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 I 

Yfirlýsing höfundar 

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

er samin af mér og að hún hefur hvorki að hluta né í heild verið lögð fram áður 

til hærri prófgráðu. 

 

Undirskrift höfundar 

 

Smári Jónas Lúðvíksson  

 

Undirskrift Leiðbeinanda 
 

Einar E. Sæmundsen 



 II 

Ágrip 
Spurningunni  sem reynt er að svara í ritgerð þessari er hver eru gæði, 

aðbúnaðar og umhverfis í kirkjugörðum á Snæfellsnesi. Til þess að komast að 

því var búinn til gátlisti og hann notaður til að meta aðstæður  á staðnum. 

Í ritgerðinni er fyrst sögð saga greftrunar á Íslandi í stuttu máli til að gefa 

lesandanum innsýn í umhverfi kirkjugarða. Síðan er fjallað um gerð gátlistans 

sem var settur saman til þess að takast á við meigin verkefnið.   

Sagt hvaða kirkjugarðar voru metnir (útfylltir gátlistar sjá  viðauka). Gert er  

stutt söguágrip um hvern kirkjugarð og feingin niðurstaða úr gátlista. 

Niðurstöður úr gátlista eru síðan notaðar til þess að segja til um hvað mætti 

betur fara.  

Niðurstöður verkefnisins eru tvíþættar annarsvegar mat á 14 kirkjugörðum 

á Snæfellsnesi  og hinsvegar hvernig tæki gátlistinn reyndist.  Bein niðurstaða 

af úttektinni er  að kirkjugarðar í fámennari sóknum eru iðulega verr búnir en 

kirkjugarðar sem þjóna fjölmennari byggðum. Samanburður við kirkjugarða í 

öðrum landshlutum er erfiður vegna þess að sambærilegar kannanir hafa ekki 

verið gerðar.  

Síðari þáttur niðurstaðna er að  gátlisti af því tagi sem búin var til fyrir gerð 

þessarar ritgerðar sannaði gildi sitt.  Í lokin er minnst á verkefni sem áhugavert 

er að ráðast í í framhaldi þessa verkefnis. 
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Þakkir og tileinkun 
Þakkir fær Einar E. Sæmundsen landslagsarkitekt fyrir þá aðstoð sem 

hann veitti sem leiðbeinandi við gerð verkefnisins. Guðmundur Rafn 

Sigurðsson framkvæmdastjóri kirkjugarðasjóðs fær þakkir fyrir skemmtilegar 

samræður um kirkjugarða og lán á ýmsum gögnum. Starfsmenn bókasafna fá 

einnig þakkir fyrir hjálpina við að hafa uppá gögnum um kirkjugarða. Að lokum 

vil ég þakka aðstandendum mínum fyrir stuðning og ómælt umburðarlyndi við 

að umgangast einstakling með jafn lifandi efni á heilanum og kirkjugarða. 
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1. Inngangur 

Spurningar sem þessari ritgerð er ætlað að svara eru, hver eru gæði 

aðbúnaðar og umhverfis kirkjugarða á Snæfellsnesi og hvernig er hægt að 

meta þau. Kirkjugarðar eru umgjörðin um hinstu hvílu flestra þess vegna er 

mikilvægt að kirkjugarðar uppfylli ákveðnar lágmarks kröfur um aðbúnað og 

útlit. Girðing, sáluhlið, aðgengi og dvalarsvæði eru bara hluti af þeim þáttum 

sem gera viðveru í kirkjugörðum notalega. Í ritgerðinni er búin til gátlisti til að 

hjálpa til við að gera hlutlægt mat á kirkjugörðum á Snæfellsnesi .  

Margir hafa skoðanir á kirkjugörðum, jákvæðar eða neikvæðar en oftast 

tilfinningabundnar. Tilfinningar fólks gagnvart kirkjugörðum mótast útfrá 

aðstöðu og umhirðu í kirkjugörðum. Aðstandendur sem fylgja ástvinum sínum 

til grafar vilja rækta minningu þeirra með einhverjum hætti. Það gera þeir með 

uppsetningu minnismerkja, gróðursetningu blóma á leiði og heimsóknum á 

hátíðisdögum. Fólk kemur einnig í kirkjugarða til að njóta þess rólega og 

virðulega andrúmslofts sem í þeim er alveg óháð því hvort það á ástvini í 

kirkjugarðinum.  

Kirkjugarður nýtur oft minni athygli en kirkjan sem stendur þó oft nærri 

þeim ef ekki inn í þeim miðjum. Kirkjubyggingar hafa notið meiri athygli allt fá 

kristnitöku um árið 1000 og hefur mikið verið skrifað um þær. Í ritinu Kirkjur 

Íslands er t.d. fjallað um kirkjubyggingar en upplýsingar um kirkjugarðana 

eru gjarnan mjög litlar. Kirkjugarðar hafa ávallt fylgt kirkjum og eru oftast 

teknir í notkun á svipuðum tíma og þær. Kirkjugarðar hafa einnig notið 

svipaðrar helgi og kirkjur. Oft eru sterkar skoðanir í samfélögum hvað sé við 

hæfi innan þeirra. Kirkjugarðalög gegnum síðustu öld hafar mjög mótað 

umhverfi og aðbúnað kirkjugarða. 

Kirkjugarðar fyrri alda og margir kirkjugarðar utan þéttbýlis  hafa almennt 

verið litlir, miðað við stærstu kirkjugarða í þéttbýli í dag. Þeir dreifðust um 

byggðirnar svo ekki væri mjög langt að fara með þá látnu yfir torfærur og 

vegleysur. Kirkjugarðar dreifbýlis þjóna nú færri sóknarbörnum en nýir 

kirkjugarðar innan þéttbýlis. Samkvæmt lögum er skilt að skrá hver er grafinn í 

kirkjugarðinum og uppdráttur af garðinum látinn fylgja þar sem tölumerkt eru 

leiði með nöfnum í legstaðaskrá. Hér áður fyrr  var oft treyst á minni manna 

hvar hver var grafinní kirkjugörðum og þá hvenær. 
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Síðan 1901 þegar fyrstu lögin um kirkjugarða voru samþykkt hefur 

umhverfi kirkjugarða breyst mikið. Með skrásetningu og skipulagsskyldu 

kirkjugarða hefur þróun kirkjugarða öll orðið skipulagðari.  

Við gerð þessarar ritgerðar var notast við ýmsar greinar og rit þar sem 

minnst er á kirkjugarða. Einnig var stuðst við rit um aðgengi fyrir alla og 

núgildandi lög um kirkjugarða. B.S. ritgerð Karls Guðjónssonar, Ásýnd og 

umhverfi kirkjugarða - áhrif frá lögum og reglum,  er mjög áhugavert 

rannsóknarverkefni og gefur innsýn inní heim kirkjugarða. 

Ekki er að sjá að mikið hafi verið gert af því í gegnum tíðina að meta 

kirkjugarða enda ekki endilega nauðsyn þar á en getur verið áhugavert 

viðfangsefni. Það að meta kirkjugarða getur hinsvegar verið hjálplegt við 

forgangsröðun í endurbótum á kirkjugörðum.  
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2. Kirkjugarðar á Íslandi  

Saga greftrunar er löng á Íslandi. Í fornöld, um 870 – 1000, voru 

Íslendingar grafnir í lágum haugum eða dysjum. Líkbrennsla tíðkaðist ekki hér 

á landi eins og vanalegt var á Norðurlöndunum á þeim tíma. Kistur þekktust 

en voru ekki mjög algengar og einstaka sinnum kom fyrir að menn væru 

heygðir í litlum bátum. Grafirnar eða kumlin voru yfirleitt skammt frá bæ þar 

sem hinn látni hafði átt heima. Karlmenn fengu oftast vopn með sér í gröfina 

en konur aðallega skartgripi. Einnig fylgdu í gröfina munir til daglegra nota, 

hnífar, brýni og fleira, jafnvel matur. Nokkuð algengt var að hestar og hundar 

væru heygðir með bæði konum og körlum. Heiðnir menn voru oft grafnir á 

bakinu í fötum sínum með hendur niður með síðum, krosslögðum yfir kvið eða 

upp á brjóstið. Einnig tíðkaðist að leggja líkið á hlið í krepptri stellingu. Höfuð 

vísaði ýmist til suðurs eða vesturs.  

Völd, efnahagur, kynja- og stéttaskipting endurspeglast mjög í 

útfararsiðum fornmanna1 

2.1. Upphaf kirkjugarða á Íslandi  

Íslendingar tóku kristni um árið 1000 og var þá farið að jarða í 

kirkjugörðum . Þar að auki var eitthvað um að bein heiðinna manna væru tekin 

upp og flutt í kristna grafreiti. Bein voru einnig færð úr aflögðum kirkjugörðum 

á miðöldum og sett í nýja. 

                                            
1 Hvenær sem kallið kemur – um íslenska útfararsiði fyrr og nú. (maí 2006) 

 
Mynd 2. Munir úr kumli. Fundust við 

Hafurbjarnarstaði  

 
Mynd 1. Kuml að heiðnum sið. Maður 

grafinn með hesti, hundi og verkfærum 
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Talsverður munur var á útfararsiðum hjá kaþólsku og lútersku kirkjunni, en 

sú fyrrnefnda tók almennt meiri þátt í dauða og greftun. Lagði hún áherslu á 

fyrirgefningu og frelsun hins dauða í samræmi við kenninguna um 

hreinsunareldinn, en dvölina í honum 

mátti stytta með fyrirbænum og 

sálumessu. Greftrun í kaþólskum sið 

tók langan tíma með bænum, 

signingum, sálmum, blessunum, 

reykelsi og vígðu vatni . Með 

siðaskiptunum varð útförin látlausari 

t.d. var síðasta smurningin lögð niður 

sem kaþólskir prestar veittu deyjandi 

fyrir andlátið, menn höfnuðu 

hreinsunareldinum og afnámu 

sálumessur2 

2.2. Kirkjugarðar fram að 20. öld  

Margir kirkjugarðar fyrri tíma voru þannig uppbyggðir að kirkjan stóð í 

miðjum garðinum og einn til tveir inngangar inní kirkjugarðinn. Við innganginn 

var sáluhlið. 

Kirkjur á Íslandi voru tvennskonar; grafkirkjur, þ.e. kirkjur með kirkjugarði 

þar sem var jarðað, og hinsvegar kirkjur sem ekki höfðu vígðan grafreit. Kirkjur 

sem ekki höfðu vígðan grafreit gátu engu að síður haft kirkjugarð, þ.e. afgirt 

svæði umhverfis kirkjuna. Þessir garðar voru nær alltaf hringlaga eða 

sporöskjulaga. Kenningar eru um að þetta hafi verið vegna þess að garðarnir 

þjónuðu því auka hlutverki að vera virki. Ferhyrndir garðar eru hinsvegar 

hentugri til greftrunar og því eru í dag flestir garðar ferhyrndir3  

Sáluhlið hefur verið og er enn mikilvægur hluti kirkjugarða. Í litlum 

kirkjugörðum á fyrri tímum var þetta meira áberandi en í stærri kirkjugörðum 

nútímans. Sáluhlið geta verið af mörgum gerðum en flest eiga þau það þó 

sameiginlegt að hafa verið með yfirbyggingu þannig að gengið er í gegnum 

þau. Sáluhlið eru einnig algengur staður fyrir klukku. 

                                            
2 Hvenær sem kallið kemur – um íslenska útfararsiði fyrr og nú. (maí 2006) 
3 Safn til sögu Íslands. (1915-1929). bls 72-79 

 
Mynd 3. Síðasta smurningin  eftir Roger 

van der Weyden 
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Minnismerki eða legsteinar hafa langa sögu. Á miðöldum var náttúrulegum 

blágrýtisstuðlum með höggnu rúnaletri stundum komið fyrir á leiðum. Það mun 

einkum hafa tíðkast hér á 14. öld en þessi siður mun hafa horfið að mestu leyti 

á síðari hluta 17. aldar en þó eru til dæmi allt fram á 19. öld.  Á síðari öldum 

mun það hafa verið frekar sjaldgæft að koma fyrir legsteinum og öðrum 

minnismerkjum á gröfum. Mögulegt er að þetta hafi verið vegna skorts á 

steinsmiðum eða heppilegum steintegundum til verksins.4 

Hér áður fyrr fór það eftir 

þjóðfélagsstöðu hvar fólk var grafið í 

kirkjugarðana og hvernig  frágangur 

var á leiðunum. Betri bændur og þeirra 

fólk fékk oft legstað að kórbaki 

kirkjunnar  en kórinn er helgasti staður 

kirkjunnar. Hinir fátæku eða þeir sem 

höfðu brotið í bága við siðareglur 

samfélagsins með einum eða öðrum 

hætti voru gjarnan grafnir í útjaðri 

garðs. Það mun hafa verið til siðs víða 

að grafa konur norðan við kirkju og 

karlar sunnan við.5 

Frágángur á gröfum hefur lengi verið sá að hlaða upp leiði og tíðkast það 

enn víða. Á tímabili var oft steypt í kringum leiði og einnig sett járngrindverk en 

það er nú bannað með lögum.6  

Ákvæði voru fyrr á tímum um skyldur manna við kirkjur. Til að mynda var 

mönnum í sóknunum skylt að reisa kirkjugarðs- og kirkjuveggi auk þess að 

leggja þak á kirkjuna. Þessar skyldur hafa að öllum líkindum verið lengi við líði 

og haldist nær óbreyttar í gegnum tíðina. Lög um kirkjugarða komu fyrst til 

Íslands árið 1901. 

                                            
4 Frosti F. Jóhannsson (ritstj.) (1987-1988). bls. 279-280 
5 Frosti F. Jóhannsson (ritstj.) (1987-1988). bls. 280 
6 Lög um kirkjugarða, greftrun og líkbrennslu. VII kafli 28. gr. 

 
Mynd 4. Yfirlitsteikning af kirkjugarðinum 
í Keldudal. Legstæði kvenna eru merkt 
með rauðu, legstæði karla eru merkt 
með bláu. Garðurinn er kynskiptur, 

konurnar hvíla vinstra megin, karlarnir 
hægra megin 
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2.3. Áhrif laga og reglugerða 

Fyrstu kirkjugarðalögin á Íslandi voru gefin út 8. nóvember 1901. Þau hétu 

“Lög um kirkjugarða og viðhald þeirra”. Síðan hafa lög um kirkjugarða verið 

gefin út með 31 ára millibili. Önnur lögin komu út 1932 og hétu “Lög um 

kirkjugarða”. Þriðju lögin komu út 1963 og hétu einnig “Lög um kirkjugarða”. 

Fjórðu lögin og þau sem við búum við í dag eru síðan 1993 og heita “Lög um 

kirkjugarða, greftrun og líkbrennslu”. 

Lög um kirkjugarða hafa haft mikil áhrif á þróun kirkjugarða í gegnum árin 

og þá einkum í stærri görðum þar sem eru margar greftranir á ári. Lögin frá 

1901 um kirkjugarða voru  samin til að stemma stigu við vanhirðu og 

niðurníðslu kirkjugarða. Kirkjugarðar á þeim tíma voru oft mjög vanhirtir og 

fyrir kom að grafið var of snemma í gamlar grafir svo beinin komu upp. Einnig 

eru dæmi þess að helgi kirkjugarða hafi verið vanvirt með ýmsum hætti og ber 

þar að nefna lausagöngu búfjár og fleira. Lögin beinast einkum að 

kirkjugörðum á þéttbýlisstöðum en enginn vafi er á að þau hafa haft mikil áhrif 

annars staðar.  

Í gegnum árin hafa lögin þróast mikið og breytt rekstrarforsendum 

kirkjugarða. Í dag hefur Kirkjugarðaráð yfirumsjón með kirkjugörðum landsins. 

Kirkjugarðar hafa einnig fengið aukið fjármagn og eru sjálfseignarstofnanir 

óháðir þjóðkirkjunni. Kirkjugarðasjóður, í umsjá kirkjugarðaráðs, var stofnaður 

með breytingu laga 1963 og er úthlutað úr honum til umbóta í kirkjugörðum 

um land allt.  

Sennilega hefur áhugaleysi ekki verið um að kenna slæmu ástandi 

kirkjugarða fyrr á öldum heldur frekar fjárskorti. Með því að efnahagur 

þjóðarinnar batnaði á síðustu öld hefur umgengni og umhirða batnað og kröfur 

um aðbúnað einnig aukist. Í dag er krafa gerð um að allt sé skipulagt og eru 

kirkjugarðar þar engin undantekning.  
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3. Gátlistinn 

Kirkjugarðar eru misjafnir og það er mismunandi hver aðbúnaður og 

almenn gæði þeirra eru. Til þess að geta metið kirkjugarða þarf að að búa til 

tæki svo hægt sé að meta þá út frá og um leið bera þá saman. Við gerð 

þessarar ritgerðar var valið að útbúa gátlista þar sem hægt væri að fara í 

kirkjugarða, fylla út listann og öðlast innsýn í gæði og aðstöðu kirkjugarða. 

Fyrsta skrefið var því að ákveða hvaða þætti ætti að meta með slíkum lista.  

Stigagjöf fyrir þá þætti sem voru metnir byggist á einföldu 0-1-2 kerfi þar 

sem enginn aðbúnaður gaf 0, aðbúnaður til staðar en ábótavant 1, aðbúnaður 

til staðar og í góðu ástandi og vel við haldið 2. Þetta módel er einfalt og 

auðvelt að skilja og hér þarf lítið huglægt mat. (Sjá viðauka 1.15) 

3.1. Umhverfi  

Til þess að fá mynd af því umhverfi sem kirkjugarðurinn er í er nauðsynlegt 

að afla upplýsinga um nokkra grunnþætti. Þessir þættir hafa að öllum líkindum 

ekki bein áhrif á gæði kirkjugarðanna en þeir geta mögulega verið ástæðan 

fyrir ástandi garðanna. Þeir þættir sem teknir voru fyrir hér voru: sveitarfélag, 

fjöldi sóknarbarna, flatarmál, tíðni jarðafara á ársvísu og áætlaður fjöldi duft- 

og kistugrafa. Eins og sjá má eru þessir þættir mjög almennir og lýsa ekki 

aðbúnaði garðanna. Einnig er vert að sjá hvort hinir lögbundnu uppdrættir af 

kirkjugörðunum séu til staðar. 

“Kirkjugarðsstjórn heldur legstaðarskrá í því formi sem skipulagsnefnd 

kirkjugarða ákveður.” 

“Uppdráttur af kirkjugarðinum fylgi hverri legstaðarskrá og séu mörkuð á 

hann leiði allra sem standa í skránni.”7   

Það er ekki ætlunin að gefa einkunn fyrir þessa þætti. 

                                            
7  Lögum um kirkjugarða greftrun og líkbrennslu 36/1993. VII. kafli  26. gr. 
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3.2. Landmótun og aðlögun að umhverfi  

Landmótun í kirkjugörðum er algeng en ekki algild. Landmótun birtist í 

mörgum myndum. Almenn sléttun á garðinum er algeng þar sem brattir fláar 

og stoðveggir eru hlaðnir til að halda við jarðveginn. Tröppur og aflíðandi fláar 

byggðir til þess að brúa hæðarmun hafa svo áhrif á aðgengi. Breyting á landi 

hefur þannig mikil áhrif á svipbragð kirkjugarða. 

Upprunalegu umhverfi kirkjugarðs  

hefur oft verið breytt mikið vegna þess 

að það einfaldlega hentar ekki fyrir 

leiði. Holt og grýtt svæði henta t.d 

almennt illa undir kirkjugarða en það 

eru oft skemmtileg svæði ef litið er til 

almennra útivistasvæða.  Hentugustu 

svæðin undir greftrun eru svæði með 

2,5m djúpum drenuðum jarðveg á 

jafnsléttu.  

Sól og skuggar eru mikilvægir 

þættir innan kirkjugarða. Skuggamyndun getur t.d. verið leiðinleg ef hún liggur 

yfir öllum garðinum en sólin er nær alltaf kærkomin hér á norðlægum slóðum. 

3.3.  Grunn aðbúnaður 

Breytt lagaumhverfi sem og 

tækniframfarir hafa breytt miklu fyrir 

kirkjugarðana. Í dag er líka krafist meiri 

og betri grunnaðstöðu en var gert fyrir 

nokkrum áratugum síðan.    

3.3.1 Aðstaða 

Afmörkun umhverfis garðinn 

Afmörkunin er einn mest áberandi þáttur kirkjugarða. Girðingar og veggir hafa 

alltaf verið stór þáttur í kirkjugörðum en það eru til margar gerðir. Grjóthleðsla, 

timburgirðing, torfveggir, netgirðing, skjólbelti og steyptir veggir eru allt 

 
mynd 5. Landmótun við Buðarkirkjugarð. 

Stoðveggur við landfyllingu 

 
Mynd 6. Sáluhlið við Hvalsneskirkju  
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mögulegar útgáfur af vörnum kirkjugarða fyrir búfé og öðrum ágangi auk þess 

að vera afmörkun fyrir vígða jörð.   

 Það er háð umhverfi hvaða girðingarefni hentar á hverjum stað auk þess 

að vera háð smekk manna.  

Inngangurinn í kirkjugarða er nær alltaf afmarkaður með hliði. Þessi hlið 

eru kölluð sáluhlið. Útlit og gerðir sáluhliða eru margskonar allt frá því að vera 

lítið áberandi uppí stór og mikil hlið.  

Í VI kafla 18 gr laga um kirkjugarða, greftrun og líkbrennslu segir: 

“Kirkjugarðar skulu girtir traustri girðingu með vönduðu sáluhliði. Þegar 

girða skal kirkjugarð skal leita um það tillagna skipulagsnefndar 

sveitarfélagsins og skipulagsnefndar kirkjugarða. Að fengnum þessum tilögum 

gerir safnaðarfundur, eða safnaðarfundir ef fleiri söfnuðir en einn eiga í hlut, 

ályktun um gerð girðingarinnar en kirkjugarðsstjórn í 

Reykjavíkurprófastsdæmum. Náist eigi samkomulag um girðingu við 

framkvæmdarstjóra kirkjugarða ræður úrskurður skipulagsnefndar kirkjugarða.

  

Nú er kirkjugarður fjarri kirkju og skal þá vera klukka í sáluhliði, stöpli eða 

líkhúsi”.8 

Aðgengi að vatni 

Aðgengi að vatni er í dag mikilvægur 

þáttur sem er nýjung í sögu 

kirkjugarða. Rennandi vatn er 

nauðsynlegt í þurrkum til þess að 

viðhalda öllum gróðri í kirkjugörðum. 

Rennandi vatn er einnig mikilvægt 

þegar gestir koma með blóm eða 

annan pottagróður á leiði svo hægt sé 

að vökva gróðurinn.  

Í Lög um kirkjugarða, greftrun og líkbrennslu. 36/1993, VI. Kafli 18. gr. 

”Í kaupstöðum eða kauptúnum sér sveitarfélag fyrir nægilegu vatni til 

vökvunar trjáa og blóma í kirkjugarðinum.”9 

                                            
8 Lög um kirkjugarða, greftrun og líkbrennslu. 36/1993, VI. Kafli 18. gr. 
9 Lög um kirkjugarða, greftrun og líkbrennslu. 36/1993, IV. Kafli 13. gr.  

 
Mynd 7. Aðgengi að vatn í 

Ólafsvíkurkirkjugarði. 
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Rusla og safnkassar 

Rusla og safnkassar eru mikilvægir í kirkjugörðum. Í kirkjugörðum fellur til  

mikið af gróðurúrgangi sem þarf að koma fyrir og ekki er verra ef til staðar er 

safnkassi til moltugerðar. Í kirkjugörðunum fellur líka til töluvert  magn af rusli 

þar sem aðstandendur koma með hina ýmsu hluti til að setja á leiði. Flestir 

þessara hluta eru skammlífir og ef þeir eru ekki gróðurúrgangur þurfa 

ruslatunnur eða gámar að vera til staðar.  

3.3.2 Lýsing  

Lýsing í kirkjugörðum er frekar ný 

tilkomin í sögu kirkjugarða ef litið er á 

hversu löng sagan er. Lýsing í 

kirkjugörðum getur verið margskonar. 

Göngulýsing, flóðlýsing, lýsing á 

bílastæði og tenging fyrir jólaljós.  

Það eru margar útfærslur á 

uppsetningu ljósa. Ljósastæði geta 

verið falleg og til yndisauka en þau 

geta einnig verið ljót og illa skipulögð.  

3.4. Aðgengi og bílastæði 

Með aukinni bílaeign og kröfu um 

aðgengi fyrir alla í samfélaginu hefur 

verið gerð æ ríkari krafa á viðunandi 

aðgengi við kirkjugarða. 

 
Mynd 8. Lýsing í kirkjugarði Akureyrar.  

 
Mynd 9. Bílastæði við Fossvogskirkju 
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3.4.1 Aðgengi  

Aðgengi gangandi vegfarenda 

  Aðgengi um kirkjugarða hefur löngum verið erfitt. Var það fyrst í byrjun 

19. aldar að farið var að gera kröfu um stíga í kirkjugörðum og þá sérstaklega 

í þéttbýli. 

Gera þarf þá kröfu að í kirkjugörðum sé hægt að komast um garðinn án 

þess að þurfa að stíga á leiði og á þetta ekki síst við um þegar verið er að 

bera kistur til greftrunar.  

Aðgengi fatlaðra 

Fatlaðir einstaklingar eiga oftast 

erfiðara að komast um en heilbrigðir 

einstaklingar og því þarf að taka 

sérstaklega tillit til þeirra. Aldraðir falla 

oft inn í þennan hóp og eru það oft 

þeir sem hafa misst flesta og eiga því 

oft meira erindi í kirkjugarða. Hafa ber 

í huga að efni í stígum hefur áhrif á 

getu fatlaðra til þess að komast um.  

Aðgengi ökutaækja 

Aðgengi líkbíla og annarra 

þjónustubifreiða getur verið 

mikilvægur í stærri görðum svo ekki 

þurfi að bera kistur of langar 

vegalengdir. Aðgengi getur krafist 

jarðvegsskipta í stígum og hlið sem 

hæfa ökutækjum eru nauðsynleg.   

Aðgengi tækja 

Aðgengi tækja er einnig orðið 

meira mál en það var áður. Í dag eru flestar grafir teknar með litlum 

beltisgröfum sem geta skemmt bæði leiði og stíga ef ekki er vel að staðið. Möl 

 
Mynd 10. Aðgengi fyrir alla. Hugmyndir 

að lausn á halla í landi.  
 

 
Mynd 11. Þjónustuinngangur í 

Setbergskirkjugarði. 
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og annað harðara göngustígaefni er heppilegra en gras þar sem það getur 

auðveldlega skemmst. 

 Í VI. kafla  19. grein  kirkjugarðalaga segir: 

“Kirkjugarðsstjórnum er skylt að láta leggja brautir og gangstíga í 

kirkjugörðum samkvæmt staðfestum uppdrætti, gróðursetja tré og runna, 

slétta garðinn, ef til þess er ætlast, halda öllu þessu vel við , láta slá garðana 

reglulega með varúð og hafa þá að öllu leyti vel og snyrtilega hirta.” 10 

3.4.2 Stígar 

Efni í stígum 

Efni í stígum getur verið 

margbreytilegt en oftast er mögulegt 

að flokka það eftir þremur megin 

gerðum. Gras, möl, malbik/annað hart 

efni. Hentugleiki efnis í  stígum getur 

verið misjafnt eftir stöðum og fer það 

sérstaklega eftir hverskonar umferð 

þeir þurfa að bera.  

Grasstígar þola t.d minnstan þunga 

umferðar án þess að skemmast. Möl 

er góð fyrir tæki og almenna gangandi 

umferð en getur verið erfið fyrir 

hreyfihamlaða. Malbik og annað hart 

yfirborð er yfirleitt best svo lengi sem 

gott undirlag er til staðar. 

Breidd stíga 

Breiðir stígar eru mikilvægir þegar 

kemur að aðgengi í kirkjugörðum. 1,5 

meter er lágmarks breidd göngustíga til að geta rúmað líkfylgd með góðu móti 

og því er það góð viðmiðun. 1,5 meter er einnig lágmark svo 2 menn geti 

mætst án þess að koma of nálægt hvor öðrum.  

                                            
10 Lög um kirkjugarða, greftrun og líkbrenslu. 36/1993  VI. Kafli 19. gr. 

 
Myns 12. Breiður hellulagður stígur í 

Stykkishólmskirkjugarði. 

Mynd 13. Malarstígur í 
Setbergskirkjugarði. 
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3.4.3 Bílastæði 

Almenn bílastæði 

Bílastæði  eru nauðsynleg í nútíma samfélagi. Það verður æ meiri krafa á 

að geta lagt bílum nálægt eða við kirkjugarða. Oft er mikill fjöldi fólks sem 

kemur til jarðafarar til að votta virðingu sína  og einhverstaðar þarf þetta fólk 

að leggja bílunum sínum. Stærð og gæði bílastæða getur því verið mikið mál 

sérstaklega ef illa er staðið að þeim. Efni í bílastæðum og stærð þeirra eru 

meðal þátta sem er tekið tillit til. 

Bílastæði fatlaðra 

Bílastæði fatlaðra þarf hart undirlag 

og vera merkt fötluðum. Það getur 

verið erfitt fyrir fatlaða einstaklinga að 

komast út úr bílum ef þeir fá ekki 

nægilegt pláss.  

3.5. Gróður og önnur not  

Skipulögð gróðurnotkun hefur 

aukist mikið á síðari árum í 

kirkjugörðum þó má sjá í mörgum görðum stór og mikil tré sem hafa vaxið til 

fjölda ára á einstaka leiðum. 

3.5.1 Gróður 

Gróður er stór þáttur í að 

kirkjugarðar hafi viðkunnalegt viðmót. 

Trjánotkun í íslenskum kirkjugörðum 

er misjöfn allt frá því að vera óþarflega 

mikil niður í það að vera lítil sem 

engin. Gróður í kirkjugörðum skiptist í 

tvo megin flokka. Gróður á leiðum og 

gróður á milli leiða. Gróður á leiðum er það sem aðstandendur hafa komið fyrir 

og er oft mikil prýði af ef gætt er hófs. Gróður á milli leiða eru gras, tré, runnar 

og blómabeð sem eru í umsjá kirkjugarðsins. 

 
Mynd 14. Bílastæði fyrir fatlaða. 

 
Mynd 15. Skjólbelti við 
Helgafellskirkjugarð.  
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Markviss gróðurnotkun 

Gróðurnotkun rekstraraðila kirkjugarðs þarf að vera skipulögð á stærri 

skala og getur verið notuð meðal annars til skjólmyndunar.  Stærri trám og 

runnum er yfirleitt komið fyrir af rekstraraðilum. Í eldri görðum má oft sjá stór 

tré og annan hávaxinn gróður á leiðum sem komið var fyrir af aðstandendum. 

Viðhald á gróðri 

Viðhald á gróðri, hvort sem hann er á leiðum eða utan þeirra, er 

nauðsynlegur svo kirkjugarðurinn sé snyrtilegur. Sláttur kirkjugarða er t.d mikill 

þáttur í viðhaldi en það þarf að slá garða 4-8 sinnum yfir sumarið11. 

Blómabeðum, runnum og trjám þarf að halda við svo þau vaxi ekki úr sér eða 

deyi svo verði óprýði af. 

Viðhald á leiðum  

Viðhald á leiðum er yfirleitt á 

ábyrgð aðstandenda.  Þeir koma með 

skraut og gróður á leiði og það eru þeir 

sem eru sjá um viðhald þeirra og 

hreinsun. Kirkjugarðsyfirvöld eru ábyrg 

fyrir hvað er leyfilegt að setja upp í 

görðum. Það kemur fyrir að 

miskilnings gæti um hver sé ábyrgur 

fyrir viðhaldi á leiðum og þar  með sé leiðum á engan hátt sinnt. Viðhaldslaus 

leiði geta verið ljótur blettur á kirkjugörðum. 

Í lögum um kirkjugarða, greftrun  og líkbrennslu VII. Kafla 29. gr. Segir: 

”Allar grafir skulu friðaðar í 75 ár. Að þeim tíma liðnum er kirkjugarðsstjórn 

heimilt að grafa þar að nýju eða framlengja friðun ef þess er óskað. Heimilt er 

af kirkjugarðsstjórn að friða leiði ef þar eru smekkleg minnismerki að mati 

hennar og þeim vel við haldið eða af öðrum ástæðum”.12 

                                            
11 Guðmundur R. Sigurðsson, Smári Sigurðsson & Þorsteinn Ragnarsson (2003). 
12 Lög um kirkjugarða, greftrun og líkbrenslu. 36/1993, VII kafli 29. gr.  

Mynd 16. Jólaskreyting á dönsku leiði 
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3.5.2 Önnur not 

Kirkjugarðar eru í dag mikið notaðir til útivistar þar sem fólk kemur til 

íhugunar og að komast í þá kyrrð og ró sem oft fylgja þeim.  

Svæði aðlöguð öðrum notum en greftrun 

Kyrrlátar gönguferðir um garðinn þar sem hægt er að setjast niður og 

íhuga hversu heimurinn er hverfull, eða einfaldlega það sem hvílir á huganum 

hverju sinni. Vel skipulagt göngustígakerfi, fallegur gróður og annað sem sýnir 

að skipulag garðsins hafi haft lifandi manneskjur í huga. 

Dvalarsvæði  

Í kirkjugörðum þarf oft ekki mikið 

svo hægt sé að setjast og staldra 

aðeins við. Einn bekkur getur gert 

mikið fyrir kirkjugarð ef hann er vel 

staðsettur. 

Minnisvarðar 

Minnisvarðar hafa verið reistir í mörgum kirkjugörðum til þess að minnast 

sjómanna eða annarra sem ekki hafa fengið greftrun í vígðri mold. 

Minnisvarðar auka útivistargildi kirkjugarða því þeir eru oft falleg listaverk og 

með réttri umgjörð geta þeir verið miðpunktur fallegra dvalarsvæða. 

Minnisvarðar jafngilda leiðum fyrir þá sem hafa misst ástvini sem ekki hafa 

fengið greftrun.  

3.6. Heildarmat á aðstæðum 

Í kirkjugörðum koma saman margir þættir sem hafa áhrif á gæði og 

notagildi þeirra bæði til greftrunar og til að njóta náttúrunnar. Það er erfitt að 

meta kirkjugarða eingöngu út frá framangreindum þátturm. Því er nauðsynlegt 

að staldra við og skoða hann í heild. Það að njóta þess að vera 

einhversstaðar er allt annað en að garðurinn sé í samræmi við alla staðla.  

 
Mynd 17. Bekkur í kirkjugarði. 
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4. Kirkjugarðar  

Við gerð þessarar ritgerðar var farið í 14 kirkjugarða og þeir metnir. 

Kirkjugarðarnir voru valdir á þann hátt að allir kirkjugarðar á norðanverðu 

Snæfellsnesi frá Hellissandi að Stykkishólmi voru metnir og einnig allir 

kirkjugarðar á sunnanverðu Snæfellsnesi frá Hellnum að Kolbeinsstöðum. 

Kirkjugarðarnir á þessu svæði eru flestir sveitakirkjugarðar með fáa í sókn en 

á norðanverðu Nesinu eru kirkjugarðar sem þjóna stærri þéttbýlisstöðum. 

Í þessum kafla verður greint frá mati hvers garðs með hjálp gátlistans og 

mynda auk söguágrips um hvern kirkjugarð. 

Kirkjugarðarnir verða teknir fyrir eftir staðsetningu, byrjað verður vestast og 

farið austur eins og fuglinn flýgur.  

 
Mynd 18. Snæfells og Dalaprófastsdæmi og staðsetning kirkjugarða. Metnir 

kirkjugarðar eru undirstrikaðir með rauðu  
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4.1. Ingjaldshólskirkjugarður 

Ingjaldshóllskirkjugarður er staðsettur á hæð sem heitir Ingjaldshóll sem 

sést bæði frá Hellissandi og Rifi.  

”Fyrsta kirkja á Ingjaldshóli sem eitthvað er vitað um er frá 1696. Hún var 

stór og sterkleg kirkja byggð úr timbri.  Á nýársdag árið 1700 voru  360 

kirkjugestir við messu, sem gefur til kynna hversu stór hún var.”13   

 

“Núverandi kirkja var  byggð  1903  og  vígð  11. oktober  sama  ár. Kirkjan 

er steinsteypt og samkvæmt  athugunum  Harðar  Ágústssonar, er hún elsta 

steinsteypta kirkja landsins og  líklega sú elsta í heimi.”14 

Á  Ingjaldshóli er að líkindum einn af elstu kirkjugörðum  á  Íslandi eða allt 

frá 1200 en þá er Ingjaldshóls getið í kirknaskrá Páls biskups Jónssonar.15  

”Margir telja Ingjaldshól eitt fegursta kirkju- og grafarstæði  landsins. 

Kirkjan stóð öldum saman í garðinum eða fram til 1903 en þá var  núverandi 

kirkja  byggð á hólnum fyrir norðan  kirkjugarðinn.”16 

Í gömlum vísitasíum kemur fram  að  torfveggir í kringum kirkjugarðinn séu 

illa farnir.  1923 var gert vírnetsgrindverk um vestur og norður hlið garðsins. 

Sama ár var gamla sáluhliðið rifið og nýtt sáluhlið reist. 1930 hóf söfnuðurinn 

fjáröflun til að reisa steyptan vegg umhverfis garðinn. Árið 1936 er búið að 

                                            
13 Kirkjugarðasamband Íslands (á.á) Kirkjugarðar / Ingjaldshólskirkjugarður / meira 
14 Kirkjugarðasamband Íslands (á.á) Kirkjugarðar / Ingjaldshólskirkjugarður / meira 
15 Ólafur Elímundarson (ritstj.) (2000). bls 29 
16 Kirkjugarðasamband Íslands (á.á) Kirkjugarðar / Ingjaldshólskirkjugarður / meira 

 
Mynd 19. Séð yfir Ingjaldshólskirkjugarð úr kirkjuturni Ingjaldshólskirkju með Snæfellsjökul 

í bakgrunni. 
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algirða garðinn með steinsteyptum vegg og gera sáluhlið með járngrind. 

Veggurinn var ca. 250m  langur vel þykkur og á köflum töluvert hár.17 Hin 

áðurnefndi steinsteypti garður virðist lengi hafa verið til vandræða. Árið 1970 

segir að æskilegt sé að ný girðing verði gerð. Visitering árið 1982 segir að 

garðurinn sé í góðu ástandi og hafi fengið sláttuorf á liðnu ári. Nýtt hlið var 

reist við norðanverðan kirkjugarðinn samhliða stækkun garðsins.18 Árið 1998 

segir að kirkjugarðurinn sé í góðu standi en ekki sé haldin legstaðarskrá. 

Lengra nær ekki heimild með vísitasíum19   

“Á  árinu 2007. var hafist handa við að teikna upp leiði og  gera  

legstaðaskrá, lauk  því verki á árinu 2008. Þetta verk annaðist Smári Jónas 

Lúðvíksson.”20 

Í  kirkjugarðinum má skoða  sögu fyrri tíma, upphlaðin  leiði,  sum  í röðum 

sem vitna um plágur sem gengu yfir. Í garðinum má sjá um 300 upphlaðin  

leiði  sem eru ómerkt  og núlifandi fólki gleymd. Í garðinum eru einnig tæp 500 

þekkt legstæði.21 Um miðbik síðustu aldar var steypt umgjörð um fjölda  leiða 

en í dag heyrir það sögunni til enda bannað með lögum. Á Garður.is segir að 

”það var lán að sóknarnefndir ljáðu 

aldrei máls á því að slétta út garðinn 

sem víða  hefur þó verið gert,  þar með 

varð bjargað sögulegum minjum.”22  

Kirkjugarðurinn er nú friðlýstur.23 

Sumarið 2001 var vígður 

minningareitur í  kirkjugarðinum  um 

þá sem ekki hafa fengið leiði í vígri 

mold.24 

                                            
17 Einn elsti kirkjugarður Íslands (maí 2008). Bls 12 
18 Smári Jónas Lúðvíksson, fyrrum sóknarnefnarformaður, munnleg heimild, 3. Apríl 2010 
19 Ólafur Elímundarson (ritstj.) (2000). bls 29-247 
20 Kirkjugarðasamband Íslands (á.á) Kirkjugarðar / Ingjaldshólskirkjugarður / meira 
21 Einn elsti kirkjugarður Íslands (maí 2008). Bls 12 
22 Kirkjugarðasamband Íslands (á.á) Kirkjugarðar / Ingjaldshólskirkjugarður / meira 
23 Kirkjugarðasamband Íslands (á.á) Kirkjugarðar / Ingjaldshólskirkjugarður / meira 
24 Smári Jónas Lúðvíksson, fyrrum sóknarnefnarformaður, munnleg heimild, 3. Apríl 2010 

 
Mynd 20. Ingjaldshólskirkja 2008.  
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Samantekt úr gátlista  

Eins og sjá má í gátlista (viðauki 

1.1) skoraði Kirkjugarðurinn 16 stig af 

46 mögulegum. Þessi stigatala bendir 

til þess að ýmsu er ábótavant í 

kirkjugarðinum og er vert að skoða. 

Þau atriði sem gátlistinn gefur til 

kynna að séu hvað mest ábótavant eru 

eftirfarandi:  

 Bílastæðum við garðinn og þá 

helst bílastæði sem henta fötluðum.  

Göngustígum innan garðs. Það þarf að gera stíga í garðinum sem þjóna 

þeirri umferð sem er í honum. Svörðurinn er farinn að láta á sjá. Gróður í 

garðinum er í algjöru lágmarki og er vert að athuga hvort ræktunarskilyrði leyfi 

meiri gróðurnotkun af einhverri gerð.  

Vert er að athuga hvort hægt sé að gera garðinn hentugri til heimsókna t.d. 

með skipulögðum göngustigum og bekkjum. Gátlistinn gefur einnig til kynna 

að öðrum hlutum sé ábótavant en brýnast liggur á þessum.  

Gæta þarf að að allar breytingar séu í samræmi við anda garðsins. 

 
Mynd 21. Sáluhliðið í 
Ingjalhólskirkjugarði. 

 

 
Mynd 23. Minnisvarði í 
Ingjaldshólsirkjugarði.  

 
Mynd 22. Séð yfir gamla garðinn að 

Ingjaldshóli. 
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4.2. Ólafsvíkurkirkjugarður 

Ólafsvíkurkirkjugarður stendur á Snoppunni sem er svæði sem stendur við 

sjó í vesturhluta bæjarins.  

Árið 1892 var reist kirkja á Snoppunni í Ólafsvík. Áður áttu Ólafsvíkingar 

kirkjusókn að Fróðá en þar er talin hafa staðið kirkja frá upphafi kristni á 

Íslandi.  

Ólafsvíkurkirkja á Snoppunni þjónaði sóknarbörnum allt fram til ársins 

1967 en þá var reist ný kirkja á svo kölluðum Hólavöllum þar sem hún stendur 

en í dag og þjónar Ólafsvík.25 

Kirkjugarðurinn í Ólafsvík er enn þar sem gamla kirkjan stóð á Snoppunni. 

Garðurinn hefur verið stækkaður til norðurs á svæði þar sem áður stóðu 

oliutankar en svæðið er nú mjög snyrtilegt. Stækkun garðsins teiknaði Pétur 

Jónsson en hún bætti við 120 nýjum legstæðum.26 

6. júní 2004 var vígður minnisvarði rétt utanvið kirkjugarðinn. 

Minnisvarðinn er fallegt granítlistaverk.  

                                            
25 Einar Haukur Kristjánsson (1986). bls. 14-22. 
26 Guðmundur Rafn Sigurðsson, símtal, 27. apríl 2010.  

 
Mynd 25. Leiði í Ólafsvíkurkirkjugarði 

  

 
Mynd 24. Minnisvarði í 
Ólafsvíkurkirkjugarði.  
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Samantekt úr gátlista  

Eins og sjá má í gátlista (viðauki 1.2) skorar Ólafsvíkurkirkjugaður 27 stig 

af 46 mögulegum. 27 stig er að mörgu leyti mjög gott en það er alltaf eitthvað 

sem má bæta. Þeir liðir sem eru hvað mest ábótavant samkvæmt listanum 

eru eftirfarandi:  

Gróðurnotkun í garðinum er í algjöru lágmarki. Vert er að athuga hvort ekki 

sé mögulegt að koma fyrir einhverjum gróðri í garðinum sem getur bætt gæði 

hans til muna. Gróður fékk 2 stig af 6 stigum mögulegum. 

Garðurinn er illa aðlagaður fyrir önnur not en greftrun. Göngustígar mega 

vera betur skipulagðir svo hægt sé að ganga um garðinn án þess að þurfa að 

ganga sama stíg til baka. Legsteinar mega einnig snúa að stígum svo ekki 

þurfi að standa á leiðum til þes að lesa á þá.  Önnur not fékk 2 stig af 6 

stigum. 

Safnkassar undir gróðurúrgang eru ekki til staðar og má koma fyrir við hlið 

ruslakassa.  

Aðrir þættir eru til staðar en frágangur má í sumum tilvikum vera betri. 

Mynd 27. Sáluhlið Ólafsvikurkirkjugarðs. 
 

 
Mynd 26. Stígur í Ólafsvíkurkirkjugarði. 
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4.3. Hellnakirkjugarður 

Hellnar er gamalt lítið landbúnaðarþorp og er þar einnig gömul kirkja sem 

er lítið notuð í dag. Kirkjan á Hellnum stendur á hæð og stendur 

kirkjugarðurinn í suðurhlíð hæðarinnar.  

Kirkja var fyrst vígð á Hellnum 28. október 1883. Þetta var torfkirkja en hún 

var reist á kostnað sóknarbarna í stað kirknanna að Laugarbrekku og 

Einarslóni. Kirkjugarðurinn á Hellnum var vígður með kirkju á áðurnefndum 

degi. Stóð hann þá nýr með vandaðri og fagurri grind í sáluhliði.27 Ný kirkja 

var vígð 12. ágúst 1945 og stendur sú kirkja enn í dag.28 

Samhvæmt vísitasíum hefur ástand kirkjugarðsins verið frekar gott þar 

sem einungis er farið frammá 

lítilsháttar lagfæringar. 1941 var 

garðurinn stækkaður. Í vísitasíu 

biskups tekur hann það fram að hann 

telji að ekki sé hægt að grafa í 

stækkunina við garðinn samkvæmt 

lögum um kirkjugarða og 

skipulagningu þeirra, hann hrósar þó 

hleðslu garðsins.  Árið 1952 kemur 

fram í vísitasíu að mold hafi verið flutt 

til uppfyllingar í áður nefnda viðbót á 

kirkjugarðinum, var þetta verk unnið í 

þegnskylduvinnu. Í vísitasíu 1972 

kemur fram að kirkjugarðurinn er 

raflýstur um hátíðar . Árið 1998 kemur 

fram að legstaðarskrá hafi verið 

færð.29  

Í dag eru fá ónýtt legstæði eftir í 

garðinum og er því tími til komin að 

stækka hann.   

                                            
27 Ólafur Elímundarson (ritstj.) (2000). bls. 251 
28 Ólafur Elímundarson (ritstj.) (2000). bls. 251-292 
29 Ólafur Elímundarson (ritstj.) (2000). bls. 251-292 

 
Mynd 28. Hellnakirkja. 

 
Mynd 29. Minnisvarði við 

Hellnakirkjugarð 
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Samantekt úr gátlista  

Hellnakirkjugarður fékk úr gátlistanum 8 stig af 46 mögulegum (viðuki 1.3). 

Þessi stigatala getur ekki annað en talist slæm og jafnframt er umsögnin sem 

garðurinn fær í “heildarmat” ekki til að bæta slæma stigagjöf. Hér verða taldir 

upp nokkrir hlutir sem er hvað brýnast að verði lagfærðir. 

Aðstaða í garðinum er slæm og er brýnt að lagfæra hana og er þar fyrst að 

gera grindverk fjárhelt. Sáluhlið er í niðurníðslu og þarf að endurnýja, rusla- og 

safnkassa vantar og er það auðvelt að lagfæra, aðgengi að vatni skortir og 

þarf að bæta úr því. 

Aðgengi inní og um garðinn þarf að laga. Garðinn þarf að stækka og er 

það því fullkomið tækifæri til endurbóta. Aðgengi tækja þarf að bæta eða þá 

að hætta að nota þau. Eins og staðan er núna ætti ekki að nota stærri tæki til 

greftrunar en handverkfæri.  

Stígar innan garðsins er varla hægt að segja að séu til staðar. Leiði standa 

þétt og eru einungis troðningar á milli þeirra. Eina leiðin til að laga þetta án 

þess að raska garðinum er að hanna viðbót við garðinn. 

Lýsing í garðinum er lítil sem engin og er hægt að laga það með ýmsu 

móti. Ljós eru hinsvegar ekki mikilvægasti þátturinn sem þarf að bæta og fellur 

í skuggann af öðrum brýnni verkefnum í Hellnakirkjugarði. 

Kirkjugarðurinn á Hellnum er almennt í slæmu viðhaldi og er nauðsynlegt 

að bæta þar úr. 

 
Mynd 30. Sáluhlið Hellnakirkjugarðs 

 

 
Mynd 31. Aðgengi véla í 

Hellnakirkjugarði 
 



 24 

4.4. Brimilsvallakirkjugarður 

Brimilsvallakirkugarður stendur í 

túninu ekki langt frá fjörunni um 100 

m norðan við bæinn Brimilsvelli í 

Fróðárhreppi. Kirkjan stendur í 

kirkjugarðinum. 

Eftir að Fróðársókn var skipt árið 

1915 í Brimilsvallasókn og 

Ólafsvíkursókn var messað í 

samkomuhúsinu á Brimilsvöllum og 

var það ekki fyrr en 1923 að nýja 

kirkjan var reist. Á þeim tíma voru um 146 manns í sókn en í dag er sóknin 

sameinuð Ólafsvíkursókn.30  

                                            
30 Einar Haukur Kristjánsson (1986). bls 31 

 
Mynd 32. Séð framaná Brimilsvallakirkju 

og kirkjugarð 
 

 
Mynd 33. Brimilsvellir. Kirkja og bæjarstæði 
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Samantekt úr gátlista  

Brimilsvallakirkjugarður fær 12 af 

46 stigum mögulegum úr gátlista 

(viðauki 1.4). Þetta er í raun góð 

stigatala miðað við stærð en það eru 

alltaf þættir sem mega betur fara. 

Samkvæmt listanum eru það 

eftirfarandi þættir: 

Gróður í garðinum er í algjöru 

lágmarki. Vert er að athuga hvort 

ekki sé mögulegt að finna eitthvern 

gróður sem getur vaxið við þessar erfiðu aðstæður.  

Kirkjugarðurinn er erfiður þegar litið er til þess að ganga um og skoða leiði 

þar sem engir eru stígarnir.  

Aðgengi að vatni, rusla- og safnkössum er ekkert við eða nálægt 

garðinum. Þetta er þáttur sem auðvelt er að laga því ruslakassi við bílastæði 

er ásættanlegur. Vatn getur verið flóknara að leiða á staðinn og þarf að meta 

þörf miðað við stærð garðsins.  

Að öðru leyti er garðurinn í góðu ásigkomulagi. Mögulegar framkvæmdir 

þarf að meta með tilliti til stærðar garðsins. 

 
Mynd 34. Úr Kirkjugarðurinn á 

Brimilsvöllum  
 

 
Mynd 35. Sáluhliðið í 

Brimilsvallakirkjugarði. 

Mynd 36. Rafmagnstengi í 
Brimilsvallakirkjugarði 
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4.5. Búðakirkjugarður 

Búðarkirkja er staðsett á Búðum 

norð-austan undir Búðahrauni. Búðir 

voru lengi vel mikil verslunarstaður en 

það hefur breyst á síðari árum. 

Heimildir benda til að kirkja hafi 

fyrst verið reist á Búðum rétt um 1700. 

Kirkjan kom í stað lélegrar hálfkirkju í 

Hraunhöfn og  var snemma ef ekki 

strax gerð að greftrarkirkju.31 Saga 

segir að erfitt hafi verið að finna 

hentugt landsvæði undir kirkjugarðinn og hafi verið gripið til þess ráðs að fylla 

uppí lægð í hrauninu með sandi til þess að hafa nægilega djúpan jarðveg til 

greftrunar en kirkjan var síðan byggð við hlið grafreitsins. 

Kirkjan á Búðum var lögð niður árið 1816 með konungsbréfi en 31 ári síðar 

var hún endureist með öðru konungsbréfi og prestinum að Staðarstað gert að 

messa þar þriðja hvern helgidag á sumri en sjöunda hvern að vetri.32 

Nústandandi Búðarkirkja var upphaflega reist 1847. Kirkjan var síðan færð 

í heilu lagi á núverandi stað árið 1984 og var hún endurbyggð í umsjá Harðar 

Ágústssonar. Kirkjan var endurvígð 6. september 1987. 

                                            
31 Guðlaugur Jónasson (1995). Bls 51 
32 Guðlaugur Jónasson (1995). Bls 51 

 
Mynd 37. Búðakirkja og 

Búðakirkjugarður 
 

Mynd 38. Séð yfri Búðakirkjugarð 
 

 
Mynd 39. Búðakirkja 
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Samantekt úr gátlista  

Búðakirkjugarður fékk 16 af 46 

stigum í gátlistanum (viðauki 1.5). Það 

er nokkuð góð stigatala fyrir ekki 

fjölmennari sókn.  

Það sem gátlistinn gefur til kynna 

hvað sé ábótavant er eftirfarandi: 

Gróður í garðinum er enginn annar 

en gras. Athuga þarf hvort ekki sé 

mögulegt að finna annan gróður sem 

hentar einnig fyrir þetta svæði.  

Aðgengi í ruslatunnur og safnakassa má vera betra og ekki mikið mál að 

bæta úr. Það að koma fyrir aðgengi í vatn getur verið öllu flóknara en vantar 

engu að síður. 

Aðlögun fyrir önnur not en greftrun í garðinum er í lágmarki. Hugmynd væri 

að reisa minnismerki í garðinum og aðlaga svæðið betur til dvalar.  

Aðra þætti eins og stíga er gott að hafa í huga en aðgát þarf að hafa við 

breytingar á gömlum garði.  

 
Mynd 40. Þjónustuhlið í Búðakirkjugarði. 
 

 
Mynd 41. Sáluhlið Búðakirkjugarðs 

framan við Búakirkju. 
 

 
Mynd 42. Garðurinn umhverfis 

Búðakirkjugarð 
 



 28 

4.6. Setbergskirkjugarður 

Setberg er staðsett í austanverðum 

Grundarfirði. Setberg þjónar 

Grundarfjarðarbæ og Eyrarsveit. 

Kirkjugarðurinn er norðan við bæinn 

Setberg og er alllangt frá kirkjunni.  

Setberg hefur um aldaraðir verið 

sérstakt prestakall. Ekki er vitað með 

vissu hvenær kirkja reis fyrst á 

Setbergi en það hefur að öllum 

líkindum verið á 12. öld.  Kirkjan sem 

stendur nú við Setberg er frá árinu 

1892 en hún er litil snotur timburkirkja. Var við byggingu hennar stigið það 

skref að færa kirkjuna úr hinum aldagamla kirkjugarði sem kirkjan hafði staðið 

í fram til þessa. Það mun að hluta vera vegna þess að kirkjugarðurinn var út 

grafinn og nýr tekinn í notkun nokkrum árum áður rétt fyrir norðan túngarðinn 

á prestsetrinu.33  

Sá garður er enn í notkun en hefur verið stækkaður samkvæmt teikningum 

frá árinu 2000 gerðum af teiknistofunni Eik ehf.  

                                            
33 Magnús Guðmundsson (1963). bls. 79-87 

 
Mynd 43. Setbergskirkja, Eyrarsveit, 

Snæfellsnessýslu 
 

 
Mynd 44. Sáluhlið á suðurhlið 

Setbergskirkjugarðs. 
 

 
Mynd 45. Horft yfir gamla hluta  nýa-

kirkjugarðsins að Setbergi. 
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Samantekt úr gátlista  

Kirkjugarðurinn að Setbergi fær 23 

stig af 46 mögulegum í gátlistanum 

(viðauki 1.6). Kirkjugarðurinn er 

almennt í góðu ásigkomulagi. 

Gátllistinn gefur til kynna að bæta 

megi nokkra hluti. 

Þar sem kirkjugarðurin að Setbergi 

þjónar Grundarfjarðarkirkju sem er í 

nokkurra kílómetra fjarlægð er án efa 

þörf á mörgum bílastæðum í kringum útfarir. Fjölgun stæða við inngang er því 

nauðsynleg. Að vísu er malarborið svæði við þjónustuinngang garðsins og 

samkvæmt teikningum er þar framtíðarbílastæði og aðal inngangur. 

Það má koma fyrir bekkjum í kirkjugarðinum og öðru sem bætir vist í 

honum. 

Lýsing í kirkjugarðinum er lítil sem engin. Lýsing bætir kirkjugarða yfir 

vetrartímann og vegna þess að í garðinumm er gott kerfi rafmagstengja ætti 

ekki að vera erfitt að koma fyrir snyrtilegum gönguljósum. 

 Gátlistin gefur hugmynd um hvað má bæta og í ágætlega útbúnum 

görðum eins og þessum er hægt að fara niður í einstaka liði eins og aðgengi 

að vatni sem er til staðar en illa frágengið. 

Mynd 46. Sáluhlið í Setbergskirkjugarði.  
 

 
Mynd 47. Stígar í Setbergskirkjugarði. 

 

 
Mynd 48. Rafmagnstengi í 

Setbergskirkjugarði 
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4.7. Staðarstaðarkirkjugarður 

Staðarstaður er í Staðarsveit sem 

dregur nafn sitt af þessum fornfræga 

kirkjustað. Margir frægir einstaklingar 

hafa sinnt prestþjónustu á Staðarstað 

og var fyrstur þeirra sem sögur fara af  

Ari fróði Þorgilsson. 

Fyrsta kirkja á Staðarstað hefur að 

öllum líkindum verið reist mjög 

snemma í íslenskri kristni ef ekki strax 

við kristnitöku. Fyrstu er kirkjunnar 

minnst í máldaga frá 1274. 

Allar kirkjur prestakallsins voru um aldir byggðar úr torfi. Timburkirkja var 

ekki byggð á sjálfum staðnum fyrr en 1847.34 

Kirkjan sem nú stendur á 

Staðarstað er síðan 1945 en þá var 

kirkjustæðið fært úr kirkjugarðinum þar 

sem kirkjan hafði staðið áður. 

Garðurinn í kringum kirkjuna var 

endurbættur í sumar sem leið (2009). 

Kirkjugarðurinn á Staðarstað er 

mjög gamall og hefur að öllum 

líkindum verið á sama stað frá 

upphafi. Garðurinn var sléttaður út á 

árunum milli 1980 og 90 eins og margir aðrir kirkjugarðar á þeim tíma.  

Síðastliðið sumar (2009) var reist nýtt sáluhlið í Staðarstaðarkirkjugarði og 

hreinsað frá gömlum grjótvegg við framhlið garðsins.35 

                                            
34 Oscar Clausen (1974). Bls 169-171 
35 Munnleg heimild. Kristján Þórðarson sóknarnefndarformaður í Staðarstaðarsókn 

Mynd 49. Staðarstaðarkirkja og bærinn 
Staðarstaður 

 

 
Mynd 50. Horft yfir hluta 
Staðarstaðarkirkjugarðs 
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Samantekt úr gátlista  

Kirkjugarðurinn að Staðarstað er að fá 10 stig af 46 mögulegum úr gátlista 

(viðauki 1.7). 

Mörgu er ábótavant í kirkjugarðinum og gátlistinn gefur til kynna að bæta 

megi nokkra hluti. 

Ekki er að finna ruslatunnur eða safnkassa í eða við kirkjugarðinn og er 

auðvelt að bæta þar úr. Aðgengi í vatn er ekki til staðar nema þá mögulega 

innan úr bæjarhúsum.  Girðingin í kringum kirkjugarðinn þarfnast nauðsynlega 

viðhalds ef ekki endurnýjunar. Sáluhliðið vekur athygli fyrir að vera það eina 

sem fær 2 stig í þessum garði.  

Stígar og bætt aðgengi eru þættir sem má laga. 

Gróður er lítill sem enginn innan garðsins að undanskildu grasi.  

Þar sem garðurinn hefur nú þegar verið sléttaður gefur það ákveðið frelsi 

og möguleika þegar kemur að framkvæmdum innan garðs. Kirkjugarðurinn 

má þvi fara í gegnum endurskipulagningu. 

 
Mynd 51. Nýtt sáluhlið í 
Staðarstaðarkirkjugarði 

 

Mynd 52. Þjónustuinngangur í 
Staðarstaðarkirkjugarði 
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4.8. Bjarnarhafnarkirkjugarður 

Kirkja hefur líklega verið í 

Bjarnarhöfn allt frá því á 12. öld og var 

hún að kaþólskum sið helguð 

heilögum Nikulási. Í dag stendur þar 

snotur lítil og turnlaus kirkja úr timbri 

frá árinu 1857. Kirkjan að Bjarnarhöfn 

telst ekki lengur til sóknarkirkju þar 

sem öll sóknin er komin í eyði að 

undanskildum bænum Bjarnarhöfn. 

Augljóst er að kirkjunni hefur verið 

haldið vel við af ábúendum Bjarnarhafnar.  

Í kirkjugarðinum eru legsteinar nokkurra þekktra manna en fyrirfólkið í 

Stykkishólmi mun frekar hafa viljað láta jarða sig að Bjarnarhöfn en í 

kirkjugarðinum í Maðkavík sem er nú búið að leggja niður fyrir þó nokkru.36 

Árið 200237 var ráðist í það verk að endurnýja umgjörðina um garðinn. 

Reistur var mjög skemmtilegur veggur sem umlykur garðinn allan. Benjamín 

Kristinsson sá um gerð garðsins og tók það tvo ár. Verkið var styrkt af 

Kirkjugarðasjóði og fleirum. Hlaðni garðurinn setur óneitanlega mikinn svip á 

kirkjustaðinn og fellur vel að gömlu kirkjunni og umhverfinu.38 

                                            
36 Einar Haukur Kristjánsson (1986). bls. 114 -115. 
37 Guðmundur Rafn Sigurðsson. tölvupóstur, 27. Apríl 2010. 
38 Mikil saga og merkir hlutir – Kirkjan í Bjarnarhöfn. (maí 2006). Bls 16-17 

 
Mynd 53. Bjarnarhafnarkirkjugarður og 

kirkja 
 

 
Mynd 54. Skrift yfir Kirkjudyrunum á 

Bjarnarhafnarkirkju 
 

 
Mynd 55. Horft frá bílaplani 

Bjarnarhafnarkirkjugarðs að bænum 
Bjarnarhöfn. 
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Samantekt úr gátlista 

 Bjarnarhafnarkirkjugarður fær 8 

stig af 46 mögulegum úr gátlitnum 

(viðauki 1.8.) sem er lág stigatala. 

Þó garðurinn skori lágt í 

gátlistanum    segir það ekki allt í 

þessu tilfelli. Bjarnarhafnarkirkjugarður 

er gamall sveitakirkjugarður sem er 

sjarmerandi einmitt vegna þess að 

hann er eins og hann er.  

Hægt er að sjá að það sem er til staðar er almennt vel viðhaldið og vel 

gert. Almenn túlkun á gátlistanum myndi benda til að mikið þurfi að gera fyrir 

kirkjugarðinn. Erfitt mun hinsvegar reynast að breyta miklu án þess að 

skemma gamlan þétt grafinn og fallegan kirkjugarð.  

Rusla og safnkassar eru ekki við garðinn og væri auðvelt að bæta þar úr. 

Lýsing, aðgengi að vatni og aðrir slíkir þættir vega mögulega minna í 

kirkjugarði af þessari gerð þar sem sóknarbörnin eru öll heimafólk í 

Bjarnarhöfn. 

 

 
Mynd 56. Bjarnarhafnarkirkjugarður. 

 

 
Mynd 57. Horft yfir “kirkjugarðsvegginn” 

á bílastæðið 
 

 
Mynd 58. Sáluhliðið í Bjarnarhafnar- 

kirkjugarði 
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4.9. Helgafellskirkjugarður 

Kirkjan að Helgafelli stendur í 

brekku sunnan undir fellinu skammt 

frá Helgafellsvatni.  

Helgafell er forn kirkjustaður. Í 

Eyrbyggju er þess getið að Snorri goði 

hafi látið gera kirkju á Helgafelli strax 

eftir þingið árið 1000 þar sem 

Íslendingar tóku upp kristni. Árið 1184 

var klaustur sem hafði verið staðsett, 

um 12 ára timabil í Flatey, flutt til 

Helgafells þar sem það stóð um árabil  eða fram til siðaskipta 1551.39 

Núverandi kirkja var byggð árið 1903. Hún er úr timbri, járnvarin og 

tekur um 80 manns í sæti.40 

Ekki fundust neinar heimildir um kirkjugarðinn á staðnum. Draga má þá 

ályktun að kirkjugarðurinn hafi verið vígður með fyrstu kirkju sem gefur til 

kynna að kirkjugarðurinn sé mjög gamall. 

                                            
39 Hermann Pálsson (1967). Bls. 35-188 
40 Einar Haukur Kristjánsson (1986). Bls. 126 

 
Mynd 59. Helgafellskirkja og 

kirkjugarður. 
 

 
Mynd 60. Bólureitur, minnisvarði  í 

Helgafellskirkjugarði. 
 

 
Mynd 61. Helgafellskirkja og bær  
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Samantekt úr gátlista  

Helgafellskirkugarður fær 13 stig af 

46 mögulegum í gátlista (viðauki 1.9). 

Sem telst sæmilegt. 

 Gátlistinn gefur til kynna að 

aðgengi í vatn, rusla- og safnkassa sé 

ábótavant en það er auðvelt að laga. 

Kirkjugarðurinn fær fullt hús stiga fyrir 

girðingu og sáluhlið.  

Stígar og og aðgengi er þáttur sem 

þarf að laga í garðinum. Garðurinn er 

staðsettur í brekku og skortur á stigum 

eða skábrautum takmarkar aðgengi 

hreyfihamlaðra. 

Aðrir þættir eru til staðar en má oft 

bæta umgjörð þeirra. 

 
Mynd 62. Litið yfir Helgafellskirkjugarð. 

Kastari til lýsingar  
 

 
Mynd 63. Bekkur í Helgafellskirkjugrði. 

 

 
Mynd 65. Girðing og landmótun við 

Helgafellskirkjugarð 
 

 
Mynd 64. Skjólbelti við 

Helgafellskirkjugarð 
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4.10. Fáskrúðarbakkakirkjugarður.  

Bærinn Fáskrúðarbakki sem 

kirkjan stendur við er kenndur við ána 

Fáskrúð. Fáskrúarbakki er staðsettur 

nokkurn veginn í miðjum Eyja- og 

Miklaholtshreppi.  

Kirkjan að Fáskrúðarbakka var 

byggð eftir að kirkjan að Miklaholti var 

komin í slæmt ástand. Einhverjar 

umræður voru um hvort ætti að 

endurreisa kirkjuna á Miklaholti en 

ákveðið var að færa hana að Fáskrúðarbakka vegna slæms aðgengis að 

Miklaholti. 

Kirkjan að Fáskrúðarbakka var vígð 26. mai 1936 og stóð í kirkjugarði sem 

var vel afgirtur. Sumarið 1976 var kirkjugarðurinn stækkaður til austurs ásamt 

því að vera girtur upp á nýtt. Sáluhliðið við kirkjugarðinn var sett upp 30. sept. 

1993. Fáum dögum síðar lést smiður hliðsins Jónas Þórólfsson í Lynghaga og 

var hann fyrstur manna borinn látinn um þetta hlið.41 

                                            
41 Þorsteinn Jónsson (ritstj.) (2000). Bls 322-324 

 
Mynd 66. Fáskrúðarbakkakirkja 

 

 
Mynd 67. Kirkjugarður á 

Fáskrúðarbakka. 
 

 
Mynd 68. Fáskrúðarbakkakirkjugarður  

frá þjóðvegi 
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Samantekt úr gátlista  

Fáskrúðarbakki fékk 13 af 46 

stigum mögulegum í gátlistanum 

(viðauki 1.10). Garðurinn er að fá 

sæmilega stigatölu miðað við fjölda 

sóknarbarna. Gátlistinn gefur til kynna 

hvaða þáttum er ábótavant.  

Svæðið er almennt í viðunandi 

standi miðað við garð af þessari stærð 

en það eru engu að síður þættir sem 

má bæta. Aðgangur í vatn, lýsing í 

garði, bílastæði og aðgengi 

hreyfihamlaðara eru t.d allt þættir sem 

þarf að bæta.  

Svæðið er ekki aðlagað öðrum 

notum en greftrun. Ef ráðist verður í 

endurbætur á garðinum er þetta þáttur 

sem má bæta. 

Stígar innan garðsins eru ekki að sinna þeiri umferð sem er í honum og 

eru augljósar skemmdir í grassverðinum.  

 

 
Mynd 69. Sáluhliðið í 

Fáskrúðarbakkakirkjugarði 
 

 
Mynd 70. Girðing í 

Fáskrúðarbakkakirkjugarði 
 

 
Mynd 71. Litið yfir 

Fáskrúðarbakkakirkjugarð. 
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4.11. Stykkishólmskirkjugarður 

Kirkja var fyrst byggð í bænum árið 

1879. En hún hefur verið endurbyggð 

og stendur enn. 

Ný kirkja var vígð í Stykkishólmi 6. 

maí 1990. Stendur hún á svonefndri 

Borg, á fögrum og tignarlegum stað. 

Kirkjugarðurinn í Stykkishólmi var 

upphaflega í Maðkavík en þegar hann 

var fullur var farið að grafa á 

núverandi stað rétt utan við bæinn. Fyrsta gröfin var tekin 1921.  

Kirkjugarðurinn hefur verið stækkaður eftir þörfum en skiptist aðallega í 

gamla og nýja hlutann, eins og er. Samkvæmt séra Gunnari var búið að grafa 

tvær grafir í nýrri stækkun þegar hann tók við prestsembætti í Stykkishómi 

1992 þannig að sá hluti garðsins hefur að öllum líkindum verið tekin í notkun 

1991. 42 

Í bígerð er frekari stækkun á kirkjugarðinum og hefur Landark gert 

skipulagsteikninguna. Framkvæmdir eru ekki hafnar og er óvíst hvenær það 

verður og verkinu lýkur.  

                                            
42 Sr. Gunnar Eiríkur Hauksson prófastur í Snæfellsness og Dalaprófastsdæmi og 
sóknarprestur í Stykkishólmsprestakalli, símtal, 27. apríl 2010. 

 
Mynd 72. Stykkishólmskirkja, vígð 1990 

 

 
Mynd 73. Séð yfri 

Stykkishólmskirkjugarð. 
 

 
Mynd 74. Minnisvarði týndra sjómanna í 

Stykkishómskirkjugarði 
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Samantekt úr gátlista 

Stykkishólmskirkjugarður fékk 25 

stig af 46 mögulegum úr gátlita 

(viðauki 1.11). Þetta er nokkuð góð 

stigatala en þó eru nokkur augljós 

atriði sem þarf að bæta úr. 

Bílastæði fyrir garðinn eru lítil sem 

engin og þarf að bæta úr sem allra 

fyrst. Gera þarf bílastæði sem henta 

fötluðum til að bæta aðgengi þeirra. 

Í kirkjugarðinum eru ekki 

safnkassar fyrir gróðurúrgang. Þetta er 

atriði sem er mjög einfalt að bæta úr. 

Að öðru leyti gefur gátlistinn til 

kynna að kirkjugarðurinn sé í ágætis 

ástandi. Viðhald og umgjörð margra 

atriða má bæta en oftast hefur verið 

hugsað fyrir þeim atriðum sem koma 

fyrir á listanum en vantar lokahnykkinn 

þannig að vel fari. 

 

 
Mynd 75. Sálihliðið í 

Stykkishólmskirkugarði, aðgengi í vatn.  
 

 
Mynd 76. Þjónustuhús í 
Stykkishólmskirkjugarði 

 

 
Mynd 78. Ruslatunnur í 
Stykkishólmskirkjugarði 

 

 
Mynd 77. Bekkur í 

Stykkishólmskirkjugarði 
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4.12. Miklaholtskirkjugarður  

Um aldaraðir sóttu íbúar 

Miklaholtshrepps kirkju að Miklaholti. 

Til eru heimildir að þar hafi verið kirkja 

allt frá 12. öld. Líklegt þykir að þar hafi 

verið kirkja frá fyrstu tíð kristni á 

Íslandi þótt að engar heimildir séu til 

að staðfesta það. Miklaholtskirkja var 

færð til Fáskrúðarbakkakirkju 1936.  

 Ábúendur á Miklaholti söknuðu þess 

að ekki væri kirkja á þessum gamla kirkjustað og hófu fjáröflun til að reisa nýja 

kirkju á hinum gamla grunni. Eftir velheppnaða fjáröflun var reist ný kirkja að 

Miklaholti og var hún vígð 28. júlí 1946.  Forkirkja og klukkuturn voru byggð 

við kirkjuna 1961.43 

 Draga má þá ályktun að kirkjugarðurinn hafi staðið þar sem hann er nú, 

ásamt  kirkju, í aldaraðir og má sjá marga gamla legsteina í garðinum og 

suma það máða að erfitt er að lesa á þá.  

                                            
43 Þorsteinn Jónsson (ritstj.) (2000). bls 230-233 

 
Mynd 79. Miklaholtskirkja. 

 

 
Mynd 80. Legsteinn í 
Miklaholtskirkjugarði. 

 

 
Mynd 81. 3 trékrossar í 

Miklaholtskirkjugarði 
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Samantekt úr gátlista  

Miklaholtskirkjugarður fékk 7 stig af 

46 mögulegum úr gátlista (viðauki 

1.12). Þetta er lág stigatala. Hægt er 

að finna skýringar á stigatölu 

kirkjugarðsins í því að hann er mjög 

gamall og hefur ekki verið jarðað í 

honum síðan 1998. Kirkjugarðurinn er 

ekki heldur aðalkirkjugarður 

sóknarinnar.  

Eins og við er að búast af gömlum 

kirkjugarði eru stigin að koma frá eftirfarandi þáttum: girðing, sáluhlið, 

aðgengi, bílastæði og viðhaldi. Þetta er gott dæmi um grunnaðbúnað 

kirkjugarða. Það sem má bæta í þessum kirkjugarði samkvæmt listanum er 

því margt en taka verður tillit til þess að miklar breytingar og röskun getur 

eyðilagt sjarma kirkjugarðsins. 

 
Mynd 82. Sáluhliðið í 
Miklaholtskirkjugarði. 

 

   
Mynd 83. Girðing umhverfis 

Miklaholtskirkjugarð 
 

 
Mynd 84. Séð úr Miklaholtskirkjugarði 

yfir á bæjarstæðið 
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4.13. Rauðamelskirkjugarður 

Í fjögurhundruð og fjörutíu ár hefur 

kirkja Eyhreppinga staðið að 

Rauðamel ytri. Kirkja hreppsins hafði 

staðið frá kristnitöku í Haffjarðarey en 

vegna ágangs sjávar þurfti að yfirgefa 

jörðina. Árið 1570 var því kirkjan flutt 

að Ytri-Rauðamel. Núverandi kirkja 

var byggð 1886 og vígð 10. október 

það ár.44  

Endurbætur hafa verið gerðar á kirkjunni og er hún í mjög góðu ástandi í 

dag. 

Kirkjugarðurinn að Rauðamel er tvískiptur. Í kringum kirkjuna er fallegur 

kirkjugarður en þessi kirkjugarður er ekki til greftrunar. 

Greftrunarkirkjugarðurinn er nokkru vestar og er hann lítill.  

                                            
44 Snæfellingar og Hnappdælingar II, Eyja og Miklaholtshreppur bls 154-155. 

 
Mynd 85. Rauðamelskirkja og bær. 

 

 
Mynd 86. séð yfr Rauðamelskirkjugarð 

með Eldborg í bakgrunni  
 

Mynd 87. Hofrt frá heimreiðinni að 
Rauðamelskirkjugarði 
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Samantekt úr gátlista  

 Rauðamelskirkjugarður fær 9 stig 

af 46 möguegum úr gátlistanum 

(viðauki 1.13). Kirkjugarðurinn er mjög 

lítill bæði í fermetrum og þjónar ekki 

mörgum sóknarbörnum. Einungis einn 

hefur verið grafinn í garðinum á 

síðustu 10 árum.  Spurningin er því 

hversu mikil grundvöllur er fyrir 

breytingum.  

Gátlistinn bendir á marga 

mögulega þætti sem má breyta. Aðgengi að vatni, ruslatunnur, bílastæði, 

markviss gróðurnotkun, dvalarsvæði og minnismerki eru allt þættir sem eru 

ekki að fá stig samkvæmt gátlistanum. 

Eins og alltaf þarf að meta þörfina á breytingum í litlum og lítið notuðum 

kirkjugörðum. Breytingar geta skaðað garða ef þær eru ekki við hæfi.  

 
Mynd 88. Sáluhliðið í 

Rauðamelskirkjugarði. 
 

 
Mynd 90. Hálffallið grindverk í 

Rauðamelskirkjugarði. 
 

 
Mynd 89. Uppgert leiði í 
Rauðamelskirkjugaði. 
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4.14. Kolbeinsstaðarkirkjugarður  

Enginn kann að segja með vissu 

hvenær kirkja reis fyrst á 

Kolbeinsstöðum en trúlegt er að það 

hafi verið á fyrstu árum kristni í 

landinu. Ytri- Rauðamelskirkja var lögð 

til Kolbeinsstaða árið 1570 er 

Haffjarðarprestakall var lagt niður.   

Þegar Kolbeinsstaðarprestakall var 

lagt niður 1645 og fært til 

Hítarnesþinga var Rauðamelssókn 

færð til Miklaholts. Í dag, eftir margar breytingar á skipan prestakalla, eru 

Kolbeinsstaðir undir Staðarstaðarprestakalli.  

Núverandi kirkja á Kolbeinsstöðum var vígð 10. júní 1934. 

Kolbeinstaðarkirkju hefur verið ágætlega haldið við af sóknarbörnum hennar 

en árið 1992 var  hún klædd að utan með steinklæðningu (steny klæðning).45  

Draga má þá ályktun að kirkjugarðurinn hafi fylgt kirkjunni allt frá upphafi 

og er hann því mjög gamall. Í kirkjugarðinum má sjá marga gamla legsteina  

og minnisvarða.  

 

                                            
45 Þorsteinn Jónsson (ritstj.) (2000). Bls. 242-243 

Mynd 91. Kolbeinsstaðarkirkja og 
kirkjugarður   

 
Mynd 92. innviði Kolbeinsstaðarkirkju 

 

Mynd 93. Heimreiðin að 
Kolbeinsstöðum. 
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 Samantekt úr gátlista  

Kolbeinsstaðarkirkjugarður fékk 9 

stig af 46 mögulegum úr gátlista 

(viðauki 1.14).  

Kirkjugarðurinn á Kolbeinsstöðum 

er gamall og merkur fyrir þær sakir. 

Kirkjugarðurinn ber vott um lítið 

skipulag. Grafirnar eru dreifðar,  að því 

að virðist reglulaust, um garðinn og 

skilja eftir sig þústir. Þetta er hin gamli 

stíll, ef það má segja um gamla 

íslenskra kirkjugarða.  

Það eru margir þættir sem má bæta í kirkjugarðinum samkvæmt gátlista 

og er eftirfarandi hvað auðveldast að bæta. Rusla- og safnkassar auk 

aðgengis í vatn. Annað getur krafist röskunar á kirkjugarðinum sem þarf að 

meta betur. Þar á meðal eru stígar, aðgengi, gróðurnotkun og annað sem snýr 

að vist lifandi fólks í kirkjugarðinum. 

 

 
Mynd 94.Sáluhliðið í 

Kolbeinsstaðarkirkjugarði og 
Kolbeinsstaðar kirkja 

 

 
Mynd 96. Rafmagnstengi í 
Kolbeinsstaðarkirkjugarði. 

 

Mynd 95. Hálf fallið grindverk í 
Kolbeinsstaðarkirkjugarði 
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5. Niðurstöður 

Niðurstöður þessa verkefnis eru tvíþættar: kannanir á aðbúnaði kirkjugarða 

og gerð gátlistans og hvernig hann virkaði.  

5.1. Gæði kirkjugarða á Snæfellsnesi 

 Eftir að gátlistinn hefur verið notaður til þess að meta þá þætti sem koma 

fyrir í kirkjugörðum er metandi kominn með mikið af upplýsingum í hendurnar 

sem er hægt að gera ýmislegt með.   

Fyrst er best að líta á stigagjöf kirkjugarðanna í skemmtilegu súluriti.  

 

Þegar litið er á súluritið má sjá að kirkjugarðarnir sem þjóna stærri 

bæjarkjörnum, eins og Ólafsvík, Grundafiirði og Stykkishólmi, eru að fá hæsta 

stigatölu. Þetta gefur til kynna að aðbúnaður kirkjugarðanna aukist í hlutfalli 

við stærð sóknanna. 

 

 
Tafla 1. Samsetning stigagjafar kirkjugarðanna í þeirri röð sem þeir komu fyrir ásamt 

súlu sem stendur fyrir fullan stigafjölda lengst til hægri. 
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Nú getur verið áhugavert að að sjá fylgni útkomu úr gátlistanum borið 

saman við fjölda íbúa sem kirkjugarðurinn þjónar. Eins og oft áður þá er best 

að setja slíkar upplýsingar upp í töflu.  

 

Það sem taflan sýnir okkur er að aðbúnaður kirkjugarða virðist aukast með 

auknum fjölda sem þeir þjóna. Inní þessa töflu setti ég tvær leitnilínur til þess 

að reyna að meta hver leitnin væri. Miðað við þetta úrtak, 14 kirkjugarða, 

virðist vera logaritmisk eða línuleg leitni. Þessi niðurstaða getur orsakast af 

því að fjöldi sóknarbarna hefur bein áhrif á það rekstrarfé sem kirkjurgarðar 

hafa til umráða. Fleirri gröf og töflur verða látin fylgja í viðaukum þar má t.d sjá 

fylgni stærðar kirkjugarðs í m2.  

Hafandi þesar upplýsingar er hægt að áætla hvað mörg stig kirkjugarður í 

ákveðið stórri sókn þarf að fá til að geta talist í viðunandi standi. Við mat fleiri 

garða og með auknum upplýsingum fást nákvæmari viðmiðunargögn. 

 

 
Tafla 2. taflan sýnir fjölda íbúa í sókn kirkjugarðanna (x-ás) á móti stigaútkomu úr 

gátlista (y-ás). Í töflunni er líka hægt að sjá logaritmiska og beina leitnilínur 
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5.2. Hvernig voru garðarnir metnir? 

Gerður var gátlisti fyrir þetta verkefni sem hafði það að markmiði að skapa 

tæki sem hentaði til þess að meta kirkjugarða. 

Ein af þeim ákvörðunum sem teknar voru við gerð listans var að hafa hann 

einfaldan og þannig að allir gætu notað hann með góðu móti. Listinn sinnti því 

hlutverki nokkuð vel. 

Til að meta hvort betur hefði gengið með annarskonar gátlista þarf að líta á 

þá hluti sem farið var í gegnum til þess að búa listann til. 

 Hvaða þætti skal meta? Hversu margir þættir skulu metnir? Hvernig er 

best að meta þá? Þessar 3 spurningar voru lagðar fram í upphafi og unnið úr.  

Eftir að hafa heimsótt 14 kirkjugarða má segja að þeir þætir sem valdir 

voru inná gátlistann séu ágætlega til þess fallnir að meta ástand og aðbúnað 

garðanna. Eftir á að hyggja hefði hugsanlega mátt vera með þætti inn á 

gátlista sem hefðu lagt mat á nánasta umhverfi garðsins og umhirðu. Það eru 

þættir sem geta haft mikil áhrif á þá tilfinningu sem einstaklingar fá fyrir 

garðinum. Þetta gætu verið þættir eins og nálægð við aðra byggð og umhirða 

þess svæðis.  

Varðandi fjölda þeirra þátta sem metnir voru má segja að ekki hefði verið 

gott að hafa gátlistann öllu lengri. Ef listinn er orðin of langur og nákvæmur 

getur orðið tímafrekt að gera úttektina og of flókið. 

Við gerð gátlistans var notast við 0-1-2 stigakerfi. Þetta var gert til að hafa 

kerfið sem einfaldast og til að gefa minna svigrúm fyrir huglægt mat eins og 

hefði mögulega þurft að beita ef stigakerfi væri frá 1-10  

Sú spurning sem kom hvað oftast upp þegar rætt var um stigagjöfina var 

hvort einhver atriði ættu að gilda meira til lokastigatölu garðsins en önnur. Að 

lokum var fallið frá þeirri hugmynd þar sem hún breytti niðurstöðum gátlistans 

og betra að aðlaga niðurstöður eftirá.  

Á heildina  litið sinnti gátlistinn hlutverki sínu.  
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5.3. Hvað kemur næst 

Það efni sem til er um kirkjugarða er takmarkað og þá einkum við stærri 

garða í þéttbýli. Í framhaldi af þessu verkefni gæti verið áhugavert að fara á 

önnur svæði á landinu og meta kirkjugarða með sama hætti svo hægt sé að 

bera landsvæðin saman. Einnig gæti verið áhugavert að greina kirkjugarðana 

með reglulegu millibili til að sjá hvort einhverjar breytingar hafi orðið og þá að 

reyna að greina hvers vegna þær breytingar hafa komið til.  

Í þessu verkefni var aðallega farið i greiningu á hlutlægum gæðum 

kirkjugarða. Athyglisvert gæti verið að gera sambærilegt verkefni þar sem hinir 

huglægu þættir væru metnir. Það verkefni gæti orðið öllu flóknara vegna þess 

að erfitt getur reynst að leggja mat á huglæga þætti.  
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6. Lokaorð 

Þegar ég horfi til baka að lokinni þessari ransókn er margt sem kemur upp 

í hugann og ekki síst það að hafa haft tækifæri til að heimsækja alla þessa 

ólíku kirkjugarða sem er að finna á Nesinu. Garðarnir voru mjög ólíkir bæði 

hvað varðar stærð, aðkomu og sjarma. 

Saga garðana er í mörgum tilfellum löng og væri gaman að gera henni 

betri skil og skrá hana betur. Margir af litlu sveitakirkjugörðunum gáfu mér 

sterka upplifun þó svo að þar vantaði margt af þeim grunn aðbúnaði sem þykir 

nauðsynlegur í dag. Það verður því að fara mjög varlega þegar farið er útí 

endurbætur og breytingar á þessum fallegu görðum.  

7. Heimildasöfnun 

Við gerð þessarar ritgerðar var farið í margar ferðir á bókasöfn til þess að 

finna heimildir sem fjölluðu að einhverju leiti um kirkjugarða og voru teknar 

útlánsbækur á einum 4 bókasöfnum. Guðmundur Rafn Sigurðsson 

framkvæmdarstjóri kirkjugarðasjóðs og Einar E. Sæmundsen voru einnig mjög 

hjálpsamir við að benda á heimildir og hefði verið erfitt að vina ritgerðina án 

þeirra. Mikið af  heimildum sem aflað var við gerð ritgerðarinnar kom til  við að  

koma í kirkjugarðana og meta þann aðbúnað sem var til staðar ásamt 

samtölum við presta og safnaðarnefndamenn. Tekinn var fjöldi ljósmynda af 

undirrituðum í skoðunarferð um kirkjugarðana og má sjá hluta af þeim í 

ritgerðinni sjálfri. Aðrar myndir vor fengar af netinu. Eitthvað var lesið af 

heimildum á netinu og þá einkum Gardur.is vef Kirkjugarðasambands Íslands. 

Gardur.is er efnilegur gagnabanki og þegar hann er fullgerður mikil heimild til 

áframhaldandi verkefna á sviði Kirkjugarða. 
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Mynd 71 bls. 37 Litið yfir Fáskrúðarbakkakirkjugarð (2010). Smári Jónas Lúðvíksson. 

Mynd 72 bls. 38 Alliat (2008). Stykishólmskirkja, vígð 1990. Sótt 29. apríl. 2010. 

http://ljoshagi.net/displayimage.php?album=17&pos=4  

Mynd 73 bls. 38  Smári Jónas Lúðvíksson (2010). Séð yfir Stykkishólmskirkjugarð. 

Mynd 74 bls. 38  Smári Jónas Lúðvíksson (2010). Minnisvarði týndra sjómanna í 

Stykkishólmskirkjugarði. 

Mynd 75 bls. 39 Smári Jónas Lúðvíksson (2010). Sáluhliðið í Stykkishólmskirkjugarði. 

Mynd 76 bls. 39 Smári Jónas Lúðvíksson (2010). Þjónustuhús í Stykkishólmskirkjugarði. 

Mynd 77 bls. 39 Smári Jónas Lúðvíksson (2010). Bekkur í Stykkishólmskirkjugarði. 

Mynd 78 bls. 39 Smári Jonas Lúðvíksson (2010). Ruslatunnur í Stykkishólmskirkjugarði. 

Mynd 79 bls. 40 Smári Jónas Lúðvíksson (2010). Miklaholtskirkja. 
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Mynd 80 bls. 40 Smári Jónas Lúðvíksson (2010). Legsteinn í Miklaholtskirkjugarði. 

Mynd 81 bls. 40 Smári Jónas Lúðvíksson (2010). 3 trékrossar í Miklaholtskirkjugarði. 

Mynd 82 bls. 41  Smári Jónas Lúðvíksson (2010). Sáluhlið í Miklaholtskirkjugarði. 

Mynd 83 bls. 41 Smári Jónas Lúðvíksson (2010). Girðing umhverfis Miklaholtskirkjugarð. 

Mynd 84 bls. 41 Smári Jónas Lúðvíksson (2010). Séð úr Miklaholtskirkjugarði yfir 

bæjarstæðið. 

Mynd 85 bls. 42 Smári Jónas Lúðvíksson (2010). Rauðamelskirkja og bær. 

Mynd 86 bls. 42 Smári Jónas Luðvíksson (2010). Séð yfri Rauðamelskirkjugarð að 

Eldborg. 

Mynd 87 bls. 42 Smári Jónas Lúðvíksson (2010). Horft frá heimreið að 

Rauðamelskirkjugarði. 

Mynd 88 bls. 43  Smári Jónas Lúðvíksson (2010). Sáluhlið í Rauðamelskirkjugarði. 

Mynd 89 bls. 43 Smári Jónas Lúðvíksson (2010). Uppgert leiði í Rauðamelskirkjugarði. 

Mynd 90 bls. 43  Smári Jónas Lúðvíksson (2010). Hálf fallið grindverk í 

Rauðamelskirkjugarði. 

Mynd 91 bls. 44 Smári Jónas Lúðvíksson (2010). Kolbeinsstaðarkirkja og kirkjugarður. 

Mynd 92 bls. 44 Smári Jónas Lúðvíksson (2010) Innviði Kolbeinsstaðarkirkju. 

Mynd 93 bls. 44 Smári Jónas Lúðvíksson (2010) Heimreiðin að Kolbeinsstöðum. 

Mynd 94 bls. 45 Smári Jónas Lúðvíksson (2010). Sáluhliðið í Kolbeinsstaðarkirkjugarði og 

Kolbeinsstaðarkirkja. 

Mynd 95 bls .45 Smári Jónas Lúðvíksson (2010). Hálf fallið grindverk í 

Kolbeinsstaðarkirkjugarði. 

Mynd 96 bls. 45 Smári Jónas Lúðvíksson (2010). Rafmagnstengi í 

Kolbeinsstaðarkirkjugarði. 

 

10. Töfluskrá 

Tafla 1 bls. 46 Smári Jónas Lúðvíksson (2010). Samsetning stigagjafar kirkjugarðanna í 

þeirri röð sem þeir komu fyrir ásamt súlu sem stendur fyrir fullan 

stigafjölda lengst til hægri. 

Tafla 2 bls. 47 Smári Jónas Lúðvíksson (2010). taflan sýnir fjölda íbúa í sókn 

kirkjugarðanna (x-ás) á móti stigaútkomu úr gátlista (y-ás). Í töflunni er líka 

hægt að sjá logaritmiska og beina leitnilínur.  
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11. Viðaukar 

Viðauki 1. Gátlistar  
Viðauki 1.1 Ingjaldshólskirkjugarður 

Viðauki 1.2 Ólafsvíkurkirkjugarður 

Viðauki 1.3 Hellnakirkjugarður 

Viðauki 1.4 Brimilsvallakirkjugarður 

Viðauki 1.5 Búðakirkjugarður  

Viðauki 1.6 Setbergkirkjugarður 

Viðauki 1.7 Staðarstaðarkirkjugarður 

Viðauki 1.8 Bjarnarhafnarkirkjugarður 

Viðauki 1.9 Helgafellskirkjugarður 

Viðauki 1.10 Fáskrúðarbakkakirkjugarður 

Viðauki 1.11 Stykkishólmskirkjugarður 

Viðauki 1.12 Miklaholtskirkjugarður 

Viðauki 1.13 Rauðamelskirkjugarður 

Viðauki 1.14 Kolbeinsstaðarkirkjugarður 

Viðauki 1.15 Tómur Gátlisti 

Viðauki 2. Gröf  
Viðauki 2.1 Stigagjöf úr gátlista borin saman við 

flatamál kirkjugarðs 

Viðauki 2.2 Flatarmál kirkjugarðs borið saman við földa 

íbúa í sókn. 
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Viðauki 1.1 Ingjaldshólskirkjugarður, Gátlisti 

 

 

 

 

Upplýsingar um kirkjugarð. 
Nafn kirkjugarðs? __Ingjaldshólskirkjugarður_____ 

Prestakall  __Ingjaldshólsprestakall________ 

Nafn sóknar  __Ingjaldshólssókn____________ 

Sveitarfélag __Snæfellsbær_______________ 

Hvar er kirkjan staðsett?  Í (   ) /við ( x)/ fjarri (   ) - kirkjugarði  

Er áhaldahús eða þjónustuhús við kirkjugarð  Já. (   ) Nei ( x) 

Vígsla garðs?   Ár._13 öld___ 

Stærð garðs  __4560___m2 

Kistugrafir Fjö. _207____ 

Duftgrafir  Fjö. ___0____ 

Fjöldi íbúa í sókn Fjö. __550___ 

Áætlaður fjöldi óráðstafaðra leiða Fjö. __142___ 

Fjöldi greftrana á ári Fjö. __3_____ 

 

Er skipulagsuppdráttur til staðar Já.( x) Nei (   ) 

Eru uppdrættir og teikningar af leiðum til staðar Já.( x) Nei (   ) 

 

Dags.___13/03/2010

____________ 

Matsmaður:_Smári 

Jónas_ 

Athugasemdir:_________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

___________________________ 
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Sérkenni í umhverfi, mótun að landslagi  
  

Hefur náttúrulegt umhverfi fengið að halda sér? -að litlu leyti.  Já.(   ) Nei (   )     

 -að miklu leyti. Já.(  ) Nei (   )     

 -að öllu leyti Já.( x) Nei (   ) 

 Merktu við eitt af áðurnefndu   

Ef náttúrulegt umhverfi hefur ekki fengið að halda sér að öllu leyti hvað hefur 

verið gert? (jafnað, fyllt með aðkeyrðu efni, gerðar tröppur, stoðveggir hlaðnir 

steyptir, annað): 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

______________ 

Staðsetning gagnvart byggingum: ___Kirkjugarðurinn stendur á hól. Kirkjan 

stendur norðan við kirkjugarðinn. Safnaðarheimili er grafið inní hólinn undir 

kirkjunni.____________________________________________  

_____________________________________________________________

______ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

__________________ 

Er skuggamyndun í garðinum sem skaðar gæði hans? ___Engin 

skuggamyndun er í kirkjugarðinum að ráði. _________________________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

________________________ 
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Grunn aðbúnaður  
Aðstaða: 0 stig fyrir að eftirfarandi sé ekki til staðar. 1 stig fyrir að eftirfarandi 

sé til staðar. 2 stig fyrir að eftirfarandi sé í góðu ástandi, vel við haldið, eða 

annað sem sýnir umhyggju.  (Mest 10 stig)  

 

Girðing / afmörkun umhverfis garðinn 0 (   ).  1 (   ).  2 ( x). 

Sáluhlið  0 (   ).  1 ( x).  2 (   ). 

Aðgangur að vatni  0 (   ).  1 ( x).  2 (   ). 

Ruslakassar  0 (   ).  1 ( x).  2 (   ). 

Safnkassar (lífrænn úrgangur) 0 ( x).  1 (   ).  2 (   ). 

 

Heildarstig _______5____af 10 

 

Lýsing: 0 stig fyrir að eftirfarandi sé ekki til staðar. 1 stig fyrir að eftirfarandi 

sé til staðar. 2 stig fyrir að eftirfarandi sé í góðu ástandi, vel við haldið, eða 

annað sem sýnir umhyggju. (Mest 8 stig) 

Lýsing á bílastæði 0 (   ).  1 ( x).  2 (   ). 

Lýsing á göngustígum 0 ( x).  1 (   ).  2 (   ). 

Lýsing í kirkjugarði  0 ( x).  1 (   ).  2 (   ). 

Aðgengi í rafmagnstengi 0 (   ).  1 (   ).  2 ( x). 

 

Heildarstig ________3____af 8 

 

Aðgengi og bílastæði 
Aðgengi: 0 stig fyrir að eftirfarandi sé ekki til staðar. 1 stig fyrir að eftirfarandi 

sé til staðar. 2 stig fyrir að eftirfarandi sé í góðu ástandi, vel við haldið, eða 

annað sem sýnir umhyggju. (Mest 8 stig) 

Aðgengi gangandi vegfarenda í og um kirkjugarðinn 0 (   ).  1 ( x).  2 (   ). 

Hvernig er aðgengi hreyfihamlaðra í og um garðinn 0 ( x).  1 (   ).  2 (   ). 

Hvernig er aðgengi ökutækja inní garðinn 0 (   ).  1 ( x).  2 (   ). 

Aðgengi tækja um greftrunarsvæði  0 (   ).  1 ( x).  2 (   ). 
 

Heildarstig ________3____af 8 
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Stígar: (Mest 6 stig) 

Efni í stígum  gras ( x) 0 st. Möl (   ) 1 st. Malbik / annað hart efni (   ) 2 st. 

Breidd stíga  Engir stígar (   ) 0 st. Stígar<1,5m ( x) 1 st, Stigar>1,5m (   ) 2 st. 

 
Heildarstig ________1____af 4 

 
Bílastæði: 0 stig fyrir að eftirfarandi sé ekki til staðar. 1 stig fyrir að 

eftirfarandi sé til staðar. 2 stig fyrir að eftirfarandi sé í góðu ástandi, vel við 

haldið, eða annað sem sýnir umhyggju. (Mest 4 stig)  

Almenn bílastæði  0 (   ).  1 ( x).  2 (   ). 

Bílastæði fyrir fatlaða 0 ( x).  1 (   ).  2 (   ). 

 

Heildarstig _____1_______af 4 

 

Gróður og útivera 
Gróður: 0 stig fyrir að eftirfarandi sé ekki til staðar. 1 stig fyrir að eftirfarandi 

sé til staðar. 2 stig fyrir að eftirfarandi sé í góðu ástandi, vel við haldið, eða 

annað sem sýnir umhyggju. (Mest 6 stig) 

Markviss gróðurnotkun. (skjólbelti, blómabeð) 0 ( x).  1 (   ).  2 (   ). 

Viðhald á gróðri 0 (   ).  1 ( x).  2 (   ). 

Vihald á leiðum 0 (   ).  1 ( x).  2 (   ). 

 

Heildarstig ________2____af 6 

 

Önnur not: 0 stig fyrir að eftirfarandi sé ekki til staðar. 1 stig fyrir að 

eftirfarandi sé til staðar. 2 stig fyrir að eftirfarandi sé í góðu ástandi, vel við 

haldið, eða annað sem sýnir umhyggju. (Mest 6 stig) 

Svæði aðlagað fyrir gesti og önnur not en greftrun 0 ( x).  1 (   ).  2 (   ). 

Dvalarsvæði með bekkjum 0 ( x).  1 (   ).  2 (   ). 

Minnismerki 0 (   ).  1 ( x).  2 (   ). 

 

Heildarstig _________1___af 6 
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Heildarmat á  aðstæðum  

 

 

  

Heildarmat. (lýsing í orðum) Heildarásýnd svæðis, kostir og gallar og upplifun 

þess sem gerir matið. _____________________________________________ 

Kirkjugarðurinn er mjög skemmilegur að heimsækja. Hann hefur sérstakan blæ 

út af staðsetningu og hversu gamall hann er.___________________________ 

Það er auðvelt að skynja aldur garðsins með því að fara í gamla hluta hans._ 

Garðurinn var aldrei sléttur og er siður fyrir því í dag að hlaða upp leiði með__ 

torfi.___________________________________________________________  

Minnismerki í garðinum er snyrtilegt og fallegt en það skortir aðbúnað í 

kringum_það svo hægt sé að njóta betur eins og t.d bekki.________________   

Garðurinn er mjög berskjaldaður fyrir veðri og vindum og getur oft öruglega__ 

verið veðra víti. Veggurinn sem umlykur garðinn að ¾ er  úr steypu.  Steypan 

er_  mjög veðruð en það á heima í þessu umhverfi um myndi það öruglega 

eyðileggja að gera of mikið fyrir garðinn._______________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Heildar stigagjöf St. ______16_af 46 
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Viðauki 1.2 Ólafsvíkurkirkjugarður, Gátlisti 

 

 

 

 

 

Upplýsingar um kirkjugarð. 
Nafn kirkjugarðs? ____Ólafsvíkurkirkjugarður______ 

Nafn sóknar  ____Ólafsvíkursókn____________ 

Sveitarfélag ____Snæfellsbær _____________ 

Hvar er kirkjan staðsett?  Í (   ) /við (   )/ fjarri ( x) - kirkjugarði 

Er áhaldahús eða þjónustuhús við kirkjugarð  Já. ( x) Nei (   ) 

Vígsla garðs?   Ár.__1893___ 

Stærð garðs  _4300____m2 

Kistugrafir Fjö. ________ 

Duftgrafir  Fjö. ________ 

Fjöldi íbúa í sókn Fjö. __1016__ 

Áætlaður fjöldi óráðstafaðra leiða Fjö. ________ 

Fjöldi greftrana á ári Fjö. __4,4____ 

 

Er skipulagsuppdráttur til staðar Já.( x) Nei (   ) 

Eru uppdrættir og teikningar af leiðum til staðar Já.( x) Nei (   ) 

 

Dags.__14/03/2010_

____________ 
Matsmaður._Smári Jónas 

____ 

Athugasemdir:___________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

___________________ 
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Sérkenni í umhverfi, mótun að landslagi  
  

Hefur náttúrulegt umhverfi fengið að halda sér? -að litlu leyti.  Já.(   ) Nei (   )     

 -að miklu leyti. Já.( x) Nei (   )     

 -að öllu leyti Já.(   ) Nei (   ) 

 Merktu við eitt af áðurnefndu  

Ef náttúrulegt umhverfi hefur ekki fengið að halda sér að öllu leyti hvað hefur 

verið gert? (jafnað, fyllt með aðkeyrðu efni, gerðar tröppur, stoðveggir hlaðnir 

steyptir, annað): ___ Við norðurhlið garðsins er jarðmön sem skýlir______ 

garðinum fyrir sjógangi.__________________________________________ 

Nýir hlutar garðsins hafa verið jafnaðir og lítilega uppbyggðir.____________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_________ 
Staðsetning gagnvart byggingum: ___Garðurinn er staðsettur í 

útjaðri______ byggðarinnar. Það standa bakgarðar húsa að honum á eina 

hlið og bilastæði á_aðra, sjórinn á þá þriðju og þá fjórðu opið 

tún.__________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

__________________ 

Er skuggamyndun í garðinum sem skaðar gæði hans? ___Engin_________ 

skuggamyndun er af byggingum eða trjám en garðurinn stendur undir fjalli 

sem skyggir á sólu meirihlutann af deginum.__________________________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

________________________ 
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Grunn aðbúnaður  
Aðstaða: 0 stig fyrir að eftirfarandi sé ekki til staðar. 1 stig fyrir að eftirfarandi 

sé til staðar. 2 stig fyrir að eftirfarandi sé í góðu ástandi, vel við haldið, eða 

annað sem sýnir umhyggju.  (Mest 10 stig)  

 

Girðing / afmörkun umhverfis garðinn 0 (   ).  1 (   ).  2 ( x). 

Sáluhlið  0 (   ).  1 ( x).  2 (   ). 

Aðgangur að vatni  0 (   ).  1 (   ).  2 ( x). 

Ruslakassar  0 (   ).  1 ( x).  2 (   ). 

Safnkassar (lífrænn úrgangur) 0 ( x).  1 (   ).  2 (   ). 

 

Heildarstig _______6____af 10 

 

Lýsing: 0 stig fyrir að eftirfarandi sé ekki til staðar. 1 stig fyrir að eftirfarandi 

sé til staðar. 2 stig fyrir að eftirfarandi sé í góðu ástandi, vel við haldið, eða 

annað sem sýnir umhyggju. (Mest 8 stig) 

Lýsing á bílastæði 0 (   ).  1 ( x).  2 (   ). 

Lýsing á göngustígum 0 (   ).  1 ( x).  2 (   ). 

Lýsing í kirkjugarði  0 (   ).  1 ( x).  2 (   ). 

Aðgengi í rafmagnstengi 0 (   ).  1 (   ).  2 ( x). 

 

Heildarstig _______5_____af 8 

 

Aðgengi og bílastæði 
Aðgengi: 0 stig fyrir að eftirfarandi sé ekki til staðar. 1 stig fyrir að eftirfarandi 

sé til staðar. 2 stig fyrir að eftirfarandi sé í góðu ástandi, vel við haldið, eða 

annað sem sýnir umhyggju. (Mest 8 stig) 

Aðgengi gangandi vegfarenda í og um kirkjugarðinn 0 (   ).  1 ( x).  2 (   ). 

Hvernig er aðgengi hreyfihamlaðra í og um garðinn 0 (   ).  1 ( x).  2 (   ). 

Hvernig er aðgengi ökutækja inní garðinn 0 (   ).  1 ( x).  2 (   ). 

Aðgengi tækja um greftrunarsvæði  0 (   ).  1 (   ).  2 ( x).  
 

Heildarstig ______5______af 8 
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Stígar: (Mest 6 stig) 

Efni í stígum  gras (   ) 0 st. Möl ( x) 1 st. Malbik / annað hart efni (   ) 2 st. 

Breidd stíga  Engir stígar (   ) 0 st. Stígar<1,5m (   ) 1 st, Stigar>1,5m ( x) 2 st. 

 

Heildarstig _____3_______af 4 

 

Bílastæði: 0 stig fyrir að eftirfarandi sé ekki til staðar. 1 stig fyrir að 

eftirfarandi sé til staðar. 2 stig fyrir að eftirfarandi sé í góðu ástandi, vel við 

haldið, eða annað sem sýnir umhyggju. (Mest 4 stig)  

Almenn bílastæði  0 (   ).  1 (   ).  2 ( x). 

Bílastæði fyrir fatlaða 0 (   ).  1 ( x).  2 (   ). 

 

Heildarstig _______3_____af 4 

 

Gróður og útivera 
Gróður: 0 stig fyrir að eftirfarandi sé ekki til staðar. 1 stig fyrir að eftirfarandi 

sé til staðar. 2 stig fyrir að eftirfarandi sé í góðu ástandi, vel við haldið, eða 

annað sem sýnir umhyggju. (Mest 6 stig) 

Markviss gróðurnotkun (skjólbelti, blómabeð) 0 ( x).  1 (   ).  2 (   ). 

Viðhald á gróðri 0 (   ).  1 ( x).  2 (   ). 

Viðhald á leiðum 0 (   ).  1 ( x).  2 (   ). 

 

Heildarstig _______2_____af 6 

 

Önnur not: 0 stig fyrir að eftirfarandi sé ekki til staðar. 1 stig fyrir að 

eftirfarandi sé til staðar. 2 stig fyrir að eftirfarandi sé í góðu ástandi, vel við 

haldið, eða annað sem sýnir umhyggju. (Mest 6 stig) 

Svæði aðlagað fyrir gesti og önnur not en greftrun 0 ( x).  1 (   ).  2 (   ). 

Dvalarsvæði með bekkjum 0 (   ).  1 ( x).  2 (   ). 

Minnismerki 0 (   ).  1 ( x).  2 (   ). 

 

Heildarstig _______2_____af 6 
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Heildarmat á  aðstæðum  

 

 

 

Heildarmat. (lýsing í orðum) Heildarásýnd svæðis, kostir og gallar og upplifun 

þess sem gerir matið. _____________________________________________ 

Kirkjugarðurinn er frekar lítið sjarmerandi. Garðurinn er ekki með mikið af_____ 

gömlum leiðum og hann nær þess vegna ekki að fá þenna gamla 

brag._______ Garðurinn er mjög dauður einhvern veginn og þá meira en 

kirkjugörðum ber.___ 

Leiðin í nýrri hluta garðsins standa öll við mikinn malarstíg sem er góður til að_ 

koma að tækjum._________________________________________________  

Allir legsteinar í garðinum standa við höfuðgafl hins látna. Verður þetta til þess 

að helmingur legsteina snýr öfugt gagnvart stígnum._____________________  

Umgjörðin í kringum garðinn er er margskipt en hver hluti fyrir sig er vel 

viðhaldið. Ef gengið er í kringum garðinn má sjá hlaðinn grjótvegg, trégirðingu, 

steyptan vegg og mön sem afmarka garðinn.___________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________ 

Heildar stigagjöf St. ____26___af 46 
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Viðauki 1.3 Hellnakirkjugarður, Gátlisti 

  

 

 

 

Upplýsingar um kirkjugarð. 
Nafn kirkjugarðs? ____Hellnakirkjugarður _________ 

Nafn sóknar  ____Hellnasókn_______________ 

Sveitarfélag ____Snæfellsbær______________ 

Hvar er kirkjan staðsett?  Í (   ) /við ( x)/ fjarri (   ) - kirkjugarði  

Er áhaldahús eða þjónustuhús við kirkjugarð  Já. (   ) Nei ( x) 

Vígsla garðs?   Ár.__1883___ 

Stærð garðs  ___1085__m2 

Kistugrafir Fjö. ________ 

Duftgrafir  Fjö. ________ 

Fjöldi íbúa í sókn Fjö. __27____ 

Áætlaður fjöldi óráðstafaðra leiða Fjö. ________ 

Fjöldi greftrana á ári Fjö. __0.6____ 

 

Er skipulagsuppdráttur til staðar Já.(   ) Nei ( x) 

Eru uppdrættir og teikningar af leiðum til staðar Já.( x) Nei (   ) 

 

Dags._13/03/2010__

____________ 

Matsmaður._Smári 

Jónas_ _______ 

Athugasemdir:___________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_________________ 
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Sérkenni í umhverfi, mótun að landslagi 
  

Hefur náttúrulegt umhverfi fengið að halda sér? -að litlu leyti.  Já.( x) Nei (   )     

 -að miklu leyti. Já.(   ) Nei (   )     

 -að öllu leyti Já.(   ) Nei (   ) 

   

 Merktu við eitt af áðurnefndu   

Ef náttúrulegt umhverfi hefur ekki fengið að halda sér að öllu leyti hvað hefur 

verið gert? (jafnað, fyllt með aðkeyrðu efni, gerðar tröppur, stoðveggir hlaðnir 

steyptir, annað):________________________________________________ 

 __Kirkjugarðurinn er að miklu leyti uppbyggður. Það virðist hafa verið 

gert_með því að hlaða steinvegg í hallann og síðan fylla uppí með jarðveg. 

Þetta verður til þess að gefa garðinum frekar sérstaka mynd.____________  

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

____________ 

Staðsetning gagnvart byggingum: ___Garðurinn stendur í  suðurhlíð hóls.__ 

Kirkjan stendur norðan við garðinn ofar á hólnum. Að öðru leyti er garðurinn 

sér._________________________________________________________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

__________________ 
Er skuggamyndun í garðinum sem skaðar gæði hans? __Garðurinn er_____ 

umlukinn á þrjá vegu af úrsér vöxnum trjám. Möguleiki er á að þessi tré 

skaði gæði garðsins hvað varðar skuggamyndun._____________________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

________________________ 
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Grunn aðbúnaður  
Aðstaða: 0 stig fyrir að eftirfarandi sé ekki til staðar. 1 stig fyrir að eftirfarandi 

sé til staðar. 2 stig fyrir að eftirfarandi sé í góðu ástandi, vel við haldið, eða 

annað sem sýnir umhyggju.  (Mest 10 stig)  

 

Girðing / afmörkun umhverfis garðinn 0 ( x).  1 (   ).  2 (   ). 

Sáluhlið  0 (   ).  1 ( x).  2 (   ). 

Aðgangur að vatni  0 ( x).  1 (   ).  2 (   ). 

Ruslakassar  0 ( x).  1 (   ).  2 (   ). 

Safnkassar (lífrænn úrgangur) 0 ( x).  1 (   ).  2 (   ). 

 

Heildarstig ______1_____af 10 

 

Lýsing: 0 stig fyrir að eftirfarandi sé ekki til staðar. 1 stig fyrir að eftirfarandi 

sé til staðar. 2 stig fyrir að eftirfarandi sé í góðu ástandi, vel við haldið, eða 

annað sem sýnir umhyggju. (Mest 8 stig) 

Lýsing á bílastæði 0 ( x).  1 (   ).  2 (   ). 

Lýsing á göngustígum 0 ( x).  1 (   ).  2 (   ). 

Lýsing í kirkjugarði  0 ( x).  1 (   ).  2 (   ). 

Aðgengi í rafmagnstengi 0 (   ).  1 ( x).  2 (   ). 

 

Heildarstig ______1______af 8 

 

Aðgengi og bílastæði 
Aðgengi: 0 stig fyrir að eftirfarandi sé ekki til staðar. 1 stig fyrir að eftirfarandi 

sé til staðar. 2 stig fyrir að eftirfarandi sé í góðu ástandi, vel við haldið, eða 

annað sem sýnir umhyggju. (Mest 8 stig) 

Aðgengi gangandi vegfarenda í og um kirkjugarðinn 0 (   ).  1 ( x).  2 (   ). 

Hvernig er aðgengi hreyfihamlaðra í og um garðinn 0 ( x).  1 (   ).  2 (   ). 

Hvernig er aðgengi ökutækja inní garðinn 0 ( x).  1 (   ).  2 (   ). 

Aðgengi tækja um greftrunarsvæði  0 ( x).  1 (   ).  2 (   ). 
 

Heildarstig ______1______af 8 
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Stígar: (Mest 4 stig) 

Efni í stígum  gras ( x) 0 st. Möl (   ) 1 st. Malbik / annað hart efni (   ) 2 st. 

Breidd stíga  Engir stígar ( x) 0 st. Stígar<1,5m (   ) 1 st, Stigar>1,5m (   ) 2 st. 

 

Heildarstig ______0______af 4 

 
Bílastæði: 0 stig fyrir að eftirfarandi sé ekki til staðar. 1 stig fyrir að 

eftirfarandi sé til staðar. 2 stig fyrir að eftirfarandi sé í góðu ástandi, vel við 

haldið, eða annað sem sýnir umhyggju. (Mest 4 stig)  

Almenn bílastæði  0 (   ).  1 ( x).  2 (   ). 

Bílastæði fyrir fatlaða 0 (   ).  1 ( x).  2 (   ). 

 

Heildarstig ______2______af 4 

 

Gróður og útivera 
Gróður: 0 stig fyrir að eftirfarandi sé ekki til staðar. 1 stig fyrir að eftirfarandi 

sé til staðar. 2 stig fyrir að eftirfarandi sé í góðu ástandi, vel við haldið, eða 

annað sem sýnir umhyggju. (Mest 6 stig) 

Markviss gróðurnotkun (skjólbelti, blómabeð) 0 (   ).  1 ( x).  2 (   ). 

Viðhald á gróðri 0 ( x).  1 (   ).  2 (   ). 

Viðhald á leiðum 0 (   ).  1 ( x).  2 (   ). 

 

Heildarstig ______2______af 6 

 

Önnur not: 0 stig fyrir að eftirfarandi sé ekki til staðar. 1 stig fyrir að 

eftirfarandi sé til staðar. 2 stig fyrir að eftirfarandi sé í góðu ástandi, vel við 

haldið, eða annað sem sýnir umhyggju. (Mest 6 stig) 

Svæði aðlagað fyrir gesti og önnur not en greftrun 0 ( x).  1 (   ).  2 (   ). 

Dvalarsvæði með bekkjum 0 ( x).  1 (   ).  2 (   ). 

Minnismerki 0 (   ).  1 ( x).  2 (   ). 

 

Heildarstig ______1______af 6 
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Heildarmat á  aðstæðum  

 

 

  

 

Heildarmat. (lýsing í orðum) Heildarásýnd svæðis, kostir og gallar, upplifun 

þess sem gerir matið. __Garðurinn er í mjög lélegu ástandi viðhald er í algjöru 

lágmarki og er hann farin að grotna niður.______________________________  

Uppbyging garðsins er skemmtileg að sjá þar sem hún er öðruvísi. Garðurinn 

er við það að verða fullnýttur. _______________________________________  

Stígarnir í garðinum eru virkilega þröngir og er ómögulegt að bera inn nýja____ 

kistu til greftrunar án þess að ganga á leiðum._________________________  

Það er í raun hrikalegt hversu  slæmt ástandið er og erfitt að lýsa í orðum.____ 

Garðurinn er ekki einu sinni fjárheldur.________________________________ 

_______________________________________________________________                 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Heildar stigagjöf St. ____8____af 46 
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Viðauki 1.4 Brimilsvallakirkjugarður, Gátlisti 

 

 

 

 

 

Upplýsingar um kirkjugarð. 
Nafn kirkjugarðs? ____Brimilsvallakirkjugarður_____ 

Nafn sóknar  ____Ólafsvíkursókn____________ 

Sveitarfélag ____Snæfellsbær______________ 

Hvar er kirkjan staðsett?  Í ( x) /við (   )/ fjarri (   ) - kirkjugarði  

Er áhaldahús eða þjónustuhús við kirkjugarð  Já. (   ) Nei ( x) 

Vígsla garðs?   Ár._1923____ 

Stærð garðs  __775____m2 

Kistugrafir Fjö. ________ 

Duftgrafir  Fjö. ________ 

Fjöldi íbúa í sókn Fjö. ________ 

Áætlaður fjöldi óráðstafaðra leiða Fjö. ________ 

Fjöldi greftrana á ári Fjö. ___0.8___ 

 

Er skipulagsuppdráttur til staðar Já.(   ) Nei ( x) 

Eru uppdrættir og teikningar af leiðum til staðar Já.( x) Nei (   ) 

 

Dags._14/03/2010__

____________ 

Matsmaður._Smári 

Jónas_ 

Athugasemdir:___________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

___________________ 
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Sérkenni í umhverfi, mótun að landslagi 
  

Hefur náttúrulegt umhverfi fengið að halda sér? -að litlu leyti.  Já.(   ) Nei (   )     

 -að miklu leyti. Já.(   ) Nei (   )     

 -að öllu leyti Já.( x) Nei (   ) 

   

 Merktu við eitt af áðurnefndu   

Ef náttúrulegt umhverfi hefur ekki fengið að halda sér að öllu leyti hvað hefur 

verið gert? (jafnað, fyllt með aðkeyrðu efni, gerðar tröppur, stoðveggir hlaðnir 

steyptir, annað): 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

______________ 

Staðsetning gagnvart byggingum: ____Garðurinn stendur útiá miðju túni.___ 

Bærinn er nokkru sunnan við kirkjugarðinn. Kirkjan stendur í garðinum.____ 

____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

__________________ 
Er skuggamyndun í garðinum sem skaðar gæði hans? ____Möguleg______ 

skuggamyndun er af kirkjunni yfir garðinn. ___________________________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

________________________ 
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Grunn aðbúnaður  
Aðstaða: 0 stig fyrir að eftirfarandi sé ekki til staðar. 1 stig fyrir að eftirfarandi 

sé til staðar. 2 stig fyrir að eftirfarandi sé í góðu ástandi, vel við haldið, eða 

annað sem sýnir umhyggju.  (Mest 10 stig)  

 

Girðing / afmörkun umhverfis garðinn 0 (   ).  1 (   ).  2 ( x). 

Sáluhlið  0 (   ).  1 (   ).  2 ( x). 

Aðgangur að vatni  0 ( x).  1 (   ).  2 (   ). 

Ruslakassar  0 ( x).  1 (   ).  2 (   ). 

Safnkassar (lífrænn úrgangur) 0 ( x).  1 (   ).  2 (   ). 

 

Heildarstig _____4______af 10 

 

Lýsing: 0 stig fyrir að eftirfarandi sé ekki til staðar. 1 stig fyrir að eftirfarandi 

sé til staðar. 2 stig fyrir að eftirfarandi sé í góðu ástandi, vel við haldið, eða 

annað sem sýnir umhyggju. (Mest 8 stig) 

Lýsing á bílastæði 0 ( x).  1 (   ).  2 (   ). 

Lýsing á göngustígum 0 ( x).  1 (   ).  2 (   ). 

Lýsing í kirkjugarði  0 (   ).  1 ( x).  2 (   ). 

Aðgengi í rafmagnstengi 0 (   ).  1 ( x).  2 (   ). 

 

Heildarstig ______2______af 8 

 

Aðgengi og bílastæði 
Aðgengi: 0 stig fyrir að eftirfarandi sé ekki til staðar. 1 stig fyrir að eftirfarandi 

sé til staðar. 2 stig fyrir að eftirfarandi sé í góðu ástandi, vel við haldið, eða 

annað sem sýnir umhyggju. (Mest 8 stig) 

Aðgengi gangandi vegfarenda í og um kirkjugarðinn 0 (   ).  1 ( x).  2 (   ). 

Hvernig er aðgengi hreyfihamlaðra í og um garðinn 0 ( x).  1 (   ).  2 (   ). 

Hvernig er aðgengi ökutækja inní garðinn 0 ( x).  1 (   ).  2 (   ). 

Aðgengi tækja um greftrunarsvæði  0 (   ).  1 ( x).  2 (   ). 
 

Heildarstig _______2_____af 8 
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Stígar: (Mest 4 stig) 

Efni í stígum  gras ( x) 0 st. Möl (   ) 1 st. Malbik / annað hart efni (   ) 2 st. 

Breidd stíga  Engir stígar (   ) 0 st. Stígar<1,5m ( x) 1 st, Stigar>1,5m (   ) 2 st. 

 

Heildarstig _______1_____af 4 

 
Bílastæði: 0 stig fyrir að eftirfarandi sé ekki til staðar. 1 stig fyrir að 

eftirfarandi sé til staðar. 2 stig fyrir að eftirfarandi sé í góðu ástandi, vel við 

haldið, eða annað sem sýnir umhyggju. (Mest 4 stig)  

Almenn bílastæði  0 (   ).  1 ( x).  2 (   ). 

Bílastæði fyrir fatlaða 0 ( x).  1 (   ).  2 (   ). 

 

Heildarstig _______1_____af 4 

 

Gróður og útivera 
Gróður: 0 stig fyrir að eftirfarandi sé ekki til staðar. 1 stig fyrir að eftirfarandi 

sé til staðar. 2 stig fyrir að eftirfarandi sé í góðu ástandi, vel við haldið, eða 

annað sem sýnir umhyggju. (Mest 6 stig) 

Markviss gróðurnotkun (skjólbelti, blómabeð) 0 ( x).  1 (   ).  2 (   ). 

Viðhald á gróðri 0 (   ).  1 ( x).  2 (   ). 

Viðhald á leiðum 0 (   ).  1 ( x).  2 (   ). 

 

Heildarstig ______2______af 6 

 

Önnur not: 0 stig fyrir að eftirfarandi sé ekki til staðar. 1 stig fyrir að 

eftirfarandi sé til staðar. 2 stig fyrir að eftirfarandi sé í góðu ástandi, vel við 

haldið, eða annað sem sýnir umhyggju. (Mest 6 stig) 

Svæði aðlagað fyrir gesti og önnur not en greftrun 0 ( x).  1 (   ).  2 (   ). 

Dvalarsvæði með bekkjum 0 ( x).  1 (   ).  2 (   ). 

Minnismerki 0 ( x).  1 (   ).  2 (   ). 

 

Heildarstig ______0______af 6 
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Heildarmat á  aðstæðum  

 

 

  

Heildarmat. (lýsing í orðum) Heildarásýnd svæðis, kostir og gallar, upplifun 

þess sem gerir matið. Garðurinn er í frekar góðu ástandi. Hann er snyrtilegur 

og lítill._________________________________________________________ 

Það er lítið að segja um þennan garð annað en þetta. ____________________ 

Vel að verki staðið í flestum þáttum. __________________________________ 

Garðurinn er lítill og því ekki hægt að búast við sama aðbúnaði og í öðrum____ 

görðum. Það sem er til staðar er hinsvegar  snyrtilegt og í góðu viðhaldi. 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Heildar stigagjöf St. ____12___af 46 
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Viðauki 1.5 Búðakirkjugarður, Gátlisti  

 
 

 

 

 

Upplýsingar um kirkjugarð. 
Nafn kirkjugarðs? _____Búðakirkjugarður_________ 

Nafn sóknar  _____Búðarsókn______________ 

Sveitarfélag _____Snæfellsbær____________ 

Hvar er kirkjan staðsett?  Í ( x) /við (   )/ fjarri (   ) - kirkjugarði  

Er áhaldahús eða þjónustuhús við kirkjugarð Já. (   ) Nei ( x) 

Vígsla garðs?   Ár._1700____ 

Stærð garðs  __2595___m2 

Kistugrafir Fjö. ________ 

Duftgrafir  Fjö. ________ 

Fjöldi íbúa í sókn Fjö. __42____ 

Áætlaður fjöldi óráðstafaðra leiða Fjö. ________ 

Fjöldi greftrana á ári Fjö. ___0.5___ 

 

Er skipulagsuppdráttur til staðar Já.( x) Nei (   ) 

Eru uppdrættir og teikningar af leiðum til staðar Já.( x) Nei (   ) 

 

Dags._13/03/2010__

___________ 

Metandi._Smári 

Jónas____ 

Athugasemdir:___________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

___________________ 
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Sérkenni í umhverfi, mótun að landslagi  
  

Hefur náttúrulegt umhverfi fengið að halda sér? -að litlu leyti.  Já.( x) Nei (   )     

 -að miklu leyti. Já.(   ) Nei (   )     

 -að öllu leyti Já.(   ) Nei (   ) 

   

 Merktu við eitt af áðurnefndu   

Ef náttúrulegt umhverfi hefur ekki fengið að halda sér að öllu leyti hvað hefur 

verið gert? (jafnað, fyllt með aðkeyrðu efni, gerðar tröppur, stoðveggir hlaðnir 

steyptir, annað): __Sagan segir að svæðið sem kirkjugarðurinn stendur á 

hafi upphaflega verið hraungjóta sem hafi verið fyllt uppí með fjörusandi.___ 

Mögulegt er að sjá stoðvegg í suð-austur horni garðsins.________________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

____________ 
Staðsetning gagnvart byggingum: __Kirkjugarðurinn stendur á frekar miklu_ 

flatlendi en kirkjan stendur í garðinum norðan vð greftrunarreitinn._ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_______________________________ 

Er skuggamyndun í garðinum sem skaðar gæði hans? ___Lítil sem engin__ 

skuggamyndun er í garðinum. ____________________________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_______________________________ 
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Grunn aðbúnaður  
Aðstaða: 0 stig fyrir að eftirfarandi sé ekki til staðar. 1 stig fyrir að eftirfarandi 

sé til staðar. 2 stig fyrir að eftirfarandi sé í góðu ástandi, vel við haldið, eða 

annað sem sýnir umhyggju.  (Mest 10 stig)  

 

Girðing / afmörkun umhverfis garðinn 0 (   ).  1 (   ).  2 ( x). 

Sáluhlið  0 (   ).  1 (   ).  2 ( x). 

Aðgangur að vatni  0 ( x).  1 (   ).  2 (   ). 

Ruslakassar  0 (   ).  1 ( x).  2 (   ). 

Safnkassar (lífrænn úrgangur) 0 ( x).  1 (   ).  2 (   ). 

 

Heildarstig _______5____af 10 

 

Lýsing: 0 stig fyrir að eftirfarandi sé ekki til staðar. 1 stig fyrir að eftirfarandi 

sé til staðar. 2 stig fyrir að eftirfarandi sé í góðu ástandi, vel við haldið, eða 

annað sem sýnir umhyggju. (Mest 8 stig) 

Lýsing á bílastæði 0 ( x).  1 (   ).  2 (   ). 

Lýsing á göngustígum 0 ( x).  1 (   ).  2 (   ). 

Lýsing í kirkjugarði  0 ( x).  1 (   ).  2 (   ). 

Aðgengi í rafmagnstengi 0 (   ).  1 (   ).  2 ( x). 

 

Heildarstig _____2_______af 8 

 

Aðgengi og bílastæði 
Aðgengi: 0 stig fyrir að eftirfarandi sé ekki til staðar. 1 stig fyrir að eftirfarandi 

sé til staðar. 2 stig fyrir að eftirfarandi sé í góðu ástandi, vel við haldið, eða 

annað sem sýnir umhyggju. (Mest 8 stig) 

Aðgengi gangandi vegfarenda í og um kirkjugarðinn 0 (   ).  1 ( x).  2 (   ). 

Hvernig er aðgengi hreyfihamlaðra í og um garðinn 0 ( x).  1 (   ).  2 (   ). 

Hvernig er aðgengi ökutækja inní garðinn 0 (   ).  1 ( x).  2 (   ). 

Aðgengi tækja um greftrunarsvæði  0 (   ).  1 ( x).  2 (   ). 
 

Heildarstig _______3_____af 8 
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Stígar: (Mest 4 stig) 

Efni í stígum  gras ( x) 0 st. Möl (   ) 1 st. Malbik / annað hart efni (   ) 2 st. 

Breidd stíga Engir stígar (   ) 0 st. Stígar<1,5m ( x) 1 st, Stigar>1,5m (   ) 2 st. 

 

Heildar stig ______1______af 4 

 
Bílastæði: 0 stig fyrir að eftirfarandi sé ekki til staðar. 1 stig fyrir að 

eftirfarandi sé til staðar. 2 stig fyrir að eftirfarandi sé í góðu ástandi, vel við 

haldið, eða annað sem sýnir umhyggju. (Mest 4 stig)  

Almenn bílastæði  0 (   ).  1 (   ).  2 ( x). 

Bílastæði fyrir fatlaða 0 (   ).  1 ( x).  2 (   ). 

 

Heildarstig ______3______af 4 

 

Gróður og útivera 
Gróður: 0 stig fyrir að eftirfarandi sé ekki til staðar. 1 stig fyrir að eftirfarandi 

sé til staðar. 2 stig fyrir að eftirfarandi sé í góðu ástandi, vel við haldið, eða 

annað sem sýnir umhyggju. (Mest 6 stig) 

Markviss gróðurnotkun (skjólbelti, blómabeð) 0 ( x).  1 (   ).  2 (   ). 

Viðhald á gróðri 0 (   ).  1 ( x).  2 (   ). 

Vihald á leiðum 0 (   ).  1 ( x).  2 (   ). 

 

Heildarstig ______2______af 6 

 

Önnur not: 0 stig fyrir að eftirfarandi sé ekki til staðar. 1 stig fyrir að 

eftirfarandi sé til staðar. 2 stig fyrir að eftirfarandi sé í góðu ástandi, vel við 

haldið, eða annað sem sýnir umhyggju. (Mest 6 stig) 

Svæði aðlagað fyrir gesti og önnur not en greftrun 0 ( x).  1 (   ).  2 (   ). 

Dvalarsvæði með bekkjum 0 ( x).  1 (   ).  2 (   ). 

Minnismerki 0 ( x).  1 (   ).  2 (   ). 

 

Heildarstig ______0______af 6 
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Heildarmat á  aðstæðum  

 

 

  

 

Heildarmat. (lýsing í orðum) Heildarásýnd svæðis, kostir og gallar, upplifun 

þess sem gerir matið. ___Garðurinn er mjög snyrtilegur og almennt fallegur.  

Kirkjugarðurinn er innan friðlands og stendur við friðaða kirkju._____________  

Veggurinn umhverfis kirkjuna er einkar vel gerður og fallegur en því miður____ 

er__hætt við að torfið sem er ofaná honum brenni í þurrkum.______________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
Heildar stigagjöf St. ___16____af 46 
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Viðauki 1.6 Setbergkirkjugarður, Gátlisti 

 

 

 

 

Upplýsingar um kirkjugarð. 
Nafn kirkjugarðs? ___Setbergskirkjugarður________ 

Nafn sóknar  ___Setbergssókn______________ 

Sveitarfélag ___Eyrarsveit_(Grundarfjörður)___ 

Hvar er kirkjan staðsett?  Í (   ) /við (   )/ fjarri ( x) - kirkjugarði  

Er áhaldahús eða þjónustuhús við kirkjugarð  Já. ( x) Nei (   ) 

Vígsla garðs?   Ár._________ 

Stærð garðs  _2570____m2 

Kistugrafir Fjö. __321___ 

Duftgrafir  Fjö. _____0__ 

Fjöldi íbúa í sókn Fjö. __954___ 

Áætlaður fjöldi óráðstafaðra leiða Fjö. ___336__ 

Fjöldi greftrana á ári Fjö. ___3.8___ 

 

Er skipulagsuppdráttur til staðar Já.( x) Nei (   ) 

Eru uppdrættir og teikningar af leiðum til staðar Já.( x) Nei (   ) 

 

Dags._14/03/2010__

____________ 

Matstaki._Smári Jónas 

______ 

Athugasemdir:___________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

___________________ 
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Sérkenni í umhverfi, mótun að landslagi 
  

Hefur náttúrulegt umhverfi fengið að halda sér? -að litlu leyti.  Já.( x) Nei (   )     

 -að miklu leyti. Já.(   ) Nei (   )     

 -að öllu leyti Já.(   ) Nei (   ) 

   

 Merktu við eitt af áðurnefndu   

Ef náttúrulegt umhverfi hefur ekki fengið að halda sér að öllu leyti hvað hefur 

verið gert? (jafnað, fyllt með aðkeyrðu efni, gerðar tröppur, stoðveggir hlaðnir 

steyptir, annað): __Garðurinn er byggður að miklu leyti upp á____________ 

jarðvegsuppbyggingu. Garðurinn er nær alveg sléttur í dag.______________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

____________ Staðsetning gagnvart byggingum: __Garðurinn er frístandandi og 

stendur___ fjarri öðrum byggingum. Það er lágreist áhaldahús og klukkuturn 

í garðinum.____________________________________________________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

____________________ 
Er skuggamyndun í garðinum sem skaðar gæði hans? ___Nei það er engin 

skuggamyndun. Garðurinn stendur í austurhlíð fjarðarins sem gæti þýtt____ 

skugga að morgni______________________________________________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_________________________ 
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Grunn aðbúnaður  
Aðstaða: 0 stig fyrir að eftirfarandi sé ekki til staðar. 1 stig fyrir að eftirfarandi 

sé til staðar. 2 stig fyrir að eftirfarandi sé í góðu ástandi, vel við haldið, eða 

annað sem sýnir umhyggju.  (Mest 10 stig)  

 

Girðing / afmörkun umhverfis garðinn 0 (   ).  1 (   ).  2 ( x). 

Sáluhlið  0 (   ).  1 ( x).  2 (   ). 

Aðgangur að vatni  0 (   ).  1 ( x).  2 (   ). 

Ruslakassar  0 (   ).  1 (   ).  2 ( x). 

Safnkassar (lífrænn úrgangur) 0 (   ).  1 (   ).  2 ( x). 

 

Heildarstig ______8_____af 10 

 

Lýsing: 0 stig fyrir að eftirfarandi sé ekki til staðar. 1 stig fyrir að eftirfarandi 

sé til staðar. 2 stig fyrir að eftirfarandi sé í góðu ástandi, vel við haldið, eða 

annað sem sýnir umhyggju. (Mest 8 stig) 

Lýsing á bílastæði 0 ( x).  1 (   ).  2 (   ). 

Lýsing á göngustígum 0 ( x).  1 (   ).  2 (   ). 

Lýsing í kirkjugarði 0 ( x).  1 (   ).  2 (   ). 

Aðgengi í rafmagnstengi 0 (   ).  1 (   ).  2 ( x). 

 

Heildarstig _______2_____af 8 

 

Aðgengi og bílastæði 
Aðgengi: 0 stig fyrir að eftirfarandi sé ekki til staðar. 1 stig fyrir að eftirfarandi 

sé til staðar. 2 stig fyrir að eftirfarandi sé í góðu ástandi, vel við haldið, eða 

annað sem sýnir umhyggju. (Mest 8 stig) 

Aðgengi gangandi vegfarenda í og um kirkjugarðinn 0 (   ).  1 (   ).  2 ( x). 

Hvernig er aðgengi hreyfihamlaðra í og um garðinn 0 (   ).  1 ( x).  2 (   ). 

Hvernig er aðgengi ökutækja inní garðinn 0 (   ).  1 ( x).  2 (   ). 

Aðgengi tækja um greftrunarsvæði  0 (   ).  1 (   ).  2 ( x). 
 

Heildarstig _______6_____af 8 
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Stígar: (Mest 4 stig) 

Efni í stígum  gras (   ) 0 st. Möl ( x) 1 st. Malbik / annað hart efni (   ) 2 st. 

Breidd stíga  Engir stígar (   ) 0 st. Stígar<1,5m (   ) 1 st, Stigar>1,5m ( x) 2 st. 

 

Heildarstig ______3______af 4 

 
Bílastæði: 0 stig fyrir að eftirfarandi sé ekki til staðar. 1 stig fyrir að 

eftirfarandi sé til staðar. 2 stig fyrir að eftirfarandi sé í góðu ástandi, vel við 

haldið, eða annað sem sýnir umhyggju. (Mest 4 stig)  

Almenn bílastæði  0 ( x).  1 (   ).  2 (   ). 

Bílastæði fyrir fatlaða 0 ( x).  1 (   ).  2 (   ). 

 

Heildarstig ______0______af 4 

 

Gróður og útivera 
Gróður: 0 stig fyrir að eftirfarandi sé ekki til staðar. 1 stig fyrir að eftirfarandi 

sé til staðar. 2 stig fyrir að eftirfarandi sé í góðu ástandi, vel við haldið, eða 

annað sem sýnir umhyggju. (Mest 6 stig) 

Markviss gróðurnotkun (skjólbelti, blómabeð) 0 (   ).  1 ( x).  2 (   ). 

Viðhald á gróðri 0 (   ).  1 ( x).  2 (   ). 

Vihald á leiðum 0 (   ).  1 ( x).  2 (   ). 

 

Heildarstig _______3_____af 6 

 

Önnur not: 0 stig fyrir að eftirfarandi sé ekki til staðar. 1 stig fyrir að 

eftirfarandi sé til staðar. 2 stig fyrir að eftirfarandi sé í góðu ástandi, vel við 

haldið, eða annað sem sýnir umhyggju. (Mest 6 stig) 

Svæði aðlagað fyrir gesti og önnur not en greftrun 0 (   ).  1 ( x).  2 (   ). 

Dvalarsvæði með bekkjum 0 ( x).  1 (   ).  2 (   ). 

Minnismerki 0 (   ).  1 ( x).  2 (   ). 

 

Heildarstig _______2_____af 6 
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Heildarmat á  aðstæðum  

 

 

Heildarmat. (lýsing í orðum) Heildarásýnd svæðis, kostir og gallar, upplifun 

þess sem gerir matið. Þetta er mjög fínn garður. Það eru yfirdrifið nóg af_____ 

rafmagnstengjum þótt þau mættu mögulega vera minna áberandi. Flest leiðin 

eru vel merkt .__________________________________________ 

Það er mjög gott stígakerfi og mölin í stígnum er nokuð stíf. _______________ 

Garðurinn er langt langt fyrir utan bæinn. ______________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Heildar stigagjöf St. ____24___af 46 
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Viðauki 1.7 Staðarstaðarkirkjugarður, Gátlisti 

 

 

 

 

Upplýsingar um kirkjugarð. 
Nafn kirkjugarðs? __Staðarstaðarkirkjugarður______ 

Nafn sóknar  __Staðastaðasókn_____________ 

Sveitarfélag __Snæfellsbær________________ 

Hvar er kirkjan staðsett?  Í (   ) /við ( x)/ fjarri (   ) - kirkjugarði  

Er áhaldahús eða þjónustuhús við kirkjugarð  Já. (   ) Nei ( x) 

Vígsla garðs?   Ár.__10. öld__ 

Stærð garðs  __3071___m2 

Kistugrafir Fjö. ________ 

Duftgrafir  Fjö. ________ 

Fjöldi íbúa í sókn Fjö. __74____ 

Áætlaður fjöldi óráðstafaðra leiða Fjö. ________ 

Fjöldi greftrana á ári Fjö. __0.3____ 

 

Er skipulagsuppdráttur til staðar Já.(   ) Nei ( x) 

Eru uppdrættir og teikningar af leiðum til staðar Já.( x) Nei (   ) 

 

Dags._13/03/2010__

____________ 

Matsmaður._Smári jónas 

lúðvíksson___________

_____ 

Athugasemdir:___________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

___________________ 
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Sérkenni í umhverfi, mótun að landslagi  
  

Hefur náttúrulegt umhverfi fengið að halda sér? -að litlu leyti.  Já.(   ) Nei (   )     

 -að miklu leyti. Já.(   ) Nei (   )     

 -að öllu leyti Já.( x) Nei (   ) 

   

 Merktu við eitt af áðurnefndu   

Ef náttúrulegt umhverfi hefur ekki fengið að halda sér að öllu leyti hvað hefur 

verið gert? (jafnað, fyllt með aðkeyrðu efni, gerðar tröppur, stoðveggir hlaðnir 

steyptir,annað): 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

______________ 

Staðsetning gagnvart byggingum: __Garðurinn stendur vestan við bæinn og 

kirkjuna ._____________________________________________________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

__________________ Er skuggamyndun í garðinum sem skaðar gæði hans? __Garðurinn stendur 

á  lítilli hæð og ekki mjög nálægt byggingum. Það er lítil skuggamyndun.___ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

________________________ 
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Grunn aðbúnaður  
Aðstaða: 0 stig fyrir að eftirfarandi sé ekki til staðar. 1 stig fyrir að eftirfarandi 

sé til staðar. 2 stig fyrir að eftirfarandi sé í góðu ástandi, vel við haldið, eða 

annað sem sýnir umhyggju.  (Mest 10 stig)  

 

Girðing / afmörkun umhverfis garðinn 0 (   ).  1 ( x).  2 (   ). 

Sáluhlið  0 (   ).  1 (   ).  2 ( x). 

Aðgangur að vatni  0 ( x).  1 (   ).  2 (   ). 

Ruslakassar  0 ( x).  1 (   ).  2 (   ). 

Safnkassar (lífrænn úrgangur) 0 ( x).  1 (   ).  2 (   ). 

 

Heildarstig ______3_____af 10 

 

Lýsing: 0 stig fyrir að eftirfarandi sé ekki til staðar. 1 stig fyrir að eftirfarandi 

sé til staðar. 2 stig fyrir að eftirfarandi sé í góðu ástandi, vel við haldið, eða 

annað sem sýnir umhyggju. (Mest 8 stig) 

Lýsing á bílastæði 0 ( x).  1 (   ).  2 (   ). 

Lýsing á göngustígum 0 ( x).  1 (   ).  2 (   ). 

Lýsing í kirkjugarði  0 ( x).  1 (   ).  2 (   ). 

Aðgengi í rafmagnstengi 0 (   ).  1 ( x).  2 (   ). 

 

Heildarstig ______1______af 8 

 

Aðgengi og bílastæði 
Aðgengi: 0 stig fyrir að eftirfarandi sé ekki til staðar. 1 stig fyrir að eftirfarandi 

sé til staðar. 2 stig fyrir að eftirfarandi sé í góðu ástandi, vel við haldið, eða 

annað sem sýnir umhyggju. (Mest 8 stig) 

Aðgengi gangandi vegfarenda í og um kirkjugarðinn 0 (   ).  1 ( x).  2 (   ). 

Hvernig er aðgengi hreyfihamlaðra í og um garðinn 0 ( x).  1 (   ).  2 (   ). 

Hvernig er aðgengi ökutækja inní garðinn 0 ( x).  1 (   ).  2 (   ). 

Aðgengi tækja um greftrunarsvæði  0 (   ).  1 ( x).  2 (   ). 
 

Heildarstig ________2____af 8 
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Stígar: (Mest 4 stig) 

Efni í stígum  gras ( x) 0 st. Möl (   ) 1 st. Malbik / annað hart efni (   ) 2 st. 

Breidd stíga  Engir stígar (   ) 0 st. Stígar<1,5m ( x) 1 st, Stigar>1,5m (   ) 2 st. 

 

Heildarstig ____1________af 4 

 
Bílastæði: 0 stig fyrir að eftirfarandi sé ekki til staðar. 1 stig fyrir að 

eftirfarandi sé til staðar. 2 stig fyrir að eftirfarandi sé í góðu ástandi, vel við 

haldið, eða annað sem sýnir umhyggju. (Mest 4 stig)  

Almenn bílastæði  0 (   ).  1 ( x).  2 (   ). 

Bílastæði fyrir fatlaða 0 ( x).  1 (   ).  2 (   ). 

 

Heildarstig ______1______af 4 

 

Gróður og útivera 
Gróður: 0 stig fyrir að eftirfarandi sé ekki til staðar. 1 stig fyrir að eftirfarandi 

sé til staðar. 2 stig fyrir að eftirfarandi sé í góðu ástandi, vel við haldið, eða 

annað sem sýnir umhyggju. (Mest 6 stig) 

Markviss gróðurnotkun (skjólbelti, blómabeð) 0 ( x).  1 (   ).  2 (   ). 

Viðhald á gróðri 0 (   ).  1 ( x).  2 (   ). 

Vihald á leiðum 0 (   ).  1 ( x).  2 (   ). 

 

Heildarstig ______2______af 6 

 

Önnur not: 0 stig fyrir að eftirfarandi sé ekki til staðar. 1 stig fyrir að 

eftirfarandi sé til staðar. 2 stig fyrir að eftirfarandi sé í góðu ástandi, vel við 

haldið, eða annað sem sýnir umhyggju. (Mest 6 stig) 

Svæði aðlagað fyrir gesti og önnur not en greftrun 0 ( x).  1 (   ).  2 (   ). 

Dvalarsvæði með bekkjum 0 ( x).  1 (   ).  2 (   ). 

Minnismerki 0 ( x).  1 (   ).  2 (   ). 

 

Heildarstig ______0______af 6 
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Heildarmat á  aðstæðum  

 

 

Heildarmat. (lýsing í orðum) Heildarásýnd svæðis, kostir og gallar, upplifun 

þess sem gerir matið. __Það er nýlegt og snyrtilegt sáluhlið í 

garðinum._Umhirðu í garðinum er þó ábótavant. ________________________ 

Garðurinn hefur verið sléttur á einhverjum tímapunkti og hefur misst mikinn 

sjarma_fyrir vikið.  Það er mjög skemmtilegt útsýni úr garðinum yfir 

mýrarnar._________   

Það er mikið pláss til þessa að ganga um en það er greinilega lítil regla á röðun 

leiða, Allavegana við inngang.________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Heildar stigagjöf St. ____10___af 46 
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Viðauki 1.8 Bjarnarhafnarkirkjugarður, Gátlisti 

 

 

 

 

Upplýsingar um kirkjugarð. 
Nafn kirkjugarðs? ___Bjarnarhafnarkirkjugarður_____ 

Nafn sóknar  ___Bjarnarhafnarsókn__________ 

Sveitarfélag ___Stykkishólmur______________ 

Hvar er kirkjan staðsett?  Í ( x) /við (   )/ fjarri (   ) - kirkjugarði  

Er áhaldahús eða þjónustuhús við kirkjugarð  Já. (   ) Nei ( x) 

Vígsla garðs?   Ár._12 öld___ 

Stærð garðs  ___1619__m2 

Kistugrafir Fjö. __46____ 

Duftgrafir  Fjö. ___0____ 

Fjöldi íbúa í sókn Fjö. __9_____ 

Áætlaður fjöldi óráðstafaðra leiða Fjö. ___26___ 

Fjöldi greftrana á ári Fjö. ___0.3___ 

 

Er skipulagsuppdráttur til staðar Já.( x) Nei (   ) 

Eru uppdrættir og teikningar af leiðum til staðar Já.( x) Nei (   ) 

 

Dags.__14/03/2010_

____________ 

Matsmaður._Smári jónas 

______ 

Athugasemdir:___________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

___________________ 
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Sérkenni í umhverfi, mótun að landslagi 
  

Hefur náttúrulegt umhverfi fengið að halda sér? -að litlu leyti.  Já.(   ) Nei (   )     

 -að miklu leyti. Já.(   ) Nei (   )     

 -að öllu leyti Já.( x) Nei (   ) 

   

 Merktu við eitt af áðurnefndu   

Ef náttúrulegt umhverfi hefur ekki fengið að halda sér að öllu leyti hvað hefur 

verið gert? (jafnað, fyllt með aðkeyrðu efni, gerðar tröppur, stoðveggir hlaðnir 

steyptir,annað): 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

______________ 

Staðsetning gagnvart byggingum: ____Garðurinn stendur austan við bæinn 

undan halla. Nokkuð langt er að bænum. ____________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

__________________ 
Er skuggamyndun í garðinum sem skaðar gæði hans? __Kirkjan stendur í 

miðju garðsins en hún er lág og lítil svo engin skuggamyndun er af henni.__ 

Garðurinn stendur nálægt fjalli í vestri og því getur verið skuggi síðla dags. 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

______________________________ 
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Grunn aðbúnaður  
Aðstaða: 0 stig fyrir að eftirfarandi sé ekki til staðar. 1 stig fyrir að eftirfarandi 

sé til staðar. 2 stig fyrir að eftirfarandi sé í góðu ástandi, vel við haldið, eða 

annað sem sýnir umhyggju.  (Mest 10 stig)  

 

Girðing / afmörkun umhverfis garðinn 0 (   ).  1 (   ).  2 ( x). 

Sáluhlið  0 (   ).  1 (   ).  2 ( x). 

Aðgangur að vatni  0 ( x).  1 (   ).  2 (   ). 

Ruslakassar  0 ( x).  1 (   ).  2 (   ). 

Safnkassar (lífrænn úrgangur) 0 ( x).  1 (   ).  2 (   ). 

 

Heildarstig ______4_____af 10 

 

Lýsing: 0 stig fyrir að eftirfarandi sé ekki til staðar. 1 stig fyrir að eftirfarandi 

sé til staðar. 2 stig fyrir að eftirfarandi sé í góðu ástandi, vel við haldið, eða 

annað sem sýnir umhyggju. (Mest 8 stig) 

Lýsing á bílastæði 0 ( x).  1 (   ).  2 (   ). 

Lýsing á göngustígum 0 ( x).  1 (   ).  2 (   ). 

Lýsing í kirkjugarði  0 ( x).  1 (   ).  2 (   ). 

Aðgengi í rafmagnstengi 0 ( x).  1 (   ).  2 (   ). 

 

Heildarstig ______0______af 8 

 

Aðgengi og bílastæði 
Aðgengi: 0 stig fyrir að eftirfarandi sé ekki til staðar. 1 stig fyrir að eftirfarandi 

sé til staðar. 2 stig fyrir að eftirfarandi sé í góðu ástandi, vel við haldið, eða 

annað sem sýnir umhyggju. (Mest 8 stig) 

Aðgengi gangandi vegfarenda í og um kirkjugarðinn 0 (   ).  1 ( x).  2 (   ). 

Hvernig er aðgengi hreyfihamlaðra í og um garðinn 0 ( x).  1 (   ).  2 (   ). 

Hvernig er aðgengi ökutækja inní garðinn 0 ( x).  1 (   ).  2 (   ). 

Aðgengi tækja um greftrunarsvæði  0 ( x).  1 (   ).  2 (   ). 
 

Heildarstig ______1______af 8 
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Stígar: (Mest 4 stig) 

Efni í stígum  gras ( x) 0 st. Möl (   ) 1 st. Malbik / annað hart efni (   ) 2 st. 

Breidd stíga  Engir stígar ( x) 0 st. Stígar<1,5m (   ) 1 st, Stigar>1,5m (   ) 2 st. 

 

Heildarstig ______0______af 4 

 
Bílastæði: 0 stig fyrir að eftirfarandi sé ekki til staðar. 1 stig fyrir að 

eftirfarandi sé til staðar. 2 stig fyrir að eftirfarandi sé í góðu ástandi, vel við 

haldið, eða annað sem sýnir umhyggju. (Mest 4 stig)  

Almenn bílastæði  0 (   ).  1 ( x).  2 (   ). 

Bílastæði fyrir fatlaða 0 ( x).  1 (   ).  2 (   ). 

 

Heildarstig ______1______af 4 

 

Gróður og útivera 
Gróður: 0 stig fyrir að eftirfarandi sé ekki til staðar. 1 stig fyrir að eftirfarandi 

sé til staðar. 2 stig fyrir að eftirfarandi sé í góðu ástandi, vel við haldið, eða 

annað sem sýnir umhyggju. (Mest 6 stig) 

Markviss gróðurnotkun (skjólbelti, blómabeð) 0 ( x).  1 (   ).  2 (   ). 

Viðhald á gróðri 0 (   ).  1 (   ).  2 ( x). 

Vihald á leiðum 0 (   ).  1 ( x).  2 (   ). 

 

Heildarstig _______3_____af 6 

 

Önnur not: 0 stig fyrir að eftirfarandi sé ekki til staðar. 1 stig fyrir að 

eftirfarandi sé til staðar. 2 stig fyrir að eftirfarandi sé í góðu ástandi, vel við 

haldið, eða annað sem sýnir umhyggju. (Mest 6 stig) 

Svæði aðlagað fyrir gesti og önnur not en greftrun 0 ( x).  1 (   ).  2 (   ). 

Dvalarsvæði með bekkjum 0 ( x).  1 (   ).  2 (   ). 

Minnismerki 0 ( x).  1 (   ).  2 (   ). 

 

Heildarstig _______0_____af 6 



 97 

Heildarmat á  aðstæðum  

 

 

 

Heildarmat. (lýsing í orðum) Heildarásýnd svæðis, kostir og gallar, upplifun 

þess sem gerir matið. __Kirkjugarðurinn við Bjarnarhöfn er mjög skemmtilegur. 

Garðurinn er augljóslega mjög gamall og viðhald er til fyrirmyndar. Öll umgjörð 

er til fyrirmyndar. _________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Heildar stigagjöf St. ___9____af 46 
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Viðauki 1.9 Helgafellskirkjugarður, Gátlisti 

 

 

 

 

Upplýsingar um kirkjugarð. 
Nafn kirkjugarðs? __Helgafellskirkjugarður_________ 

Nafn sóknar  __Helgafellssókn______________ 

Sveitarfélag __Stykkishólmur.______________ 

Hvar er kirkjan staðsett?  Í ( x) /við (   )/ fjarri (   ) - kirkjugarði  

Er áhaldahús eða þjónustuhús við kirkjugarð Já. (   ) Nei ( x) 

Vígsla garðs?   Ár.__1000___ 

Stærð garðs  _2129____m2 

Kistugrafir Fjö. _50+5___ 

Duftgrafir  Fjö. ________ 

Fjöldi íbúa í sókn Fjö. _44_____ 

Áætlaður fjöldi óráðstafaðra leiða Fjö. _70_____ 

Fjöldi greftrana á ári Fjö. _0.5_____ 

 

Er skipulagsuppdráttur til staðar Já.( x) Nei (   ) 

Eru uppdrættir og teikningar af leiðum til staðar Já.( x) Nei (   ) 

 

Dags.__14/03/2010_

____________ 

Matstaki._Smári Jónas 

______ 

Athugasemdir:___________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

___________________ 
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Sérkenni í umhverfi, mótun að landslagi 
  

Hefur náttúrulegt umhverfi fengið að halda sér? -að litlu leyti.  Já.( x) Nei (   )     

 -að miklu leyti. Já.(   ) Nei (   )     

 -að öllu leyti Já.(   ) Nei (   ) 

   

 Merktu við eitt af áðurnefndu   

Ef náttúrulegt umhverfi hefur ekki fengið að halda sér að öllu leyti hvað hefur 

verið gert? (jafnað, fyllt með aðkeyrðu efni, gerðar tröppur, stoðveggir hlaðnir 

steyptir, annað): __Garðurinn hefur verið mikið uppbyggður til að jafna út___ 

halla. Garðurinn er í miklum halla og er því má segja á 2 hæðum. Ekki var 

að sjá__ neinar  tröppur í garðinum.________________________________ 

 Byggðir hafa verið stoðveggir til þesa að styðja við aðfluttan jarðveg.______ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

____________ 

Staðsetning gagnvart byggingum: __Bærinn stendur norðvestan við_______ 

kirkjugarðinn. Kirkjan stendur inní kirkjugarðinum eilítið til 

norðurs.______________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________

_____________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_______________________ 

Er skuggamyndun í garðinum sem skaðar gæði hans? _____Garðurinn er í 

hlíð sem snýr til suðurs. Lítið er um skuggamyndun.____________________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

________________________ 
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Grunn aðbúnaður  
Aðstaða: 0 stig fyrir að eftirfarandi sé ekki til staðar. 1 stig fyrir að eftirfarandi 

sé til staðar. 2 stig fyrir að eftirfarandi sé í góðu ástandi, vel við haldið, eða 

annað sem sýnir umhyggju.  (Mest 10 stig)  

 

Girðing / afmörkun umhverfis garðinn 0 (   ).  1 (   ).  2 ( x). 

Sáluhlið  0 (   ).  1 (   ).  2 ( x). 

Aðgangur að vatni  0 ( x).  1 (   ).  2 (   ). 

Ruslakassar  0 ( x).  1 (   ).  2 (   ). 

Safnkassar (lífrænn úrgangur) 0 ( x).  1 (   ).  2 (   ). 

 

Heildarstig ______4_____af 10 

 

Lýsing: 0 stig fyrir að eftirfarandi sé ekki til staðar. 1 stig fyrir að eftirfarandi 

sé til staðar. 2 stig fyrir að eftirfarandi sé í góðu ástandi, vel við haldið, eða 

annað sem sýnir umhyggju. (Mest 8 stig) 

Lýsing á bílastæði 0 ( x).  1 (   ).  2 (   ). 

Lýsing á göngustígum 0 ( x).  1 (   ).  2 (   ). 

Lýsing í kirjugarði  0 (   ).  1 ( x).  2 (   ). 

Aðgengi í rafmagnstengi 0 (   ).  1 ( x).  2 (   ). 

 

Heildarstig ______2______af 8 

 

Aðgengi og bílastæði 
Aðgengi: 0 stig fyrir að eftirfarandi sé ekki til staðar. 1 stig fyrir að eftirfarandi 

sé til staðar. 2 stig fyrir að eftirfarandi sé í góðu ástandi, vel við haldið, eða 

annað sem sýnir umhyggju. (Mest 8 stig) 

Aðgengi gangandi vegfarenda í og um kirkjugarðinn 0 (   ).  1 ( x).  2 (   ). 

Hvernig er aðgengi hreyfihamlaðra í og um garðinn 0 ( x).  1 (   ).  2 (   ). 

Hvernig er aðgengi ökutækja inní garðinn 0 ( x).  1 (   ).  2 (   ). 

Aðgengi tækja um greftrunarsvæði  0 ( x).  1 (   ).  2 (   ). 
 

Heildarstig _____1_______af 8 
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Stígar: (Mest 4 stig) 

Efni í stígum  gras ( x) 0 st. Möl (   ) 1 st. Malbik / annað hart efni (   ) 2 st. 

Breidd stíga  Engir stígar ( x) 0 st. Stígar<1,5m (   ) 1 st, Stigar>1,5m (   ) 2 st. 

 

Heildarstig _______0_____af 4 

 
Bílastæði: 0 stig fyrir að eftirfarandi sé ekki til staðar. 1 stig fyrir að 

eftirfarandi sé til staðar. 2 stig fyrir að eftirfarandi sé í góðu ástandi, vel við 

haldið, eða annað sem sýnir umhyggju. (Mest 4 stig)  

Almenn bílastæði  0 (   ).  1 ( x).  2 (   ). 

Bílastæði fyrir fatlaða 0 ( x).  1 (   ).  2 (   ). 

 

Heildarstig ______1______af 4 

 

Gróður og útivera 
Gróður: 0 stig fyrir að eftirfarandi sé ekki til staðar. 1 stig fyrir að eftirfarandi 

sé til staðar. 2 stig fyrir að eftirfarandi sé í góðu ástandi, vel við haldið, eða 

annað sem sýnir umhyggju. (Mest 6 stig) 

Markviss gróðurnotkun (skjólbelti, blómabeð) 0 (   ).  1 ( x).  2 (   ). 

Viðhald á gróðri 0 (   ).  1 ( x).  2 (   ). 

Vihald á leiðum 0 (   ).  1 ( x).  2 (   ). 

 

Heildarstig ______3______af 6 

 

Önnur not: 0 stig fyrir að eftirfarandi sé ekki til staðar. 1 stig fyrir að 

eftirfarandi sé til staðar. 2 stig fyrir að eftirfarandi sé í góðu ástandi, vel við 

haldið, eða annað sem sýnir umhyggju. (Mest 6 stig) 

Svæði aðlagað fyrir gesti og önnur not en greftrun 0 ( x).  1 (   ).  2 (   ). 

Dvalarsvæði með bekkjum 0 (   ).  1 ( x).  2 (   ). 

Minnismerki 0 (   ).  1 ( x).  2 (   ). 

 

Heildarstig _______2_____af 6 
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Heildarmat á  aðstæðum  

 

Heildarmat. (lýsing í orðum) Heildarásýnd svæðis, kostir og gallar, upplifun 

þess sem gerir matið. ___Kirkjugarðurinn er mjög snyrtilegur  og________ 

skemmtilegur. Hann er staðsettur í fallegu og sólríku umhverfi._____________ 

 Kirkjan er falleg og hefur greinilega verið brúðkaup nýlega þar sem hvítir_____ 

borðar voru bundnir við handriðið.____________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
Heildar stigagjöf St. ____13___af 46 



 103 

Viðauki 1.10 Fáskrúðarbakkakirkjugarður, Gátlisti 

 

 

Upplýsingar um kirkjugarð. 
Nafn kirkjugarðs? ___Fáskrúðarbakkakirkjugarður __ 

Nafn sóknar  ___Fáskrúðarbakkasókn________ 

Sveitarfélag ___Snæfellsbær_______________ 

Hvar er kirkjan staðsett?  Í ( x) /við (   )/ fjarri (   ) - kirkjugarði  

Er áhaldahús eða þjónustuhús við kirkjugarð  Já. (   ) Nei ( x) 

Vígsla garðs?   Ár._1936____ 

Stærð garðs  _1191____m2 

Kistugrafir Fjö. __67____ 

Duftgrafir  Fjö. ___0____ 

Fjöldi íbúa í sókn Fjö. ___140__ 

Áætlaður fjöldi óráðstafaðra leiða Fjö. ___76___ 

Fjöldi greftrana á ári Fjö. ___0.7___ 

 

Er skipulagsuppdráttur til staðar Já.(   ) Nei ( x) 

Eru uppdrættir og teikningar af leiðum til staðar Já.( x) Nei (   ) 

 

Dags._13/03/2010___

___________ 

Matstaki._Smári Jónas_____ 
______ 

Athugasemdir:___________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

___________________ 
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Sérkenni í umhverfi, mótun að landslagi  
  

Hefur náttúrulegt umhverfi fengið að halda sér? -að litlu leyti.  Já.( x) Nei (   )     

 -að miklu leyti. Já.(   ) Nei (   )     

 -að öllu leyti Já.(   ) Nei (   ) 

   

 Merktu við eitt af áðurnefndu   

Ef náttúrulegt umhverfi hefur ekki fengið að halda sér að öllu leyti hvað hefur 

verið gert? (jafnað, fyllt með aðkeyrðu efni, gerðar tröppur, stoðveggir hlaðnir 

steyptir, annað): 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

______________ 

Staðsetning gagnvart byggingum: ____Kirkjan stendur norðan vð_________ 

kirkjugarðinn. Bærinn stendur norðvestan við kirkjuna. ________________ 

____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

___________________________ 
Er skuggamyndun í garðinum sem skaðar gæði hans? ____Engin 

skuggamyndun er í garðinum sem skaðar hann ______________________ 

____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

________________________ 
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Grunn aðbúnaður  
Aðstaða: 0 stig fyrir að eftirfarandi sé ekki til staðar. 1 stig fyrir að eftirfarandi 

sé til staðar. 2 stig fyrir að eftirfarandi sé í góðu ástandi, vel við haldið, eða 

annað sem sýnir umhyggju.  (Mest 10 stig)  

 

Girðing / afmörkun umhverfis garðinn 0 (   ).  1 (   ).  2 ( x). 

Sáluhlið  0 (   ).  1 (   ).  2 ( x). 

Aðgangur að vatni 0 ( x).  1 (   ).  2 (   ). 

Ruslakassar  0 ( x).  1 (   ).  2 (   ). 

Safnkassar (lífrænn úrgangur) 0 ( x).  1 (   ).  2 (   ). 

 

Heildarstig _____4______af 10 

 

Lýsing: 0 stig fyrir að eftirfarandi sé ekki til staðar. 1 stig fyrir að eftirfarandi 

sé til staðar. 2 stig fyrir að eftirfarandi sé í góðu ástandi, vel við haldið, eða 

annað sem sýnir umhyggju. (Mest 8 stig) 

Lýsing á bílastæði 0 ( x).  1 (   ).  2 (   ). 

Lýsing á göngustígum 0 ( x).  1 (   ).  2 (   ). 

Lýsing í kirkjugarði  0 ( x).  1 (   ).  2 (   ). 

Aðgengi í rafmagnstengi 0 (   ).  1 ( x).  2 (   ). 

 

Heildarstig ______1______af 8 

 

Aðgengi og bílastæði 
Aðgengi: 0 stig fyrir að eftirfarandi sé ekki til staðar. 1 stig fyrir að eftirfarandi 

sé til staðar. 2 stig fyrir að eftirfarandi sé í góðu ástandi, vel við haldið, eða 

annað sem sýnir umhyggju. (Mest 8 stig) 

Aðgengi gangandi vegfarenda í og um kirkjugarðinn 0 (   ).  1 ( x).  2 (   ). 

Hvernig er aðgengi hreyfihamlaðra í og um garðinn 0 ( x).  1 (   ).  2 (   ). 

Hvernig er aðgengi ökutækja inní garðinn 0 (   ).  1 ( x).  2 (   ). 

Aðgengi tækja um greftrunarsvæði  0 (   ).  1 ( x).  2 (   ). 
 

Heildarstig ______3______af 8 
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Stígar: (Mest 4 stig) 

Efni í stígum  gras ( x) 0 st. Möl (   ) 1 st. Malbik / annað hart efni (   ) 2 st. 

Breidd stíga  Engir stígar (   ) 0 st. Stígar<1,5m ( x) 1 st, Stigar>1,5m (   ) 2 st. 

 

Heildarstig ______1______af 4 

 
Bílastæði: 0 stig fyrir að eftirfarandi sé ekki til staðar. 1 stig fyrir að 

eftirfarandi sé til staðar. 2 stig fyrir að eftirfarandi sé í góðu ástandi, vel við 

haldið, eða annað sem sýnir umhyggju. (Mest 4 stig)  

Almenn bílastæði  0 (   ).  1 ( x).  2 (   ). 

Bílastæði fyrir fatlaða 0 ( x).  1 (   ).  2 (   ). 

 

Heildarstig ______1______af 4 

 

Gróður og útivera 
Gróður: 0 stig fyrir að eftirfarandi sé ekki til staðar. 1 stig fyrir að eftirfarandi 

sé til staðar. 2 stig fyrir að eftirfarandi sé í góðu ástandi, vel við haldið, eða 

annað sem sýnir umhyggju. (Mest 6 stig) 

Markviss gróðurnotkun (skjólbelti, blómabeð) 0 (   ).  1 ( x).  2 (   ). 

Viðhald á gróðri 0 (   ).  1 ( x).  2 (   ). 

Vihald á leiðum 0 (   ).  1 ( x).  2 (   ). 

 

Heildarstig _________3___af 6 

 

Önnur not: 0 stig fyrir að eftirfarandi sé ekki til staðar. 1 stig fyrir að 

eftirfarandi sé til staðar. 2 stig fyrir að eftirfarandi sé í góðu ástandi, vel við 

haldið, eða annað sem sýnir umhyggju. (Mest 6 stig) 

Svæði aðlagað fyrir gesti og önnur not en greftrun 0 ( x).  1 (   ).  2 (   ). 

Dvalarsvæði með bekkjum 0 ( x).  1 (   ).  2 (   ). 

Minnismerki 0 ( x).  1 (   ).  2 (   ). 

 

Heildarstig ______0______af 6 
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Heildarmat á  aðstæðum  

 

 

  

 

Heildarmat. (lýsing í orðum) Heildarásýnd svæðis, kostir og gallar, upplifun 

þess sem gerir matið. __Kirkjugarðurinn er snyrtilegur og ágætur til heimsókna. 

Kirkjugarðurinn er frekar opin og ber. _________________________________ 

Í garðinum er stór upplýstur kross. ___________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
Heildar stigagjöf St. ____13___af 46 
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Viðauki 1.11 Stykkishólmskirkjugarður, Gátlisti 

 

 

Upplýsingar um kirkjugarð. 
Nafn kirkjugarðs? ___Stykkishólmskirkjugarður_____ 

Nafn sóknar  ___Stykkishólmssókn___________ 

Sveitarfélag ___Stykkishólmur______________ 

Hvar er kirkjan staðsett?  Í (   ) /við (   )/ fjarri ( x) - kirkjugarði  

Er áhaldahús eða þjónustuhús við kirkjugarð Já. ( x) Nei (   ) 

Vígsla garðs?   Ár.___1921__ 

Stærð garðs  _4026____m2 

Kistugrafir Fjö. _625____ 

Duftgrafir  Fjö. ________ 

Fjöldi íbúa í sókn Fjö. __1149__ 

Áætlaður fjöldi óráðstafaðra leiða Fjö. ________ 

Fjöldi greftrana á ári Fjö. __8.9____ 

 

Er skipulagsuppdráttur til staðar Já.( x) Nei (   ) 

Eru uppdrættir og teikningar af leiðum til staðar Já.( x) Nei (   ) 

 

Dags.__14/03/2010__

___________ 

Matstaki._Smári Jónas_____ 

Athugasemdir:___________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

___________________ 
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Sérkenni í umhverfi, mótun að landslagi 
  

Hefur náttúrulegt umhverfi fengið að halda sér? -að litlu leyti.  Já.( x) Nei (   )     

 -að miklu leyti. Já.(   ) Nei (   )     

 -að öllu leyti Já.(   ) Nei (   ) 

   

 Merktu við eitt af áðurnefndu   

Ef náttúrulegt umhverfi hefur ekki fengið að halda sér að öllu leyti hvað hefur 

verið gert? (jafnað, fyllt með aðkeyrðu efni, gerðar tröppur, stoðveggir hlaðnir 

steyptir, annað): ___Garðurinn hefur verið mikið byggður upp og er 

aðlagaður umhverfi í kring með sterkum fláum. Garðurinn hallar lítillega á 

móti inngangi. _________________________________________________  

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

___________ 
Staðsetning gagnvart byggingum: ___Kirkjugarðurinn stendur í útjaðri 

bæjarins og hefur engar byggingar í kringum sig að undanskildum 

áhaldaskúr sem stendur sunnanmeginn í garðinum fyrir miðju. 

_________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

__________________________ 

Er skuggamyndun í garðinum sem skaðar gæði hans? ___ Engin 

skuggamyndun er í garðinum. ___________________________________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

________________________ 
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Grunn aðbúnaður  
Aðstaða: 0 stig fyrir að eftirfarandi sé ekki til staðar. 1 stig fyrir að eftirfarandi 

sé til staðar. 2 stig fyrir að eftirfarandi sé í góðu ástandi, vel við haldið, eða 

annað sem sýnir umhyggju.  (Mest 10 stig)  

 

Girðing / afmörkun umhverfis garðinn 0 (   ).  1 (   ).  2 ( x). 

Sáluhlið  0 (   ).  1 (   ).  2 ( x). 

Aðgangur að vatni 0 (   ).  1 ( x).  2 (   ). 

Ruslakassar  0 (   ).  1 ( x).  2 (   ). 

Safnkassar (lífrænn úrgangur) 0 ( x).  1 (   ).  2 (   ). 

 

Heildarstig ______6_____af 10 

 

Lýsing: 0 stig fyrir að eftirfarandi sé ekki til staðar. 1 stig fyrir að eftirfarandi 

sé til staðar. 2 stig fyrir að eftirfarandi sé í góðu ástandi, vel við haldið, eða 

annað sem sýnir umhyggju. (Mest 8 stig) 

Lýsing á bílastæði 0 ( x).  1 (   ).  2 (   ). 

Lýsing á göngustígum 0 (   ).  1 (   ).  2 ( x). 

Lýsing í kirkjugarði 0 (   ).  1 ( x).  2 (   ). 

Aðgengi í rafmagnstengi 0 (   ).  1 ( x).  2 (   ). 

 

Heildarstig ______4______af 8 

 

Aðgengi og bílastæði 
Aðgengi: 0 stig fyrir að eftirfarandi sé ekki til staðar. 1 stig fyrir að eftirfarandi 

sé til staðar. 2 stig fyrir að eftirfarandi sé í góðu ástandi, vel við haldið, eða 

annað sem sýnir umhyggju. (Mest 8 stig) 

Aðgengi gangandi vegfarenda í og um kirkjugarðinn 0 (   ).  1 ( x).  2 (   ). 

Hvernig er aðgengi hreyfihamlaðra í og um garðinn 0 (   ).  1 (   ).  2 ( x). 

Hvernig er aðgengi ökutækja inní garðinn 0 (   ).  1 ( x).  2 (   ). 

Aðgengi tækja um greftrunarsvæði  0 (   ).  1 (   ).  2 ( x). 
 

Heildarstig ______6______af 8 
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Stígar: (Mest 4 stig) 

Efni í stígum  gras (   ) 0 st. Möl (   ) 1 st. Malbik / annað hart efni ( x) 2 st. 

Breidd stíga  Engir stígar (   ) 0 st. Stígar<1,5m (   ) 1 st, Stigar>1,5m ( x) 2 st. 

 

Heildarstig _____4_______af 4 

 
Bílastæði: 0 stig fyrir að eftirfarandi sé ekki til staðar. 1 stig fyrir að 

eftirfarandi sé til staðar. 2 stig fyrir að eftirfarandi sé í góðu ástandi, vel við 

haldið, eða annað sem sýnir umhyggju. (Mest 4 stig)  

Almenn bílastæði  0 ( x).  1 (   ).  2 (   ). 

Bílastæði fyrir fatlaða 0 ( x).  1 (   ).  2 (   ). 

 

Heildarstig ______0______af 4 

 

Gróður og útivera 
Gróður: 0 stig fyrir að eftirfarandi sé ekki til staðar. 1 stig fyrir að eftirfarandi 

sé til staðar. 2 stig fyrir að eftirfarandi sé í góðu ástandi, vel við haldið, eða 

annað sem sýnir umhyggju. (Mest 6 stig) 

Markviss gróðurnotkun (skjólbelti, blómabeð) 0 (   ).  1 ( x).  2 (   ). 

Viðhald á gróðri 0 (   ).  1 ( x).  2 (   ). 

Vihald á leiðum 0 (   ).  1 ( x).  2 (   ). 

 

Heildarstig _______3_____af 6 

 

Önnur not: 0 stig fyrir að eftirfarandi sé ekki til staðar. 1 stig fyrir að 

eftirfarandi sé til staðar. 2 stig fyrir að eftirfarandi sé í góðu ástandi, vel við 

haldið, eða annað sem sýnir umhyggju. (Mest 6 stig) 

Svæði aðlagað fyrir gesti og önnur not en greftrun 0 ( x).  1 (   ).  2 (   ). 

Dvalarsvæði með bekkjum 0 (   ).  1 ( x).  2 (   ). 

Minnismerki 0 (   ).  1 ( x).  2 (   ). 

 

Heildarstig ______2______af 6 
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Heildarmat á  aðstæðum  

 

 

  

Heildarmat. (lýsing í orðum) Heildarásýnd svæðis, kostir og gallar, upplifun 

þess sem gerir matið. __Kirkjugarðurinn sjálfur er nokkurð snyrtilegur og 

skemmtilegur. Svæðið í kringum garðinn er  ekki ásættanlegt. 

Þjónustuvegurinn er drullusvað, það eru engin bílastæði og einfaldlega 

ósnyrtilegt 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

___ 

Heildar stigagjöf St. __25_____af 46 
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Viðauki 1.12 Miklaholtskirkjugarður, Gátlisti 

 

 

Upplýsingar um kirkjugarð. 
Nafn kirkjugarðs? __Miklaholtskirkjugarður_______ 

Nafn sóknar  __Fáskrúðarbakkasókn_________ 

Sveitarfélag __Eyja- og Miklaholtshreppur_____ 

Hvar er kirkjan staðsett?  Í ( x) /við (   )/ fjarri (   ) - kirkjugarði  

Er áhaldahús eða þjónustuhús við kirkjugarð  Já. (   ) Nei ( x) 

Vígsla garðs?   Ár._12öld____ 

Stærð garðs  ___1406__m2 

Kistugrafir Fjö. _94_____ 

Duftgrafir  Fjö. ________ 

Fjöldi íbúa í sókn Fjö. ________ 

Áætlaður fjöldi óráðstafaðra leiða Fjö. _48_____ 

Fjöldi greftrana á ári Fjö. _0______ 

 

Er skipulagsuppdráttur til staðar Já.(   ) Nei ( x) 

Eru uppdrættir og teikningar af leiðum til staðar Já.( x) Nei (   ) 

 

Dags._19/04/2010___

___________ 

Metandi._Smári jónas ____ 

Athugasemdir:___________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

___________________ 
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Sérkenni í umhverfi, mótun að landslagi 
  

Hefur náttúrulegt umhverfi fengið að halda sér? -að litlu leyti.  Já.(   ) Nei (   )     

 -að miklu leyti. Já.(   ) Nei (   )     

 -að öllu leyti Já.( x) Nei (   ) 

   

 Merktu við eitt af áðurnefndu   

Ef náttúrulegt umhverfi hefur ekki fengið að halda sér að öllu leyti hvað hefur 

verið gert? (jafnað, fyllt með aðkeyrðu efni, gerðar tröppur, stoðveggir hlaðnir 

steyptir,annað): 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

______________ 

Staðsetning gagnvart byggingum: __Kirkjan stendur í kirkjugarðinum. 

Útihúsin standa austan við kirkjugarðinn. Bæjarhús stendur suðvestan við 

kirkjugarð.____________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

__________________ 
Er skuggamyndun í garðinum sem skaðar gæði hans? __Kirkja myndar 

skugga.______________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

___________________________ 
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Grunn aðbúnaður  
Aðstaða: 0 stig fyrir að eftirfarandi sé ekki til staðar. 1 stig fyrir að eftirfarandi 

sé til staðar. 2 stig fyrir að eftirfarandi sé í góðu ástandi, vel við haldið, eða 

annað sem sýnir umhyggju.  (Mest 10 stig)  

 

Girðing / afmörkun umhverfis garðinn 0 (   ).  1 (   ).  2 ( x). 

Sáluhlið  0 (   ).  1 ( x).  2 (   ). 

Aðgangur að vatni 0 ( x).  1 (   ).  2 (   ). 

Ruslakassar  0 ( x).  1 (   ).  2 (   ). 

Safnkassar (lífrænn úrgangur) 0 ( x).  1 (   ).  2 (   ). 

 

Heildarstig ____3_______af 10 

 

Lýsing: 0 stig fyrir að eftirfarandi sé ekki til staðar. 1 stig fyrir að eftirfarandi 

sé til staðar. 2 stig fyrir að eftirfarandi sé í góðu ástandi, vel við haldið, eða 

annað sem sýnir umhyggju. (Mest 8 stig) 

Lýsing á bílastæði 0 ( x).  1 (   ).  2 (   ). 

Lýsing á göngustígum 0 ( x).  1 (   ).  2 (   ). 

Lýsing í kirkjugarði  0 ( x).  1 (   ).  2 (   ). 

Aðgengi í rafmagnstengi 0 ( x).  1 (   ).  2 (   ). 

 

Heildarstig ______0______af 8 

 

Aðgengi og bílastæði 
Aðgengi: 0 stig fyrir að eftirfarandi sé ekki til staðar. 1 stig fyrir að eftirfarandi 

sé til staðar. 2 stig fyrir að eftirfarandi sé í góðu ástandi, vel við haldið, eða 

annað sem sýnir umhyggju. (Mest 8 stig) 

Aðgengi gangandi vegfarenda í og um kirkjugarðinn 0 (   ).  1 ( x).  2 (   ). 

Hvernig er aðgengi hreyfihamlaðra í og um garðinn 0 ( x).  1 (   ).  2 (   ). 

Hvernig er aðgengi ökutækja inní garðinn 0 ( x).  1 (   ).  2 (   ). 

Aðgengi tækja um greftrunarsvæði  0 ( x).  1 (   ).  2 (   ). 
 

Heildarstig ______1______af 8 
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Stígar: (Mest 4 stig) 

Efni í stígum  gras ( x) 0 st. Möl (   ) 1 st. Malbik / annað hart efni (   ) 2 st. 

Breidd stíga  Engir stígar ( x) 0 st. Stígar<1,5m (   ) 1 st, Stigar>1,5m (   ) 2 st. 

 

Heildarstig ____0_______af 4 

 
Bílastæði: 0 stig fyrir að eftirfarandi sé ekki til staðar. 1 stig fyrir að 

eftirfarandi sé til staðar. 2 stig fyrir að eftirfarandi sé í góðu ástandi, vel við 

haldið, eða annað sem sýnir umhyggju. (Mest 4 stig)  

Almenn bílastæði  0 (   ).  1 ( x).  2 (   ). 

Bílastæði fyrir fatlaða 0 ( x).  1 (   ).  2 (   ). 

 

Heildarstig ____1_______af 4 

 

Gróður og útivera 
Gróður: 0 stig fyrir að eftirfarandi sé ekki til staðar. 1 stig fyrir að eftirfarandi 

sé til staðar. 2 stig fyrir að eftirfarandi sé í góðu ástandi, vel við haldið, eða 

annað sem sýnir umhyggju. (Mest 6 stig) 

Markviss gróðurnotkun (skjólbelti, blómabeð) 0 ( x).  1 (   ).  2 (   ). 

Viðhald á gróðri 0 (   ).  1 ( x).  2 (   ). 

Vihald á leiðum 0 (   ).  1 ( x).  2 (   ). 

 

Heildarstig ______2_____af 6 

 

Önnur not: 0 stig fyrir að eftirfarandi sé ekki til staðar. 1 stig fyrir að 

eftirfarandi sé til staðar. 2 stig fyrir að eftirfarandi sé í góðu ástandi, vel við 

haldið, eða annað sem sýnir umhyggju. (Mest 6 stig) 

Svæði aðlagað fyrir gesti og önnur not en greftrun 0 ( x).  1 (   ).  2 (   ). 

Dvalarsvæði með bekkjum 0 ( x).  1 (   ).  2 (   ). 

Minnismerki 0 ( x).  1 (   ).  2 (   ). 

 

Heildarstig ______0_____af 6 
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Heildarmat á  aðstæðum  

 

 

  

Heildarmat. (lýsing í orðum) Heildarásýnd svæðis, kostir og gallar, upplifun 

þess sem gerir matið. __Kirkjugarðurinn er gamall.______________________  

Hann er í hinum gamla stíl þar sem ekkert skipulagt pláss er milli leiða. Ekki var 

að sjá neina lýsingu eða rafmagnstengi þó að á einhverjum tímapunkti hafi__ 

verið rafmagsgirðing í kringum garðinn._______________________________ 

Núverandi girðing í kringum garðinn er af sömu gerð og girðingin í kringum___ 

Fáskrúðarbakkakirkjugarð._________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Heildar stigagjöf St. _____7___af 46 
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Viðauki 1.13 Rauðamelskirkjugarður, Gátlisti 

 

 

Upplýsingar um kirkjugarð. 
Nafn kirkjugarðs? __Rauðamelskirkjugarður_______ 

Nafnsóknar                                                  __Kolbeinsstaðarsókn__________ 

Sveitarfélag __Eyja og Miklaholtshreppur _____ 

Hvar er kirkjan staðsett?  Í (   ) /við ( x)/ fjarri (   ) - kirkjugarði  

Er áhaldahús eða þjónustuhús við kirkjugarð Já. (   ) Nei ( x) 

Vígsla garðs?   Ár.__1570___ 

Stærð garðs  __210____m2 

Kistugrafir Fjö. __22____ 

Duftgrafir  Fjö. ________ 

Fjöldi íbúa í sókn Fjö. ________ 

Áætlaður fjöldi óráðstafaðra leiða Fjö. __41____ 

Fjöldi greftrana á ári Fjö. __0.1____ 

 

Er skipulagsuppdráttur til staðar Já.( x) Nei (   ) 

Eru uppdrættir og teikningar af leiðum til staðar Já.( x) Nei (   ) 

 

Dags.__19/04/2010__

___________ 
Metandi._Smári 

Jónas____ 

Athugasemdir:___________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

___________________ 
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Sérkenni í umhverfi, mótun að landslagi 
  

Hefur náttúrulegt umhverfi fengið að halda sér? -að litlu leyti.  Já.(   ) Nei (   )     

 -að miklu leyti. Já.(   ) Nei (   )     

 -að öllu leyti Já.( x) Nei (   ) 

   

 Merktu við eitt af áðurnefndu   

Ef náttúrulegt umhverfi hefur ekki fengið að halda sér að öllu leyti hvað hefur 

verið gert? (jafnað, fyllt með aðkeyrðu efni, gerðar tröppur, stoðveggir hlaðnir 

steyptir, annað): ____Kirkjan sjálf stendur á fallegu svæði þar sem _______ 

uppfyllingar og  stoðveggir eru notaðir. ______________________________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

__________ 

Staðsetning gagnvart byggingum: ___Kirkjugarðurinn stendur vestan við 

kirkju og bæjarhús. _____________________________________________ 

Bæjarhús eru í niðurníðslu og eru í eyði. ____________________________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________ Er skuggamyndun í garðinum sem skaðar gæði hans? ______Engin_____ 

óæskileg skuggamyndun er í kirkjugarðinum. Stórt grenitré er í  _________ 

sunnanverðum kirkjugarðinum. ___________________________________ 

____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

__________________________ 
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Grunn aðbúnaður  
Aðstaða: 0 stig fyrir að eftirfarandi sé ekki til staðar. 1 stig fyrir að eftirfarandi 

sé til staðar. 2 stig fyrir að eftirfarandi sé í góðu ástandi, vel við haldið, eða 

annað sem sýnir umhyggju.  (Mest 10 stig)  

 

Girðing / afmörkun umhverfis garðinn 0 (   ).  1 ( x).  2 (   ). 

Sáluhlið  0 (   ).  1 ( x).  2 (   ). 

Aðgangur að vatni  0 ( x).  1 (   ).  2 (   ). 

Ruslakassar  0 ( x).  1 (   ).  2 (   ). 

Safnkassar (lífrænn úrgangur) 0 ( x).  1 (   ).  2 (   ). 

 

Heildarstig ______2_____af 10 

 

Lýsing: 0 stig fyrir að eftirfarandi sé ekki til staðar. 1 stig fyrir að eftirfarandi 

sé til staðar. 2 stig fyrir að eftirfarandi sé í góðu ástandi, vel við haldið, eða 

annað sem sýnir umhyggju. (Mest 8 stig) 

Lýsing á bílastæði 0 ( x).  1 (   ).  2 (   ). 

Lýsing á göngustígum 0 ( x).  1 (   ).  2 (   ). 

Lýsing í kirkjugarði 0 ( x).  1 (   ).  2 (   ). 

Aðgengi í rafmagnstengi 0 ( x).  1 (   ).  2 (   ). 

 

Heildarstig ______0______af 8 

 

Aðgengi og bílastæði 
Aðgengi: 0 stig fyrir að eftirfarandi sé ekki til staðar. 1 stig fyrir að eftirfarandi 

sé til staðar. 2 stig fyrir að eftirfarandi sé í góðu ástandi, vel við haldið, eða 

annað sem sýnir umhyggju. (Mest 8 stig) 

Aðgengi gangandi vegfarenda í og um kirkjugarðinn 0 (   ).  1 ( x).  2 (   ). 

Hvernig er aðgengi hreyfihamlaðra í og um garðinn 0 ( x).  1 (   ).  2 (   ). 

Hvernig er aðgengi ökutækja inní garðinn 0 ( x).  1 (   ).  2 (   ). 

Aðgengi tækja um greftrunarsvæði  0 (   ).  1 ( x).  2 (   ). 
 

Heildarstig ________2____af 8 
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Stígar: (Mest 4 stig) 

Efni í stígum  gras ( x) 0 st. Möl (   ) 1 st. Malbik / annað hart efni (   ) 2 st. 

Breidd stíga  Engir stígar (   ) 0 st. Stígar<1,5m ( x) 1 st, Stigar>1,5m (   ) 2 st. 

 

Heildarstig ______1_____af 4 

 
Bílastæði: 0 stig fyrir að eftirfarandi sé ekki til staðar. 1 stig fyrir að 

eftirfarandi sé til staðar. 2 stig fyrir að eftirfarandi sé í góðu ástandi, vel við 

haldið, eða annað sem sýnir umhyggju. (Mest 4 stig)  

Almenn bílastæði  0 ( x).  1 (   ).  2 (   ). 

Bílastæði fyrir fatlaða 0 ( x).  1 (   ).  2 (   ). 

 

Heildarstig _____x______af 4 

 

Gróður og útivera 
Gróður: 0 stig fyrir að eftirfarandi sé ekki til staðar. 1 stig fyrir að eftirfarandi 

sé til staðar. 2 stig fyrir að eftirfarandi sé í góðu ástandi, vel við haldið, eða 

annað sem sýnir umhyggju. (Mest 6 stig) 

Markviss gróðurnotkun (skjólbelti, blómabeð) 0 ( x).  1 (   ).  2 (   ). 

Viðhald á gróðri 0 (   ).  1 (   ).  2 ( x). 

Vihald á leiðum 0 (   ).  1 ( x).  2 (   ). 

 

Heildarstig ______3_____af 6 

 

Önnur not: 0 stig fyrir að eftirfarandi sé ekki til staðar. 1 stig fyrir að 

eftirfarandi sé til staðar. 2 stig fyrir að eftirfarandi sé í góðu ástandi, vel við 

haldið, eða annað sem sýnir umhyggju. (Mest 6 stig) 

Svæði aðlagað fyrir gesti og önnur not en greftrun 0 ( x).  1 (   ).  2 (   ). 

Dvalarsvæði með bekkjum 0 ( x).  1 (   ).  2 (   ). 

Minnismerki 0 ( x).  1 (   ).  2 (   ). 

 

Heildarstig ______0______af 6 
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Heildarmat á  aðstæðum  

 

 

 

Heildarmat. (lýsing í orðum) Heildarásýnd svæðis, kostir og gallar, upplifun 

þess sem gerir matið. ___Kirkjugarðurinn er mjög lítill. Það er augljóst að mikil 

vinna hefur verið lögð í kirkjugarðinn við kirkjuna. Greftrunargarðurinn 

er_einfaldur og örsmár. Honum er vel haldið við svo prýði er af.____________ 

______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
Heildar stigagjöf St. _____9___af 46 
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Viðauki 1.14 Kolbeinsstaðarkirkjugarður, Gátlisti 

 

 

 

 

Upplýsingar um kirkjugarð. 
Nafn kirkjugarðs? __Kolbeinsstaðarkirkjugarður_____ 

Nafn sóknar  __Kolbeinsstaðarsókn__________ 

Sveitarfélag __Kolbeinsstaðahreppur________ 

Hvar er kirkjan staðsett?  Í ( x) /við (   )/ fjarri (   ) - kirkjugarði  

Er áhaldahús eða þjónustuhús við kirkjugarð  Já. (   ) Nei ( x) 

Vígsla garðs?   Ár.__10 öld.__ 

Stærð garðs  __1573___m2 

Kistugrafir Fjö. ________ 

Duftgrafir  Fjö. ________ 

Fjöldi íbúa í sókn Fjö. _104____ 

Áætlaður fjöldi óráðstafaðra leiða Fjö. ________ 

Fjöldi greftrana á ári Fjö. __1_____ 

 

Er skipulagsuppdráttur til staðar Já.( x) Nei (   ) 

Eru uppdrættir og teikningar af leiðum til staðar Já.( x) Nei (   ) 

 

Dags.__19/04/2010__

___________ 
Metandi._Smári 

jónas____ 

Athugasemdir:___________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

___________________ 
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Sérkenni í umhverfi, mótun að landslagi 
  

Hefur náttúrulegt umhverfi fengið að halda sér? -að litlu leyti.  Já.(   ) Nei (   )     

 -að miklu leyti. Já.(   ) Nei (   )     

 -að öllu leyti Já.( x) Nei (   ) 

   

 Merktu við eitt af áðurnefndu   

Ef náttúrulegt umhverfi hefur ekki fengið að halda sér að öllu leyti hvað hefur 

verið gert? (jafnað, fyllt með aðkeyrðu efni, gerðar tröppur, stoðveggir hlaðnir 

steyptir, annað): 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

______________ 

Staðsetning gagnvart byggingum: __Bæjarhús í niðurníðslu standa_______ 

suðvestan við kirkjugarð. ________________________________________ 

Kirkjan stendur norðarlega í garði. Grafið báðumegin við kirkju. __________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

____________________________________________________ 
Er skuggamyndun í garðinum sem skaðar gæði hans? __Kirkjan myndar 

skugga. ___________________________________________________ 

Ekki er að sjá að skuggi  af húsum nái inní garð. Staðsetning bæjarhúsa 

getur hinsvegar skapað skugga að vetri til þegar sól stendur lægra.  

_______ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

________________________ 
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Grunn aðbúnaður  
Aðstaða: 0 stig fyrir að eftirfarandi sé ekki til staðar. 1 stig fyrir að eftirfarandi 

sé til staðar. 2 stig fyrir að eftirfarandi sé í góðu ástandi, vel við haldið, eða 

annað sem sýnir umhyggju.  (Mest 10 stig)  

 

Girðing / afmörkun umhverfis garðinn 0 (   ).  1 ( x).  2 (   ). 

Sáluhlið  0 (   ).  1 (   ).  2 ( x). 

Aðgangur að vatni 0 ( x).  1 (   ).  2 (   ). 

Ruslakassar  0 ( x).  1 (   ).  2 (   ). 

Safnkassar (lífrænn úrgangur) 0 ( x).  1 (   ).  2 (   ). 

 

Heildarstig ______3_____af 10 

 

Lýsing: 0 stig fyrir að eftirfarandi sé ekki til staðar. 1 stig fyrir að eftirfarandi 

sé til staðar. 2 stig fyrir að eftirfarandi sé í góðu ástandi, vel við haldið, eða 

annað sem sýnir umhyggju. (Mest 8 stig) 

Lýsing á bílastæði 0 ( x).  1 (   ).  2 (   ). 

Lýsing á göngustígum 0 ( x).  1 (   ).  2 (   ). 

Lýsing í kirkjugarði  0 (   ).  1 ( x).  2 (   ). 

Aðgengi í rafmagnstengi 0 (   ).  1 ( x).  2 (   ). 

 

Heildarstig _______2_____af 8 

 

Aðgengi og bílastæði 
Aðgengi: 0 stig fyrir að eftirfarandi sé ekki til staðar. 1 stig fyrir að eftirfarandi 

sé til staðar. 2 stig fyrir að eftirfarandi sé í góðu ástandi, vel við haldið, eða 

annað sem sýnir umhyggju. (Mest 8 stig) 

Aðgengi gangandi vegfarenda í og um kirkjugarðinn 0 (   ).  1 ( x).  2 (   ). 

Hvernig er aðgengi hreyfihamlaðra í og um garðinn 0 ( x).  1 (   ).  2 (   ). 

Hvernig er aðgengi ökutækja inní garðinn 0 ( x).  1 (   ).  2 (   ). 

Aðgengi tækja um greftrunarsvæði  0 ( x).  1 (   ).  2 (   ). 
 

Heildarstig ______1______af 8 
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Stígar: (Mest 4 stig) 

Efni í stígum  gras ( x) 0 st. Möl (   ) 1 st. Malbik / annað hart efni (   ) 2 st. 

Breidd stíga  Engir stígar ( x) 0 st. Stígar<1,5m (   ) 1 st, Stigar>1,5m (   ) 2 st. 

 

Heildarstig _____0_______af 4 

 
Bílastæði: 0 stig fyrir að eftirfarandi sé ekki til staðar. 1 stig fyrir að 

eftirfarandi sé til staðar. 2 stig fyrir að eftirfarandi sé í góðu ástandi, vel við 

haldið, eða annað sem sýnir umhyggju. (Mest 4 stig)  

Almenn bílastæði  0 (   ).  1 ( x).  2 (   ). 

Bílastæði fyrir fatlaða 0 ( x).  1 (   ).  2 (   ). 

 

Heildarstig ___1_________af 4 

 

Gróður og útivera 
Gróður: 0 stig fyrir að eftirfarandi sé ekki til staðar. 1 stig fyrir að eftirfarandi 

sé til staðar. 2 stig fyrir að eftirfarandi sé í góðu ástandi, vel við haldið, eða 

annað sem sýnir umhyggju. (Mest 6 stig) 

Markviss gróðurnotkun (skjólbelti, blómabeð) 0 ( x).  1 (   ).  2 (   ). 

Viðhald á gróðri 0 (   ).  1 ( x).  2 (   ). 

Vihald á leiðum 0 (   ).  1 ( x).  2 (   ). 

 

Heildarstig _____2_______af 6 

 

Önnur not: 0 stig fyrir að eftirfarandi sé ekki til staðar. 1 stig fyrir að 

eftirfarandi sé til staðar. 2 stig fyrir að eftirfarandi sé í góðu ástandi, vel við 

haldið, eða annað sem sýnir umhyggju. (Mest 6 stig) 

Svæði aðlagað fyrir gesti og önnur not en greftrun 0 ( x).  1 (   ).  2 (   ). 

Dvalarsvæði með bekkjum 0 ( x).  1 (   ).  2 (   ). 

Minnismerki 0 ( x).  1 (   ).  2 (   ). 

 

Heildarstig _____0_______af 6 
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Heildarmat á  aðstæðum  

 

 

 

Heildarmat. (lýsing í orðum) Heildarásýnd svæðis, kostir og gallar, upplifun 

þess sem gerir matið. ____Kirkjugarðurinn er í sæmilegu standi.____________  

Girðing er farin að leggjast niður á einum stað en er enn gripheld. Falleg___ 

legstæði eru í garðinum en sum hver eru heldur íburðarmikil. Sum leiðin eru__ 

skökk og má rétta þau af.__________________________________________ 

I garðinum má sjá gamla legsteina og minnisvarða  enda er kirkjugarðurinn___ 

mjög gamall. ____________________________________________________ 

Kirkjan er opin og snyrtileg í alla staði. Ekkki er að sjá á gestabók að margt sé_ 

um manninn. ____________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

Heildar stigagjöf St. ____9____af 46 
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Viðauki 1.15 Tómur Gátlisti 

 

 

 

 

Upplýsingar um kirkjugarð. 
Nafn kirkjugarðs? ____________________________ 

Nafn sóknar  ____________________________ 

Sveitarfélag ____________________________ 

Hvar er kirkjan staðsett?  Í (   ) /við (   )/ fjarri (   ) - kirkjugarði  

Er áhaldahús eða þjónustuhús við kirkjugarð  Já. (   ) Nei (   ) 

Vígsla garðs?   Ár._________ 

Stærð garðs  _________m2 

Kistugrafir Fjö. ________ 

Duftgrafir  Fjö. ________ 

Fjöldi íbúa í sókn Fjö. ________ 

Áætlaður fjöldi óráðstafaðra leiða Fjö. ________ 

Fjöldi greftrana á ári Fjö. ________ 

 

Er skipulagsuppdráttur til staðar Já.(   ) Nei (   ) 

Eru uppdrættir og teikningar af leiðum til staðar Já.(   ) Nei (   ) 

 

Dags._____________

___ 
Metandi._____________ 

Athugasemdir:___________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

___________________ 
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Sérkenni í umhverfi, mótun að landslagi 
  

Hefur náttúrulegt umhverfi fengið að halda sér? -að litlu leyti.  Já.(   ) Nei (   )     

 -að miklu leyti. Já.(   ) Nei (   )     

 -að öllu leyti Já.(   ) Nei (   ) 

   

 Merktu við eitt af áðurnefndu   

Ef náttúrulegt umhverfi hefur ekki fengið að halda sér að öllu leyti hvað hefur 

verið gert? (jafnað, fyllt með aðkeyrðu efni, gerðar tröppur, stoðveggir hlaðnir 

steyptir, annað):________________________________________________  

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

______________ 

Staðsetning gagnvart byggingum: _______________________ __________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

____________________________________________________ 

Er skuggamyndun í garðinum sem skaðar gæði hans? __ _______ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

________________________ 
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Grunn aðbúnaður  
Aðstaða: 0 stig fyrir að eftirfarandi sé ekki til staðar. 1 stig fyrir að eftirfarandi 

sé til staðar. 2 stig fyrir að eftirfarandi sé í góðu ástandi, vel við haldið, eða 

annað sem sýnir umhyggju.  (Mest 10 stig)  

 

Girðing / afmörkun umhverfis garðinn 0 (   ).  1 (   ).  2 (   ). 

Sáluhlið  0 (   ).  1 (   ).  2 (   ). 

Aðgangur að vatni 0 (   ).  1 (   ).  2 (   ). 

Ruslakassar  0 (   ).  1 (   ).  2 (   ). 

Safnkassar (lífrænn úrgangur) 0 (   ).  1 (   ).  2 (   ). 

 

Heildarstig ____________af 10 

 

Lýsing: 0 stig fyrir að eftirfarandi sé ekki til staðar. 1 stig fyrir að eftirfarandi 

sé til staðar. 2 stig fyrir að eftirfarandi sé í góðu ástandi, vel við haldið, eða 

annað sem sýnir umhyggju. (Mest 8 stig) 

Lýsing á bílastæði 0 (   ).  1 (   ).  2 (   ). 

Lýsing á göngustígum 0 (   ).  1 (   ).  2 (   ). 

Lýsing í kirkjugarði  0 (   ).  1 (   ).  2 (   ). 

Aðgengi í rafmagnstengi 0 (   ).  1 (   ).  2 (   ). 

 

Heildarstig _____________af 8 

 

Aðgengi og bílastæði 
Aðgengi: 0 stig fyrir að eftirfarandi sé ekki til staðar. 1 stig fyrir að eftirfarandi 

sé til staðar. 2 stig fyrir að eftirfarandi sé í góðu ástandi, vel við haldið, eða 

annað sem sýnir umhyggju. (Mest 8 stig) 

Aðgengi gangandi vegfarenda í og um kirkjugarðinn 0 (   ).  1 (   ).  2 (   ). 

Hvernig er aðgengi hreyfihamlaðra í og um garðinn 0 (   ).  1 (   ).  2 (   ). 

Hvernig er aðgengi ökutækja inní garðinn 0 (   ).  1 (   ).  2 (   ). 

Aðgengi tækja um greftrunarsvæði  0 (   ).  1 (   ).  2 (   ). 
 

Heildarstig _____________af 8 
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Stígar: (Mest 4 stig) 

Efni í stígum  gras (   ) 0 st. Möl (   ) 1 st. Malbik / annað hart efni (   ) 2 st. 

Breidd stíga  Engir stígar (   ) 0 st. Stígar<1,5m (   ) 1 st, Stigar>1,5m (   ) 2 st. 

 

Heildarstig _____________af 4 

 
Bílastæði: 0 stig fyrir að eftirfarandi sé ekki til staðar. 1 stig fyrir að 

eftirfarandi sé til staðar. 2 stig fyrir að eftirfarandi sé í góðu ástandi, vel við 

haldið, eða annað sem sýnir umhyggju. (Mest 4 stig)  

Almenn bílastæði  0 (   ).  1 (   ).  2 (   ). 

Bílastæði fyrir fatlaða 0 (   ).  1 (   ).  2 (   ). 

 

Heildarstig _____________af 4 

 

Gróður og útivera 
Gróður: 0 stig fyrir að eftirfarandi sé ekki til staðar. 1 stig fyrir að eftirfarandi 

sé til staðar. 2 stig fyrir að eftirfarandi sé í góðu ástandi, vel við haldið, eða 

annað sem sýnir umhyggju. (Mest 6 stig) 

Markviss gróðurnotkun (skjólbelti, blómabeð) 0 (   ).  1 (   ).  2 (   ). 

Viðhald á gróðri 0 (   ).  1 (   ).  2 (   ). 

Vihald á leiðum 0 (   ).  1 (   ).  2 (   ). 

 

Heildarstig _____________af 6 

 

Önnur not: 0 stig fyrir að eftirfarandi sé ekki til staðar. 1 stig fyrir að 

eftirfarandi sé til staðar. 2 stig fyrir að eftirfarandi sé í góðu ástandi, vel við 

haldið, eða annað sem sýnir umhyggju. (Mest 6 stig) 

Svæði aðlagað fyrir gesti og önnur not en greftrun 0 (   ).  1 (   ).  2 (   ). 

Dvalarsvæði með bekkjum 0 (   ).  1 (   ).  2 (   ). 

Minnismerki 0 (   ).  1 (   ).  2 (   ). 

 

Heildarstig _____________af 6 
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Heildarmat á  aðstæðum  

 

 

 

Heildarmat. (lýsing í orðum) Heildarásýnd svæðis, kostir og gallar, upplifun 

þess sem gerir matið. _____________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

Heildar stigagjöf St. _________af 46 
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Viðauki 2.  Gröf 

 

 

hgh 


