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Ferðinni er heitið um Prestastíg, sem áður var forn þjóðleið á milli Hafnar og Grindavíkur. 
Áfangastaðir þessarar ferðar eru margir og fróðlegir en okkar megin áherslur í þessari ferð 
snúa að landgræðslu þó að stiklað verið á stóru um önnur umhverfismál sem tengjast 
svæðinu. 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. Sáningin er með 
ráðum gerð til að hjálpa jarðveginum að verða auðugur af næringarefnum, hefta sandfok og 
binda kolefni niður á þessari auðn sem farið verður um. 
  
Almennt um gönguleiðina 
 
Við hefjum gönguna við Júnkaragerði aðeins sunnar en Hafnir á Reykjanesi og líkur vestur af 
Grindavík, við golfvöllinn. Vegalengdin eru 16 kílómetrar og er áætlað að við tökum 6 
klukkustundir í ferðalagið með góðum nestis- og fræðslupásum. Gönguleiðin einkennist af 
hrauni, landeyðingu, sandi, fögrum vörðum, hrauni og ummerkjum um eldgos en gengið er á 
jafnsléttu mestan part ferðarinnar og því verður lítið um hækkun eða um 100 metrar á ferð 
okkar um þetta stórmerkilega svæði.  
 

 
Gönguleiðin er forn gönguleið frá Höfnum til Grindarvíkur eins og áður hefur verið nefnt. 
Stígurinn er gömul þjóðleið og er ástæða nafns álitin vera vegna flutninga prestkalls frá 
Höfnum til Staðar í Grindavík árið 1907. Átti því fólk oft leið þarna á milli og ber það þess 
merki enda virkilega vel vörðuð og mikið farin leið hér áður fyrr. Gengið verður um 
Hafnarheiði norðan við Presthól og brúarinnar milli heimsálfa að Haugsvörðugjá. Það má 



með sanni segja að gönguleiðin liggi milli tveggja heimsálfa Evrópu og Ameríku. Því næst er 
gengið um Sandfellshæð í átt að Eldvörpum. Á miðri leið komum við að veginum um 
Eldvarpahraun, vegur fær hærri bílum sem þó er ekki mikið farinn. Rauðhóll er næsta stopp, 
en hann er stakur gíghóll við Eldvörp, en þegar um það svæði er gengið sjáum við Miðgjá, 
Hrafnagjá og Baðstofu. Því næst liggur leið niður að sjó, en við stoppum við gólfvöll 
Grindvíkinga og er þá leið okkar lokið um svæðið. 
  
  
Sandfellshæð: Er ein stærsta hraundyngja á Reykjanesskaga. Hraunið sem úr henni rann nær 
vel yfir 100 ferkílómetra. Um 14.000 ár eru síðan þar gaus, en þá stóð sjór um 30 metrum 
lægra en nú er. Á hluta Reykjanesskaga er verulegt landsig sem stafar af staðsetningu 
svæðisins á gliðnunarbelti á flekaskilum, þó ber að nefna að einnig getur land sigið vegna 
jarðvarmavinnslu. 
 

Brú milli heimsálfa: Göngubrú sem er vinsæll viðkomustaður ferðafólks um svæðið, hún 
liggur yfir togsprungu sem má rekja til gliðnunar á jarðskorpu vegna flekareks um Mið-
Atlantshafshrygginn. Ár hvert rekur landið um 2 cm. 
  

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. Lakagígar eru svipað svæði nema bara mun stærra. Reykjanes varð 
hluti af verndaráætlun Unesco árið 2015 og er því viðurkennt sem Unesco jarðvangur vegna 
jarðfræðilegrar sérstöðu á heimsvísu. Þó er vert að segja að fyrirhuguð er virkjun í Eldvörum 
sem mun hafa mikil áhrif á bæði náttúruminjar og menningarminjar. Rök á móti þessari 
virkjun eru þó að Eldvörp og Svartsengi byggja á sama hólfi, því er hér verið að spilla 
stórkostlegu og í senn aðgengilegu eldsumbrota svæði með því að virkja eitthvað sem er 
virkjað nú þegar. Því munum við fljótt stytta endingartíma virkjunarinnar og grípa í tómt, sem 
er langt í frá gott þá með tilliti til hagsmuna komandi kynslóða. 
 



 
 

Útilegumannabyggð við Eldvörp: Árið 1982 þegar unnið var að gerð borholu á svæðinu 
brotnaði berg undan þunga. Þegar betur var að gáð var greinilegar mannvistarleifar þarna 
undir niðri, hleðslur og beinaleifar. Þegar betur var að gáð virtist vera að fólk hafi sótt á 
þennan stað til þess að elda kjöt hér áður fyrr en var það vegna hlýindanna í hellinum og heita 
vatnsins sem fólk hefur gert það. Beinin sem fundust bera þess merki að hnífur eða annað 
beitt áhald var notað á beinin, það segir okkur að kjötið var borðað af mannfólki. 

 
 
 
Umhverfismál með áherslu á loftslagsmál – Landgræðsla 



  
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 myndirnar að neðan 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. Um leið og við horfum svo á stærri myndina þar sem Junkaragerði sést með 
rauðum punkti er það svæði eins og nál í heystakki. 

 
 



 
  
Þegar við nálgumst Eldvörp fer landið að taka á sig lit, mosavaxið hraunið tekur á móti okkur 
með fjölbreyttri flóru. Fyrir það voru einstaka planta sem átti erfitt uppvaxtar, stöku 
geldingarhnappar, nokkrir melgresishólar og lambagras á víð og dreif. 
 
Þegar betur er að gáð má sjá á gróðurfarskorti af Íslandi er fjöldi 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 að neðan má 
sjá mynd sem sýnir okkur fjölda plantna á svæðinu sem og á öllu landinu sem er áhugavert að 
skoða. 
 
 



Landgræðslan tilheyrir umhverfis- og auðlindaráðuneyti og vinnur 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. Það var ekki fyrr 
en 2018 sem Alþingi samþykkti lög um landgræðslu. 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 hér að neðan sýna 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 
förum um, en við frekari skoðun kom í ljós að á svæðinu var landgræðsla lögð niður og því 
ekki fylgt eftir. 

 



 
  
Siðfræði 
 

Til þessa byrja með skulum við skoða hugtakið siðfræð, eins og Vísindavefurinn skilgreinir 
það fjallar siðfræði ekki um hvað menn gera og hvernig þeir breyta, heldur hvað þeir eiga að 
gera og hvernig þeim ber að breyta. Þessa skýringu er athyglisvert að skoða til hliðsjónar við 
okkar ferðalag um Prestastíg. Hér ferðumst við um, 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. Það er á hreinu að 
þetta svæði á í gríðarlegum 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 
fræin ná fótfestu bindum við kolefni og spornum gegn því að gróðureyðing verði meiri. 
  
Lífbreytileiki 
 
Eins og áður hefur verið fjallað um hér í þessari yfirferð okkar um Prestastíg, er greinilegt að 
gróður er af skornum skammti á svæðinu. Þó ert vert að benda á aðrar merkilegar staðreyndir 
í þessum mála flokki sem tilheyra lífbreytileika á svæðinu.  
 



Síðasti geirfuglinn var veginn úti fyrir Reykjanesskaga eða í Eldey árið 1844 þann 3. júní. 
Stytta af geirfuglinum úr bronsi var sett upp við Valahnúk við Reykjanesvita, fuglinn horfir 
út til Eldeyjar og minnir okkur á sameiginlega ábyrgð þjóða á náttúru og umhverfisvernd. 
 
Við upphaf gönguleiðarinnar er starfstöð fiskeldisins Benchmark Genetics sem leggur áhersu 
á genaminstur, háþróaða næringu og velferð dýra. Þar eru laxaseiði, rækjur og beitarfisksseiði 
framleidd, en beitarfiskur er frekar nýr fiskur í fiskeldi hér á landi og er honum líkt oft við 
kjúkling, kallaður vatnakjúklingur. Fiskurinn á rætur að rekja til Afríku, en hann lifir í 27° 
heitu vatni, en nóg er af heitu vatni á þessu svæði núna þó einn daginn verður gripið í tómt 
eins og áður hefur verið nefnt hér. Fiskeldi hefur mikið verið í umræðunni hér á landi 
síðastliðið árið og því er vert að nefna það með tilliti til umhverfismála. Hvort telur þú vera 
betra landeldi eða sjóeldi? Ekki er unnt að fjalla um þetta mál hér frekar en að velta þessari 
spurningu út til ykkar. 
 
Alþjóðaskuldbindingar Íslands í loftslagsmálum 
 
Svo við stiklum aðeins á stóru um skuldbindingar Íslands í loftslagsmálum. 
 
Markmið aðgerðaáætlunar er að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda og auka bindingu 
kolefnis úr andrúmslofti. Þar skiptir umfang árangurs og tímasetningar auðvitað öllu máli. 
Ísland tekur þátt í hnattrænu átaki til að draga úr losun undir merkjum Parísarsamningsins og 
hefur tilkynnt markmið þar. Ísland tekur að auki upp ýmsar reglur Evrópusambandsins í 
loftslagsmálum. Þessar alþjóðlegu og evrópsku 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. Í reglum ESB er losun frá stóriðju og flugi innan samevrópsks 
viðskiptakerfis og á ábyrgð einstakra fyrirtækja, en önnur losun – s.s. frá samgöngum, 
landbúnaði, sjávarútvegi og úrgangi – á beinni ábyrgð ríkja. Alþjóðasiglingar og alþjóðaflug 
er utan við bókhald einstakra ríkja. 
 
 



 
 
Markmið okkar með þessari gönguferð er að leggja okkar af mörkum til að fræða almenning 
um mikilvægi þess að taka þátt, margar ólíkar leiðir er hægt að fara sem einstaklingur í 
umhverfismálum, því er um að gera að reyna að vera skapandi og gera gott úr þessu. Ástæðan 
fyrir því að við veljum að sá melgresi á ferð okkar um Prestastíg er sú að melgresi bindur 
niður meira kolefni en haldið var hér áður fyrr. Plantan bindur niður 1,28 tonn á ári á hvern 
hektara sem er jafn mikið og birkiskógur bindur niður á jafn stóru svæði. Nýtum þær tegundir 
sem fyrir finnast í þessu um hverfi og hefjum sáningu melfræs með höndum almennings. 
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