðið og um 

leið framkvæmdasvæði golfvallarins séu prýdd af náttúrulegum árfarvegum. Til dæmis nýtist 

árfarvegur Ytri-Hvammsár bæði sem vatnstorfæra og sem náttúruleg eind, notendum svæðisins 

til yndisauka.

Samkvæmt níundu grein reglugerðar 205/1973 um náttúruvernd má ekki hindra frjálsa umferð 

gangandi manna með því að setja byggingar, girðingar né önnur mannvirki á sjávarströnd, 

vatnsbakka eða árbakka. Þótt deila megi um hvort golfvellir teljist til mannvirkja eður ei, þá 

hentar augljóslega ekki að bjóða upp á almenna umferð meðfram árfarvegi við golfbraut. Hins 

vegar segir í sömu greinargerð að ákvæðið eigi ekki við ef mannvirkið er reist með leyfi yfirvalda 

á skipulögðum svæðum. Við golfvallargerðina myndi síðan stígakerfið vera stórbætt umhverfis 

golfvallarsvæðið. Með tilkomu nýrra stíga opnist um leið aðgengi að árfarveginum á nokkrum 

stöðum þar sem engin hætta stafar af golfboltum á flugi. Í kjölfarið ættu því golfarar og annað 

útivistarfólk að geta lifa í sátt og samlyndi í nánustu framtíð.

Þó árfarvegur Ytri-Hvammsár gefi svæðinu aukið gildi með tilliti til golfvallagerðar þá fylgir 

ánni einn galli; rofkraftar straumvatnsins í miklum leysingum. Mjög greinileg rofeinkenni 

sjást meðfram ánni á vestari hluta athugunarsvæðisins (myndir 5.5-6). Þegar farið verður í 

golfbrautaframkvæmdir meðfram ánni verður því á sumum stöðum að lagfæra þessar 

rofskemmdir og verja í leiðinni árfarveginn fyrir frekari skemmdum með mótvægisaðgerðum, 

eins og til að mynda með gerð grjótvarnargarðs.

Mynd 5.6. Rofeinkenni meðfram árfarvegi Ytri-
Hvammsár. Horft í vestur að Miðfirði (Edwin Roald 
Rögnvaldsson, 2009).

Mynd 5.5. Rofeinkenni meðfram árfarvegi Ytri-
Hvammsár. Horft í austur að Vatnsnesfjalli (Edwin 
Roald Rögnvaldsson, 2009).

Einn mikilvægasti þáttur golfvallargerðar með tilliti til vatnafars er aðgengi að vatni til vökvunar 

golfvallarsvæðisins (Graves & Cornish, 1998). Í því sambandi ætti að vera hægt að nýta 

vatnsstreymi Ytri-Hvammsár. Til að mynda væri hægt að leiða vatn úr ánni inn í lagnakerfi.
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Önnur leið væri að komast inn í vatnslagnakerfi sem nú þegar liggur í gegnum svæðið (Edwin 

Roald Rögnvaldsson & Gunnar Sveinsson, verkfundur á Hvammstanga, 14. apríl 2009).

5.3.1.5 Veðurfar

Veðurfar skiptir kylfinga miklu máli. Höfundur valdi því að skoða þá þrjá veðurþætti sem skipta 

mestu máli í golfvallargerð; hitastig, úrkomu og vind. Hitagögnin gáfu til kynna að verulega 

kaldara sé í Húnaþingi vestra en í Reykjavík og á Akureyri. Úrkomugögnin voru nokkuð breytileg 

milli staða en gáfu þó til kynna að meiri úrkoma sé á Vatnsnesinu en innar í Miðfirðinum og í 

Hrútafirði. Þó er minni úrkoma í Húnaþingi vestra en í Reykjavík. Vindgögnin sýndu svo að 

norðlægar áttir eru ríkjandi á sumrin en jafnari dreifing er á tíðni vindátta úr norðri og suðri á 

vetrum (Veðurstofa Íslands, 2010). Reynsla höfundar er að vindur hafi ekki jafn mikil áhrif, eða 

að hans gæti síður uppi í Kirkjuhvammi heldur en niður við sjó. 

Hitastig er að jafnaði lágt í Húnaþingi vestra. Svæðið er vorkalt og síðgróið. Þetta er 

umhugsunarvert. Leita þyrfti allra mögulegra leiða til að skapa góð ræktunarskilyrði, til dæmis 

að flatir fái að halla móti suðri, ef kostur er, til að skapa skjól fyrir norðanáttum. Þannig mætti 

takmarka áhrif vindkælingar (Edwin Roald Rögnvaldsson, 2008). Til að verðandi golfvöllur 

komi sem best undan vetri væri auk þess nauðsynlegt að velja harðgerðar grastegundir, til dæmis 

túnvingul (Festuca rubra litoralis), rýgresi (Lolium perenne) og língresi (Agrostis capillaris), 

sem undirstöðugróður í sáningu golfbrauta og flata. Yfirleitt eru notaðar blöndur  yrkja til að ná 

sem bestum árangri (Brynjar Sæmundsson, golfvallarfræðingur, símtal 2. maí 2010). 

Þó veðurfarið í Húnaþingi vestra sé napurt þá þýðir það samt ekki að golfvallargerð sé með 

öllu ómöguleg. Víða á Norðurlandi og á Vestfjörðum má finna dæmi um golfvelli sem snúa 

að opnu hafi. Til dæmis má nefna Háagerðisvöll á Skagaströnd (mynd 5.7) og Syðridalsvöll 

í Bolungarvík (mynd 5.8). Fyrst golfvöllur er mögulegur á þeim slóðum ætti hann að vera 

mögulegur í Kirkjuhvammi

 

Mynd 5.8. Horft í norður í átt að braut. 2 á Syðridalsvelli 
í Bolungarvík (Jón Árni Bjarnason, 2009).

Mynd 5.7. Horft í suð-vestur í átt að 5, braut/flöt á 
Háagerðisvelli á Skagaströnd (Jón Árni Bjarnason, 
2009).
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5.3.1.7 Náttúruvá

Með tilliti til golfvallagerðar eru helsta náttúruváin vatnavextir í Ytri-Hvammsá í leysingum og 

kalmyndun. Auk þess gæti frostlyfting jarðvegs valdið vandræðum. Með mótvægisaðgerðum 

ætti þó að vera hægt að minnka hættuna verulega. Nánar var fjallað um slíkar aðgerðir kafla 

5.3.1.2 (Jarðvegur og gróðurfar) og kafla 5.3.1.2 (Vatnafar).

5.3.1.8 Dýralíf

Á flestum íslenskum golfvöllum einskorðast dýralíf að mestu við fuglalíf, en eiginlegu dýrahaldi 

hefur að jafnaði verið haldið í lágmarki. Má þar til dæmis nefna að hestar, nautgripir og kindur 

eru almennt séð illa séðar inná golfbrautum og flötum golfvalla. Þeim er því haldið frá með 

girðingum (Edwin Roald Rögnvaldsson & Gunnar Sveinsson, verkfundur á Hvammstanga, 

14. apríl 2009). Ein af verstu skemmdum golfvalla á Íslandi af völdum dýralífs er þegar 

hestastóð kemst inná golfvallarsvæði svo úr verða djúp hófför í golfbrautum og á flötum 

(Brynjar Sæmundsson, golfvallarfræðingur, símtal 2. maí 2010). Hins vegar ættu golfvellir og 

húsdýrahald vel að geta farið saman ef báðir hagsmunaaðilar virða hvorn annan og girðingum 

milli svæða sé vel við haldið. 

Mynd 5.10. Vesturendi árgils Ytri-Hvammsár um 
miðjan apríl (Jón Árni Bjarnason, 2010a).

Mynd 5.9. Vesturendi árgils Ytri-Hvammsár í lok 
september (Edwin Roald Rögnvaldsson, 2009).

5.3.1.6 Snjósöfnun

Í vettvangsferð sem höfundur og leiðbeinandi fóru 14. apríl 2010 gafst tækifæri til að taka 

myndir af snjósöfnun á svæðinu. Niðurstaða þeirrar skoðunar var að helsta skafátt svæðisins 

sé norð-austan átt. Þegar snjó skefur í þeirri átt myndast stórir skaflar norðan megin í árgiljum 

Ytri- og Syðri-Hvammsár. Með tilliti til golfvallagerðar skiptir máli að vita hvar mesti snjórinn 

safnast saman á golfbrautunum á veturna. Á þeim svæðum er svo upplagt að búa til sandgryfjur, 

sérstaklega ef snjósöfnunin er nálægt flatarsvæðum, til að minnka hættuna á kalskemmdum 

(Edwin Roald Rögnvaldsson, 2008). Gott dæmi um snjósöfnun er í vesturenda árgils Ytri-

Hvammsár (myndir 5.9-10).
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Mynd 5.11-12. Ný-sjálenskur kindahópur (Óþekktur ljósmyndari, á.á.) og nautgripir (Edwin Roald Rögnvaldsson, 
2009) við Cape Kid-nappers-golfvöllinn.

Á landsbyggðargolfvöllum væri upplagt að reyna að tengja hagsmunaaðila enn frekar saman, 

láta húsdýrin vera enn meira sjáanleg kringum golfvöllinn en þó á vel afmörkuðum svæðum 

í lítilli hættu frá fljúgandi golfboltum. Þess lags beitarhólf væru þar af leiðandi best staðsett 

nálægt teigum, þar sem upphafshögg á hverri braut er slegið. Gott dæmi um þetta er Cape 

Kidnappers-golfvöllurinn á Nýja-Sjálandi (mynd 5.9-10) en þar er golfvöllurinn fléttaður saman 

við beitarhólf kinda og annarra húsdýra (Edwin Roald Rögnvaldsson, Símtal, 30. apríl 2009)

5.3.2 Menningarþættir

5.3.2.1 Saga, fornleifar og landnýting 

Saga Kirkjuhvammssvæðisins nær allt til upphafs kirkjumenningar á Íslandi (Steingrímur 

Steinþórsson, 1995). Því hafa safnast saman ýmsar fornleifar í gegnum tíðina umhverfis 

kirkjusvæðið sem gefa svæðinu áhugavert yfirbragð. Tilvist hestasvæðisins, íþróttamann-

virkjanna og trjáræktarinnar og nánd við hvort annað skapar ákveðna heild sem gerir 

útivistarsvæðið í Kirkjuhvammi spennandi. Ef þessir þrír þættir; saga, fornleifar og núverandi 

landnýting mynduðu ekki jafn sterka blöndu þá væri golfvallargerð á Kirkjuhvammssvæðinu 

einfaldlega ekki jafn spennandi heild. Það eitt að hafa tjaldsvæði nálægt golfvellinum ætti að 

auka enn frekar á áhuga kylfinga til að prófa völlinn ef hann verður að veruleika.

5.3.3 Upplifunarþættir

5.3.3.1 Rýmismyndun

Nútíma golfvellir eru ýmist 9 eða 18 holur. Að jafnaði þarf 9-holna golfvöllur að lágmarki 20 

hektara lands. Stærð svæðisins ræðst einna helst af öryggissjónarmiðum; að öryggi annarra sé 

ekki stefnt í voða. Þá er einna helst átt við þá sem eru á ferli utan við jaðar golfvallarins, jafnvel 

innan þess ef boðið er upp á önnur landnot en bara golf. Allt þetta eykur rýmisþörfina. Nægt 

rými þarf að vera á milli brauta til að tryggja að kylfingur á einni braut verði ekki fyrir golfbolta 

sem sleginn er af annarri (Doak, 1992). 
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Stærð alls athugunarsvæðisins sem var tekið fyrir í þessu lokaverkefni er um 70  hektarar. 

Svæðið þar sem gert hefur verið ráð fyrir 9-holna golfvelli er um 25 hektarar. Því er ljóst að 

nægt rými er fyrir golfvöll á svæðinu.

5.3.3.2 Sjónrænar heildir

Með greiningu á sjónrænum heildum reyndi höfundur að draga fram hvað það er í landslaginu 

sem myndar áhugaverðar heildir. Vatnsnesfjallið fyrir ofan athugunarsvæðið og landhallinn að 

svæðinu mynda sterkar sjónrænar stefnur í átt að áhorfandanum. Árnar tvær sem svo falla niður 

í árgil sínu hvoru megin við athugunarsvæðið eiga svo sinn þátt í að gera svæðið enn frekar 

áhugavert. Árgilið tala um það. Sterkt að geta labbað fram á brún og komast ofan í þau er ólík 

upplifjun.

5.3.3.3 Gæði landslags

Að meta gæði landslags er góð leið til að draga fram kosti og galla athugunarsvæðisins 

(Stahlschmidt, 2001). Höfundur lagði mat á ýmsa óbreytanlega og breytanlega þætti með tilliti 

til golfiðkunar. Sömu einkunnir fengust við það mat og í gæðamatinu í kafla 4.5.3. Óbreytanlegir 

þættir landslagsins fengu yfirleitt mjög háa einkunn, sem þýðir að höfundi finnist að hinir ýmsu 

samverkandi þættir landslagsins myndi gott heildaryfirbragð og fallegt landslag. Breytanlegir 

þættir, það eru þeir þættir sem mannfólkið getur haft áhrif á með til dæmis framkvæmdum,  fengu 

yfirleitt frekar lága einkunn. Rökstuðningur einkunnanna í gæðagreiningunni er eftirfarandi:

Óbreytanlegir þættir:

•  Landslag og náttúrufar. Einkunn: 9. Mjög fjölbreytt landslag og náttúrufar er á athugunar-

svæðinu. Þar er meðal annars að finna: tvær ár, tvö árgil, graslendi, mólendi og hálfdeigju. Góð 

fjallasýn allan sjóndeildarhringinn.

•  Minjar. Einkunn: 8. Víða umhverfis Kirkjuhvammssvæðið er að finna fornar minjar sem 

sýna forna búskaparhætti, til dæmis gamla túngarða. Þar að auki hefur mikil vinna verið lögð í 

endurbætur á Kirkjuhvammskirkju á síðustu árum.

•  Dýralíf. Einkunn: 8. Lítið er um sjáanlegt villt dýralíf á svæðinu. Mest ber á hestum í kringum 

hesthúsahverfið. Auk þeirra eru ýmsir mófuglar algengir. Ekkert kríuvarp er í Kirkjuhvammi 

sem er kostur með tilliti til golfiðkunnar, sökum árásagirni kríunnar.

• Jarðfræði. Einkunn: 8. Á athugunarsvæðinu eru greinileg ummerki um að jarðgrunnur 

svæðisins sé gamall. Árgljúfur hafa myndast með tímanum í árfarvegum Ytri- og Syðri-

Hvammsár og mjög greinilega má sjá skiptingu jarðvegs og jarðgrunns á bökkum ánna.
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•  Gróðurfar. Einkunn: 8. Gróðurfar er mjög fjölbreytilegt á athugunarsvæðinu. Þar er að finna 

ýmis grös og ræktun trjágróðurs undanfarin ár hefur aukið enn frekar á gróðurflóruna. 

•  Saga. Einkunn: 8. Saga Kirkjuhvammssvæðisins nær mjög langt aftur og má þar finna ýmsar 

minjar sem tengdar eru sögu svæðisins. 

Breytanlegir þættir:

• Aðalskipulag sveitarfélags. Einkunn: 0. Svæðið er ranglega túlkað sem þéttbýlissvæði í 

Aðalskipulagi Húnaþings vestra 2002-2014. Rétt skilgreining er opið svæði til sérstakra nota.

• Aðgengi.  Einkunn: 8. Vegasamgöngur frá Hvammstanga að hesthúsahverfi, íþróttamann-

virkjum, tjaldstæði og svæðinu í kringum Kirkjuhvammskirkju eru í góðu lagi.

•  Stígar og slóðir. Einkunn: 4. Eina sjáanlega merkta gönguleiðin er frá tjaldsvæðinu í átt að 

Hvammstanga. Gönguslóðar eru mjög ógreinilegir bæði á skógræktar-svæðinu og meðfram 

Ytri- og Syðri-Hvammsá.

•  Fjölbreytileiki skógar. Einkunn: 7. Fjölbreytileiki skógarins sem ræktaður hefur verið 

á svæðinu er nokkur. Mest áberandi eru skjólbelti úr víðitegundum, grenitré og ýmsar 

furutegundir.

•  Útsýnisstaðir/áningarstaðir. Einkunn: 0. Engir manngerðir útsýnisstaðir eru á athugunar-

svæðinu.

•  Leiksvæði. Einkunn: 4. Enginn golfvöllur er á athugunarsvæðinu en hins vegar hafa verið 

sett upp bráðabirða æfingavæði fyrir golfhögg á nokkrum stöðum. 

•  Upplýsingar. Einkunn: 6. Unninn hefur verið útivistarbæklingur fyrir Húnaþing vestra sem 

er gott framtak. Hins vegar mætti bæta upplýsingaskilti á athugunarsvæðinu.

•  Aðgengi fatlaðra. Einkunn: 0. Engir göngustígar á athugunarsvæðinu gera ráð fyrir aðgengi 

fatlaðra einstaklinga.
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5.3.3.4 SVÓT-greining

SVÓT-greiningin leiddi í ljós þá kosti sem höfundur telur svæðið hafa og gera það meðal annars 

að prýðilegum vettvangi fyrir golfvöll. Þess vegna var gerð golfvallar talin þar upp meðal 

tækifæra.

5.3.3.5 Andi staðar

Kylfingar eru líka fólk. Því má gera ráð fyrir að kylfingum finnist sömu svæði falleg og 

upplífgandi og þeir sem hafa engan áhuga á golfi. Að mati höfundar er Kirkjuhvammsvæðið 

skýrt dæmi um svæði sem býður uppá sterkan anda staðar. Því er að þakka þeim fjölda þátta í 

landslaginu annars vegar og umhverfinu hins vegar sem gefa svæðinu sterkt yfirbragð. Svæði 

með sterkan anda staðar er  upplagt svæði til golfvallagerðar, því miklar líkur eru á því að 

golfvöllurinn yrði fljótur að spyrjast út meðal kylfinga, einmitt vegna þeirrar sterku upplifunar 

sem svæðið byði uppá.  

5.3.3.6 Staðarvals- og matsgreining

Til að skoða enn frekar þann kost að búa til golfvöll á athugunarsvæðinu gerði höfundur tvær 

auka greiningar með tilliti til golfvallagerðar, en þær voru staðarvalsgreining og matsgreining.

Með staðarvalsgreiningu er gert kerfisbundið val á mögulegum staðsetningum á nýrri 

landnotkun. Aðalspurning staðalvalsgreiningarinnar er: Hvar í landslaginu fer ný landnotkun 

best? Staðarvalsgreiningin felst þá í því að finna þau svæði sem myndu henta best til að útbúa 

golfbrautir. Til að gera það voru fyrri greiningar nýttar eins og til dæmis hæða- og hallagreiningin, 

jarðvegs- og gróðurfarsgreiningin og sjónræna greiningin (Stahlschmidt, 2001).

Ýmsar eindir eru nauðsynlegir þættir á golfbraut. Helst má nefna teigsvæði, snöggslegin 

brautarsvæði, minna slegin brautarsvæði (röff), flatir, sandglompur og aðrar torfærur eins og til 

dæmis vatnstorfærur. Til að útbúa vel heppnaðan golfvöll þarf að vanda valið á öllum þessum 

eindum (Doak, 1992). Auk þess þarf að hanna nýjar gönguleiðir sem bæði tengja golfbrautirnar 

saman og tengja golfvallasvæðið við nánasta umhverfi. Það gefur auga leið að sum landsvæði 

henta mun betur til golfvallagerðar en önnur (Hurdzan, 1996). 

Mynd 5.13 sýnir staðarvalsgreiningarkort með tilliti til golfvallagerðar. Á kortinu má sjá 

útlínur golfvallar sem var hannaður af Edwin Roald Rögnvaldssyni golfvallarhönnuði fyrir 

Golfklúbbinn Hvamm árið 2010. Höfundur ákvað að sýna myndrænt landhalla á bilinu 0-12.5%, 

því í kafla  5.3.1.3 var sagt að halli á golfbraut ætti að hámarki að vera 10%. Eins og sést á 

myndinni eru útlínur vallarins að mestu leiti innan 10% markanna. Sjá viðauka 9.11 til að sjá 

myndina í réttum kvarða.
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Mynd 5.13. Staðarvalsgreiningarkort af athugunarsvæðinu með tilliti til golfvallagerðar (Edwin Roald 
Rögnvaldsson, 2010b; Jón Árni Bjarnason, 2010b; Loftmyndir, 2005 & 2008).

Hinir ýmsu þættir gera svæðið mjög áhugavert fyrir golfvallargerð, svo sem hæð, halli, jarðvegur, 

gróðurfar og sjónrænir kraftar. Saman mynda þessir þættir mjög hentugt landslag og umhverfi 

til golfvallagerðar.

Matsgreining er hluti af umhverfismati. Tvenns konar umhverfismat er lögbundið á Íslandi: 

Mat á umhverfisáhrifum framkvæmda (lög nr. 106/2000) og Umhverfismat áætlana (Lög nr. 

105/2006). Samkvæmt þessum lögum er golfvallagerð ekki hluti af þeim framkvæmdum sem 

skylt er að leggja undir umhverfismat. Hins vegar eru sjálfsögð og eðlileg vinnubrögð að gera 

alltaf umhverfismat þó það sé ekki lögbundið (Stahlschmidt, 2001). 

Notkun framtíðarmynda er mjög góð aðferð til að gefa til kynna hvernig umhverfið mun líta út 

eftir framkvæmdir (Stahlschmidt, 2001). Myndir 5.14-17 sýna hvernig umhverfið gæti litið út 

ef gerður yrði golfvöllur á norð-austasta hluta athugunarsvæðisins. Sjá viðauka 9.12 til að sjá 

myndirnar stækkaðar.
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Mynd 5.15. Horft í norð-austur að væntanlegri 7. 
flöt (Edwin Roald Rögnvaldsson, 2009; Jón Árni 
Bjarnason, 2010b).

Mynd 5.14. Horft vestur eftir Ytri-Hvammsá í átt að 
væntanlegri 7. braut (Edwin Roald Rögnvaldsson, 
2009; Jón Árni Bjarnason, 2010b).

Mynd 5.17. Horft vestur yfir væntanlegri 9. braut 
(Edwin Roald Rögnvaldsson, 2010a; Jón Árni Bjarna-
son, 2010b).

Mynd 5.16. Horft vestur yfir væntanlegri 8. braut og 1. 
braut við Ytri-Hvammsá (Edwin Roald Rögnvaldsson, 
2009; Jón Árni Bjarnason, 2010b).

Nú þegar búið er að fara yfir alla þætti landslagsgreiningarinnar með tilliti til golfvallagerðar er 

niðurstaða höfundar sú að 9-holna golfvöllur eigi vel heima í Kirkjuhvammi.
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6. UMRÆÐUR

6.1 Landslagsgreining

Sú hugmynd að gera golfvöll í Kirkjuhvammi hefur lengi verið í umræðunni. Til að halda 

þeirri umræðu áfram og athuga hvort slíkar framkvæmdir geti talist forsvaranlegar ákvað 

höfundur að tengja BS-lokaverkefni sitt við golfvallargerðina. Notaðar eru þekktar landslags-

greiningaraðferðir, sem kenndar eru á Umhverfisskipulagsbraut Landbúnaðarháskóla Íslands, 

til komast að því hvort golfvöllur eigi yfir höfuð heima á Kirkjuhvammssvæðinu.

Með landslagsgreiningunni fann höfundur út þau atriði sem gefa svæðinu sérstöðu. Með 

sérstöðu svæðisins að vopni er svo hægt að skipuleggja svæðið með það markmið að koma 

því enn frekar á framfæri, sem um leið myndi auka ferðamannastraum í Húnaþingi vestra. 

Höfundur valdi þá greiningarþætti sem að hans mati skipta mestu máli í tengslum við útivist,.

Því er ekki um tæmandi greiningarlista að ræða. Til dæmis greindi höfundur ekki lykt og hljóð 

innan svæðisins. Þessir þættir gætu skipt máli ef um lykt og hljóðmengun væri að ræða. Þar 

sem Kirkjuhvammur er að mestu laus við þess háttar mengun voru þessir þættir ekki teknir til 

greina. 

Varðandi upplifunarþættina má nefna að rýmisgreiningaraðferð Kevin Lynch hefur um nokkurn 

tíma verið notuð til að greina rými í landslagi þótt hún hafi upphaflega verið ætluð til að greina 

borgarskipulag (Auður Sveinsdóttir & Hildur Stefánsdóttir, 2005). Varðandi sjóngreiningarkortið 

(mynd 4.28) þá mætti túlka árgilin meðfram Ytri- og Syðri-Hvammsá sem línu en sökum stærðar 

skarðans ákvað höfundur að sleppa því. Við gerð landslagsgreiningarinnar komst höfundurinn 

að því hversu margslungið Kirkjuhvammssvæðið er. Höfundi fannst mjög áhugavert sjá hversu 

margbreytilegt landslagið er á jafn litlu landssvæði. Sú staðreynd gerir svæðið sérstaklega 

áhugavert til golfvallagerðar. 

6.2 Framtíðarskipulag

Að búa til 9-holna golfvöll er krefjandi verkefni. Ef framkvæmdaferlið er hins vegar vel 

skipulagt frá grunni, þá ætti að vera forsvaranlegt að búa til golfvöll í Kirkjuhvammi. Sú 

greiningarvinna sem höfundur hefur gert sýnir án nokkurs vafa að golfvöllur myndi sóma 

sér mjög vel innan athugunarsvæðisins. En hvert er framhaldið? Hvað þarf að gera til að 

golfvallarframkvæmdir geti hafist? Í fyrsta lagi þarf sveitarstjórn Húnaþings vestra að gefa 

pólitískt leyfi á framkvæmdir. Það er gert með því að breyta aðalskipulagi svæðisins úr því 

að vera skilgreint sem þéttbýlissvæði yfir í að vera skilgreint sem opið svæði til sérstakra 

nota. Það er því ljóst að grundvöllur framkvæmda felst í samþykki sveitarstjórnar á golfvallar-
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framkvæmdum. Ef það samþykki fæst þarf málið að fara rétta leið í gegnum sveitarstjórn. Í 

því sambandi þarf að samþykkja deiliskipulag útivistarsvæðisins í Kirkjuhvammi, sem gerir 

ráð fyrir 9-holna golfvelli eins og hann lítur út eftir að hönnunarvinnu er lokið. Í leiðinni yrðu 

framkvæmdir kynntar almenningi. Það má hins vegar fullyrða að engar framkvæmdir við 

golfvallagerð munu hefjast án fjárhagslegs stuðnings sveitarfélagsins Húnaþings vestra.

Þess má geta að félagsbundnum kylfingum innan vébanda Golfsambands Íslands hefur fjölgað 

um 5% frá árinu 2008 og eru þeir í dag tæplega 16 þúsund. Að sögn Stefáns Garðarssonar, 

markaðsstjóra Golfsambands Íslands, má einnig álykta að um 55 þúsund Íslendingar leiki golf 

miðað við niðurstöður lífsstílskönnunar Capacent, þar af leiki um 35 þúsund manns golf fimm 

sinnum eða oftar á ári (Edwin Roald Rögnvaldsson, 2009, 17. september). Þar sem ferðalög 

kylfinga innanlands hafa aukist (Anný Berglind Thorstensen, 2010) má gera ráð fyrir að nýr, 

vel heppnaður golfvöllur yrði fljótur að vekja athygli. Því væri gerð golfvallar fyrirtaks leið til 

að vekja almenna athygli á Kirkjuhvammssvæðinu.

6.3 Nýr golfvöllur í Kirkjuhvammi

Golfklúbburinn Hvammur, sem samanstendur af Hvammstangabúum og öðrum nærsveitungum 

sem hafa mikinn áhuga á gerð golfvallar í Kirkjuhvammi, hefur nú þegar ráðið Edwin Roald 

Rögnvaldsson golfvallarhönnuð til að hanna golfvöll í Kirkjuhvammi. Þeirri vinnu á að verða 

lokið í maí 2010. Við hönnun vallarins verður leitast við að finna hagkvæmar lausnir á sem 

flestum þáttum framkvæmdarinnar. Mörg brautarstæði á skipulagssvæði golfvallarins eru nú 

þegar til staðar frá náttúrunnar hendi. Þess vegna gefur augaleið að umfang framkvæmda verður 

minna en almennt tíðkast og er nauðsynlegt. 

Reynt verður eftir fremsta megni að tengja golfvöllinn nánasta umhverfi með göngustíganeti og 

áningarstöðum sem munu nýtast um leið öðru útivistarfólki. Tillögur höfundar þar að lútandi 

má sjá í ályktunar- og tillögukafla lokaverkefnisins. 

Stór  kostnaðarliður við gerð golfvallar eru tækjakaup. Nauðsynleg tæki til umhirðu golfvallar 

eru: Þrjár ásetu-sláttuvélar, götunarvél, sanddreifari, yfirsáningarvél, lóðskurðartæki o.fl.. 

Getur kostnaður við kaup á þessum tækjum hlaupið á bilinu 20-40 milljónir króna (Edwin 

Roald Rögnvaldsson, símtal, 30. apríl 2010). Til að nýta tækin betur væri því  upplagt að 

reyna að samnýta þau. Til dæmis væri hægt að nota eina ásetuvelina við viðhald á fótbolta- og 

frjálsíþróttavellinum og til að slá önnur grassvæði innan sveitarfélagsins. Hið sama gildir um 

tæki sem ekki eru notuð daglega. Í sambandi við rekstur golfvallarsvæðisins væri auk þess 

upplagt að leita samstarfs við önnur sveitarfélög. Í Austur-Húnavatnssýslu eru til að mynda
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starfandi tveir golfklúbbar; á Blönduósi og á Skagaströnd. Góð hugmynd væri að reyna að 

samnýta þau tæki sem ekki eru notuð daglega, jafnvel að ráðinn yrði einn vallarstjóri fyrir 

alla golfvellina sem hefði yfirumsjón með viðhaldi vallanna. Sá maður yrði helst að vera 

sérmenntaður og gæti því um leið ráðlagt sveitarfélögum og íþróttafélögum um viðhald annarra 

íþrótta- og útivistarsvæða. Í því tilfelli væri um heilsársstarf að ræða þar sem sveitarfélögin, 

golfklúbbarnir og íþróttafélög svæðanna myndu deila launakostnaði.

Til að golfvöllur í Kirkjuhvammi verði að veruleika þarf samvinnu ýmissa aðila. Samvinna 

þarf til að mynda að vera á milli annarra nálægra notenda svæðisins og golfklúbbsins. Vegna 

nálægðar golfvallarsvæðisins við hesthúsahverfið og beitarhólf hesta þarf að ríkja gagnkvæm 

virðing og sátt með þau svæði sem eru ætluð til golfiðkunnar annars vegar og hestamennsku 

hins vegar. Samvinna þarf að vera á milli skógræktarfélagsins og golfklúbbsins með að græða 

upp svæði milli golfbrauta. Auk þess þarf samstarf vegna færslu trjáa sem þarf að færa til 

vegna staðsetningu golfbrauta. Samvinna þarf að vera á milli rekstraraðila tjaldstæðisins, 

íþróttamannvirkja á svæðinu og golfklúbbsins. Í því sambandi væri góð hugmynd að útbúa 

þjónustuskála sem myndi sinna öllum þessum aðilum. Tillaga höfundar að staðsetningu nýs 

þjónustuhúss og skógræktarsvæða má sjá í ályktunar- og tillögukafla lokaverkefnisins.

Hvort gerður verður nýr golfvöllur í Kirkjuhvammi mun tíminn leiða í ljós. Það er hins vegar  

von höfundar að þetta lokaverkefni veki upp enn frekari umræðu innan sveitarfélagsins hvort 

hefja eigi framkvæmdir eða ekki.
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7. ÁLYKTANIR OG TILLÖGUR
Höfundur ályktar út frá niðurstöðum og umræðum lokaverkefnisins að nýr 9-holna golfvöllur, 

bætt göngustígakerfi, nýtt þjónustuhús, nýir áningarstaðir og efling tjaldstæðisins, til viðbótar 

við það sem fyrir er á svæðinu, ætti að geta skapað grundvöll fyrir blómlegan ferðaiðnað á 

athugunarsvæðinu. Þar af leiðandi er útivistargildi Kirkjuhvamms mjög mikið, með öðrum 

orðum Kirkjuhvammur er verulega áhugaverður kostur til útivistar af ýmsu tagi.

Myndir 7.1-2 sýna tillögu höfundar að nýju stíganeti á og við golfvöllinn sem hannaður var af 

Edwin Roald Rögnvaldsyni golfvallarhönnuði. Stígurinn er 3 m breiður og sker árfarveg Ytri-

Hvammsár á fjórum stöðum. Með tilkomu stíganna myndi því opnast aðgengi að árfarveginum 

á þeim stöðum þar sem engin hætta stafar af fljúgandi golfboltum. Minnst þrjár brýr þurfa að 

vera golfbíla- og sláttuvélafærar til að geta þjónað golfvellinum. Þar af leiðandi myndi aðgengi 

batna til mikilla muna með tilkomu þeirra. Á myndunum eru einnig sýndar hugmyndir  höfundar 

að nýjum skógræktarsvæðum. Í samvinnu við skógræktarfélagið yrði þar plantað trjám, til að 

auka skjólmyndun en ekki síður til að auka fjölbreytni gróðufars á austara svæðinu. Hugmyndir 

höfundar að áningarstöðum eru einnig sýndar á myndunum. Á þeim svæðum er gert ráð fyrir 

bekkjum sem þá gætu bæði nýst kylfingum og öðru útivistarfólki.  Að lokum er á myndunum 

sýnd tillaga höfundar að staðsetningu nýs þjónustuhúss ásamt bílastæðum sem um leið gætu 

Mynd 7.1. Tillaga höfundar að stíganeti í Kirkjuhvammi, ásamt tillögum að nýju þjónustuhúsi og bílastæðum 
(Edwin Roald Rögnvaldsson, 2010b; Jón Árni Bjarnason, 2010b; Loftmyndir, 2005 & 2008).
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Mynd 7.2. Nærmynd af tillögu höfundar að göngustíganeti ásamt tillögum að nýju þjónustuhúsi og bílastæðum 
(Edwin Roald Rögnvaldsson, 2010b; Jón Árni Bjarnason, 2010b;  Loftmyndir, 2005 & 2008).

nýst öðrum nálægum notendum, til dæmis útivistarfólki, íþróttafólki og tjaldstæðisgestum.  

Höfundur gerir ráð fyrir að byggt verði L-laga hús með trépalli. Samkvæmt veðurfarsgreiningunni, 

þá eru norðanáttir ríkjandi á sumrin. Að miklu leyti er þó um hafgolu að ræða. Þar sem hafgolan 

er ekki jafn öflug í Kirkjuhvammi en niður við sjó, þá ákvað höfundur frekar að snúa gafli 

hússins til suðurs frekar en norðurs svo útsýni frá trépallinum yrði yfir væntanlegan golfvöll. 

Sjá viðauka 9.13-14 til að sjá myndirnar í réttum kvarða.

Myndir 7.3-4 sýna að lokum þrívíddarlíkan af þeim hluta athugunarsvæðisins sem höfundur 

hæðarmældi með Trimble-landmælingartækjum. Líkanið var unnið í tölvuforritunum ArcMap 

9.3 og ArcScene 9.3. Grunnur líkansins er loftmynd af athugunarsvæðinu sem síðan var lyft 

upp með hæðargögnunum sem voru unnin af höfundi haustið 2009. Sjá viðauka 9.15 til að sjá 

myndirnar stækkaðar.
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Myndir 7.3-4. Þrívíddarlíkan af þeim hluta athugunarsvæðisins sem höfundur hæðarmældi með Trimble- 
landmælingatækjum (Jón Árni Bjarnason, 2010b).



Könnun á útivistargildi Kirkjuhvamms í Húnaþingi vestra

BS-lokaverkefni        Jón Árni Bjarnason45

8. HEIMILDASKRÁ

8.1 Textaheimildir

Anný Berglind Thorstensen (2010). Ferðalög Íslendinga (ferðalög Íslendinga 2009 og ferða- 

 áform þeirra 2010)-unnið fyrir Ferðamálastofu. Reykjavík: Ferðamálastofa.

Bell, S. (2004). Elements of Visual Design in the Landscape-Second edition. London:   

 Spon Press.

Doak, T. (1992). The Anatomy of a Golf Course. Short Hills, NJ 07078: Burford Books

Edda R.H. Waage (2005). Leiðbeiningar um meðferð heimilda og frágang heimildaskrár   

 byggðar á APA-heimildakerfinu-2. útgáfa. H Sótt 28.september 2007 á http://www.lbhi.is/ 

 nemendur/Uploads/document/Kennslusvid/APA-kerfi.pdf.

Edwin Roald (2008). Iceland: A Golf Course in Every Village. Í Daley, Paul (ritstj.). Golf   

 Course Architecture: A Worldwide Perspective, Volume IV (bls. 91-98). Victoria, Australia:  

 Full Swing Publishing.

Edwin Roald Rögnvaldsson (2009, 17. september). 5% fjölgun kylfinga-55 þúsund   

 Íslendingar segjast leika golf. Hola í höggi, sérblað Viðskiptablaðsins um golf, bls. 1. 

Friðrik G. Olgeirsson & Steingrímur Steindórsson (2008). Saga Hvammstanga II, 1938-1998.  

 Húnaþing Vestra; Húnaþing Vestra.

Graves, R.M. & Cornish, G.S. (1998). Golf Course Design. New York: John Wiley & Sons, Inc.

Hallgrímur Indriðason (2009). Mat á útivistargildi skógivaxinna útivistarsvæða. Útprentað  

 eintak fengið frá Hallgrími Indriðasyni kennara í áfanganum Hönnun og ræktun   

 útivistaskóga sem kenndur var við Landbúnaðarháskóla Íslands á haustönn 2009.

Heiða Hrund Jack (2007). Geitafell-Húnaþingi vestra-Landslagsgreining og tillögur að   

 nýtingu. Óútgefið BS-lokaverkefni. Landbúnaðarháskóli Íslands, Hvanneyri.

Hill, T. & Westbrook, R. (1997), “SWOT Analysis: It’s Time for a Product Recall,” Long   

 Range Planning. Sótt 3. apríl 2010 á http://www.ibl-unihh.de/literatur5.pdf.

Hurdzan, M. J. (1996). Golf Course Architecture, Design, Cunstruction &     

 Restoration. Chelsea, MI 48118:Sleeping Bear Press.

Húnaþing Vestra (á.á.). Heimildir fundnar á heimasíðu Húnaþings Vestra 24. mars 2010 á   

 http://www.hunathing.is.

LaGro, J.A.  (2001). Site Analysis: Linking program and concept in land planning and   

 design. New York: John Wiley & Sons, Inc.

Jóhann Ísak Pétursson og Jón Gauti Jónsson (2001). Jarðfræði-Svell á gnípu, eldur geisar  

 undir. Reykjavík: Iðnú. 



Könnun á útivistargildi Kirkjuhvamms í Húnaþingi vestra

BS-lokaverkefni        Jón Árni Bjarnason46

Landbúnaðarháskóli Íslands (á.á. a). Flokkun gróðurs: Nytjaland- Gróðurflokkar-Flokkunar- 

 kerfi. Skoðað 14.janúar 2010 á http://www.nytjaland.is/landbunadur/wgrala.nsf/key2/  

 grodurflokkar-flokkunarkerfi.html. 

Magnús Bjarklind, Árni Bragason & Baldur Gunnlaugsson (ritstjórn) (2008). Golfvellir-  

 umhirða og viðhald. Reykjavík: Línuhönnun hf.

Lög um mat á umhverfisáhrifum framkvæmda nr. 106/2000.

Lög um umhverfismat áætlana nr. 105/2006.

Lynch, K. (1960) The Image of the City. Massachusetts: The Joint Center of Urban   

 Studies.

MacKenzie, A. (1995). The Spirit og St. Andrews. Chelsea, Michigan: Sleeping Bear Press.

NATferðir (2010). Guðshús á Íslandi-Kirkjuhvammskirkja. Skoðað 28. mars 2010 á http:// 

 www.nat.is/Kirkjur/Kirkjur_NL_kirkjuhvammskirkja.htm.

Ólafur Arnalds (1994). Holklaki, þúfur og beit. Græðum Ísland: Árbók Landgræðslunnar,  

 Árbók V, 115-120.

Ólafur Arnalds, Elín Fjóla Þórarinsdóttir, Sigmar Metúsalemsson, Ásgeir Jónsson, Einar   

 Grétarsson & Arnór Árnason (1997). Jarðvegsrof á Íslandi. Reykjavík: Landgræðsla   

 Ríkisins; Rannsóknarstofnun landbúnaðarins.

Reglugerð um náttúruvernd nr 205/1973.

Samband íslenskra sveitarfélaga (2010). Sameining sveitarfélaga 1950-2006. Sótt 4. apríl  

 2010 á http://www.samband.is/files/2115995577sameining%20sveitarfelaga

 %201950-2006.pdf. 

Sigurður J. Líndal & Stefán Á. Jónsson /1975). Húnaþing I. Akureyri: Búnaðarsamband   

 Austur-Húnvetninga, Búnaðarsamband Vestur-Húnvetninga, Kaupfélag Húnvetninga-  

 Blönduósi, Kaupfélag Vestur-Húnvetninga-Hvammastanga og Sögufélagið Húnvetningur.

Sigríður Kristjánsdóttir (1994). Heiðmörk: náttúrufar, saga og útivistarmöguleikar. Óútgefin  

 BS-Ritgerð. Háskóli Íslands, Reykjavík.

Stahlschmidt, P. (2001)..Metoder til landskabsanalyse - Kortlægning af stedets karakter og  

 potentiale. Frederiksberg: Grønt Miljø.

Steingrímur Steinþórsson  (1995). Saga Hvammstanga og hins forna Kirkjuhvammshrepps- 

 Fyrra bindi. Reykjavík: Hvammstangahreppur.

Trimble (2002a). Advance Surveying Systems-Trimble 5700 Receiver. Germany: Trimble   

 GmbH. 

Trimble (2002b). Trimble Geomatics Office Software-Technical Notes. Germany: Trmible  

 GmbH.



Könnun á útivistargildi Kirkjuhvamms í Húnaþingi vestra

BS-lokaverkefni        Jón Árni Bjarnason47

Yngvi Þ. Loftsson, Hermann G. Gunnlaugsson & Jón G. Jónsson (2002).     

Aðalskipulag Húnaþing Vestra 2002-2014-Greinargerð. Húnaþing Vestra:Húnaþing Vestra.

Yngi Þ. Loftsson (2007). Kirkjuhvammur á Hvammstanga-Deiliskipulag fyrir opið svæði til  

 sérstakra nota, drög að greinargerð með deiliskipulagi. Húnaþing Vestra: Húnaþing Vestra.

Þorleifur Einarsson (1993). Myndun og mótun lands-Jarðfræði. Reykjavík: Mál og menning. 

8.2 Myndaheimildir og tölvugögn

Edwin Roald Rögnvaldsson (2009). Myndir teknar af leiðbeinanda árið 2009.

Edwin Roald Rögnvaldsson (2010a). Myndir teknar af leiðbeinanda vorið 2010

Edwin Roald Rögnvaldsson (2010b). Útlínur golfvallar fengnar frá leiðbeinanda á .dwg formi.

Haukur Jóhannesson og Kristján Sæmundsson (1998). Jarðfræðikort af Íslandi, berggrunnur  

 2.útg. Reykjavík: Náttúrufræðistofnun Íslands. 

Jón Árni Bjarnason (2009). Myndir teknar af höfundi sumar og haust 2009.

Jón Árni Bjarnason (2010a). Myndir teknar af höfundi 14. apríl 2010.

Jón Árni Bjarnason (2010b). Myndir unnar af höfundi í hinum ýmsu tölvuforritum samanber  

 kafla 2.2 Gögn.

Landbúnaðarháskóli Íslands (á.á. b). Ísland_haedarlikan_strandlina.ige. Gögn notuð til að  

 útbúa hæðarlínukort með hjálp tölvuforritsins ArcGIS 9.3.

Landbúnaðarháskóli Íslands (á.á. c). Nytjaland- heildarflokkun_an_sky_27_nov_2007.img.  

 Gögn notuð til að útbúa gróðurfarskort með hjálp tölvuforritsins ArcGIS 9.3.

Loftmyndir ehf (2005, 14.júlí). Loftmynd nr. D328-2. Upprétt litmynd. 30 sentímetra   

 upplausn. Mælikvarði u.þ.b. 1:10000.

Loftmyndir ehf (2008, 5.september). Loftmynd nr. Hvammstangi05. Upprétt litmynd. 15   

 sentímetra upplausn. Mælikvarði u.þ.b. 1:10000.

Lund, M. V.  (á.á.). Asbyrgi13524. Mynd sótt 24. apríl 2010 á http://www.ismennt.is/not/  

 jonasg/asbyrgi/asbyrgi13524.jpg.

Pétur Jónsson & Gudrun M.H. Kloes (áb.m.), (2004).Útivistarkort af Húnaþingi vestra-2.  

 útgáfa. Kvarði 1:100000. Húnaþing vestra: Ferðamálafélag Vestur-Húnavatnssýslu.

Óþekktur höfundur (á.á.).Cape-kidnappers-sheep. Myndin var sótt 27. apríl á http://  

 nigelperksgolf.com/i/slideshows/golf-course/cape-kidnappers-sheep.jpg

Samsýn (2010) Íslandskort. kvarði 1:2500000. Sótt 15. febrúar 2010 á http://www.ja.is/kort.

Veðurstofa Íslands (2010). Veðurgögn fengin frá Guðrúnu Þórunni Gísladóttur [gudrun@  

 vedur.is] með tölvupósti 24.3. 2010.



Könnun á útivistargildi Kirkjuhvamms í Húnaþingi vestra

BS-lokaverkefni        Jón Árni Bjarnason

9. VIÐAUKAR

9.1 Vinnuferill BS-lokaverkefnisins

48



9.2

49



9.3

50



9.4

51



9.5

52



9.6

53



Könnun á útivistargildi Kirkjuhvamms í Húnaþingi vestra

BS-lokaverkefni        Jón Árni Bjarnason

9.7 Veðurfarsgögn

54



9.8

55



9.9
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Mynd 5.9. Horft í norð-austur að væntanlegri 7. flöt (Edwin Roald Rögnvaldsson, 
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