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Prestastígur
Við hefjum gönguna við Júnkaragerða 
aðeins sunnar en Hafnir á Reykjanesi 
og líkur vestur af Grindavík, við 
gólfvöllinn. 

Vegalengdin eru 16 kílómetrar og er 
áætlað að við tökum 6 klukkustundir í 
ferðalagið með góðum nestis og 
fræðslupásum.

Gönguleiðin er forn þjóðleið frá 
Höfnum til Grindarvíkur.

Á leiðinni er meðal annars 
Sandfellshæð, Brú milli heimsálfa, og 
Eldvörp 

Á leiðinni fjöllum við um um 
umhverfismál, lofslagsmál, siðfræði, 
lífbreytileiki og alþjóðaskuldbindingar



Eru allir klárir í slaginn?

Við skulum vera rétt búin, vel nestuð, með 
augun og eyru opin því framundan er 
áhugaverður fróðleikur.

Allir að hafa að minnsta kosti 1 líter af 
vatni, því ekkert vatn er á leiðinni.

Við upphaf ferðarinnar fá allir poka af 
melgresisfræjum sem hverjum er frjálst að 
sá á leiðinni og er það gert með samþykki 
landeigenda og Landgræðslunnar.

Leggjum í hann!



Sandfellshæð
Ekki langt frá Junkaragerði liggur leiðin um 
Sandfellshæð. Um er að ræða dyngjugíg 
sem er í Sandfellsdal. 

Gígurinn myndaðist á jökultíma fyrir um 
14.000 árum þegar sjávarmál var 30 m 
lærra en það er í dag. Breiður sigdalur 
gengur yfir Sandfellshæð.



Eldvörp
Glæný gígaröð ef svo má segja sem 
myndaðist á svipuðum tíma og Snorri 
Sturluson var við skrif bóka sina. 
Gígaröðin er með fallegustu á landinu, 
lítið snortin og í stuttri fjarðlægð frá 
þéttbýli.

Útilegumannabyggð við Eldvörp: Árið 
1982 þegar unnið var að gerð borholu á 
svæðinu brotnaði berg undan þunga. Þegar 
betur var að gáð var greinilegar 
mannvistarleyfar þarna undir niðri, 
hleðslur og beinaleifar.



Brúin milli heimsálfa
Samkvæmt jarðfræðikenningum þá 
þrýstast Evrasíu- og Norður-
Ameríkuflekarnir hvor frá öðrum á 
Reykjanesi. 

Plötuskilin afmarkast af gosreinum, gjám 
og gígaröðum sem liggja frá Reykjanesi og 
norðaustur um land. 

Segja má að Reykjaneshryggurinn (Mið-
Atlantshafshryggurinn) "gangi" á land á 
Reykjanesi en með honum liggja skil 
þessara tveggja fleka

Prestastígurinn liggur um þessi skil



Umhverfismál
Landgræðsla er mikilvægt vopn í baráttu 
okkar gegn landeyðingu, bindingu 
kolefnis, gerð jarðvegs ríkum af 
næringarefnum og að sporna gegn 
jarðvegsfoki sem getur verið okkur 
lífverum hér á jörðinni erfitt.

Þegar horft er á myndina má sjá 
annarsvegar landið umhverfis 
Junkaragerði þar sem áður var stundaður 
búskapur. Hér er allt vænt og grænt og því 
greinilega land sem hefur fengið ást. 



Stærra umhverfi Junkaragerðis
Um leið og við horfum svo á stærri 
myndina þar sem Junkaragerði sést með 
rauðum punkti er það svæði eins og nál í 
hey stakki.



Gróðurfar á Íslandi
Þegar betur er að gáð má sjá á 
gróðurfarskorti af Íslandi er magn tegunda 
frá 50-99 við upphaf þessarar gönguleiðar. 
Það má segja að það sé verulega lítil 
fjölbreytileiki. 

Þegar við komum svo að Eldvörpum 
hækkar talan eða verður frá 100-149 
tegundir. Hér má sjá mynd sem sýnir 
okkur fjölda plantna á svæðinu sem og á 
öllu landinu sem er áhugavert að skoða.



Landgræðsla á Reykjanesi
Það var ekki fyrr en 2018 sem Alþingi 
samþykkti lög um landgræðsu. Þeirra 
megin markmið er að hvetja til almennrar 
þátttöku í landgræðslu. 

Því erum við hér saman komin til þess að 
leggja okkar af mörkum til þess að græða 
þetta land lífi og í leiðinni njóta fegurðar 
og samvistar hvort af öðru og fræðast í 
leiðinni.

Myndin sýnir okkur hvaða svæði á 
Reykjanesi eru virk í landgræðslu árið 
2022, en næsta mynd sýnir okkur svæði 
sem var virkt árið 1985. Það er einmitt 
svæðið sem við föru um, en við frekari 
skoðun kom í ljós að á svæðinu var 
landgræsðla lögð niður og því ekki fylgt 
eftir.



Landgræðsla Ríkisins
Landgræðslan tilheyrir umhverfis og 
auðlindaráðuneyti og vinnu eftir lögum 
um landgræðslu sem eru að endurheimta, 
vernda, tryggja sjálfbæra nýtingu lands og 
bæta auðlindir þjóðar sem eru fólgnar í 
gróðri og jarðvegi. Einnig er lykilhlutverk 
þessarar stofnunnar að fræða, leiðbeina, 
sinna rannsóknum og þróun á þessu sviðið

Hér sjást skilgreindar 
landgræðslugirðingar 1985



Lífbreytileiki
Síðast geirfuglinn var veginn úti fyrir 
Reykjanesskaga eða í Eldey árið 1844 
þann 3. júní. Stytta af geirfulginum úr 
bronsi var sett upp við Valahnúk við 
Reykjanesvita, fuglin horfir út til Eldeyjar 
og minnir okkur á sameiginlega ábyrð 
þjóða á náttúru og umhverfisvernd.

Við upphaf gönguleiðarinnar er starfstöð 
fiskeldisins Benchmark Genetics sem 
leggur áhersu á genamynstur, háþróaða 
næringu og velferð dýra. Þar eru laxaseiði, 
rækjur og beitarfisksseiði framleidd, en 
beitarfiskur er frekar nýr fiskur í fiskeldi 
hér á landi.

Fiskurinn á rætur að rekja til Afríku, en 
hann lifir í 27° heitu vatni. Fiskeldi hefur 
mikið verið í umræðunni hér á landi og 
því er vert að nefna það með tilliti til 
umhverfismála. Hvort telur þú vera betra 
landeldi eða sjóeldi?



Siðfræði
Hér ferðumst við um Prestastíginn, 
tröðkum á verulega brothættu umhverfi og 
klæðumst jafnvel goritex fatnaði ef svo 
viðrar sem losar frá sér teflon út í 
umhverfið. 

Hvernig getum við breytt eða allaveganna 
lagt hönd á plóg við að byggja þetta svæði 
upp, fjölgað hér plöntum og skilað 
þakklæti til náttúrunnar sem við förum 
um. 

Þetta svæði á í gríðalegum erfiðleikum 
með að hjálpa sér sjálft. Veðráttan er erfið 
og líffræðilegur fjölbreytileiki af skornum 
skammti til að fjölga sér. 

Því komum við inn og leggjum okkar af 
mörkum við að hjálpa umhverfinu að 
komast á betri stað. Ef vel gengur og fræ
ná fótfestu bindum við kolefni og spornum 
gegn því að gróðureyðing verði meiri.



Suldbindingar í loftslagsmálum
Markmið alþjóðlegra aðgerðaáætluna er 
að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda 
og auka bindingu kolefnis úr andrúmslofti.

Þessar alþjóðlegu reglur spila saman og 
ramma inn tölulegar skuldbindingar 
Íslands í loftslagsmálum.

Bókhald um losun og kolefnisbindingu er 
um margt flókið og tölulegar 
skuldbindingar Íslands einnig. Gerðar eru 
ólíkar kröfur til losunar frá orku og iðnaði 
en frá landnotkun.



Samantekt og leiðir til aðgerða
Markmið okkar með þessari gönguferð er 
að leggja okkar af mörkum til 
umhverfismála, að fræða almenning um 
mikilvægi þess að taka þátt í 
umhvefismálum. Það eru margar ólíkar 
leiðir sem er hægt að fara sem 
einstaklingur í umhverfismálum, því er um 
að gera að reyna að vera skapandi og gera 
gott úr þessu. 

Melgresi hefur verið sáð á Reykjanesi. 
Melgresi er notað til landgræðslu, það 
bindur mikið kolefni í jarðvegi.

Nýtum þær tegundir sem fyrir finnast í 
þessu um hverfi og hefjum hér sáningu
melgresisfræs, með höndum almennings, 
þegar gengið er Prestastíginn. Hægt er að 
fá melgresisfræ hjá Landgræðsla Ríkisins


