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Grindavíkurbær hefur ákveðið að gera deiliskipulag fyrir útivistarsvæðið á og í kringum Þorbjörn. 

Þorbjörn er aðlagandi útivistarsvæði norður af Grindavík og suður af Bláa Lóninu. Innan þessa svæðis 

er einnig Selskógur, eitt af útivistarsvæðum Grindvíkinga í norðurhlíðum Þorbjarnar. Þar fara fram 

skemmtanir á vegum bæjarfélagsins auk þess sem skógurinn nýtist til gönguferða. Selskógur er í um  1 

km göngufjarlægð frá Bláa Lóninu. 

Deiliskipulag þetta er ekki matsskylt samkvæmt reglugerð 66/2015 um mat á umhverfisáhrifum.  

 Mynd 1 sýnir tillögu að afmörkun deiliskipulags en stærð svæðisins er tæpir 300 ha.  
 

 

Mynd 1 Skipulagssvæðið, rauða línan sýnir mörk skipulagssvæðis. 
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Tilgangurinn er að vinna útivistar deiliskipulag fyrir svæðið, en ekkert deiliskipulag er í gildi fyrir 

Þorbjörn. Svæðið liggur að deiliskipulagi Svartsengis.  

Megin markmið nýs deiliskipulags er að kortleggja núverandi stöðu og ákvarða staðsetningu 

útsýnispalls og áningarstaða. Lögð verður áhersla á að umhverfisgæði svæðisins nýtist til útivistar og 

að fullt tillit verði tekið til ósnortinnar náttúru. Önnur markmið eru að:  

o standa vörð um merkar náttúru- og söguminjar,  
o kortleggja og skilgreina fjölbreytt gönguleiðakerfi,  
o stuðla að betra aðgengi almennings og eflingu ferðaþjónustu,  
o stuðla að skynsamlegri nýtingu auðlinda.  

 

 
Þorbjörn er stakt móbergsfell (243 m.y.s.). Af fellinu er útsýni yfir mikinn hluta Reykjanessfjallgarðsins. 

Fellið er með mikinn sigdal á toppnum og norðaustan í því er mikil jarðhitamyndun. Norður og 

norðaustur af fellinu er viðáttumikið jarðhitasvæði.  

Uppi á fellinu er gjá eða sprunga sem heitir Þjófagjá, að sögn eftir 15 þjófum sem höfðust við í gjánni 

og stálu fé Grindvíkinga. Sagan segir að þeir hafi að endingu verið unnir með prettum.  

Í síðari heimstyrjöldinni hafði setuliðið bækistöð /varðstöð í sigdalnum og lögðu veg upp á fjallið.  

Ummerki um byggingar setuliðsins frá þessum tíma sjást vel enn í dag.  

Auðvelt er að ganga á Þorbjörninn bæði að norðanverðu upp eftir misgenginu og að austanverðu þar 

sem gamli bílvegurinn liggur. Undir norðurhlíðum fjallsins hafa Grindvíkingar ræktað áðurnefndan 

skóg, Selskóg, og er svæðið tilvalið til útivistar. 1 

 

Mynd 2 Grindarvíkurbær, séð frá toppi Þorbjörns 

 
1 Upplifðu Reykjanes. (e.d.). Þorbjörn. Sótt af: https://www.visitreykjanes.is/is/afthreying/natturan/stadir/nature/mt-thorbjorn 
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Skipulagsleg staða   
 

Í Aðalskipulagi Grindavíkur 2010-2030 er Þorbjörn og svæði umhverfis hann skilgreint sem opið svæði 

til sérstakra nota og sem óbyggt svæði. Um opna svæðið í heild í aðalskipulaginu segir að það nái yfir 

Þorbjörn, Sýlingafell, Stóra-Skógfell og Arnarsetur. Þetta útivistarsvæði er innan svæðis á 

náttúruminjaskrá þar sem það er hluti af Sundhnúksröðinni og Fagradal sem er tæplega 9 km löng 

gígaröð. Svæðið sem umræður á deiliskipulagi þessu er þó ekki á náttúruminjaskrá. Mynd 2. Sýnir 

deiliskipulagssvæðið á gildandi aðalskipulagsþéttbýlisuppdrætti.  

 

Mynd 3 Svæði deiliskipulags á skipulagsuppdrætti gildandi aðalskipulags. 
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Útivist 

Deiliskipulagssvæðið er staðsett nálægt hinum geysi vinsæla ferðamannastað Bláa Lóninu auk þess 

sem Reykjanesið sjálft er nokkuð vinsæll ferðamannastaður en 3 af hverjum 5 ferðamönnum sem 

komu til landsins 2019 heimsóttu Reykjanesið.2 Með því að auka aðgengi, skilgreina betur aðkomu og 

stíga og auka þjónustu á svæðinu má því vekja athygli jafnt innlendra sem erlendra ferðamanna á 

þessu fallega útivistasvæði. Styrkja betur innviði sem eru á fjallinu og skilgreina betur gönguleiðir og 

merkingar.  

 

Mynd 4 Blálónið, séð frá hlíðum Þorbjörns 

Skógrækt 
 

Skógræktarfélag Grindavíkur sér um og ræktar Selskóg. Í Selskógi eru haldnar skemmtanir  á vegum 

bæjarfélagsins auk þess sem skógurinn nýtist til útivistar og útiveru.  

 

 
Minjar eru frá tímum síðari heimstyrjaldarinnar þegar setuliðið hafði bækistöð/varðstöð í sigdalnum 

upp á Þorbirni. Ummerki um byggingar setuliðsins frá þessum tíma sjást vel enn í dag en minjarnar 

hafa ekki verið sérstaklega fornleifaskráðar.  

Eftirfarandi skrásetning hefur aftur á móti verið gerð um þjófagjá:   

 
2 Oddný Þóra Óladóttir. (2020). Erlendir ferðamenn á Íslandi 2019: Lýðfræði, ferðahegðun og viðhorf. 
Ferðamálastofa.  
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GK-017:053 Þjófagjá þjóðsaga "Stór sprunga klýfur topp [Þorbjarnarfells] og heitir Þjófagjá. Þar herma 

munnmæli, að flokkur útileguþjófa hafi haldið sig og rænt og ruplað Í Grindavík. Að lokum tóku 

byggðamenn sig til, fóru að þjófunum, gripu þá og hengdu í Gálgaklettum ... Engar öruggar heimildir 

eru um það, að útileguþjófar hafi nokkru sinni hafst við í Þjófagjá, og engar mannvistarleifar hafa 

fundist þar." segir í Sögu Grindavíkur I. Heimildir: Saga Grindavíkur I, 68-69.3 

Þorbjarn var fornleifaskráður 2008 í tengslum við rammaáætlun Svartengis. Þá voru minjar um 

Seljabúskap á Baðsvöllum skráðar. Staðsetning og lögun minjanna má sjá á mynd 3 en Agnes 

Stefánsdóttir fjallar nánar um þær í skjalinu Svartsengi – Eldvörp, Fornleifaskráning.  

Hvað verndarforsendur minjanna varðar segir Agnes:  

Á Baðsvöllur er nú skógræktar- og útivistarsvæði Grindvíkinga. Búið er að koma upp smá aðstöðu á 

svæðinu og gönguleiðir eru þaðan til dæmis upp á Þorbjörn. Þetta gerir gildi fornleifa á svæðinu 

kannski enn meira en ella, þar sem aðstaða til upplifunar og fræðslu er góð. Hluti minjanna er þó í 

einhverri hættu vegna skógræktar og líklega hafa einhverjar fornleifar horfið undir skóg. Minjarnar í 

hraunjaðrinum eru hinsvegar heillegar. Þar sem þær eru betur aðgengilegar en flestar aðrar 

seljaminjar á Reykjanesi er tilvalið að nýta þær til fræðslu um seljabúskap fyrr á öldum. 

Samráð verður haft við Minjastofnun um hvort núverandi fornleifaskráning á svæðinu sér nægjanleg.  

 
3 Orri Vésteinsson. (2001). Menningarminjar í Grindavíkurkaupstað. Reykjavík. Fornleifastofnun Íslands.  

Mynd 5 Skráðar minjar við Þorbjarnarfell. 
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Kynning og samráð  
 

Skipulagslýsing verður send Skipulagsstofnun og umsagnaraðilum í upphafi verks. Þar með er 

umsagnaraðilum gefinn kostur á því að leggja fram sjónarmið og ábendingar sem að gagni gætu komið 

við gerð skipulagsins. Skipulagslýsing verður auglýst í blöðum og til sýnis á skrifstofu Grindavíkurbæjar  

að Víkurbraut 61 og heimasíðu sveitarfélagsins, www.grindavik.is .  

Samráðs- og umsagnaraðilar verða: 

o Skipulagsstofnun 

o Umhverfisstofnun 

o Heilbrigðiseftirlit 

o Minjastofnun Íslands 

o Vegagerðin 

o Reykjanes Geopark 

Tíma- og verkáætlun 
 

Eftirfarandi eru drög að skipulagsferlinu og tímasetningum, birt með fyrirvara um breytingar. 
 
Október 2021: Skipulaglýsing fyrir nýtt deiliskipulag Þorbjarnar auglýst með áberandi hætti og 
aðgengileg á heimasíðu Grindavíkur.  
Janúar 2022: Afgreiðsla bæjarstjórnar á deiliskipulagstillögu vegna heimildar til auglýsingar.  
Janúar 2022: Auglýsing deiliskipulagstillögu (6 vikur).  
Febrúar 2022: Samþykkt deiliskipulags í nefnd og bæjarstjórn.  
Febrúar 2022: Samþykkt deiliskipulag sent Skipulagsstofnun (2 vikur).  
Mars 2022: Gildistaka deiliskipulagsins auglýst. 

  

http://www.grindavik.is/
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