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Hér í þessari yfirferð okkar ætlum við að taka fyrir friðlýst svæði í og við 
Höfuðborgarsvæðið og í leiðinni fjalla um þær tegundir verndarsvæða 
sem notast er við hér á Íslandi.

Í þetta sinn ætlum við að stökkva af stað í rútuferð og koma við á ólíkum 
stöðum sem við flest eflaust þekkjum í sjón, það eru svæði á borð við 
Ástjörn í Hafnarfirði, Borgir í Kópavogi og Gálgahraun í Garðabæ, 
Fossvogsbakka í Reykjavík.

Aldrei er að vita að við munum hér fræðast um fyrirbæri sem við sum 
umgöngumst dagsdaglega en vitum kannski ekki jarðfræðilega sögu og 
aðrar merkilegar staðreyndir um. Með þessum leiðangri okkar langar 
okkur til þess að kynna fyrir ykkur þau svæði sem leynast í 
borgarlandslaginu. Við þurfum ekki alltaf að leita langt til að komast í 
safaríkt ferðalag.



Ferðalagið

Við hefjum rútuferðina við upphaf gönguleiðarinnar upp á Helgafell 
og endum hana þar síðar í dag. Hér eru næg bílastæði, en þó viljum 
við hvetja fólk til að sameinast í bíla ef kostur er á.

Hittumst fyrir framan rútuna klukkan 09:00 og byrjum á því að rölta 
um svæðið. Við áætlum að ferðalagið okkar endi klukkan 16:00 seinni 
partinn á sama stað. Gengið verður um 7 km samtals milli þess sem 
við flökkum á milli staða á rútunni, sumstaðar förum við ekki út úr 
rútunni heldur fræðumst á ferð og horfum yfir. Við hlökkum til 
dagsins með ykkur!

Leggjum af stað, en fyrst um sinn skulum við ræða um þessa flokkun 
sem við á Íslandi notum, Þjóðgarðar, Friðlýstar náttúrumyndir - 
Friðlýst svæði og Fólkvangar.



Þjóðgarðar
Sé landsvæði sérstætt um landslag, gróðurfar eða dýralíf eða á því hvíli söguleg helgi, þannig að ástæða sé til að varðveita það með náttúrufari sínu 
og leyfa almenningi aðgang að því eftir tilteknum reglum, getur Náttúruverndarráð, sem er nefnd á vegum ríkisins, lýst það þjóðgarð, enda sé svæðið 
ríkiseign.

Þjóðgarðurinn tekur að sér vernd og uppbyggingu á svæðinu.

Friðlýst náttúruvætti og friðlýst svæði
Náttúruverndarráð getur friðlýst sér stæðar náttúrumyndanir, svo sem fossa, eldstöðvar, hella, dranga, svo og fundarstaði steingervinga og sjaldgæfra 
steintegunda, ef telja verður mikilvægt að varðveita þær sakir fræðilegs gildis þeirra eða þess, að þær eru fagrar eða sérkennilegar. Náttúrumyndanir, 
sem friðlýstar eru samkvæmt þessu ákvæði, nefnast náttúruvætti. Stærri friðlýst svæði kallast friðlönd.
Þetta er gert í samstarfi við viðkomandi landeigendur og hagsmunaaðila. Umhverfisstofnun sér um vernd og uppbyggingu á staðnum, en 

umhverfisráðherra friðlýsir.

Fólkvangur
Nú óskar eitt sveitarfélag eða fleiri, að tiltekið svæði verði lýst fólkvangur, og skal það (þau) þá bera fram ósk til Náttúruverndarráðs um slíkt. Skal 
gerð grein fyrir mörkum fólkvangsins og hvaða takmarkanir ákvörðun um fólkvang kunni að setja umráðarétti eigenda viðkomandi lands og annað, 
er máli skiptir.
Viðkomandi sveitarfélög sjá um vernd og uppbyggingu á svæðinu.



Kaldárhraun í Hafnarfirði

Svæðið var friðlýst sem 
náttúruvætti árið 2009, ástæða  
var verdun óraskaðs helluhrauns 
og klettamyndanir frá Búrfelli.

Á svæðinu hafa verið starfræktar 
sumarbúðir í 95 ár.

Kaldárhraun er uppspretta kalda 
vatns Hafnfirðinga.

Þessi staður þjónar mörgun 
borgarbúum, en svæðið er mikið 
nýtt til útivistar.



Ástjörn í Hafnarfirði

Ástjörn er fyrirbæri sem á sér 
enga hliðstæðu í nágrenni 
Reykjavíkur, en um er að ræða 
tjörn sem króaðist af þegar hraun 
rann um svæðið og því er ekkert 
útfall frá vatninu.

Hér er gríðarlegt dýralíf og flóra 
og jafnvel sjáum við hér dýr sem 
finnast ekki annarstaðar í 
nærumhverfinu. Þar á meðal er 
þar Flórgoða að finna.



Gálgahraun í Garðabæ

Gálgahraun er eini partur Búrfellshraus 
sem rann til sjávar, svæðið er að mestu 
ósnortið sem þykir merkilegt þar sem 
ágangur sjávar ætti að að hafa auðvelda 
leið að einhverskonar rofi. Ástæða þess 
er að máttur úthafs öldunnar er lítill í 
Arnarnesvoginum.

Fógetagata liggur í gegnum hraunið, en 
sú gata er gamall stígur yfir til Álftaness 
og fékk þessa nafnbót þegar fulltrúar 
konungs bjuggu á Bessastöðum.

Gálgaklettar hafa verið mönnum til 
travala í mörg ár, þeir eru dimmari en 
annað hraun á svæðinu. Sögur segja að 
þar hafi sakamenn verið hengdir, engin 
sönnunargögn eru til á pappír, en þó 
hafa fundist mannabein á svæðinu.



Víghólar í Kópavogi

Svæðið var friðlýst árið 1983, en þar 
eru að finna grágrýtist klappir sem eru 
jökulsorfnar og kallast það fyrirbæri 
Hvalbök. Hvalbök myndast þegar jökull 
skríður yfir land og grjót og rispar það, 
þessar rákir liggja frá suðaustri til 
norðvesturs og segir það okkur til um 
legu jökulsins.  Þessar rákir til urðu til 
fyrir 10.000 árum. Víghólar eru 74 
metra yfir sjávarmáli og virðist vera 
hluti af víðáttu miklum berggrunni á 
höfuðborgarsvæðinu sem gegnur undir 
nafninu Reykjavíkgurgrágrýti. 
Steintegundin er ung grágrýtismyndun 
og er aldurinn líklega 300.000 - 400.000 
ára, en upptök hraunsins eru óþekkt.

Álfar finnast í steinunum.



Borgir í Kópavogi

Borgir eru staðsettar efst á Kársnesinu í 
Kópavogsbæ. Þetta svæði var friðlýst sem 
náttúruvætti árið 1981. Í lok ísaldar þegar 
jökullinn hóf að hopa fyrir 10.000 árum var 
Borgarholtið aðeins sker úti fyrir landi. Aldan 
skolaði í burt smágrjóti en skildi þó eftir 
lágbarða grágrýtist hnullunga sem eru 
einkennandi fyrir þetta svæði, Borgir.



Fossvogsbakkar í Reykjavík

Bakkarnir voru friðlýstir árið 
1999. Hér eru að finna 11.000 ára 
gömul set sem eru sjáanleg og 
aðgengileg öllum. Lögin eru 2 
km löngu svæði og allt að 5 m 
þykk. Neðsta lagið er jökulsetlag 
sem er um 1-200 þ ára gamalt, 
þar ofan á er sjávarsetlag með 
steingerfingum en þar ofaná er 
jökulberg frá síðustu ísöld.  Af 
þessum jarðlögum má læra, hægt 
er að sjá mikilvægar vísbendingar 
um loftslagsbreytingar, 
landslangsmyndun, sjávarstöðu 
og lífríki á grunnsævi.



Lundaey í Kollafirði

Eyjan er í Kollafirði á milli 
Geldingarness og Brimness á 
Kjalarnesi. Eyjan telur 400 metra 
að lengd og 150 metra á breidd 
þar sem hana er breiðasta að 
finna. Eyjan er að mestu úr 
grágrýti, þó algróin og mikið um 
stórar þúfur. Sjófuglabyggðin er 
það sem verndargildið ber hvað 
hæst, en þar eru stundum getur 
farið yfir 10.000 lunda pör ár ári. 
Þó eru allir fuglar sem búa á 
eyjunni og verða þar á válista, 
lundinn, ritan, æður og teista.



Háubakkar í Reykjavík

Háubakkar eru við Elliðavog 
sunnanverðan. Hér eru að finna 
þykk setlög sem bera merki um 
áhrif loftslagsbreytinga á ísöld. Í 
lögunum eru að finna þurrlendurs 
og sjávarset, sem bendir til þess 
að sjávarstaða hafi verið 
breytilegt á þessum tíma sem 
þetta var að mótast.

Hérna er enn og aftur auðvelt 
aðgengi fyrir almenning, allir 
geta rölt út og velt fyrir sér hvað 
hefur gengið á hér forðum daga.
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Það má með sanni segja að við sem á þessu landi búa séum heppin með að fá að búa við ósnortna náttúru, 
nánast sama hvar á landinu við búum.

Takk fyrir okkur!


