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

af mér og að hún hefur hvorki að hluta né í heild verið lögð fram áður til hærri 

prófgráðu. 

 
 

                                                                 Jón Hámundur Marinósson 

. 
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Ágrip 
 
Hér verður leitast við að svara því, hvernig best sé að hanna aðkomu að Gásum með 

göngustíga kerfi og dvalarsvæðum þar sem tekið er tillit til mismunandi þarfa og krafna 

ferðafólks á öllum aldri. Til viðbótar að allar merkingar verði skýrar  og flæði göngustíga, 

auðveldi allt aðgengi að sögustöðum, náttúruupplifun og þjónustu á svæðinu. 

Mismunandi greininga aðferðir voru notaðar sem grunnforsendur sem síðan allt  

hönnunarferlið á seinni stigum hvílir á. 

  

Lykilorð:  Gásir, menningartengd ferðaþjónusta, lýðheilsa, útivist, fornleifar, miðaldahátíð. 
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1. Inngangur 

   1.1  Tilurð verkefnis 

Síðla hausts var farið í að finna sér verðugt útskriftar verkefni, og þá reynt að tvinna saman 

áhugasviðin, eins og eitthvað sögulegt og eitthvað þarft verkefni í tengslum við 

útivistarsvæði. Nokkrir staðir komu til greina, en í góðu samstarfi við leiðbeinanda minn 

Samson B. Harðarson þá völdum við verkefnið Gása í Eyjafirði sem er fornfrægur 

verslunarstaður sem til stendur að reyna að breyta í vinsælan ferðamannastað á næstu árum. 

Tilgangur með hönnunartillögu fyrir Gásasvæðið er að bjóða upp á hlýlegri aðkomu inn á 

svæðið, með góðum merkingum og þægilegu göngustígakerfi sem hentar öllum og tengir 

svæðið vel saman, sem þýðir  aukin gæði fyrir sögu- og  náttúruupplifun ásamt útivist. 

 

   1.2   Markmið 

Markmið verkefnis snýst um að gera hönnunartillögu, að hlýlegri aðkomu og göngustígakerfi 

með tillögu að dvalarsvæðum á svæðinu. Göngustígakerfið á að  taka tillit til, viðkvæms 

gróðurs og náttúru og að hluta aðgengis fyrir alla. Það þarf að geta þolað átroðning fjölda 

ferðamanna á álagstíma. Þá verður  gróður skjólbelti útbúið til að draga úr ríkjandi vindáttum 

og gæði útivistar aukin á svæðinu. 

 

Rannsóknarspurningar verkefnis:   

 

Er hægt að gera aðkomu á svæðið bæði hlýlegri og skilmerkilegri? 

 

Er hægt að setja upp göngustígakerfi þar sem aðgengi fyrir alla er haft að leiðarljósi.? 

 

Er hægt að tengja sögustaði svæðis þannig að auðvelt verði að ferðast á milli þeirra 

án  þess að viðkvæmum gróðri sé ógnað á  svæðinu? 

 

Er hægt að ganga þannig frá skjólgróðri, að hann verði í sögulegum anda svæðisins? 
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2. Efni og aðferðir 
 
      2.1  Vinnuferill 
Verkefnið um Gása var tekið í samráði við Samson B. Harðarson á haustmánuðum 2010, sem 

einnig var  leiðbeinandi verkefnis. Fjórir fundir voru haldnir þar sem farið var yfir 

framvinduna, markmiðin og bestu nálgun á verkið út frá göngustígakerfi um svæðið. 

Á tímabilinu var farið vettvangsferð til Gása þar sem ljósmyndir voru teknar af svæðinu og 

það skoðað. Tækifærið var notað í þeirri ferð til að gera landslagsgreiningar sem byggja á 

fræðum Kevin Lynch, Simon Bell og Patrick Grahn. Að auki var gerð veðurfarsgreining, 

hallagreining og SVÓT greining á svæðinu. Niðurstaða úr greiningarvinnu mynda grunn að 

hönnunarforsendum og var það lagt til grundvallar við hönnunartillögu svæðisins. 

 

      2.2  Gögn 
Gagnasöfnun hófst í desember mánuði 2010, þar sem útveguð voru gögn er tengdust 

verkefninu, t.d. gamlar blaðagreinar og skýrslur sem flestar fengust í gegnum vefinn. 

Grunnkort og loftmyndir fengust hjá Landmælingum Íslands, deiliskipulagsuppdrátt af Gásum 

fékk ég hjá Einar E. Sæmundsen sem hafði unnið ákveðna tillöguvinnu fyrir svæðið árið 2006  

og til frekari glöggvunar var aðalskipulags uppdráttur sóttur af vef  Hörgárbyggðar. Kristín 

Sóley Björnsdóttir kynningarstjóri Minjasafns Akureyrar og framkvæmdastýra miðaldahátíðar 

Gása sendi góðfúslega á mig viðskiptaáætlun 2007 um Gási sem ferðamannastað til framtíðar. 

Veðurstofa Íslands útbjó þrjár vindrósir, sem nýttust vel til að greina ríkjandi vindáttir  á 

Gásum. Þá var einnig rætt við umsjónarmenn Gása miðaldahátíðar, þau Beate Stormo og 

Helga Þórsson. Þá kynnti ég mér sérstaklega  sambærileg erlend svæði til að læra af þeim, 

eins og Birka svæðið í Svíþjóð og Middelaldercentret í Nyköbing Falster  Danmörk. 

Helstu  tölvuforrit er notuð voru við úrvinnslu texta og myndefnis voru Word, Microstation, 

Illustrator og Photoshop og kortasjár á vefnum eins og frá Landmælingum íslands og þjóðskrá 

Íslands. 
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   2.3   Aðferðir 

Hér á eftir kemur lýsing á þeim greiningaraðferðurm sem notaðar voru til þess að meta 

eiginleika svæðisins.  

 

Kevin Lynch rýmisgreining byggir á að skoða þætti í umhverfinu sem gætu haft áhrif á 

hönnunarvinnu á svæðinu. Aðferðin felst í að flokka og skilgreina eindir í umhverfinu og 

getur bæði verið notuð í borgarlandslagi,dreifbýli og úti í náttúrunni. Hér er aðferðinni beitt til 

að greina hindranir, heildstæð svæði og áhugaverð kennileiti á Gásum. Fimm áhrifaþættir eru 

lagðir til grundvallar leiðir, mót, skil, svæði og kennileiti. (Lynch, 1960) 

• Leiðir:         Umferðaæðar sem geta verið t.d. stígar,vegir og göngulínur. 

• Mót:            Þungamiðju punktar í svæði þar sem fólk hittist, einnig mikilvæg 

                                áhrifasvæði þar sem fólk safnast saman,mætist og þar sem hlutir gerast.  

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

• Svæði:         Eru svæði með sín eigin einkenni og svipmót. 

• Kennileiti:   Eru mikilvæg fyrir fólk  til að átta sig á umhverfi sínu og rata. 

 

Simon Bell sjóngreining er aðferð til myndgera landslag í grunnformin punkt.línu,flöt og 

rúmtak, bæði í tvívíðu (kort) og þrívíðu landslagi ( rými) Tilgangur þessarar aðferðafræði er 

að auka fagurfræðilega skynjun í umhverfinu og sjá hvernig grunnformin spila saman sem 

heild í umhverfinu. (Bell, 2004) 

 
Patrik Grahn eiginleikar útivistarsvæða er greiningaraðferð um það hvernig fólk notar 

græn svæði og er byggð á 8 grunneiginleikum grænna svæða. Fundin eru einkenni og 

eiginleikar svæða með þessari aðferð. Þessir eiginleikar eru eftirfarandi: Fyrst eru það  stór 

svæði sem skiptast í fyrsta lagi í hið villta, og síðan í öðru lagi í það gróskumikla og 

fjölskrúðuga, í þriðja lagi í það víðlenda og í fjórða lagi það friðsæla. Þá eru það minni 

svæðin sem skiptast í fimmta lagi í það opna (það almenna þar sem fólk mætist) og sjötta lagi 

það  leikvænlega (vettvangur ímyndaraflsins) í sjöunda lagi er  það skemmtilega (svæði til 

hátíðarhalda) og að lokum það áttunda, sem er menningarlega svæðið (Grahn, 1990). 
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Hallagreining var gerð, þar sem hið afmarkaða svæði er að hluta til aflíðandi og var 

nauðsynleg til að gera sér betur grein fyrir, hvernig t.d. stígar myndu leggjast á svæðinu og 

hvaða hindranir gætu mætt mismunandi hópum ferðamanna í samræmi við aðgengi fyrir alla. 

 

Andi staðar (Genus Loci)  Er tilfinning og upplifun. Andrúmsloft tiltekins staðar með 

einkenni, sem fyllir hann og myndar ástand staðarins (Pope, 2006). 

 

SVOT greining Dregur saman niðurstöður sem felast í að skoða styrkleika og veikleika, 

ógnir og tækifæri ákveðinna skilgreindra svæða og nær notkun á henni, aftur til sjöunda 

áratugs síðustu aldar. Aðferðinni er hægt að beita á á mismunandi hluti og  getur t.d. reynst 

vel við að sjá út eiginleika tiltekins landsvæðis (Humphrey, 2000-2011). 

 

3. Hönnunarsvæði 
 
      3.1  Afmörkun svæðis 

 
Kort  3.1  Staðsetning.                               Kort  3.2  Afmörkun Gásasvæðis fylgir að hluta deiliskipulagsreit  

                                                                                       svæðisins.           
                             

Gáseyri  er staðsett í Hörgárbyggð  norður af Akureyri (kort 3.1). framtíðarplön með svæðið  

eru að breyta því í sögutengdan ferðamannastað og útivistarsvæði og  því þarf að hanna 

svæðið með þá notkunarmöguleika að leiðarljósi. 
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      3.2  Staðhættir  
 

Um 10 ktn fyrir norðan Akureyri rennur Hörgá til sjávar. Skammt fyrir sunnan 

ósinn gengur allmikil eyri i sjó fram, er nú ber nafnið Gæsaeyri, dregið af 

bænum Gæsir, sem þar er skammt frá. Eldra nafn á þessari eyri er Toppeyri. 

Fyrir ofan eyrina tekur við leira, en upp af henni ásar. Grasivaxinn tangi 

gengur fram í leiruna. Á honum eru tættur hins forna kaupstaðar, er Gásir 

nefndust. Fremst á tanganum er klettur er Festarklettur heitir og skammt 

sunnan við sjálfa Toppeyrina gengur klettur í sjó fram, er nafnist Hvalklettur. 

Svo lítur helst út, að hin forna höfn hafi verið þar sem nú er leiran, og sá hluti 

Toppeyrinnar, sem er fyrir norðan hafi skapað gott hlé. Er líklegt að siglt hafi 

verið suður fyrir eyrina að Hvalkletti og síðan norður með ásunum að 

tanganum, þar sem verslunarstaðurinn stóð. I dag eru öll mannvirki að Gásum 

löngu vallgróin. Enn mótar þó vel fyrir þeim og augljóst að þarna hefur verið 

margt búða, enda herma sögur að þar hafi fyrrum mannmargt verið  

(Jónsson, 1981). 

  

 

 

 

Hér sýnir myndefnið bæði  Hörgárósa og 

Gásaeyri og sýnir líkur fyrir því að 

skipin hafi á sínum tíma siglt inn í 

höfnina og að verslunarstaðnum   

þar sem örin bendir  (Jónsson, 1981). 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mynd  3.1   Gásar, myndefni (Jónsson, 1981) 
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      3.2  Saga Gása 
. 

Samkvæmt eldri söguheimildum þá er talið að Gásakaupstaður hafi  fyrst byggst upp fyrir 

atbeina höfðingjans  Guðmundar dýra sem lagði niður Vaðlaþing sem var vorþingstaður 

héraðsins á síðari hluta 11 aldar. Kaupangur sem liggur sunnar í Eyjafirðinum tapaði þá  stöðu 

sinni sem verslunarstaður og  talið er að Gásakaupstaður hafi þá tekið við. 

Fornleifarannsóknir hafa þó hvorki hrakið né stutt þessar heimildir því ekkert hefur fundist 

um elstu merki Gásakaupstaðar til þessa  (Gásir, 2001) 

Staðurinn Gásir í Eyjafirði dregur nafn sitt af gæsum. Gásir voru til forna,  miðstöð verslunar 

og viðskipta þar sem innlendir og erlendir kaupmenn komu með varning sinn.  

Fornleifarannsóknir sem fram fóru að Gásum 1986 leiddu í ljós að menn hafa haldið til á 

verslunarstaðnum allt frá 10. öld og fram yfir aldamótin 1400. Það er einkennandi fyrir  fornar 

verslunarhafnir að þær finnast oftast, þar sem auðvelt var að koma að skipum, eins og að 

Gásum. Samkvæmt fornbréfaheimild átti Munkaþverárklaustur jörðina Gásir árið 1446 sem 

síðar var seld árið 1452,  Möðruvallaklaustri vegna minnkandi verslunar. Frá því að kirkjan 

fór að hafa sig í frammi hér á landi, bendir margt til þess að  áhrif Hólastóls, kirkna og 

klaustra hafi verið töluverð á verslun á Gásum. 

Á Gásum finnast einnig minjar um kirkjustæði, vestan við búðaminjar sem talið er að hafi 

verið kirkja reist af norskum kaupmönnum, sem gæti passað við þá tilgátu  að þeir reistu sér 

oft  kirkjur bæði í Eystrasaltslöndunum og NV- Rússlandi, einkum í þeim bæjum og borgum 

þar sem þeir versluðu mikið.  

Samkvæmt rannsóknum Halldórs Péturssonar jarðfræðings á vatnafarvegum Hörgár, þá hefur 

ósasvæði  Hörgár breyst mikið í gegnum tíðina og er ein helsta orsökin talin vera aurskriður  

úr bröttum fjallshliðum meðfram farvegi Hörgár sem hafa breytt farvegi hennar það mikið 

með framburði í gegnum tíðina, að það  hafi breytt ósasvæðinu þar sem Gása verslunarstaðinn 

var að finna. Þá gengust Ísland og Noregur undir lok 14 aldar, Kalmarsambandsinu á hönd  og  

lauk Gásir þá þjónustuhlutverki sínu sem einn mikilvægasti verslunarstaður norska ríkisins í  

eylöndum Norður-Atlantshafsins. Það var því ekki einn heldur nokkrir samverkandi þættir 

sem leiddu til þess að hlutverk Gása sem verslunarstaðar lagðist smám saman af í byrjun 15 

aldar (Auðardóttir, 1999). 
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      3.2  Staða skipulags 
 
Gásir í Eyjafirði eru hluti af Hörgárbyggð, en sýslumörk  afmarkast við ánna  Hörgá, þar sem 

Arnarneshreppur er til norðurs og til Akureyrar í suður. (Sjá  kort 3.1)  Gásir eru á 

náttúruminjaskrá sem hluti af Hörgárósum og fornminjar á svæðinu eru friðlýstar. 

Deiliskipulag fyrir Gása liggur fyrir og þar er frekari áhersla á  að bæta aðgengi ferðamanna 

og vernda minjar. (Landmótun, 2008)   

Landnotkun Hörgárósa er skilgreind sem landbúnaðarsvæði, veiðar, úitvist og efnistaka. 

Helstu ógnir fyrir svæðið eru iðnaðasvæði, efnistaka og  sorpurðun (Harðardóttir, 2003).  

Staða Gása nú er sú að jörðin er að mestu í einkaeigu og  hlunnindi á jörðinni eru m.a. fólgin í 

námuvinnslu á Gásaeyrinni, sem  gengur gegn því skipulagi að þetta verði til framtíðar 

ferðamannastaður tengdur sögu og útivist.. Til framtíðar hlýtur það að vera mikilvægt fyrir 

Hörgárbyggð að  stefna að því að  eignast jörðina Gása og  skilgreina svæðið upp á nýtt í 

aðalskipulagi sínu, sem fólkvang og friðland, í stað landbúnaðarsvæðis því þannig verður  

framtíðarsýnin í betra samræmi við uppbyggingu  Gása, sem sögutengdan ferðamannastað. 

 

 
  
 

 

     

 Kort  3.1   Á þessu korti sjást sveitarfélagsmörkin 
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    3.3  Minjar og verndun  
 
Svæðið Hörgárósar er ein af fáum leirum í Eyjafirði og hefur verið sett á náttúruminjaskrá, 

eins og greint hefur verið frá áður.  Undir þetta svæði tilheyra Gáseyrar neðan bæjanna Óss og 

Skipalóns með fjörum og grunnsævi ásamt tjörn,flæðimýri og strandgróðri. Svæðið er í 

einkaeign,sveitarfélaga og ríkiseign. Gásir eru á tillögulista Íslands á heimsminjalista 

UNESCO. (Harðardóttir, 2003) 

Tillaga liggur fyrir hjá Umhverfisstofnun að friða 9,7 ha við Hörgárósa þar sem svæðið 

hefur alþjóðlegt verndargildi vegna fuglalífs og þar er einnig að finna frekar sjaldgæfar 

plöntutegundir. Við Hörgárása eru minjar forns verslunarstaðar íslendinga frá miðöldum,  

Búðartóftir,kirkjugarður og kirkjutóft eru þegar friðuð samkvæmt þjóðminjalögum               

nr. 107/2001. (Landmótun, 2008) 

Í þjóðminjalögum er kveðið á um að minjar eldri en 100 ára njóti sjálfkrafa friðlýsingar og 

slíkum minjum skuli fylgja 20 m friðhelgað svæði út frá ystu sýnilegum mörkum fornleifa og 

umhverfis nema annað sé tekið fram. Hægt er að finna nánari upplýsingar um þetta í  

Þjóðminjalögum nr. 107/2001 og Lögum um mat á umhverfisáhrifum nr. 106/2000. 
 

 
Mynd  3.2  Hörgárósar  horft til norðausturs                                      Ljósmynd Mats Wibe Lund © 1986 

 

 
Mynd  3.3    Gásir ytri eyrin horft til suðvesturs                                     Ljósmynd Mats Wibe Lund © 1986 
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4. Menningartengd  Ferðaþjónusta 
 

Eitt af því sem skýrsla um menningartengda ferðaþjónustu leggur til var að að kannaðir yrðu 

möguleikar á að setja upp upplýsingarsöfn um íslenskt miðaldasamfélag á nokkrum 

sérvöldum sögustöðum á landinu þ.á m á Gásum, en þar átti að leggja áherslu á að reisa safn 

tengt verslun,viðskiptum og siglingum. Nokkrir staðir hafa þegar verið reistir sem hluti af 

nýbreytni í þessum efnum. Sögusetrið á Hvolsvelli leitast við að vekja áhuga með 

ferðamönnum á miðaldamenningu íslendinga, með því að fara með þá beint á söguslóðir 

Njálu og láta þá upplifa sögustaðina með leiðsögn. Víkingahátíð í Hafnarfirði leggur mikið 

upp úr að sýna handverk og verklag víkinga, þá eru það Eiríksstaðir sem eru dæmi um 

merkilega nýjung  í að kynna með nýstárlegum hætti sögu íslendinga. Þar var byggður 

tilgátubær á fornleifauppgreftri þar sem ferðamönnum er boðið upp á lifandi leiðsögn, sem 

hefur gefið ferðamönnum alveg nýja upplifun um það hvernig víkingar bjuggu.  

Erlendis gætir áhrifa fornleifafræðinnar mikið  og er talin grundvöllur menningartengdrar 

ferðaþjónustu, því það sem grafið er úr jörðu vekur forvitni almennings og er komið fyrir á 

stórum söfnum sem svo fólk sækir í að skoða. Hér á landi er fornleifafræðin vaxandi 

vísindagrein  og á mikla möguleika í þessu efnum. Bent er á þörfina að auka allan stuðning 

við fornleifarannsóknir og er þá sérstaklega horft til Gása í þeim efnum, sem nýtur 

menningarsögulegrar sérstöðu og á góða möguleika á að laða til sín ferðamenn í framtíðinni. 

(Olrich, 2001) 

Í Hörgárbyggð hefur ferðaþjónusta á síðustu árum farið vaxandi og þar eru gistiheimili rekin á 

nokkrum stöðum. Mesta þjónustan á 

svæðinu  er samt enn í  tengslum við 

bændagistingu. Veitingasala er á sumrin 

við Háls í Öxnadal, Tjaldstæði er á 

Engimýri í Öxnadal og þjónusta er í 

tengslum við sundlaug í Þelamörk. 

Framtíðarplön svæðis gera ráð fyrir  

vaxandi menningartengdri ferðaþjónustu í 

Hörgárbyggð sbr. á sögustaðnum Gásum,   

þar sem gert er ráð fyrir uppbyggingu 

miðaldaþorps.  (Landmótun, 2008) 

 
 

Kort 4.1  Helstu sögustaðir í Eyjafirði. 
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4.1. Gásir sem ferðamannastaður 

Viðskiptahugmyndin felst í því að gera miðaldakaupstaðinn á Gásum lifandi á 

ný þar sem handverksfólk verður að störfum og leik. Áherslan verður á 

verslun, viðskipti, handverk og iðnað á miðöldum. Byggja á upp spennandi og 

einstakt leiksvæði í miðaldastíl og reisa þjónustubyggingu sem hýsir 

framúrskarandi sýningu þar sem skemmtimennt er höfð að leiðarljósi. 

Byggingin myndi einnig hýsa öfluga minjagripaverslun, veitingasölu og 

fjölnota sal og veita fræðimönnum á ýmsum sviðum afdrep til rannsókna. 

Gásir verður um leið afþreyingargarður með menningarlegu ívafi sem byggir 

á fornleifum, sögu og náttúru staðarins.  (Björnsdóttir, 2007) 

 

 

Stefnt er að auka tengslin á milli helstu 

verslunarstaða Gása til forna, staði eins og 

Kaupang í Noregi, Birka í Svíþjóð og 

Hedeby í  Þýskalandi. Á öllum þessum 

stöðum fer fram kynning á miðöldum með 

mismunandi áherslum. Evrópuverkefni á 

sviði sögutengdrar ferðaþjónustu er eitt 

markmiðið sem Gásir ætlar að taka þátt í 

og virkja þannig m.a. handverksfólkið 

bæði erlent og innlent sem þekkir                                                                   

miðaldahandverkið og hefur komið að  uppbyggingu slíkra sögusvæða. Kynna á 

Gásakaupstað fyrir þeim aðilum sem hafa  miðaldaviðburði í Evrópu og má þar nefna 

Coventry á Englandi, Nyköbing-Falster í  Danmörku og Wantage í Oxfordshire.  Góð tengsl 

hafa  til dæmis myndast við  Middelaldercentret í Nyköbing-Falster Danmörku.  

 (Björnsdóttir, 2007) 
                       

Með aukinni samvinnu á milli ofangreindra aðila á  Gásir góða möguleika á að ná fótfestu 

sem vinsæll ferðamannastaður í framtíðinni sakir bæði sérstöðu sinnar og mögulega því að 

uppbygging svæðisins gangi hraðar fyrir sig með sameiginlegu átaki hérlendis og erlendis.                         
.                                                                                                                                                         
 
 

Kort  4.2  Gömul söguleg verslunarsvæði í Evrópu sem í  
               dag eru ferðamannasvæði 
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4.2.  Sambærileg svæði erlendis 

Hér verður gerð grein fyrir hönnun og hugmyndafræði frá sambærilegurm svæðum erlendis. Í  

fyrsta lagi Middelaldercentret í Danmörku og í öðru lagi Birka svæðið í Svíþjóð. Á þessum 

svæðum sem voru sérstaklega skoðuð, er ýmislegt athyglisvert sem Gásakaupstaður gæti nýtt 

sér í uppbyggingunni. 

Middelaldercentret. Tengslin við Middelaldercentret hafa verið góð fyrir uppbyggingu Gása 

sem sögusvæðis til að upplifa miðaldir. Miðalda handverksfólk þaðan hefur miðlað af reynslu 

sinni t.d. um miðaldamarkaðinn sem nú er árviss viðburður á Gásum.  

Middelaldercentret í Nyköbing Danmörku, hefur sérhæft sig í að bjóða ferðamönnum upp á 

að upplifa miðaldir í  kringum 14 öldina með fjölbreyttum hætti. Sá staður hefur lagt sig fram 

í  að gera ýmis sértæk fornaldar rannsóknarverkefni, sem ferðamenn geta skoðað og upplifað 

eins og skip, stríðsvélar, húsagerð, fallbyssur,gömul vinnubrögð, daglega lifnaðarhætti og 

margt fleira.  (Middelaldercentret, á.á) 

Mynd 4.1   Yfirlitsmynd yfir svæði Middelaldercentret                                                       

Svæðið samanstendur af  nokkrum miðaldabyggingum sem hver um sig hefur ákveðnu 

hlutverki að gegna. Þarna er hægt að finna skraddarann, skósmiðinn,bakarann og járnsmiðinn. 

Húsdýr eru haldin á svæðinu og sérstök svæði hafa verið tekin undir vígvélar, miðaldaskip og 

báta við bryggju. Miðaldaskip og bátar eru mikilvæg fyrir heildarútlit staðarins og minna á 

tengslin við hafið.  Sérstaka athygli vekur  að  skýringarskilti eru ekki sett upp á svæðinu, 

heldur vilja staðarhaldarar, að ferðamenn  útvegi sér veglegan bækling  á safni staðarins, sem 

bæði inniheldur kort og nánari upplýsingar um hvað staðurinn hefur upp á að bjóða.  
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Að auki  er ætlast til að ferðamenn  geti einnig fræðst  um svæðið, með því ganga um  á milli 

bygginga og  spyrja  starfsmenn,  sem eru í miðalda hlutverkaleik um hið daglega líf og 

lifnaðarhætti  þeirra tíma.  (Middelaldercentret, á.á) 

Mynd 4.2 Sjóhæfni miðaldaskipa sýnd við Middelaldercentret 

 
Mynd 4.3  Fólk og vígvélar                    ljósmynd @ Anders Knudsen 

 
Á svona sögu stöðum getur safnast mikið af ferðafólki og þegar mikið er um að vera, eykst 

allt álag á  bæði gróður, starfsfólk og mannvirki á svæðinu. Hér mætti hafa í huga mikilvægi 

skipanna  sem gætu haft, jafnvel meira vægi á stað eins og Gásum. 

 
 

Mynd 4.4  Riddaratími 14 öldin 
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Birka og Hovgård  

Birka og Gásir eiga það sameiginlegt að vera bæði  verslunarsvæði sem voru mikilvæg á 

sínum tíma fyrir alla verslun í Norður Evrópu, og þó að Birka hafi náð yfir stærra 

verslunarsvæði frá Rússlandi til Írlands, þá  hefur  uppbygging Birka fornminja svæðis verið 

með svipuðu sniði og Gásir, með áherslu á að kynna fornminjar og gamla lifnaðarhætti  fyrir 

ferðamönnum.  (Center, 1992-2011)  Í Svíþjóð eru Birka og Hovgård þekkt fornleifasvæði  

um víkinga frá 9-10 öld, þau eru staðsett á Björkö eyju við vatnið Mälar annarsvegar og 

hinsvegar Hovgård sem er staðsett á nálægri eyju sem heitir Adelsö. Á um 200 ára tímabíli 

var þetta svæði eitt mikilvægasta siglinga-og verslunarsvæði fyrir víkinga í Evrópu. Svæðið 

Birka og Hovgård  var árið 1993 sett á heimsminjaskrá sem góð heimild um forna verslun og 

verslunarleiðir víkinga. Í dag er það vinsælt ferðamannasvæði þar sem fólki gefst tækifæri, til 

að ganga um svæðið og kynna sér sögu þess og njóta um leið fallegrar náttúru (Center, 1992-

2011).  Búið er að gera fornleifarannsóknir á Birka og Hovgård svæðinu síðan á 19 öldinni. 

Birka svæðið býður upp á marga möguleika, eins og að fara í leiðsöguferðir um svæðið  sem 

geta endað í safninu, þar sem búið er að endurgera  Birka sem stórt tilgátumódel. Þarna er 

miðaldahandverk í gangi þar sem verkhættir víkinga eru sýndir,og þegar heitt er i veðri er 

mælt með sjóböðum og útivist á ströndinni sem liggur ekki langt frá bryggjunni en þar er 

einmitt þjónustumiðstöð sem tekur á móti ferðamönnum og býður upp á veitingar. 

(Vikingstaden, 2009).  Ætlunin er  að gera Birkasvæðið enn vinsælla, með því að  endurgera 

fleiri forn víkingahús og endurvekja betur, upplifun víkingatíma í samstarfi við 

fornleifafræðinga sem vinna á svæðinu. Á síðustu árum hefur m.a. kennsla í fornleifafræði 

bæst við og  á sér nú reglulega stað. Búið er að endurvekja gamalt handverk 

miðaldarmanna,setja á stofn leikhús og vera með sögulega leiðsögn um svæðið.  

(Riksantikvarieämbetet, á.á) 

 
Mynd  4.5.  yfirlits mynd  yfir Birka og Hovgård 
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Birka og Hovgård  eru svæði sem eru rík af fornminjum, sem fornleifarannsóknir yfir langan 

tíma hafa hjálpað til við að gera sýnilegri. Ferðamenn á svæðinu búa við ákveðinn 

fjölbreytileika með bæði opin og lokuð rými innan um gróður á eyju umlukin hafi. 

Þetta er eitt af því sem hefur gert Birka vinsælt ferðamannasvæði að það er ekki bara það að 

skoða minjar og aðrar miðaldaupplifanir sem boðið er upp á, heldur það að geta líka notið 

útivistar á svæðinu. Sjóböð á ströndinni eru vinsæl í góðu veðri og raunar mætti finna sömu 

samsvörun í Gæsavík á Gásum þar sem vinsælt hefur verið að busla í sjónum á heitum 

dögum. 

Mynd 4.6 Birka landslag                           Ljósmynd © Samson 2010 Mynd 4.7  Birka módel í safninu 

           Ljósmynd © Samson 2010 

Mynd 4.8   Minni miðaldaskip við bryggju                                                                    Ljósmynd © Samson 2010 
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Það sem Gásir getur lært af  þessum tveimur stöðum, sem báðir hafa verið árum saman í 

uppbyggingu þ.e. Middelaldercentret og Birka. Er hvernig þessir staðir tvinna saman  sögu-og 

náttúru upplifun og aðra þjónustu. Göngustígar  með grunn merkingum eru  lagðir til að 

tengja svæðið saman, og hjálpa til við að stýra ferðamönnum á áhugaverða staði, og um leið 

að verja náttúru og fornminjar fyrir vaxandi ágangi fjölda ferðamanna. 

 Eftir að hafa skoðað þessa staði og reynt að sjá hvað þeir hafa upp á að bjóða og um leið  

hvað er sameiginlegt með þeim. Þá met ég það svo að þar sem Gásasvæðið sé ekki stórt og 

tiltölulega opið  þá myndi hugmynd Middelaldercentret um að nota ekki áberandi skilti inn á 

svæðinu henta vel og vera í samræmi við að reyna að byggja upp svæðið þannig að upplifun 

fólks verði meiri af svæðinu án truflana frá skiltum, Gróðurfar var áberandi á báðum svæðum 

Birka og Middelcentret, ólíkt Gásum með sinn lággróður. Augljóslega í báðum tilvikum gerir 

gróskan í gróðri, svæðin meira aðlaðandi og hlýlegri, sem er eftirsóknarvert fyrir Gásasvæðið. 

Á  Birka var gróðurinn að skipta svæðinu  upp og búa til mistór rými bæði opin og lokuð, sem 

með hafinu í kring gerðu það spennandi að ganga um. Skipakostur bæði á Birka og 

Middelcentret gerir mikið fyrir svæðin og  met ég það alveg þess virði að taka það með í 

reikninginn þegar verið er að vinna í hönnun fyrir Gásasvæðið.  
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5. Greiningar 
 
    4.1  Núverandi ástand  
 

Núverandi ástand Gása er fremur eyðilegt enda lítið um að vera þarna stóran hluta ársins. 

Lággróður er einkennandi. Ekkert skipulagt stígakerfi finnst, en moldarvegir eru  á svæðinu  

sem annarsvegar hafa verið  gerðir í tengslum við fornleifarannsóknir á innri eyrinni og síðan 

er vegur sem liggur eftir ytri eyrinni miðri, sem notaður er í tengslum við efnistöku (sand).  

Sú  Náma er enn í notkun og því stórar vinnuvélar á svæðinu sem stinga í stúf við upplifun á 

sögusvæðinu. Forn vegur Skipalónsvegur liggur skáhallt yfir ofanvert svæðið, en því miður 

nær nýlegt bílastæði yfir  hluta af þeim vegi sem þykir ólán. 

Framkvæmdaáætlun Gása gerði ráð fyrir að uppbygging svæðis tæki fjögur ár og yrði skipt 

upp í þrjá  áfanga. Fyrsti áfangi átti að vera sérstaklega mikilvægur upp á aðgengi fyrir 

ferðamenn og að laða þá inn á svæðið. Árið 2008 byrjuðu fyrstu framkvæmdir við  fyrsta 

áfanga uppbyggingar á Gásum þar sem byggt er á deiluskipulagstillögu frá Landmótun með 

Einar E. Sæmundsen í forsvari. Búið er að gera nýjan malarveg fyrir aðkomu og gera 

bílastæði, og sett hafa verið upp upplýsingaskilti við norðvesturhorn bílastæðis, sem allt er 

samkvæmt áætlun, en ennþá á eftir að ljúka bættu aðgengi fyrir fornleifasvæði og gera 

göngustíga um svæðið. Einn liðurinn í fyrsta áfanga sneri að því að reisa aðstöðu fyrir 

starfsmenn og salernisaðstöðu  (Björnsdóttir, 2007).  Því miður hefur sú áætlun ekki gengið 

eftir og til bráðabirgða hafa tveir aðskildir skúrar verið  reistir sem hafa átt að sínna þessu 

hlutverki t.d. átti annar þeirra að þjóna sem miðasala þegar miðaldamarkaður væri í gangi og 

hinn sem salernisaðstaða sem vandræði hafa verið með í kringum, alveg frá byrjun.  Girðing 

umlykur svæðið að stórum hluta og finnst mörgum það skemma nokkuð söguupplifun á 

svæðinu þegar að  miðalda markaðurinn er í gangi. Tilgátubúðirnar sem eru við suðurhluta 

svæðis  við Hvalklett eru í skjóli frá suðvestan áttinni og vel staðsettar rétt hjá  Hvalklett sem 

er upphafspunktur fyrir bogadregna fjöruna í Gæsavík og því sterkt einkenni fyrir búðirnar. Á 

hverju ári í júlí er miðaldamarkaður í gangi og þá klæðist handverksfólk miðalda klæðnaði og 

kynnir gamalt handverk og setur upp sýningar. Ferðamenn á svæðinu geta þannig bæði fræðst 

og  upplifað miðaldir. Umsjónaraðilar gera sér vonir um að tilgátubúðrinar muni fara 

stækkandi með vaxandi ferðamannastraumi og þá helst inn á ytri eyrina meðfram fjörunni, en 

allar slíkar áætlanir eru mjög varfærnar og fylgja uppbyggingu svæðisins. (Beate Stormo og 

Helgi Þórsson, munnleg heimild 22. mars 2011). 
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    4.2  Náttúrufar 
Hér á eftir verður fjallað um nokkur atriði er tengjast náttúrufari á Gásaeyrum í Hörgárbyggð, 

að  mestu verður stuðst hér við (Landmótun, 2008) og þess getið þegar við á. 

 

    4.2.1     Veðurfar 
 
Hin sjálfvirka veðurstöð að Möðruvöllum í Hörgárdal er  næst Gásum og því hentugust til 

lýsa veðurfari Gásasvæðis. Eitt helsta einkenni Eyjafjarðar eru fjöllin með sínum þverdölum 

sem umlykja fjörðínn og hafa um leið mikil áhrif á veðurfarið, Þær vindáttir sem eru ríkjandi 

á svæðinu taka mið af staðháttum og landslagi, þannig lagar vindurinn sig að meginstefnu 

aðliggjandi fjalla. Á  ( myndum 4.1-4.3)  eru sýndar vindrósir  sem sýna tíðleika vindátta á 

Möðruvöllum. Algengustu vindáttirnar eru  N-NNA átt og SV-átt sem samsvarar 

meginstefnu,þverdalanna í Eyjafirði. Suðvestan átt getur  verið hvöss  og er algengari að 

vetrarlagi ásamt suðlægarii átt. Að sumarlagi er norðanáttin (hafgolan) mjög algeng í 

Eyjafirðinum (Landmótun, 2008). Gáseyrin býr við nokkra veðursæld að sumri, þó er alltaf 

einhver hafgola. Hennar gætir samt minna þar, en innar í firðinum. Á veturna festir sjaldan 

snjó lengi á svæðinu og suðvestan áttin er ekki bara hvöss heldur getur hún verið nístingsköld. 

(Beate Stormo og Helgi Þórsson, munnleg heimild 22. mars 2011). 

 

 

Úrkoma er mest í Eyjafirði  í september 74 

mm, en minnst er hún á vormánuðum og á 

sumrin. Minnsta úrkoman er að meðaltalí í 

júní eða 21 mm. Rösklega helmingur 

ársútkomunnar er snjór eða slydda. 

Ársmeðalhiti á Möðruvöllum í Hörgárdal á 

árunum 1996-2005 er í kringum 3,5°C miðað 

við 3,3°C á Akuryeyri og 4,4°C  í Reykjavík. 

Kaldasti mánuðurinn er febrúar með  um  -

2,1°C en sá heitasti er júlímánuður  með um 

11,1°C. Hafið dregur. úr mismun á sumar og 

Mynd  4.1  Vindrós Möðruvellir sýnir  

                     tímabil á ársgrundvelli 
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vetrarhita og þess gætir verulega við Eyjafjörðinn. (Landmótun, 2008). 

 

 
                 Mynd. 4.2  Möðruvellir sýnir                                               Mynd 4.3  Möðruvellir sýnir 
                       tímabilið júní –júlí                                                               tímabilið mars - febrúar  
 

    4.2.2     Gróðurfar 
 
 
Á Gásum finnst töluvert af 

sjávarfitjagróðri á tiltölulega litlu svæði 

að flatarmáli, þ.á m. mætti nefna 

Strandlófót, Skriðstör, Marstör, 

Skeljamura, Strandsauðlauk, Lágarfa, 

Hnotsörvi o.fl.  (Landmótun, 2008). 

Á Gásum er mólendi áberandi, bæði við 

fjöruna og ofan hennar. Á svæðinu er að 

finna brekkur  með fjölbreyttum 

gróðri,en í fjörunni er fjöruarfinn 

algengastur. Þá er votlendissvæði til 

staðar með flæðimýri, þar sem einnig má 

finna töluverðan gróður. Gáseyrin fellur 

rétt utan við mörk rannsóknarsvæðis, en 

plöntufjölbreytni þar, ætti að vera  

sambærileg við það svæði.  

Kort 4.1 Rannsóknarsvæði af plöntum fengið úr 

skýrslunni Gróðurfar við Bjarnarhól og Gása í Eyjafirði 

Sóley Jónasdóttir (2002) 
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Alls fundust um 86 gerðir plantna á rannsóknarsvæðinu sem allar  eru tiltölulega algengar á 

landsvísu. (Sjá kort 4.1.) Á rannsóknarsvæðinu fundust hvorki sjaldgæfar né sérstakar 

tegundir.  (Jónasdóttir, 2002) 

    

 
Mynd 4.4    Spot-5 gervitunglamynd fengin úr kortasjá LMÍ með fjarkönnun sem byggist á mismunandi    

                 efni endurkasta og geisladreifingu. Rauði liturinn hér sýnir áberandi gróið land                       

  

 

Á leiðinni inn að Gásum er ekið eftir malbikuðum 

þjóðvegi 816 og þar við veginn eru skóg- og 

skjóbeltarækt þegar orðinn áberandi í landslaginu, 

sem hluti af verkefninu Norðurlandsskógar.  

(Sjá kort 4.2). Í Eyjafirðinum eru skilyrði til 

skógræktar góð fyrir birki og lerki innar á svæði       

innan Hríseyjar með sumarhita meiri en 8,5°C og  

þar sem meðalhiti júlí er 10-11°C og janúar  kaldari              

en -1°C. Meðalúrkoma 400-700 mm og vaxtartími 

100-110 dagar. Bestu skógræktarskilyrði eru að 

finna á stöðum þar sem sumarhitinn er allstaðar 

meiri en 9°C og júlíhitinn yfir 11°C  (Landmótun, 2008) 

 kort 4.2  Skógræktarsvæði (græn á litinn) 
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Norðurlandsskógar eru landshlutabundið skógræktarverkefni til 40 ára, sem var formlega 

stofnað 13. júlí árið 2000.  Það er byggt á lögum um landshlutabundin skógræktarverkefni  

nr. 56/1999.  Norðurlandsskógar eru öflugt byggðaverkefni þar sem meginmarkmið 

verkefnisins, er að stuðla að skóg- og skjólbeltarækt á Norðurlandi.  Skjólbeltaræktin sem er  

stór hluti af þessu átaki,er bæði til að auka skjól og  uppskeru sem og jaðarbelti, sem 

undanfara fyrir frekari skógrækt. (NLS, 2000) 

 

4.2.4  Dýralíf 
 
Fuglalíf er áberandi við óshólma stærstu ánna, þar með 

talið Hörgá. Æðarfuglinn er algengastur, en einkennisfugl 

svæðisins er Grágæsin, töluvert er af öðrum fuglum af 

andaætt, kríum og nokkrar tegundir af  mávum. Dæmi um 

friðaða fugla  á Gásum eru m.a. Branduglan og 

Brandöndin.  Fyrr á tímum voru selir algeng sjón og 

hvalagöngur áttu sér stað inn í fjörðinn, en í dag er það 

sjaldgæft. Hnísur og smáhveli sjást þó æ oftar og raunar  

snýst einn þáttur ferðaþjónustunnar í Eyjafirði  um það að bjóða upp á hvalaskoðunarferðir         

(Landmótun, 2008).     

                                            

   4.3  Hallagreining 
 
Hér  er talað um hallagreiningu, en samkvæmd framvinduskýrslu um fornleifarannsókn á 
Gásum, er mesta hæð yfir sjávarmáli á svæðinu 16 m og talað um að búðirnar séu á bilinu         
1 m – 1,5 m.y.s nú skv fornleifagögnum.  (Roberts H.M. 2001) 
 

               
                 Mynd 4.6  Þrívíddarmynd af fornleifasvæði Gása fengið úr framvindu skýrslu   

                                       fornleifarannsóknir á  Gásum  (2001)  

Mynd 4.5   Brandönd   

Ljósmynd © Jóhann Örn Hilmarsson 
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Mynd 4.7   Hallagreining sýnd  frá 0 – 20 m.y.s.      mklv 1: 5000 

 

 

 

 
Mynd 4.8   Snið sem sýna aflíðandi halla  
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    4.3  Rýmisgreining 
 
Kevin Lynch rýmisgreining byggir á að skoða þætti í umhverfinu sem gætu haft áhrif á 

hönnunarvinnu á svæðinu. Fimm áhrifaþættir eru lagðir til grundvallar leiðir,mót,skil,svæði 

og kennileiti.  (Lynch, 1960) 

 
 

 
 

Mynd 4.9  Núverandi ástand greiningar  fyrir svæið sem leggja grunn fyrir hönnunarferlið. 
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Hér eru nánari skýringar á þessum 5 greiningar áhrifaþáttum  fyrir Gásasvæðið: 

 

Leiðir: Áður en akvegur nær inn að  bílastæði skiptist hann og  liggur einnig vel niður á ytri 

Gáseyri. Þá liggur breiður moldarslóði meðfram girðingu vestan og norvðestan megin og að 

hluta til hliðar víð fornleifar í hálfhring utan um þær, Síðan má sjá móta fyrir 

moldarvegbútum á tveimur stöðum vegna framkvæmda á mismunandi tímum. Skipalónsvegur 

er forn vegslóði sem liggur skáhallt þvert yfir Gásasvæði ofanvert. 

   

Mót:  Hér er um að ræða staði þar sem fólk hittist/mætist og kemur saman bílastæðinu,  eins 

og á miðaldaþorpinu og  við sjálfar fornleifarnar. 

 

Skil:  Er t.d. girðingin sem umlykur stóran hluta svæðisins, skörp sjónræn skil eru á milli 

gróðurs eins og flæðimýrar og mólendis yfir í sandsvæði og haf.  
 
Svæði:  Hér er um að ræða svæði með sín einkenni og svipmót eins og bílastæði, mismunandi 

gróðurlendi svo sem graslendi, mólendi,flæðimýri og þá tjörn, sandsvæði,hafið, 

fornleifasvæði og að lokum miðaldaþorpið. 

 

Kennileiti: Svæðið er lítið og opið en hefur samt tiltekin kennileiti sem gera það 

auðþekkjanlegt eins og Hvalklett við suðurenda Gásavíkur og tjörnina sem er miðjusett á 

svæðinu. Þá eru minni kennileiti fornleifarnar sjálfar og Gæsavík.  
 
Að auki  er á greiningar mynd merktir inn bestu útsýnistaðir svæðisins. ( sjá mynd 4.8) 
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      4.4  Sjóngreining – Fagurfræði 

 
Hér er það Simon Bell aðferðin þar sem unnið er með punkt,línu,flöt og rímtak í landslagi. 

Sjóngreining á Gásum á (mynd 4.9), þar sem samsett landslag þrír áberandi fletir eru ráðandi í 

landslaginu. Í fyrsta lagi er það sjóndeildarhringurinn (ljósblá lína), flatlendi sem rennur 

saman (rauð lína) og á milli hafið (fjólublá lína) Fjöllin mynda svo stór rúmtök í myndinni 

(svört lína), þá er áberandi veglína inn á svæðið. 

Myndir (4.10-4.11) eru svipaðar þar sem svæðið er opið, Því þrír fletir ( rauð lína) og 

sjóndeildarhringur (ljósblá lína) eru áberandi ásamt fjallsfleti í fjarska (dökkgrá lina). 

 

 
Mynd 4.10  Aðkoma inn á Gásasvæði horft yfir svæðið  til norðausturs 

   
 

 
4.11    Staðsetning fornminjasvæði  Horft yfr svæðið til norðurs  
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Mynd 4.12  Staðsetning vestan við fornminjasvæði  horft til suðvesturs 

 
 
     4.5.  Andi staðar (Genus Loci) 
 

Gásir gefa sterka tilfinningu fyrir ríkri sögu og friðsæld. Svæðið er opið, staðsett nálægt hafi 

og umlukið fjöllum. Samspil skilningarvita magna upp skynjun umhverfisins og að ganga um 

fjöruna og innan um tóftir verslunarstaðarins Gása  nærir bæði sál og líkama. 

 
 
 

 
Mynd  4.13   Gásir horft frá suðri yfir svæðið til norðurs                    Ljósmynd © Hörður Geirsson 2006 
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     4.6  SVÓT greining 
 
 
Hér á eftir eru skoðaðir helstu styrkleikar,veikleikar,ógnir og tækifæri er snúa að 

Gásasvæðinu eins og það er í dag. 
 

   Styrkleikar                                                           Veikleikar 
 
       • Sögulegt gildi                                                       • Einhæfur gróður 
 
       • Sýnilegar fornleifar                                              • Lítið skjól fyrir veðráttu 
 
       • Nálægð við hafið                                                  • Uppbygging svæðis seinleg 
 
      • Fuglalíf                                                                  • Nýting á svæði, lítil á ársgrundvelli 
                                                                   
      • Eina sandfjaran innarlega í Eyjafirði                    • Fáir vita af svæðinu 
                  
      • Friðsæld                                                                • Gásir jörðin er í einkaeigu                     
                                                                   
      • Góðar samgöngur                                                 • Námuvinnsla er á svæðinu                     
 
      • Nálægð við Akureyri                                            • Lélegt stígakerfi                     
                    
      • Eyjafjörður vinsælt ferðamannasvæði                  • Svæðið  girt af, skemmir upplifun                     
                     
      • Miðaldahátíð                                                         • Skortur á fjármagni 
 
                                                                                                

                                                          
 
      
       Tækifæri                                                          Ógnir 
 
    • Vaxandi fjóldi ferðamanna                                  • Náttúruöflin 
                                                                              
    • Samstarf  ferðaþjónustuaðila                               • Álag á viðkvæman gróður 
 
    • Varðveisla menningarverðmæta                          • Samkeppni í svipaðri þjónustu 
 
    • Aukin áhugi á menningararfinum                        • Áhugaleysi stjórnvalda 
 
     • Endurheimt votlendis      
                   
     • Aukin útivist  
       
     • Skólar og útikennsla                        
 



27 

 

 

 

 

 

5.3.  Niðurstöður 

Greiningar hjálpa til við að  finna réttu áhersluatriðin í samræmi við þau markmið sem lagt  

var af stað í upphafi með. Hér á eftir fer listi yfir grunnatriðin. 

          Grunnatriði fyrir Hugmyndafræðina 

       • Aðkoma hlýleg, merkingar auka öryggi og vellíðan ferðamannsins. 

       • Verjast ríkjandi vindáttum SV og NNA áttinni með skjólgróðri. 
 
     • Nota skjólgróðurinn til að búa til rými í kringum hvíldarsvæði. 
 
        • Nota skjólgróðurinn til að fela girðingu þar sem það er hægt. 
 
       • Skógrækt á svæðinu, framtíðartenging við norðurlandsskógræktarátakið við veg 816. 
 
       • Taka tillit til bæði  viðkvæms gróðurs og dýralífs á svæðinu. 
 
       • Taka tillit til fornminja og virða 20m helgunarsvæði. 
 
       •  Gera sér grein fyrir hvernig svæðið hallar.  
 
       •  Gera sér grein fyrir rýmisskiptingu svæðis og gróðursamsetningu. 
 
       •  Nýta besta útsýnið fyrir sjónlínur. 
 
       • Taka tillit til og halda í anda staðar. 
 
       • Hafa merkingar og skilti við þjónustumiðstöð, en sem minnst út á Gásaeyrinni. 
                                      
       • Gróðurríkt svæði við þjónustumiðstöð, gróður í anda heildarsvæðis.                                                   
 
       • Gott stofnstígakerfi  með þol fyrir ágangi og  með áherslu á aðgengi fyrir alla.  
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       • Tengistígar stytta leið um svæðið og búa til nýja upplifun.    
 
       •  Með stígakerfi er dregið úr öllum ágangi á viðkvæmum gróðri og náttúru.                                                       
                                                                   
       • Hvíldarsvæði nógu mörg sem dreifð eru um svæðið 
                     
       •  Gera ráð fyrir skipaviðgerðarsvæði í tengslum við tilgátubúðir. 

 

 

6. Hönnunarforsendur 

Við hönnunarferlið þarf að skoða þá þætti sem skipta mestu er varðar hönnun,útlit og nýtingu 

svæðisins og ráða miklu um það hvernig stígakerfi myndi leggjast um svæðið.  Þeir eru 

eftirfarandi:  Þjónustumiðstöð og bílastæði, tilgátubúðir, fornleifar, Skipalónsvegur, 

Festarklettur,Patrik Grahn og aðgengi fyrir alla. Taka þarf sérstaklega tillit til staðsetningar 

fornleifa á svæðinu,veðráttu og viðkvæmrar náttúru. Hafa þarf í huga tilgang svæðisins og að 

stígakerfið skapi gott flæði.  

6.1.1  Þjónustumiðstöð og bílastæði 

Búið er að leggja bílastæði  í ofanverðu svæðinu og gera ráð fyrir að þar rísi þjónustumiðstöð, 

með veitinga-og kaffiaðstöðu,minjagripaverslun og hýsi meðal annars yfirlitssýningu um 

verslunarhætti miðalda með Gásir í aðalhlutverki.  (Björnsdóttir, 2007) 

6.1.2  Tilgátubúðir (miðaldaþorp) 

Staðsetning tilgátubúðanna er mjög góð með Hvalklett í baksýn sem einkenni og rammað af  í 

bala sem gefur töluvert skjól fyrir suðvestan áttinni. Þegar horft er til annarra þátta, þá er 

þjónustumiðstöð ætluð miðjan á svæðinu sem tengist svo bæði við  tilgátubúðirnar og 

fornleifaminjarnar,þannig ef lína væri dregin á milli þeirra allra myndi hún mynda þríhyrning. 

Miðaldamarkaður Gása  byggir á að endurskapa gamla lifnaðarhætti og þá eru leiksýningar og 

mest af ferðafólki og gestum  á svæðinu. Tilgátubúðirnar eru þannig staðsettar að aðgengi 

ferðafólks  er með betra móti, en akvegur liggur niður að búðunum og út á eyrina. Þá er 

nálægð tilgátubúðanna við sjóinn og fjöruna bara til bóta. Í samræmi við upplifun með 

skipakost bæði í Birka og Middelcentret væri auðvelt að sjá fyrir sér í framtíðinni  
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skipaviðgerðarsvæði, sem staðsett væri í fjörunni nálægt tilgátubúðunum og miðaldaskip 

vaggandi á öldunum utan við Hvalklett.  
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Mynd 6.1  Miðalda sverðabardagi Mynd 6.2  Gásir  daglegt líf 

Mynd  6.3  Tjaldbúð Mynd 6.4   Miðaldahandverk 

Mynd 6.5   Leikið sér ungir sem aldnir 
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6.1.3  Fornminjar ( Kirkju og búðartóftir) 
 
Hvergi á landinu eru til jafnmiklar minjar um verslun til forna eins og á Gásum og því eðlilegt 

að staðurinn hafi vakið athygli fornleifafræðinga. Árið 1907 gerðu Daniels Bruun og Finn 

Jónsson fornleifarannsóknir á Gásum og síðan aftur  árið 1986 voru gerðar 

könnunarrannsóknir af dr. Margrét Hermanns Auðardóttir og Bjarni F. Einarsson  á Gásum 

sem sýndu greinileg mannvistarlög frá miðöldum sem staðfestu fyrri rannsókn. Á árunum 

2001-2006 stóðu Minjasafnið á Akureyri, Þjóðminjasafn Íslands og Fornleifastofnun Íslands 

fyrir frekari fornleifarannsóknum á Gásum við Eyjafjörð (Gásir, 2007). Hér þarf að huga 

helgunarsvæði minjanna og mögulega nýta fornstíg sem troðning sem liggur 

á milli búðanna. 

 

 
 
6.1.4  Skipalónsvegur 
 
Er forn vegaslóði sem liggur upp frá Gásaeyri skáhallt í átt að bænum Skipalón.   

Sjálfsagt þykir að reyna varðveita þennan slóða, en þá snýst spurningin um hvort á að reyna 

að varðveita hugmyndina um slóðann með því að halda leiðinni, og gera nýjan stíg.  

 
6.1.5  Festarklettur 
 
Er  klettur sem liggur út á tanganum sem fornminjarnir eru á og talið  að hann sé gamall 

minnisvarði um skipakomur á Gása. Ég  lít á að það sé eðlilegt að þessi klettur verði ekki 

fjarri göngustígaleið, þannig að þægilegt sé fyrir leiðbeinendur að tala um hann. 

 
 

Mynd 6.6  Tjaldbúðir fornminjauppröftur                                              Ljósmynd © Hörður Geirsson 2006 
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      6.1.6  Patrik Grahn – eiginleikar útivistarsvæða 
 
Hér er verið að skoða fyrir og eftir, því svæðið í dag er opið og með fábreyttan gróður. Hér er 

verið hugsa til framtíðar og ímynda sér hvar slík svæði yrðu sett, út frá því að nota Patrik 

Grahn skiptinguna með 8 eiginleika útivistarsvæða Minni svæðin: það er opna og leikvænlega 

svæðið annarsvegar og skemmtilega og menningarlega svæðið hinsvegar. Síðan stærri svæðin 

það villta og gróskumikla og síðan það víðlenda og friðsæla. Svæðin eru staðsett með tilvísun 

í framtíðina sem hönnunarforsenda og vitnað í gerðir þeirra eftir því sem það á við. Spurt er 

hverjar eru þarfir fólks á svæðinu og hvernig er svæðið.Tilgangurinn er fólgin í því að þeim 

mun meiri fjölbreytni sem Gásir býður upp á í eiginleikum svæða, muni það til seinna meir 

laða að sér fleira fólk og ferðamenn. 

 

Mynd 6.7  Eiginleikar útivistarsvæða 
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6.1.6  Aðgengi fyrir alla 
 
Hér snýst málið um aðgengi allra hópa samfélagsins til að taka þátt í því. Ef strax í upphafi er 

tekið tillit til aðgengis fyrir alla í markmiði og skipulagi umhverfis. Ættu allir að geta búið við 

betra umhverfi og meiri gæði í samgöngum. Þær staðla upplýsingar sem finnast í bæklingnum 

eru  að hluta hönnunarforsenda fyrir það göngustígakerfi sem á að leggja á svæðinu Gásar. 

(Jón Ólafur Ólafsson o.fl., 2002) Tillit verður tekið til þessa á Gásum, eins og unnt er og 

verður stígakerfið aðlagað að þessari forsendu með þeim hætti sem best þykir. 

 

Nokkur atriði til viðmiðunar 

 

Þegar um skerta hreyfigetu er að ræða ætti halli í landslagi ekki að vera meiri en 1:20, ef 

hallinn verður meir en það ,þarf að reikna með hvíldarpalli sem er 200 cm að lengd og með  

90 cm háu handriði við gangstíg. 

 

Breidd gangstíga er æskileg 150 cm en 180 -200 cm er æskilegra því þá er t.d. auðveldara að 

snúa hjólastól. 

 

Hvíldarsvæði verða að vera fjölbreytt,helst í skjóli og með reglulegu millibili. Setja góða 

bekki í svæðin  með 100 m millibili og gera ráð fyrir fyrir Hjólastóli (90 cm). 

 

Yfirborðið þarf að vera úr góðu efni og þola votviðri og hálku, með  engar sprungur og holur í 

sínu yfirborði sem eru stærri en 5 mm. Malbik,steinsteypa og bundin möl uppfylla þessi 

skilyrði. Til viðbótar, óheflað timbur getur verið slæmt upp á flísar fyrir þann sem notar 

hjólastól í þannig umhverfi.  

 

Þar sem tröppur er gerðar í landslag vegna hæðarmunar þarf  líka að gera skábraut við hliðina. 

Reglan er að skábrautin má ekki < 90 cm á milli handriða og ekki  > 120cm. 

Yfirborð skábrautar þarf að vera hrjúft og beggja vegna verður að vera samfelldur kantur sem 

er hið minnsta 4cm. Halli skábrautar má ekki verða meir en 1: 20. Handrið  eiga að vera 

báðum megin við skábraut í tveim hæðum fyrir gangandi  90m og fyrir þá sem eru í hjólastól 

70 cm. 
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6.1.7  Samantekt 
 
Þrjú svæði eru ákveðinn grunnur fyrir hönnunina, þjónustusvæðið,tilgátubúðir og fornminjar. 

Ímynd svæðisins verður saga,útivist og friðsæld. Aðkoman verður með stóru upplýsingaskilti 

til viðbótar þeim upplýsingaskiltum sem þegar eru  á svæðinu norðvestur af bílastæði,annars 

er ekki gert ráð fyrir öðrum merkingum á svæðinu. Tengslin verða þar sem fólk hittist og 

hugmynd mín er að nota þjónustusvæði sem upphaf stofnstígakerfis sem nær í kringum 

svæðið og hefur aðgengi fyrir alla að leiðarljósi. Efnisnotkun stofnstígs verður bundin möl en 

að jafnaði skal miða við að hafa yfirbragð svæðis fornt og nota náttúruleg efni. 

Tengistígar og troðningar um svæðið eru notaðir til að stytta sér leið um svæðið og upplifa 

umhverfið aðeins  öðruvísi. Fornminjar hafa 20 m helgunarsvæði sem skal virt, Allir stígar 

verða gerðir með það það í huga að valda hvorki fuglalífi né viðkvæmum gróðri raski. Með 

Patrik Grahn flokkun má greina eiginleika svæða sem nýtast við að bjóða upp á meiri 

fjölbreytni á svæðinu. Vegi niður að námu verður lokað og breytt í  skjólgóð grasbalasvæði. 

Dvalarsvæði á Gásum geta bæði verið hvíldar og leiksvæði og verða umlukin gróðri þar sem 

því verður við komið. Skjólgróður verður notaður í kingum þjónustusvæði og  til að verjast 

ríkjandi vindáttum.  
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7. Hönnunartillaga 
 
Nokkrar hönnunarskissur voru gerðar þar sem byggt var á bæði  á hönnunarforsendum og 

greiningum, sem líta má á  sem nauðsynlegt þróunarferli í átt að þeirri hönnunartillögu sem að 

lokum var valin. (sjá teikn xx-xx)  Þá má segja að hugmyndir Simon Bell um að nýta sem  

mest úr umhverfiinu, hafa efni náttúrulegt,einfalt og láta það endurspegla umhverfi sitt sem 

mest tryggi það, að slíkt útivistarsvæði standi betur tímans  tönn  (Simon Bell, 1997) 

Greiningar sem gerðar voru á svæðinu voru mikilvægar fyrir hönnunina til að gera sér grein 

fyrir heildar eiginleikum svæðisins. Fyrir hönnunarferlið á heildina voru mikilvægustu 

greiningararnar veðurfars-og gróðurfarsgreiningin,því báðar kölluðu á aðlögun fyrir 

umhverfið þ.e. að búa til skjólgróður fyrir ríkjandi vindáttum og að vernda viðkvæman 

gróður. Hallagreiningin var nauðsynleg til að gera sér grein fyrir halla svæðis upp á hvernig 

göngustígar myndu leggjast á svæðinu. Kevin Lynch greiningin var mjög gagnleg og sýndi 

ekki bara rýmisskiptingu svæðis og hindranir, heldur hvernig leiðakerfið er nú þegar  um 

svæðið, sem að hluta verður hægt að nýta sér í hönnunartillögu. Patrick Grahn greining sýnir 

hlutverk  svæða á Gásum í samræmi við hina 8 grunneiginleika grænna svæða.  (Grahn, 1990) 

Svæðið er opið og vel hægt að sjá fyrir sér að allur skjólgróður, myndi einnig auka 

fagurfræðilega upplifun á svæðinu með jákvæðum hætti og styrkja það til muna, bæði sem 

sögu-og útivistarsvæði. 

 
 
7.2.1  Dvalarsvæði 

Hér er lýsing á helstu dvalarsvæðum  á svæðinu en til frekari glöggvunar  mæli ég með að 

skoða hönnunartillögu um svæðið sem sýnir sjónrænt afstöðu og staðsetningu upptalinna 

dvalarsvæða (í viðauka).  Dvalarsvæðum skipti ég í tvo flokka hvíldar og leikjasvæði. Við 

þjónustumiðstöð verður strax gert ráð fyrir bæði  hvíldar og leikjasvæðum, þar sem fólkið 

kemur saman  áður en það fer inn á sjálft sögu- og útivistarsvæðið. Hér skiptir máli að búa til 

skjólgott, hlýlegt umhverfi þar sem fólk getur hist á grænu svæðum  í  opnum  rýmum og 

notið samveru  og  leikja.  

Niður við Hvalklett á suðurhluta svæðis eru tilgátubúðir vel staðsettar og þar verða 

uppákomur á sumrin í opnu rými eins t.d. miðaldamarkaður og leiksýningar.  Þá legg ég til að 

loka námuveg  inn á svæðið og breyta því  svæði í nokkur skjólgóð  misstór grasbalasvæði  

þar sem fólk getur komið í nestisferðir og slappað af  í friðsælu skjólgóðu umhverfi og notið 

þess að horfa yfir Eyjafjörðinn í friðsælu umhverfi.  Sjá teikn  
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 Stofnstígurinn sem liggur um í kringum Gásasvæðið  verður með 100m millibili,  lítil 

hvíldarsvæði fyrir bæði bekk og tvo hjólastóla allan hringinn (aðgengi fyrir alla). Á  tveimur 

stöðum við Gæsavík er gert ráð fyrir að hvíldarsvæði verði stærra og fært enn nær  fjörunni til 

aukinnar upplifunar. Einnig á sama stað  verða búnir til skjólgóðir grasbollar sem líkja eftir  

minjum á svæðinu  í útliti og áferð, þar hafði ég  hugsað að í fallegu veðri geti fólk lagt sig og  

notið þess að horfa upp í himininn og fuglalífið í kring og  í samræmi við aðgengi fyrir alla, 

verður þar gert ráð fyrir plássi fyrir tvo hjólastóla.  Sjá teikn  

Á Minjasvæði  verður lítið skjólgott hvíldarsvæði vestan við kirkjustæði sem liggur aðeins 

hærra í landinu og gefur gott útsýni yfir fornminjarnar  

 
7.2.2  Skjólbeltagróður 

 

Þegar búið er að hugleiða í tengslum við greiningar og hönnunarforsendur  með hvaða hætti, 

stígar leggjast um svæðið. Liggur fyrir mikilvægur þáttur sem er skjólbeltagróður, en hann á 

að draga úr ríkjandi vindáttum þ.e. SV , N og NNA áttunum.  Rétt hannað skjólbelti getur 

einnig dregið úr jarðvegsrofi,aukið fjölbreytileika náttúrunnar  og aukið á fagurfræði 

landslagsins. Því fyrr því betra, því að það tekur skjólbelti allt að 7-12 ár að vaxa upp og veita 

almennilegt skjól. Samsetning skjólbeltis eru runnar og kjarr í neðsta hluta beltis og þéttustu 

runnana gróðursetta vindmegin í beltinu, lauftré eru algengust miðlæg í skjólbeltum.Góð 

skjólbelti er samsett með 3- 5 raða trjágróðri,runnar lauftré og sígræn tré, en það er misjafn 

hvað raðirnar eru margar fer algerlega eftir svæðinu sjálfu. (Magnús og Arnlín, 2003) 

Þær kröfur sem gerðar yrðu til skjólbeltagróðurs á Gásum út frá hönnunarforsendum eru þær 

að gróðurinn komi helst af Eyjafjarðarsvæðinu. Aðrar kröfur eru þær að plönturnar vaxi,séu 

vindþolnar og að þær henti anda svæðisins. Þær plöntur sem líklega henta vel fyrir svæðið út 

frá þessu er birkitréð, víðirinn og stakstæður reynir. 

Hugmyndin er að gróðursetja mest í kringum þjónustumiðstöðina og út í hlíðina í kring. 

Skjólbelti verða svo sett upp þar sem ríkjandi vindáttir eru svona eins og við verður komið. 

Þá  verður  skjólbeltagróður þar sem  dvalarsvæði eru til að auka gæði svæðanna. (Sjá teikn) 
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7.2.3  Göngustígakerfið 

 

Á svæðinu eins og það er nú, er engin stofnstígur hann þarf að leggja  frá grunni og  legg ég 

til að hann verði lagður í hring um svæðið  og reynt  að  tryggja að upplifun verði sem 

fjölbreyttust,  þegar gengið er hringinn. Hringvegalengd  er um 2 km og  ef gengið er rólega 

um svæðið, ætti það að vera um  klukkustundar langur göngutúr.  

Vesturhluti svæðis er aflíðandi og  þarf því að gera ráð fyrir því  (aðgengi fyrir alla) 

Stofnstígar geta  verið misbreiðir frá  2- 3 m, og  þurfa að  þola mikið álag ferðamanna á 

stuttum  tíma  Efni slíks stígs á Gásum  þarf að vera ofaníburður, bundin möl  frekar en 

malbik til að draga úr hálku að  vetrarlagi. Hlutverk stofnstígsins er að tengja allt svæðið 

saman og stýra ferðafólki með þeim hætti, að það þurfi síður að fara út af stígnum og þannig  

er hægt að draga úr ágangi á viðkvæmum gróðri og náttúrulífi  og  minjarnar fengju að vera 

meir í friði fyrir átroðningi. Við suður og  austurhluta svæðis við endann  á tjörninni  á sjálfri 

Toppeyrinni er sandsvæði sem stígurinn liggur í gegnum og  mætti ímynda sér að skil  á mill 

sands og stíga þar væru  óskýrari, enda flokkast sá hluti svæðis undir hið villta  (Grahn, 1990) 

Á einum stað  í samræmi við gróðurgreiningu þyrft stofnstígur að vera úr trépallaefni sem 

lagður yrði ofan  á svæðið, en það er  við norðaustan hluta svæðis þar sem áhrifa flæðimýrar 

gætir töluvert.  Hvað áhrærir  hinn forna Skipalónssveg  þá legg ég til að haldið verði  í 

hugmyndina um  hann  en honum  verði breytt  í  hluta af stofnstíg  sem  tengi saman  

þjónustumiðstöð og tilgátubúðir. Þessi hluti stígs þarf að þola töluverða umferð ferðamanna  

og  verður því   3 m breiður í gróðursælu umhverfi út frá þjónustumiðstöð til að auka 

upplifun.  Tengistígar sem einnig verða lagðir um svæðið  taka mið af stofnstíg og  er ætlað 

að stytta vegalengdir  um svæðið og bjóða upp á nánari upplifun, þar sem það á við.  

Slíkir stígar  eru  mun mjórri en stofnstígur  2 metrar niður í að vera  troðningur. 

Mikilvægasti tengistígurinn  verður trépalla stígur  2 m breiður sem lagður er ofan á 

landslagið og sveigist eftir  því á milli  tilgátubúða og fornminja, ástæða  trépalla stígs er  sú 

að vernda gróður, því stór hluti af því svæði sem hann liggur um  er flæðimýri. Við 

fornminjar er gert ráð fyrir að sá fornstígur sem  liggur á milli búða verði notaður sem 

troðningur sem ferðamenn geta  nýtt sér vilji þeir sjá minjarnar betur.  (Sjá teikn) 
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8.  Lokaorð 
 
Gásir býr yfir mikilli sérstöðu sem forn verslunarstaður með sýnilegar fornminjar, svæðið er 

ekki stórt en mjög opið,friðsælt og nálægt hafi. Þær greiningar sem unnar voru í tengslum við 

Gásir, hjálpuðu mikið til við að gera sér grein fyrir öðrum eiginleikum svæðisins. 

Helsti  styrkleiki svæðis er  staðsetningin við hafið,friðsældin,fuglalífið og hin ríkulega 

söguhefð sem staðurinn býr yfir. Helstu veikleikar eru hvað ríkjandi vindáttir eru áberandi á 

svæðinu. 

 Þegar horft er bæði til Birka í Svíþjóð og Middelaldercentret í Danmörku  sést áberandi vel 

að svona svæði getur verið góð ferðamanna tekjulind fyrir sveitarfélagið, jafnframt þvi að 

sinna mikilvægum  fræðistörfum.  Gásir eru nálægt kaupstaðnum Akureyri  og mætti ímynda 

sér að akureyringar myndu með betri kynningu  og aðgengi svæðis, vilja nýta sér einu 

sandfjöruna innarlega í Eyjafirði  til útivistar og öðruvísi upplifunar, en í dag er  Kjarnaskógur 

eina  útivistarsvæði Akureyringa. Staðan  í dag er sú, að á Gásum  kemur fólk töluvert með 

hundana sína  til að ganga í fjörunni og  njóta útisvistar  og það jafnvel að vetrarlagi þegar 

færð og aðstæður leyfa, einnig hefur farið vaxandi að fólk fari í sjóböð í Gæsavík á sumrin. 

Þörfin fyrir göngustígakerfi varð snemma ljós, sem  hjálpaði til við að njóta svæðisins betur 

og tryggði að viðkvæmur gróður  og fornminjar yrðiu ekki fyrir raski.  Í samræmi við 

greiningar og hönnunarforsendur ættu göngustígar að liggja þannig um svæðið að gæði 

upplifunar á svæðinu verði  betri og að í gegnum stofnstígimm yrði aðgengi fyrir alla tryggt 

um svæðið. Með því að hafa stofnstíginn sem hringleið um svæðið, sá ég í hendi mér ákveðna 

vaxtarmöguleika á svæðinu, þannig væri hægt að auka tengingar við fleiri miðaldaupplifanir 

sem gætu  seinna meir verið uppsettar hér og þar á svæðinu. Þá síðast en ekki síst, var  

skjólgróður  mjög mikilvægur til að draga úr ríkjandi vindáttum  á svæðinu  og búa til ný rými 

bæði lítil og stór þannig að fjölbreytni  í upplifun, yrði meiri á svæðinu og því meiri gæði,sem 

myndi svo laða til sín fleiri ferðamenn. Ég hugsaði mér að að gróðursælast, myndi verða við 

þjónustumiðstöðina  og síðan eitthvað  út  í hlíðina og Gása sögusvæðið en þess gætt að 

gróðurinn myndi ekki  breyta anda svæðis. 
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Lokateikning blaðstærð A4  mkv 1:5000 
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