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Samantekt 
Markmið þessa verkefnis er að meta mörk ásættanlegra breytinga á svæði í nágrenni 
Lambafellsgjár innan sveitarfélagsins Voga m.t.t. þolmarka þess og marka stefnu um 
framtíðarnýtingu, stjórnunaraðgerðir og vöktun. Skoðaðir hafa verið þættir eins og rask á náttúru, 

sambærilegum tilgangi. Aðferðafræðin byggir á að unnið sé eftir níu fyrirfram ákveðnum skrefum 
sem annars vegar fela í sér samráðsferli og hins vegar tæknilegar lausnir. Tilgangur verkefnisins er 
einnig að aðlaga LAC aðferðarfræðina um mörk ásættanlegra breytinga að náttúru og umhverfi 
Reykjanesfólkvangs, þannig að markvisst megi fara í uppbyggingu og aðgerðir vegna ástands og 
mikils álags á svæðinu.   

Gildi svæðisins og vandamál tengd nýtingu þess eru skilgreind í samráði við hagsmunaaðila. Við 
mótun framtíðarsýnar er lögð áhersla á að vinna með gildi svæðisins sem útivistarlands, að 
viðhalda ævintýralegu yfirbragði þess og því að gönguleiðin liggur í gegnum fjall. Unnið er með 
hagsmuni útivistarfólks en ekki gert ráð fyrir að svæðið verði ferðamannastaður sem taki við miklum 
fjölda ferðamanna. Sjónarmiðum um samþættingu útivistar og nýtingu jarðvarma er ekki haldið á 
lofti og ekki tekið á hvernig hagsmunir jarðvarmanýtingar á svæðinu geti farið saman við útivist.  

Skilgreindir eru vísar sem gefa til kynna ástand tiltekinna umhverfisþátta sem eru mikilvægir fyrir 
gildi svæðisins. Ákvörðuð eru mörk um hvaða breytingar á þessum vísum geta talist ásættanlegar 
áður en gripið er til sértækra stjórnunaraðgerða. Ljóst er að grípa þarf til aðgerða varðandi ástand 
göngustíga á svæðinu svo það geti talist viðunandi.  

Í tillögum um stjórnunaraðgerðir hefur verið lögð áhersla á að allar aðgerðir og stjórnun svæðisins 
sé út frá sveitarfélaginu Vogum. Landeigendur spila lykilhlutverk eigi að ráðast í aðgerðir á 
svæðinu. Aðgerðir eru í fullu samræmi við Náttúruverndaráætlun og geta samræmst sjónarmiðum 
innan Reykjanesfólkvangs.  

Skilgreindir eru tveir valkostir fyrir landnotkun á svæðinu sem báðir fela í sér lítið inngrip eða 
mannvirkjagerð en mismikið þó. Annars vegar er um að ræða valkost sem gerir ráð fyrir auknum 
umsvifum útivistar og ferðamennsku og nokkurri uppbyggingu aðstöðu. Hins vegar að áfram verði 
lítil umsvif á svæðinu og mikil áhersla á að halda því lítt snortnu. Lögð er fram aðgerðaáætlun þar 
sem tíundaðir eru þeir verkþættir sem ráðast þarf í, þeim forgangsraðað og lagt mat á kostnað. Lagt 
er til að ráðist verði í lagfæringar á gönguleiðum og aðkomu og að ráðist verði í merkingar t.d. með 
stikun leiða.  

Mörk ásættanlegra breytingar eða LAC er aðferð sem nýtist einkar vel við mótun framtíðarsýnar 
fyrir opin landsvæði eins og m.a. má finna innan Reykjanesfólkvangs. Þar eru víða mikil ummerki 
ferðamennsku og sjónarmið hagsmunaaðila að grípa þurfi til aðgerða. Aðferðafræðin byggir á því 
grundvallarsjónarmiði að ráðstöfun lands til útivistar eða ferðamennsku hefur í för með sér 
breytingar. Verkefnið felst í að reyna að hafa stjórn á þeim breytingum.  

Aðferðin og sú hugmyndafræði að skilgreina ásættanlegar breytingar með aðild hagsmunaaðila er 
lykilatriði í að ná markmiðum um þá framtíðarsýn sem viðheldur nauðsynlegum gildum og 
eiginleikum svæðisins. Vinnuferlið er heilsteypt og hlutverk heimamanna og stjórnvalda vel 
skilgreint.  Tillögur eru settar fram í aðgerðaráætlun sem felur í sér tímasettar aðgerðir, kostnað og 
ábyrgð.  Í vinnuferlinu er vel tekið á viðhorfum og hagsmunum og ákvarðanataka miðuð að gildi 
hvers svæðis. Þannig ætti náttúran ekki að þurfa gjalda of dýru verði fyrir heimsóknir og ágang 
gesta í viðkvæmu umhverfi Reykjanesskagans. 

 



 
 
 
 
MÖRK ÁSÆTTANLEGRA BREYTINGA LAMBAFELLSGJÁ 

 

4 | VSÓ RÁÐGJÖF 

1 Inngangur 
VSÓ Ráðgjöf í samstarfi við Sveitarfélagið Voga og Reykjanesfólkvang, hefur unnið að 
þróunarverkefni við mat á ástandi og þolmörkum fyrir útivistar- og  ferðamannastaða í 
Lambafellsgjá í Sveitarfélaginu Vogum.  Verkefnið er unnið með fjárhagslegum stuðningi 
Ferðamálastofu, VSÓ Ráðgjafar og Sveitarfélagsins Voga. 

Markmið verkefnisins er að þróa aðferðafræði til að ástandsmeta svæði m.t.t. þolmarka þess og 
útfrá gildi svæðisins að marka stefnu um framtíðarnýtingu, stjórnunaraðgerðir og vöktun.  

1.1 Um verkefnið 
Í verkefninu er lagt mat á ástand útivistarsvæðis sem er mikið heimsótt og er í jaðri 
Reykjanesfólkvangs.  Við greiningarvinnu er unnið eftir aðferðafræði "Limits of acceptable change" 
(LAC) eða mörk ásættanlegra breytinga sem hefur lengi verið notuð m.a. í Bandaríkjunum og á 
Nýja Sjálandi.  

VSÓ Ráðgjöf hefur annast verkefnisstjórn og sérfræðivinnu við verkefnið. Settur var saman 
verkefnishópur sem hefur fylgt verkefninu eftir og séð um aðlögun aðferðafræðinnar að staðháttum, 
nauðsynlega gagnaöflun og samráð.  Í verkefnishópnum voru; Björn H. Barkarson verkefnastjóri, 
Fríða Björg Eðvarðsdóttir og Gréta Hlín Sveinsdóttir. 

Verkefnið hefur verið unnið jöfnum höndum sem þróunarverkefni fyrir LAC aðferðafræðina og sem 
greiningarverkefni um ástand og þolmörk landssvæðisins í kringum Lambafellsgjá.  Lögð var 
áhersla á að vinna verkefnið þannig að reynslu þess mætti nýta fyrir útivistar- og ferðamannasvæði 
innan Reykjanesfólkvangs.  Lagt er mat á núverandi ástand svæðisins og hvort svæðið geti tekið 
við áframhaldandi eða aukinni aðsókn. Þessi greiningarvinna hefur verið unnin út frá fyrirliggjandi 
upplýsingum og gögnum, fundum og ferðum með hagsmunaaðilum, vettvangsskoðunum og 
hönnunarvinnu. Unnin er aðgerðaáætlun m.t.t. aðgengis, aðgengisstýringar og fyrirbyggjandi 
aðgerða og varðveislu. Einnig eru gerðar tillögur um vöktunaráætlun m.t.t. ástands. 

Verkefnið fellur að markmiði Reykjanesfólkvangs um verndun eldfjallalandslags og aðgengi 
almennings að náttúru. 

1.2 Orðskýringar 
Vinna með nýja aðferðafræði kallar á orðskýringar og skilgreiningar á nýjum hugtökum:  

Mörk ásættanlegra breytinga  Verkefnahópurinn valdi að tala um mörk ásættanlegra breytinga 
sem LAC (Limits of acceptable change) þar sem talað er um greiningaraðferðina sem unnið er með 
í þessu verkefni. Aðferðafræðin byggir á skilgreiningum á ástandi náttúru og félagsumhverfis og á 
lýsingum á þeim breytingum sem óhjákvæmilega verða vegna nýtingar landsins. Aðferðin er þekkt 
og víða notuð til að skipuleggja og samræma útivist, ferðamennsku, náttúruvernd og aðra nýtingu 
lands. Aðferðafræðin byggir á 9 skrefum (Mynd 1) sem liggja frá greiningu vandamála að lausn og 
mati á nýjum breyttum aðstæðum. 

Vísar  vísar eru mælikvarðar á ástand og gildi í umhverfi og ná bæði til félagslegra og náttúrulegra 
þátta.  

Þolmörk  með hugtakinu þolmörkum er átt við 
leiði af sér óviðunandi skerðingu á upplifun gesta  (Anna Dóra 
Sæþórsdóttir o.f.l, 2007) 
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Mynd 1 LAC hringurinn og skrefin sem tekin eru í ferlinu. 

 

1.3 Tilgangur verkefnis 
Tilgangur verkefnis er að aðlaga LAC aðferðarfræðina um mörk ásættanlegra breytinga að náttúru 
og umhverfi Reykjanesfólkvangs, þannig að markvisst megi fara í uppbyggingu og aðgerðir vegna 
ástands og mikils álags á svæðinu.  Áhersla var á að skilgreina vísa til að meta ástand svæðanna 
og leiðir til að meta árangur aðgerða. Lykilspurningar eru hvaða aðgerðir þarf að ráðast í til að 
viðhalda verndargildi svæðisins.  

1.4 Álag á vinsæla áfangastaði 
Álag á vinsæla áfangastaði er víða það mikið að bregðast verður við.  Í skýrslu Umhverfisstofnunar 
frá nóvember 2010, um ástand friðlýstra svæða, er Reykjanesfólkvangur á rauða listanum og í 
flokki 2, þar sem að mati Umhverfisstofnunar er mjög brýnt að stöðva rýrnum verndargildis 
(Umhverfisstofnun, 2010).  Umhverfisstofnun byggir skýrslu sína á svokallaðri SVÓT greiningu með 
upplýsingum frá landvörðum og sveitarstjórnum. 

Í skýrslu Umhverfisstofnunar kemur fram að helstu ógnir sem beinast að Reykjanesfólkvangi stafa 
af mannlegum umsvifum og eru tengd efnisnámi, jarðhitarannsóknum og jarðhitanýtingu. Fram 
kemur að víða sé fólkvangurinn illa farinn vegna ofbeitar, vegna utanvegaaksturs og í vaxandi mæli 
eftir hjólför vélhjóla.  Styrkleiki Reykjanesfólkvangs felist í nálægð hans við þéttbýl svæði 
Reykjanesskagans.  Svæðið er fjölsótt og möguleikar eru á fjölbreyttum gönguleiðum og eiginleikar 
svæðisins sem útivistarsvæðis felist m.a. í mikilli fjölbreytni í jarðmyndunum og landslagi.  

Í skýrslunni kemur fram að bregðast þurfi við niðurstöðum rannsókna á þolmörkum 
ferðamannastaða með aðgerðum til að sporna við skemmdum vegna álags. Einnig er lagt til að 
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leggja og merkja göngustíga á ákveðnum friðlýstum svæðum með það að markmiði að bæta 
aðgengi almennings að náttúru landsins og búa svæðin jafnframt undir aukið álag af vaxandi 
ferðamannastraumi.  

1.5 Um Lambafellsgjá 
Lambafell er í jaðri Reykjanesfólkvangs norðan við Trölladyngju og Eldborg.  Eftir fellinu er sprunga 
sem opnast í skemmtilega gjá sem nefnist Lambafellsgjá eða Lambafellsklofi.  Hægt er að ganga 
eftir endilangri gjánni sem er einungis nokkurra metra breið og allt að 50 metra djúp. Lambafellsgjá 
hefur á síðustu árum orðið vinsæll áfangastaður fyrir göngu- og útivistarhópa.  Eins og víða innan 
Reykjanesfólkvangs er landslagið viðkvæmt fyrir ágangi. Slæm umgengni s.s. akstur utan vega, 
efnistaka og slit á gönguleiðum virðist vera vaxandi vandamál á svæðinu.  
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2 Mörk ásættanlegra breytinga fyrir Lambafellsgjá 
Lambafellsgjá er valin sem viðfangsefni og er skilgreint rúmt landsvæði í kring til úttektar. Svæðið 
nær frá Reykjanesbraut og að Trölladyngju, tekur til Eldborgar og Lambafells og aðliggjandi hrauna. 
Innan skoðunarsvæðis má finna; eldvörp, hraunasvæði, jarðhita, efnisnámur, borteiga og fyrirhuguð 
rannsóknarsvæði jarðvarma, bílastæði, fjölfarnar gönguleiðir og gamlar þjóðleiðir svo eitthvað sé 
upptalið. Skoðunarsvæði má sjá á korti 1.  

2.1 Markmið  
Eins og kemur fram að ofan er eitt markmið verkefnisins að ástandsmeta svæðið í kringum 
Lambafellsgjá m.t.t. þolmarka þess og marka stefnu um framtíðarnýtingu, stjórnunaraðgerðir og 
vöktun svo viðhalda megi eða bæta ástand þess.  

 Að viðhalda ásættanlegu ástandi svæðisins  

 Að skilgreina þolmörk svæðisins út frá framtíðarsýn 

Leiðir að markmiði:  

1. Skilgreina hvert er æskilegt ástand m.t.t. umhverfis og félagslegra þátta og ákveða hvaða 
vísar eru notaðir til að meta ástandið  

2. Skilgreina hvert núverandi ástand er miðað við æskilegt ástand 
3. Skilgreina hvaða aðgerðir þarf að ráðast í til að ná eða viðhalda æskilegu ástandi 
4. Skilgreina hvernig er best fylgst með svæðinu til að viðhalda því og meta árangur aðgerða 

2.2 Skilgreining hagsmunaaðila  
Verkefni sem þetta þarf að leysa með aðkomu hagsmunaaðila og þeirra sem búa yfir þekkingu á 
viðfangsefninu. Þetta á við um mat á gildi svæðisins og vandamál tengd nýtingu, framtíðarsýn fyrir 
svæðið, val á vísum til að meta ástand þess og við skilgreiningu marka fyrir ásættanlegt ástand.  

Til að mögulegt sé að fá fram ólík sjónarmið varðandi framtíðarsýn og nýtingu svæðisins var leitast 
við að skilgreina nokkuð vítt hagsmunaaðila á landssvæðinu í kringum Lambafellsgjá. Leitað var 
eftir sjónarmiðum hjá sveitarstjórn Voga, umhverfisnefnd, nokkrum heimamönnum sem sérstaka 
tengingu hafa til svæðisins, til náttúruverndaryfirvalda, ferðaaðila, landeigenda og áhugasamra 
samstarfsmanna verkefnahópsins til að fá fram mismunandi skoðanir. Lista yfir hagsmunaaðila og 
tengsl þeirra við verkefnið má sjá í Viðauka I.  

Samráðsaðilum er skipt í þrjá hópa; leyfisveitendur, sérfræðinga og almenning og framlag þeirra til 
verkefnisins og samskipti skilgreind (Tafla 1).  

Tafla 1 Flokkun samráðsaðila, áhrif þeirra, framlag til verkefnis og samskipti. 

Samráðshópur Áhrif á framvindu og 
áherslur 

Samskipti Framlag 

Leyfisveitendur og 
ákvörðunaraðilar 

Mikil áhrif  Tíð samskipti á öllum 
stigum og ákvarðanir um 
framvindu 

Leyfi og fjármagn  

Fagleg ráðgjöf Nokkur áhrif  Leitað til á ákveðnum 
stigum. Upplýsingagjöf 
um framvindu 

Ráðgjöf og álit  

Almenningsálit Lítil/nokkur áhrif Leitað til á ákveðnum 
stigum. Upplýsingagjöf 
um framvindu 

Hugmyndir og álit 
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2.3 Lykilspurningar 
Skilgreindar voru nokkrar lykilspurningar sem voru hafðar til viðmiðunar í öllu samráði við 
hagsmunaaðila: 

 Hvert er gildi Lambafellsgjár sem náttúrufyrirbæris fyrir útivist og eða ferðaþjónustu? 
 Hver eru viðhorf til núverandi nýtingar á Lambafellsgjá? 
 Eru einhver vandamál tengd núverandi nýtingu, tengd t.d. raski á náttúru, öryggi fólks, 

merkingum, aðstöðu eða upplýsingum um svæðið? 
 Hver er framtíðarsýn um nýtingu svæðisins? 
 Hvernig vilt þú sjá tengsl þín við verkefnið með tilliti til áhrifa á framkvæmd þess og 

samskipta? 

Það eru svo fyrst og fremst gildandi stefnumótun í aðalskipulagi og Náttúruminjaskrá og sjónarmið 
sveitarstjórnar sem eru höfð að leiðarljósi í stefnumótun og mótun framtíðarsýnar. 

2.4 Gildi svæðisins og vandamál tengd nýtingu (Skref 1) 
Lambafellsgjá hefur ákveðið aðdráttarafl og er hluti landssvæðis, Keilir, Höskuldarvellir sem er á 
náttúruminjaskrá og er í jaðri Reykjanesfólkvangs. Landssvæðið er í sveitarfélaginu Vogum og 
auðkennt í aðalskipulagi sem óbyggt svæði, þ.e. opið svæði til almennrar útiveru eða takmarkaðrar 
umferðar fólks.  Gjáin er áhugaverður staður þó um sé að ræða nokkurn bratta og slysahættu ef 
ekki er varlega farið. Gjáin er aðeins nokkurra metra víð og mesta dýpi er um 50 metrar. Í veggjum 
gjárinnar sést bólstraberg sem fellið er byggt úr. Samkvæmt upplýsingum á heimasíðu ÍSOR er gjá 
þessi talin vera mynduð við umbrot á nútíma en fellið sjálft hugsanlega frá næstsíðasta jökulskeiði 
eða jafnvel eldra.  

 

Mynd 2 Jarðfræðikort af Reykjanesskaga (mynd af heimasíðu ÍSOR, http://isor.is/efni/jardfraedikort-af-
sudvesturlandi 24.11.2010). 
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Í nágrenni við Lambafellsgjá er Eldborg sem hefur verið nýtt til efnistöku (kort 1). Við Trölladyngju 
eru Jónsbrennur, skilgreind sem rannsóknarvæði til jarðvarmarannsókna, ummerki jarðhita sjást 
einnig syðst í Lágafellinu. Þar eru virk háhitaaugu (ÍSOR, 2010).  

Þar sem Lambafellsgjá er innan svæðis á Náttúruminjaskrá, gilda ákveðnar takmarkanir sem felast 
m.a. í að leita þarf umsagnar Umhverfisstofnunar áður en veitt er leyfi til framkvæmda innan 
svæðisins. Jafnframt hefur ríkið forkaupsrétt á landinu. Í Keilir og 
Höskuldarvellir, Grindavík, Vatnsleysustrandarhreppi, Gullbringusýslu. (1) Mörk svæðisins eru um 
Keili að vestan, Markhelluhól að norðan, fylgja síðan vesturmörkum Reykjanesfólkvangs á móts við 
Hverinn eina, þaðan um Driffell í Keili. (2) Mikið gígasvæði vestan í Vesturhálsi, liggur frá 
Höskuldarvöllum suður á milli Oddafells og Trölladyngju til Selsvalla, en úr gígaröðinni þar hefur 
Afstapahraun runnið. Gígasvæðið er að hluta innan Reykjanesfólkvangs. Á vesturmörkum 
svæðisins gnæfir móbergsfjallið Keilir.  

Lambafellsgjá og nágrenni er aðgengilegt landssvæði með eftirsóknarverða möguleika til 
afþreyingar og hefur svæðið verið nýtt til fræðslu skólabarna.  Hægt er að keyra að Lambafellsgjá á 
aðkomuvegi sem liggur að Keili og Höskuldarvöllum (kort 1). Um er að ræða veg að malarnámum, 
sem er merktur sem aðkomuvegur að Keili.  Veginum er lítið viðhaldið, hann er þröngur og víða 
blindhæðir og ástand getur verið afar slæmt á vorin og eftir rigningar. Vegurinn er í einkaeign og 
viðhald hefur verið á ábyrgð eigenda (HS Orka og einkaaðila). Lambafellsgjá er ómerkt og engin 
skilti eða auðkenni sem vísa leiðina að gjánni.  Reiðleiðir og gönguleiðir, margar hverjar fornar 
þjóðleiðir, liggja víða um svæðið sem eru hluti fjölfarinna útivistarleiða um hraunin til Straums og 
meðfram Trölladyngju.   

Eftirfarandi myndir gera grein fyrir núverandi ástandi svæðisins.  

 
Mynd 3 Bílastæði við Eldborg. Nýleg slóð sem hefur verið ekin áleiðis að Lambafelli, og tvær samsíða 
gönguleiðir í átt að Lambafelli. 
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Mynd 4 Suðurendi Lambafells, gönguleiðir og bílslóð. 

 
 

 

Mynd 5 Gömul þjóðleið sem liggur með Lambafelli vestanverðu. 
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Mynd 6 Gönguleið sem liggur meðfram Lambafelli austanverðu. 

 
 

 

Mynd 7 Lambafell séð frá vestri (ljósmynd Kristján Sæmundsson). 
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Mynd 8 Efst til vinstri, í Lambafellsgjá. Efst til hægri, horft beint upp úr Lambafellsgjá. Neðst, horft eftir 
Lambafellsgjánni, frá suðri. 
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Mynd 9 Útsýni til suðurs af Lambafelli, Trölladyngja vinstra megin á myndinni. 

 

 

Mynd 10 Horft til austur frá Lambafelli. Hraunmyndanir, gígar, hraun og hrauntraðir, frá nútíma blasa við 
allt í kringum Lambafellið. 

 
Mynd 11 Horft í norður, til baka í átt að gjánni. Gönguleiðin sést vel vestan í hlíð Lambafellsins. 
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Mynd 12  Útsýni frá Lambafelli til Trölladyngju og Keilis. 

 

Samandregið liggja gildi svæðisins samkvæmt úttekt á lykilspurningum með hagsmunaaðilum m.a. 
í útivistar- og fræðslugildi svæðisins, gildi náttúru svæðisins sem lítt snortins landssvæðis, í 
aðgengilegum hraun- og jarðmyndunum, útsýni, og hversu aðgengilegt svæðið er (Tafla 2). 
Vandamál svæðisins liggja hins vegar í slæmum aðkomuvegi, takmörkuðum upplýsingum og 
merkingum, skorti á upplýsingum og viðvörunum, skemmdum á náttúru vegna efnistöku og vegna 
skemmda af völdum aksturs utan vega (kort 2).  

Tafla 2 Gildi og vandamál svæðis út frá sjónarhorni mismunandi hagsmunaaðila. 

Gildi/vandamál  
Félagslegt (f), hagrænt (h), umhverfislegt (u)  

Land-
eigendur 

Sveitar-
félagið 
Vogar 

Reykja-
nesfólk-
vangur 

Útivist- 

skólar 

Er innan svæðis á náttúruminjaskrá u +/- + + + 

Lítt snortið landsvæði h + + + + 

Hraun og eldstöðvar  u +/-? + + + 

Ummerki eftir utanvegaakstur  f - - - - 

Friðað fyrir búfjárbeit h - +/- +/- +/- 

Útsýni  u +/- + + + 

Nálægð við Reykjanesfólkvang h +/- + / + 

Gamlar gönguleiðir/þjóðleiðir  u ? + + + 

Hættulegar gjár og sprungur.  f - - - - 

Engar upplýsingar, öryggismerkingar 
eða viðvaranir  

f - - - - 

Nokkuð krefjandi ganga..  f +/- +/- +/- + 

Gjáin hefur ákveðið fræðslugildi f +/- + + + 

Aðgengilegt frá Reykjanesbraut  f + + + + 

Vegur er slæmur f - - - - 

Ekkert aðgengi að vatni f - - +/- - 

Takmörkuð umferð vélknúinna 
ökutækja 

u +/- + + + 

Rannsóknarboranir v. nýtingar jarðhita h + + - - 

Ummerki eftir efnistöku u + + - - 
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2.5 Skilgreining tækifæra og framtíðarsýn (Skref 2) 
Í samráði við hagsmunaaðila var farið yfir tækifæri landssvæðisins og sett fram mismunandi 
sjónarhorn á framtíðarástand þess.  Í þeirri hugmyndavinnu var gjarnan vikið að því að ekki væri 
ástæða til að gera verulegar breytingar á landnotkun og framtíðarsýn svæðisins (Mynd 13). 

Tækifæri svæðisins sem voru nefnd gætu legið í:  

 Mögulegri nýtingu á jarðvarma í Jónsbrennu  

 Áframhaldandi efnistöku í Eldborg 

 Beit og landbúnaðarnotum á Höskuldarvöllum  

 Áfangastað í skipulagðri ferðaþjónustu á Reykjanesskaga 

 Viðhaldi svæðisins sem ósnortinnar náttúru og aðgengilegs útivistarsvæði. 

Umhverfisstofnun benti á að með því að svæðið væri nú listað á Náttúruminjaskrá væri nauðsynlegt 
að kynna fyrir stofnuninni allar framkvæmdir.  Hjá HS Orku sem er handhafi rannsóknarleyfis við 
Jónsbrennur og annar landeigandi að landsvæði Lambafells eru frekari rannsóknir eða 
framkvæmdir á svæðinu ekki á tímaáætlun í bráð.  Svæðið er vinsælt meðal útivistarfólks í Vogum 
og hefur grunnskólinn lagt leið sína með skólabörnin í ævintýra  og fræðsluferð í Lambafellsgjána.  
Notkun svæðisins sem útivistarsvæðis hefur verið látin afskiptalaus af hálfu landeigenda, en ljóst að 
mati sveitarfélags og landeigenda að vinna þarf að lausn á viðhaldi og merkingum á 
aðkomuveginum.  Að mati skólayfirvalda og margra annarra hagsmunaaðila er svæðið mjög 
viðkvæmt og getur verið hættulegt þeim sem eru óvanir útivist og fara ógætilega, mikið er um 
sprungur og í sjálfri gjánni er hætta á hruni, sérstaklega ef margir eru á svæðinu samtímis.  

Sveitarfélagið Vogar hefur áhuga á að svæðið sé aðgengilegt og í góðu ástandi og nýting þess sé í 
samræmi við gildandi aðalskipulag sem opið og óbyggt svæði, svæði til almennrar útiveru.  Við 
Jónsbrennur er merkt rannsóknarsvæði jarðvarma en ekki er skilgreint neitt helgunarsvæði í 
kringum rannsóknarsvæðið. Efnisnám er ekki skilgreint í Eldborginni, en ekki hafa verið gerðar 
kröfur til lokunar og frágangs námunnar í samræmi við leiðbeiningar stjórnvalda um frágang 
efnistökustaða (Embætti veiðimálastjóra o.fl., 2002).  Tækifæri eða afþreyingarmöguleikar felast í 
að viðhalda svæðinu lítt snortnu, takmarka alla umferð vélknúinna ökutækja og í útsýni frá vestri til 
suðurs og norðausturs frá helstu útsýnisstöðum.  

 

 
Mynd 13 Eiginleikar og stjórnun landsvæðisins við Lambafellsgjá, mótun framtíðarsýnar. 

 

Stjórnun 
og ákvarðanataka 

Landeigendur 
Sveitarfélagið Vogar 
Umhverfisstofnun 
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Vilji er til að hægt verði að nýta svæðið til fræðslu skólabarna og eru hugmyndir um að t.a.m. mætti 
fela skólabörnum að annast vöktun svæðisins með einföldum mælingum. 

2.6 Val á vísum (Skref 3) 
Við val á vísum fyrir Lambafellsgjá sem útivistarsvæðis er horft til ástands stíga, rofs vegna álags 
og fjölda hliðarstíga, aksturs utan vega og að hugsanlegum slysum. Einnig er horft til gróðurlendis, 
gróður (teg), ástands jarðmyndana, útsýnis/ásýndar (orkuvinnsla, orkuflutningar), upplifunar, 
útivistargildis, og til sorps/rusls á svæðinu (Tafla 3). 

Haft er í huga að vísarnir eiga að gefa snemma vísbendingar um neikvæðar breytingar á ástandi, 
félagslegu og náttúrulegu, og kalla á viðbrögð. Þeir þurfa að vera einfaldir, praktískir og ódýrir í 
innleiðingu og túlkun en vísindalega trúverðugir.  Völdum vísum fyrir Lambafellsgjá er skipt í þrjá 
flokka og eiga að mæla álag á náttúrufarseiginleika svæðisins, félagslega þætti og ímynd þess og 
að lokum á innviði.  Vísar eru valdir með það í huga að landsvæðinu við Lambafell verði viðhaldið 
sem opnu og óbyggðu svæði til takmarkaðrar útivistar. Að mati verkefnahóps þurfa vísar að 
endurspegla eiginleika svæðisins sem lítið raskaðs landssvæðis, þar sem allri mannvirkjagerð er 
haldið í lágmarki, gönguleiðum og afþreyingu er haldið á gönguleiðum.  Vísbendingar sem þurfi að 
vakta og séu mikilvægar útfrá sjónrænni upplifun landssvæðisins fyrst og fremst snúi að 
skemmdum á gróðri og jarðmyndunum vegna átroðnings.  

Núverandi landnotkun og ástandi landssvæðisins eru gerð skil í skrefi 1, með ljósmyndum, einnig 
má sjá gátlista í viðauka í kafla 4.2.  Tölulegar upplýsingar eru mjög takmarkaðar og fljótlega kom í 
ljós að engar upplýsingar eru til um fjölda heimsókna innan skoðunarsvæðis við Lambafellsgjá og 
er því áætlað umfang heimsókna.  

 
Tafla 3 Hugmyndir að vísum til að meta ástand mismunandi umhverfisþátta við Lambafellsgjá. 

 Vísir Vísbending / þróun 

Landslag, náttúrufar, jarðmyndanir, gróður, fornleifar 

Á
st

an
d 

gr
óð

ur
s 

og
 

ja
rð

ve
gs

 

Skemmdir á mosa og gróðri, t.d. á og með 
stígum 

Of mikil umferð/fjöldi 

Utanvegaakstur 

Ógreinilegir stígar 

Landnám ágengra tegunda s.s. lúpínu og 
garðakerfils (á ekki við ennþá) 

Óæskilegar gróðurbreytingar 

Jarðvegsrof Of mikil umferð/fjöldi 

Stígar á viðkvæðum stöðum 

Á
st

an
d 

ja
rð

m
yn

da
na

 

Skemmdir á hrauni og jarðmyndunum  Of mikil umferð/fjöldi 

Stígar á viðkvæmum stöðum 

Utanvegaakstur 

Framkvæmdir/mannvirkjagerð á svæðinu 

Breytingar á jarðhita Jarðhitavinnsla  

Á
st

an
d 

la
nd

sl
ag

s 
frá

 h
el

st
u 

út
sý

ni
ss

tö
ðu

m
 

Manngerðar breytingar á ásýnd 
landslagsgerða 

Nýframkvæmdir 

Utanvegaakstur 

Fjölgun aðkomuleiða 
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Á
st

an
d 

fo
rn

m
in

ja
 Rask eða skemmdir á fornminjum Óheppileg staðsetning stíga 

Of mikil umferð 

Of lítil umferð 
Á

st
an

d 
m

eð
 ti

llit
i t

il 
la

nd
no

tk
un

ar
 

Áhrif beitar Of lítil beit 

Of mikil beit 

Skilmálar náttúruverndarsvæðis Réttur til umgengni 

Takmörkun framkvæmda 

Leyfi landeigenda til heimsókna og skoðunar 
svæðisins 

Aðgengi takmarkað 

Merkingar um einkaeign 

Öryggisvísir Hrun 

Óheppileg staðsetning stíga 

Landssvæðið, ímynd. Mælanleg gildi á fjölda heimsókna, upplifun, viðhorfa til svæðis 

Fj
öl

di
 

he
im

só
kn

a 
á 

sv
æ

ði
ð 

Tölulegar upplýsingar um fjölda heimsókna á 
svæðið 

Fjölgun eða fækkun 

Mælanleg umræða um svæðið t.d. í 
fjölmiðlum, skólum, bæklingum og hjá 
þjónustuaðilum 

Vinsældir svæðis eða faglegur áhugi 

U
pp

lif
un

 

Gildi heimsóknar á svæðið/viðhorf  Upplifun, félagsleg þolmörk (þol gagnvart öðrum 
hópum eða einstaklingum) 

Viðhorf til umgengni Upplifun, félagsleg þolmörk 

Viðhorf til öryggis Upplifun 

Viðhorf til fræðslugildis Upplifun  

Þekking á nærumhverfi/átthögum 

Innviðir - Stígar, bílastæði, aðkomuvegir, skilti og merkingar og þjónusta 

S
am

gö
ng

ur
 

Ástand og gerð, þjónustustig aðkomuvegar, 
fjöldi hola / 100 m 

Fjöldi og ástand aðkomuleiða 

Aðgengi, Yaris eða ekki 

 

Ástand stíga, rof, fjöldi hliðarstíga, 
gróðurskemmdir 

Skemmdir á landi  

Ásýnd og upplifun 

Utanvegaakstur Skemmdir á landi 

Upplifun og ásýnd 

Gæði aðkomuleiða 

Ímynd og orðstír svæðis 

Bílastæði, ástand, rými Aðgengi  

Skilaboð um hvar vegur endar 

Utanvegaakstur 

U
pp

lý
si

ng
ar

 Ástand, hönnun og fjöldi skilta Gildi svæðis / upplifun 
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U
m

ge
ng

ni
 Rusl innan svæðis og á gönguleiðum  

Gildi svæðis / Upplifun 

Þ
jó

nu
st

a 

Bekkir, þörf á salernisaðstöðu Gildi svæðis 

Upplifun og ásýnd 

Aðgangur að vatni Upplifun 

 

 

2.7 Mat á ástandi (Skref 4) 
Ástand landssvæðisins við Lambafellsgjá og nágrenni hefur verið metið með hliðsjón af þeim vísum 
sem voru valdir. Við vettvangsskoðun var lagt mat á núverandi ástand á svæðinu.  Ákveðið var 
fyrirfram að safna aðgengilegum upplýsingum t.d. um rof í stígum og fjölda hliðarstíga, ástandi 
gönguleiða og sýnilegu rusli innan svæðisins (Tafla 4). Ástand stíga er metið með stigakerfi sem 
m.a. er fjallað um í skýrslu Önnu Dóru Sæþórsdóttur o.fl. (2007) (sjá gátlista í viðauka kafli 4.3). 

 
Tafla 4 Yfirlit yfir núverandi ástand og eiginleikar sem eru viðkvæmir fyrir álagi og geta látið undan 
vegna landnotkunar 

Umhverfi/náttúra  Vísir  

Ástand gönguleiða  Fjöldi gönguleiða er um svæðið og engar merkingar eða skipulag greinilegt 
rof í núverandi gönguleiðum 

Breikkun stíga greinileg vegna álags  

Utanvegaakstur  
slóða 

Kvartanir vegna utanvegaaksturs eru tíðar á svæðinu 

Félagslegir þættir  Gjáin hefur víða verið kynnt. Hún þykir spennandi og mátulega erfið sem 
gönguland. Oft er leitað eftir upplýsingum til heimamanna hvernig megi 
komast þangað 

Álag  Ekki er vitað um tölulegan fjölda gesta á svæðinu  

Rusl/úrgangur  Lítið er um rusl innan svæðis. Bílastæði við Eldborg er á leirfyllingu- úrgangi 
frá borsvæði.  

Bílastæði  Bílum er oft lagt í vegjöðrum og á gömlum rannsóknarborteigum, utan 
bílastæða 

Gildi og gæði upplýsinga 
skilta og merkinga  

Engar merkingar eru á aðkomuvegi við Reykjanesbraut. Gönguleiðir eru ekki 
merktar. Engin fræðsla um náttúru, umhverfisstefnu, öryggismál 

Öryggi ferðamanna  Ekki er vitað um óhöpp vegna ferðamennsku (fótbrot bruni). Ekki eru til 
upplýsingar um fjölda leita eða björgunarleiðangra, fjölda óhappa  

Árekstrar við aðra hagsmuni 
s.s jarðvarma, efnistöku, og 
mótorista  

Kvartað er yfir ásýnd, skemmd og röskun á Eldborginni. Innan svæðisins 
hefur ekki komið til árekstra vegna orkunýtingar. Staðsetning vega og 
bílastæða tengjast rannsóknum og efnistöku. 
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Mynd 14 Bílastæði austan við Eldborg, eru á leirkenndu efni úr borteigum við Sog. Efnið veðst upp í 
bleytu. Bílastæðin eru ekki merkt eða afmörkuð og greinileg ummerki um akstur út á gönguslóðir. 

  

 

Mynd 15 Efnistaka var stunduð í Eldborg til margra ára.  Áhrif efnistökunnar eru veruleg og gígurinn að 
hálfu horfin og verið grafið að gígkjarnanum frá suðri og austri. Mikilvægt er að ganga frá svæðinu 
þannig að jaðrar og skriður falli betur að aðliggjandi landi. 

 

 

Mynd 16 Lítið er um rusl og úrgang innan svæðis. 
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 Náttúrufar við Lambafell þolir misvel álag gönguumferðar (Mynd 17). Mosavaxin hraunsvæðin eru 
mjög viðkvæm fyrir álagi gesta. Mosinn lætur undan og hraunþekjan brotnar. Ástand gönguleiða frá 
Eldborg að Lambafellsgjá er allt frá því að vera viðunandi og niður í það að vera mjög slæmt (Tafla 
5).  

 
Mynd 17 Mosavaxin hraunin eru viðkvæm fyrir álagi og mikilvægt að gönguumferð fylgi afmörkuðum 
leiðum. 

 
Mynd 18 Þykkur svörður á gönguleiðinni vestan Lambafells þolir álag gönguumferðar. 
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Mynd 19 Gróinn hraunsalli er þéttur og tekur vel við álagi gönguleiða. 

 

   

 

 

Mynd 20 Mæld breidd göngu-/akstursleiða sunnan við Lambafell. 
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Tafla 5 Mat á ástandi gönguleiða. 

Gönguleið Gönguleið A Gönguleið B Gönguleið C 

Staðsetning (GPS) X 348814  Y 386769 X 348834  Y 386754 X 348863  Y 386745 

Breidd  4,0 2,4 5,5 

Ástand stíga * 9 - Viðunandi 11 - Slæmt 13  Mjög slæmt 

* sjá Anna Dóra Sæþórsdóttir o.fl., 2007 

 

Í umræðum í verkefnahópi var skilgreint ákveðið útsýni frá Lambafelli, sem er viðkvæmt fyrir 
breytingum og inngripum í ásýnd landslags vegna t.d. vegagerðar, námuvinnslu eða annarra 
mannvirkjagerðar s.s. vegna línulagna. Sjóndeildarhringurinn nær frá norðri þar sem horft er til 
höfuðborgarsvæðisins og allt norður í Hvalfjörð, vestur á Snæfellsnes yfir Faxaflóa með 
Snæfellsjökul í öndvegi og yfir Reykjanesskaga þar sem Keilir og Trölladyngja gnæfa upp úr (Kort 
2). Norður af Grænudyngju liggur gígaröð og Undirhlíðar taka við. Útsýnið er því tilkomumikið og 
hefur mikil áhrif á gildi svæðisins. 

Í þessari úttekt er ekki lagt mat á gildi heimsóknar fyrir gesti s.s. til fegurðar, upplifunar, til 
umgengni, til öryggis eða til hugsanlegrar nýtingar svæðisins fyrir jarðfræðikennslu.  

Hjá hagsmunaaðilum kom fram að ef auka á kynningu á landssvæðinu umhverfis Lambafellsgjá þá 
sé mikilvægt að fara í lágmarksaðgerðir, stika gönguleiðir og vara við sprungum og hrunhættu. 
Fram komu þau sjónarmið að takmarka ætti alla umræðu um landssvæðið t.d. í fjölmiðlum, 
menntastofnunum, kynningarbæklingum og hjá ferðaþjónustuaðilum og viðhalda svæðinu sem 
útivistarsvæði íbúa í Vogum. 

 

 
Mynd 21 Horft til Höskuldarvalla eftir gönguleiðinni um Sóleyjarkrika, Keilir lengst til vinstri. 

2.8 Mörk ásættanlegra breytinga (Skref 5) 
Í samráðshópi hafa verið skilgreindar aðferðir til mælinga á einstaka vísum og jafnframt gerðar 
tillögur um takmörk, endanlegar tillögur verða síðan unnar í samráði við fulltrúa sveitarfélags. 

Mörk segja til um hvaða stigi tiltekinn vísir má ná til að setja af stað stjórnunaraðgerð. Breytingar 
sem fara fram úr þessum mörkum gefa til kynna óásættanlegar breytingar.  
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Tafla 6 Mörk ásættanlegra breytinga fyrir valda vísa. 

 Vísir Viðmið Mæliaðferð 
Á

st
an

d 
st

íg
a 

Breidd stíga Allt að 1 m breiður Mæliúrtak á 100-200 m 
fresti eða versta dæmi 

Fjöldi hliðarstíga Samtals áhrifasvæði >3 m Mæliúrtak á 100-200 m 
fresti eða versta dæmi 

Dýpt stíga Innan við 25 cm Mæliúrtak á 100-200 m 
fresti eða versta dæmi 

Gróðurþekja við stíga Gróður dauður og/eða 
gróðurbreytingar 

Sjónmat/ljósmyndir á 
föstum punktum 

Rof við stíga Brot / rof að byrja í köntum Sjónmat/ljósmyndir á 
föstum punktum 

Skemmdir á jarðmyndunum Mulningur efnis í stígnum <50% Sjónmat/ljósmyndir á 
föstum punktum 

Heildarstigafjöldi Mjög gott - viðunandi (< 10stig)  

U
ta

nv
eg

ar
-

ak
st

ur
 

Er hann til staðar? Já/nei Sjónmat og ljósmyndir 

Ö
ry

gg
i Slys á fólki Já/nei Skráning á 
heilsugæslustöð í Vogum 

R
us

l Rusl á gönguleið eða bílastæði Á 50-100 m fresti Sjónmat  

Ú
ts

ýn
i Rask eða mannvirki í útsýnisboga 

frá vestri, suður og til norðausturs. 
Sjáanlegt af Lambafelli Sjónmat 

 

 

2.9 Möguleikar svæðisins (Skref 6) 
Unnar hafa verið tillögur og uppdrættir þar sem sýndir eru mögulegir valkostir við skipulag á 
svæðinu (kort 3 og 4). Valkostirnir felast í því annars vegar að auka umsvif útivistar og 
ferðamennsku á svæðinu og tengja það m.a. við gönguleið að Keili. Hins vegar er um að ræða 
lágmarks umsvif á svæðinu og að halda því sem minnst snortnu (Tafla 7).  
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Tafla 7 Tillögur að valkostum við skipulag á svæðinu ásamt meginaðgerðum. 

 

Landnotkun 

Valkostur 1 

Aukin umsvif útivistar og ferðamennsku 

Valkostur 2 

Lágmarks umsvif 

Aðkomuvegir, 
bílastæði 

Svæðið útfært sem útivistarsvæði í 
nágrenni byggðar.   

Aðkomuleiðir bættar.  

Bílastæði skipulögð og merkt.  

Vegir og gönguleiðir merkt með viðeigandi 
skiltum.  

Sett upp upplýsingaskilti. 

Salerni og ruslafötur. 

Aðkomuleiðir færðar vestur fyrir Eldborg. 

Aðkomuleið að Jónsbrennu lokað. 

Óbyggt og ósnortið landssvæði ætlað til 
takmarkaðrar umferðar.   

Allri mannvirkjagerð haldið í lágmarki.  

Til að auka gildi svæðisins er farið í 
lagfæringar á röskuðum svæðum eftir 
efnistöku og rannsóknir á jarðvarma.  

Breytingar á legu aðkomuvegar og 
staðsetningu bílvegar.  

Stígar, þjóðleiðir 

Innviðir s.s skilti, 
ruslafötur 

Efnistökusvæði, 
jarðvarmi 

 

2.10 Skilgreining stjórnunar- og mótvægisaðgerða (Skref 7) 
Á kortum 3 og 4 eru skilgreindar aðgerðir sem stuðlað geta að því að ástand á landssvæðinu við 
Lambafellsgjá verði ekki rýrt og svæðið geti þróast fyrir útivist og ferðamennsku í samræmi við óskir 
sveitarfélagsins og hagsmunaaðila.  

 
Tafla 8 Vísar, viðmið og viðeigandi stjórnunaraðgerðir fyrir Lambafellsgjá. 

 Vísir Viðmið Stjórnunaraðgerð  

Á
st

an
d 

st
íg

a 

Breidd stíga 

Ástand óásættanlegt ef 
>10 stig  

Skipulag gönguleiða 

Betri stikun og merkingar gönguleiða 
Aðflutt og betra yfirborð fyrir göngufólk 
í göngustíga 

 

Bætt landvarsla 

 

Fjöldi hliðarstíga 

Gróðurþekja við stíga 

Rof við stíga 

Skemmdir á 
jarðmyndunum 

U
ta

nv
eg

ar
-

ak
st

ur
 Er hann til staðar? Ástand óásættanlegt ef já  

Laga ummerki 
Loka hliðarleiðum og vegjöðrum 
Auka eftirlit, beita sektum  

Ö
ry

gg
i 

Slys á fólki 
Ástand óásættanlegt ef 
slys er af völdum lélegra 
innviða  

Öryggismerkingar 

Varúðarskilti 

Aukin landvarsla  

R
us

l 

Rusl á gönguleið eða 
bílastæði 

Ástand óásættanlegt ef 
rusl er sjáanlegt á <50 m 
fresti  

Upplýsingagjöf 

Aukin landvarsla 

 

Ásættanlegt ástand landssvæðisins hefur verið skilgreint og er sett fram í tveimur mismunandi 
valkostum, valkosti 1 og valkosti 2.  Í báðum kostum er lögð áhersla á að ná stýringu á þróun 
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gönguleiða um svæðið og gönguumferð settar skorður.  Grípa skal til aðgerða ef samkvæmt vísum 
er mælanleg aukning í myndun nýrra gönguleiða eða rofi við gönguleiðir.   

Ástand gönguleiða hefur einnig verið kortlagt og er gert ráð fyrir að ef núverandi gönguleiðir sýna 
ummerki um að þolmörkum sé náð þá skuli grípa til aðgerða.  Ráðast þyrfti í lagfæringar á hluta 
núverandi gönguleiða þar sem ástand þeirra er óásættanlegt. Allri mannvirkjagerð verður haldið í 
lágmarki. Til að auka gildi svæðisins er farið í lagfæringar á röskuðum svæðum eftir efnistöku og 
vegna jarðvarmarannsókna. Gerðar hafa verið tillögur um breytingar á legu aðkomuvegar, og 
staðsetningu bílastæða. Gerðar verða hugsanlegar útfærslur á miserfiðum gönguleiðum um 
svæðið.  Í samstarfi við skólayfirvöld verður haldið út vöktun og valin svæði til mælinga og 
skráninga á vísum.  

Erfitt er að skilgreina mælanlegan vísi fyrir útsýni en það er mjög mikilvægt fyrir gildi svæðisins 
(Mynd 22). Þannig má telja mannvirkjagerð innan tiltekins radíuss frá Lambafelli óásættanlega fyrir 
svæðið sem lítt snortið. Þetta er þó háð heildarsýn sveitarfélagsins á svæðið og stefnu sem mörkuð 
er í skipulagi.  

 

 
Mynd 22 Útsýni til suðurs af Lambafelli, Trölladyngja blasir við. 

 

2.11 Endurmat og val á leiðum (Skref 8) 
Verkefnishópurinn hefur lagt áherslu á að vinna með gildi svæðisins sem útivistarlands. Lögð er 
áhersla á að halda ævintýralegu yfirbragði svæðisins og því að gönguleiðin liggur í gegnum fjall.  
Lögð er áhersla á að svæðið geti nýst skólahópum til náttúrufræðslu og útivistar. Í verkefninu er 
unnið með hagsmuni útivistarfólks en ekki gert ráð fyrir að svæðið verði ferðamannastaður þ.e ekki 
er gert ráð fyrir að svæðið verði gert aðgengilegt fyrir rútur eða almenningssamgöngur. 
Sjónarmiðum um samþættingu útivistar og nýtingu jarðvarma er ekki haldið á lofti og ekki tekið á því 
hvernig hagsmunir jarðvarmanýtingar á svæðinu geti farið saman við útivist. Í tillögum um aðgerðir 
og mótvægisaðgerðir hefur verið lögð áhersla á að allar aðgerðir og stjórnun svæðisins sé út frá 
sveitarfélaginu Vogum.  Aðgerðir eru í fullu samræmi við Náttúruverndaráætlun og geta samræmst 
sjónarmiðum og stefnumörkun innan Reykjanesfólkvangs. 

Gildi sem haldið er á lofti í þessari framtíðarsýn er gildi útivistar í lítt snortinni náttúru fyrir heilsu og 
fræðslu, ábyrgð á eigin gjörðum gagnvart öryggi og umgengni og virðing fyrir fjölbreyttum 
náttúrufyrirbrigðum.  
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Mynd 23 Hraunið í nágrenni Lambafellsgjár er víða úfið og erfitt gönguland og er för um það ljáð 
ævintýrablæ. 

2.12 Innleiðing og vöktun (Skref 9) 
Þeir valkostir sem hér er stillt upp kalla á aðgerðir. Sveitarfélagið Vogar hefur markað tiltekna stefnu 
í skipulagi og samræmast báðir valkostir þessari stefnu. Innleiðing þessara valkosta kallar á leyfi og 
samvinnu við landeigendur á svæðinu auk fleiri hagsmunaaðila.  

Aðgerðaráætlun er sett fram fyrir hvorn valkost og ekki er óeðlilegt að áfangaskipta aðgerðum á t.d. 
4-5 ára tímabil. Áætlun um kostnað ásamt helstu verkþáttum er sett fram með fjölmörgum 
fyrirvörum (Tafla 9). Ljóst er að taka þarf tillit til hönnunar þar sem það getur átt við og sjónarmiða 
landeigenda um aðgerðir. Við útfærslu og hönnun merkinga mætti að hafa til hliðsjónar viðmiðanir í 
handbók um merkingar á ferðamannastöðum og friðlöndum sem Ferðamálastofa, Umhverfisstofnun 
og fleiri hafa sett saman en einnig þau viðmið sem notuð eru innan Reykjanesfólkvangs. 
Lagfæringar á Eldborg eru verkþáttur sem getur verið umtalsvert kostnaðarsamur en hér er miðað 
við fyrst og fremst mótun gígsins og tilfærslu á efni.  

Brýnustu verkefnin eru tilgreind sem forgangur 1 (Tafla 9) en það eru lagfæringar á gönguleiðum 
sem eru ekki í ásættanlegum ástandi.  

Vöktun felur fyrst og fremst í sér að lagt verði árlega mat á þá vísa sem valdir hafa verið til að meta 
ástand svæðisins, að ábyrgð á slíku mati sé skýr og síðast en ekki síst að ábyrgð á viðbrögðum 
sem felast í tilteknum stjórnunaraðgerðum sé ljós. Hér er lögð mikil áhersla á að vöktun sé einföld 
og ódýr í framkvæmd. Tafla 8 sýnir þá þætti sem lagt er til að séu vaktaðir. Vöktun á vettvangi má 
t.d. fela skólabörnum undir handleiðslu kennara sem hluta af þeirra fræðslu. 
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Tafla 9 Helstu verkþættir fyrir valkosti, kostnaður vegna þeirra og forgangur. 

Kostnaðar- og aðgerðaáætlun 

Valkostur 1 - útivistarsvæði 

Aðgerðir  Upphæð kr Forgangur 

Lagfæring gönguleiða og lokun slóða           250.000      1 

Lagfæring Eldborgargígs           350.000      2 

Umhverfi Eldborgar           120.000      2 

Nýtt bílastæði           750.000      2 

Salernisaðstaða og ruslafötur        3.000.000      3 

Merkingar, stikun           250.000      1 

       4.620.000      

Valkostur 2 - lítt snortið svæði 

Aðgerðir Upphæð kr Forgangur 

Lagfæring gönguleiða og lokun slóða           250.000      1 

Lagfæring Eldborgargígs           350.000      2 

Umhverfi Eldborgar           120.000      2 

Afmarka og lagfæra bílastæði             75.000      2 

Merkingar, stikun           250.000      1 

      1.045.000      
 

Mörk ásættanlegra breytinga eru ekki óbreytanleg og mikilvægt er að hafa í huga að það ferli sem 
hér hefur verið gengið í gegnum er hringur sem sífellt er endurtekið. Gildi og áherslur breytast sem 
og sýn á það hvaða stefna skuli tekin varðandi nýtingu einstakra svæða.  

 

 
Mynd 24 Gildi, framtíðarsýn og mat á ásættanlegu ástandi svæðisins við Lambafellsgjá mótast að miklu 
leyti af áhrifum eldvirkni og jarðhræringa. 
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4 Viðaukar  

4.1 Yfirlit yfir hagsmunaaðila 

Hagsmunaaðili Svið Framlag til 
verkefnis 

Tenging Samráð Ábyrgð 

Landeigendur (Sæmundur 
Þórðarson) 

Skipulagsmál 
og ráðgjöf 

Leyfisveitendur b (a) Samningur  BHB 

Sveitarfélagið Vogar skipulagsmál Leyfisveitendur a Samningur 

Fundir og 
fundargerðir 

BHB 

Reykjanesfólkvangur Ráðgjöf 

skipulagsmál 

Leyfisveitendur 

umsagnaraðilar 

b Kynning-Bréf 

fundir og 
fundargerðir 

FBE 

Ferðamálasamtök 
Suðurnesja 

Skipulagsmál 
og ráðgjöf 

Stefnumótun b Kynning og 
fundargerðir 

BHB 

Ferðamálastofa  ráðgjöf Fjárhagslegur 
stuðningur 

b Kynning og 
fundargerðir 

BHB 

Umhverfisstofnun Ráðgjöf v. 
náttúruverndar 

umsagnaraðilar b Bréf og fundir BHB 

Vegagerðin skipulagsmál Framkvæmdaaðili  
vegagerð? 

a Fundir og 
fundargerðir 

BHB 

Fornleifavernd ríkisins Ráðgjöf v. 
menningarminj
ar 

Umsagnaraðili b Fundir og 
fundargerðir 

BHB 

HS Orka Skipulagsmál 
og ráðgjöf 

Leyfisveitandi -  a Samningur BHB 

Ferðafélag Íslands/Útivist ráðgjöf Almenningsálit ? b Fundargerðir 
/fréttir 

FBE 

Náttúruverndarsamtök- og 
Rótarýklúbbar í Vogum 

ráðgjöf Almenningsálit ? b Fundargerðir/ 
fréttir 

GHS 

SSS Samtök sveitar-
félaga á Suðurnesjum 

Skipulagsmál-
ráðgjöf 

Fjárhagslegur 
stuðningur? 

c Kynning og 
fundargerðir 

BHB 

Ýmsir einstaklingar sem tengjast vegna sérsviðs, jarðfræði eða náttúruverndaráhuga  

samráð við upplýsingasöfnun og mótun verkefnis 

Þorvaldur Örn Arnarson Sveitarfélag - 
tengiliður 

Upplýsingar og 
almenningsálit 

b (a) Bréf og fundir 

Ómar Smári  Ferlir Upplýsingar og 
sérfræðiálit 

b Bréf og fundir FBE 

Viktor Guðmundsson Leiðsögu-
maður 

Upplýsingar og 
almenningsálit 

b (c) Bréf og fundir GHS 

Sesselía Guðmundsdóttir Leiðsögu-
maður og 
höfundur 

Upplýsingar og 
almenningsálit 

b (c) Bréf og fundir GHS 

a- Bein tenging- mikil áhrif    b- Lítil tenging- mikil áhrif     c.- Lítil tenging- lítil áhrif 
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4.2 Gátlisti fyrir landnotkun og ástand Lambafellsgjár 
 
Ástands- og þolmarkagreining 
ferðamannastaða 

Staður/svæði Lambafellsgjá, sveitarfélaginu Vogum 

Vettvangsskoðun Dags.  7.júní 2010 

Stefnumörkun til staðar á 
svæðinu                   

já nei Athugasemdir: 

Svæðisskipulag   x Svæðisskipulag ekki í gildi en nýtt í vinnslu 

Aðalskipulag x   Aðalskipulag Voga 

Deiliskipulag   x   

Verndaráætlun   x   

Verndarsvæði x   Á Náttúruminjaskrá 

Aðrar áætlanir x   Tengist Rammaáætlun um nýtingu háhitasvæða 

Er landnotkun í samræmi 
við stefnumörkun? x     

Ferðamennska/útivist 

                    

    Algengi 

Til staðar Ekki   Meðal   Mjög  

já nei 1 2 3 4 5 

Hópferðabílar   x x         

Einkabílar x         x   

Göngufólk x         x   

Hjólreiðar x     x       

Hestamenn x     x       

Vélhjól x     x       

Veiðar   x x         

Annað               Hvað:     

Sumar Vetur 
Fjöldi 
ferðamanna/gistinátta ? ? Heimild:           

Hagsmunaaðilar 

                    

já nei Nafn  

Landeigendur x   
HS Orka og Sæmundur Þórðarson á Stóru 
Vatnsleysu 

Rekstraraðilar   x             

Sveitarfélag x   Sveitarfélagið Vogar     
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Umhverfisstofnun x   Svæði á Náttúruminjaskrá   

Náttúruverndarsamtök   x             

Útivistarsamtök   x             

Þjóðgarður   x             

Orkuvinnsla x   HS Orka         

                

  

                    

    Ástand       

Ástandsgreining 

Til staðar Gott   Meðal   Slæmt       

já nei 1 2 3 4 5 Úrbætur Ábyrgð Athugasemdir 

Aðstaða 

Göngustígar x       x     já   Afmarka betur 

 - Skipulag göngustíga   x     x     já     

Reiðstígar x                   

 - Skipulag reiðstíga   x                 

Vegir x         x   já   
Frekar vondur 
vegur 

 - Skipulag vega x       x           

"Aðgengi fyrir alla"   x               Verður seint 

Tjaldstæði   x                 

 - Skipulag tjaldstæða   x                 

Bílastæði x       x           

 - Skipulag bílastæða   x         x já   Afmarka/færa 

Skálar   x           nei     

 - Svefnpláss   x           nei     

 - Ásýnd og skipulag   x                 

Snyrtingar   x                 

 - Afköst   x                 

                      

Öryggi 

 - Merkingar/leiðbeiningar   x       x       
Mætti e.t.v. 
vara við gjám 

 - Öryggisgirðingar   x     x     ?     

 - Stíga x       x           

 - Árekstrar mism 
landnotkunar x       x         

Utanvegaakst
ur, afmá 
ummerki 

                      

Fræðsla og upplýsingar 

 - Hönnun skilta   x            já   
spurning um 
fjölda skilta 
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 - Skipulag skiltamála   x                 

                      

Gróður og jarðvegur 

 - Verndaðar tegundir x       x         

Hitakærar 
tegundir í 
Jónsbrennu 

 - Gróðurþekja x       x         
Skemmdir á 
mosa 

 - Jarðvegsrof x       x         
Skemmdir á 
mosa 

                      

Dýralíf 

 - Verndaðar tegundir   x                 

                      

Jarðmyndanir 

 - Verndaðar x       x         

Hraun og 
gígar. Eldborg 
skemmd. 

                      

Landslag/ásýnd 

 - Uppbygging í samræmi 
við landslag   x               

Engin 
uppbygging 

                      

Upplifun 

 - Hávaði x       x         Flugvélar 

 - Lykt   x   x             
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4.3 Ástandsmat stíga  gátlisti  

Ástandsmat fyrir göngustíga Mælipunktur La1 

Dags: 29. nóvember 2010 

Matsþáttur Lýsing Stig Mat Athugasemdir 

Breidd Stígur ógreinanlegur 0     

Einfaldur stígur, heildarbreidd 
áhrifasvæðis 0,5-0,99 m 

1     

1-3 hliðarstígar sitt hvoru megin við 
aðalstíg, heildarbreidd áhrifasvæðis 1-
2,99 m 

2     

Margir hliðarstígar, heildarbreidd 
 

3 x   

Dýpt (miðast 
við dýpsta 
hluta stígs) 

< 5 cm 0     

5-24 cm 1 x   

25-44 cm 2     

 3     

Gróðurþekja Stígur ógreinanlegur, engin sýnileg áhrif 0     

Dæld í gróðurhulu. Sýnileg en ekki mikil 
áhrif á vistkerfi 

1     

Gróður dauður og/eða gróðurbreytingar. 
Greinileg áhrif á vistkerfi. 

2     

Gróður horfinn, komið niður á undirlag. 
Mikil og varanleg áhrif á vistkerfi 

3 x Mosagróður sem er horfinn 

Rof Ekkert rof 0     

Rof í köntum 1 x   

Skorningar í köntum, gróðurrætur 
áberandi 

2     

Rof vegna vinds og vatns bæði í stígnum 
og með honum 

3     

Skemmd 
jarðmyndana 

Ógreinanlegar 0     

Mulningur efnis í stígnum < 50% 1 x   

 2     

Hrun, skemmd jarðmyndana 3     

  Alls  9 
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Kvarði Ástand Stig skv flokkun   Skilgreiningar 

0 Mjög gott 0-3   Ekkert álag. Stígur vart greinanlegur. Engin eða lítil röskun á 
gróðurþekju og/eða undirlagi. 

1 Gott 4-6   Lítið álag. Stígur greinanlegur. Rask á gróðurþekju og/eða 
undirlagi merkjanleg. 

2 Viðunandi 7-9 x Nokkurt álag. Stígur augljós. Rask á gróðurþekju og/eða 
undirlagi töluverð. Mulningur jarðvegs/undirlags komin í miðju 
stígs. 

3 Slæmt 10-12   Mikið álag. Gróðurþekja dauð eða horfin. Undirlag mjög mikið 
mulið. 

4 Mjög slæmt 13-15   Mjög mikið álag. Jarðvegsrof áberandi, gróðurrætur og 
skorningar í köntum. 

(sjá nánar Anna Dóra Sæþórsdóttir o.fl., 2007) 


