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Deiliskipulag þetta sem fengið hefur meðferð í samræmi við ákvæði 41. gr.
skipulagslaga nr. 123/2010 var samþykkt í ________________________
þann __________ 202__ og í________________________ þann __________ 202__.

Tillagan var auglýst frá __________ 202__ með athugasemdafresti til _________ 202__ .

Auglýsing um gildistöku deiliskipulagsins var birt í B-deild Stjórnartíðinda þann __________ 202__.
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1. Inngangur
Hér er lagt fram deiliskipulag fyrir útivistarsvæðið á og í kringum Þorbjörn sem er gert að ósk
Grindavíkurbæjar og Reykjanes Geopark.
Deiliskipulagssvæðið liggur að deiliskipulagi Svartsengis og er hugsuð sem stjórntæki til að móta
framtíðarsýn og leggja fram stefnu um útivistarsvæðið og hvernig viðhalda og uppbygginu skuli
háttað.

Deiliskipulaginu fylgir áhrifamat skv. 12. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 því Ekki eru fyrirhugaðar
neinar framkvæmdir innan skipulagssvæðisins sem falla undir og eru tilgreindar í lögum um
umhverfismat framkvæmda og áætlana nr. 111/2021.
Þeir umhverfisþættir sem skoðaðir eru í áhrifamatinu eru:
•
•
•
•
•
•

Landslag og ásýnd
Náttúru- og menningarminjar
Vistkerfi og landgæði
Útivist
Samfélag
Vatnsvernd

Meginmarkmið deiliskipulagsins er að kortleggja núverandi stöðu, skilgreina færri en skipulagða stíga
og bæta aðgengi á vissum stöðum til að stýra umferð, ákvarða staðsetningu útsýnisaðstöðu og
áningarstaða, skógræktarsvæða og nauðsynlegra innviða. Lögð verður áhersla á að umhverfisgæði
svæðisins nýtist til útivistar og að tekið verði tillit til nærliggjandi náttúru. Önnur markmið eru að:
•
•
•
•

Standa vörð um og merkja náttúru- og söguminjar.
Kortleggja og skilgreina fjölbreytt stígakerfi.
Stuðla að betra aðgengi almennings og eflingu útivistar.
Stuðla að skynsamlegri nýtingu útivistarauðlinda.

Leiðir að markmiðum:
•
•
•
•
•
•

Skilgreina aðalleiðir gangandi, hjólandi og ríðandi vegfarenda um svæðið til að auka
upplifun ólíkra útivistahópa í sátt við náttúruna og útivistarhópa
Skilgreina akstursleiðir og aðkomu. Skilgreina bílastæði, fjölda og upphafstað fyrir útivist
á svæðinu.
Skilgreina og staðsetja áningarstaði og aðstöðu til að njóta útsýnis.
Skilgreina skógræktarsvæði.
Merkja minjar og náttúruverðmæti og setja fram aðgerðir eftir þörfum til að hlúa að þeim
og vernda.
Skilgreina hvaða tegundir af umferð eða athöfnum eru leyfilegar og hvaða takmarkanir
eru.
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Mynd 1 Skipulagssvæðið, rauða línan sýnir mörk skipulagssvæðis.

2. Forsendur og tengsl við aðrar áætlanir
Staðsetning og afmörkun
Þorbjörn er aðlaðandi 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. Mynd 1 sýnir tillögu að afmörkun deiliskipulags en stærð
svæðisins er tæpir 300 ha.

Aðalskipulag Grindavíkur 2010-2032
Í Aðalskipulagi Grindavíkur 2010-2032 er Þorbjörn og svæði umhverfis hann skilgreint sem opið svæði
til sérstakra nota OP2 og sem óbyggt svæði. Á svæðinu er heimild til skógræktar bæði norðan og

6

Deiliskipulag við Þorbjörn

Greinargerð

sunnan við Þorbjörn skv. Aðalskipulagi skilgreint sem SL1 og SL2. Innan OP2 eru sýndar göngu – og
reiðhjólastígar, akvegir og lagnaleiðir vatnsveitu, hitaveitu og háspennulína.
Um opna svæðið í heild í aðalskipulaginu segir að það nái yfir Þorbjörn, Sýlingafell, Stóra-Skógfell og
Arnarsetur. Mynd 5 sýnir deiliskipulagssvæðið á gildandi aðalskipulagsþéttbýlisuppdrætti.
Opin svæði (OP)
Í greinargerð Aðalskipulags Grindavíkur 2010-2032 er fjallað um í kafla 2.4.2. Opin svæði (OP) á bls.
(36) „Svæði fyrir útivist, aðallega í tenglum við þéttbýli, með aðstöðu sem almennri útivist tilheyrir,
svo sem stígum og áningarstöðum, auk þjónustu sem veitt er á forsendum útivistar (gr. 6.2. liður l.,
skipulagsreglugerð nr. 90/2013). Grindavík hefur upp á fjölbreytta útivistarmöguleika að bjóða, bæði
innan þéttbýlis og í víðáttumiklu landsvæði Grindavíkur þar sem eru óþrjótandi möguleikar til útivistar
og fræðslu. Opin svæði innan þéttbýlis og utan nýtast til gönguferða og íþróttaiðkunar. Lögð er
áhersla á tengingu íbúðarbyggðar við græn svæði, íþrótta- og skólasvæði, miðsvæðis í byggðinni og
tengsl við gönguleiðir innan og utan byggðar. Ákjósanleg útivistarsvæði eru allt í kring um þéttbýli
Grindavíkur, strandlengjan, hraun og fjöll. Skipulagsskilmálar fyrir opin svæði eru samkvæmt
skilmálum um stakar framkvæmdir í kafla 2.2.10. „
„Á grænum borða sem tengir útivistarsvæði bæjarins verða göngu- og hjólreiðastígar. Einnig tengist
borðinn fornum gönguleiðum (þjóðleiðum) og reiknað er með að gamlar vörður sem við þær standa
verði endurgerðar og upplýsingum um þær komið fyrir.“ (bls. 37)1

1

Skipulagsstofnun. Sótt af vef 15.12.201.
http://skipulagsaaetlanir.skipulagsstofnun.is/skipulagvefur/DisplayDoc.aspx?itemid=106374318996792009701
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Mynd 2 Svæði deiliskipulags á skipulagsuppdrætti gildandi aðalskipulags.

Opin svæði (OP)
Opin svæði (OP)
Nr.
OP2

Heiti
Þorbjörn - Arnarsetur

Stærð
óskilgreind

Lýsing og sérskilmálar
Svæðið nær yfir Þorbjörn, Sýlingafell, Stóra-Skógfell og
Arnarsetur. Innan svæðisins er einnig Selskógur. Svæðið er
á náttúruminjaskrá sjá kafla 0. Innan svæðisins eru
skógræktarreitir, ætlaðir til útivistar. Staðsetning
skógræktarreita er ekki bindandi en skulu þeir vera innan
svæðisins og heimilt að hafa fleiri en einn reit. Slóði er upp
á Þorbjörn, lokaður almennum akstri en nýttur sem
göngustígur. Eingöngu heimilt að aka hann til viðhalds
mastra og vegna öryggismála
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Tafla 1 Tafla sem sýnir lýsingu og sérskilmála fyrir svæðið í aðalskipulagi

Skógrækt- og landgræðslusvæði (SL)
Í kaflanum skógrækt- og skógræktarsvæði er fjallað um eftirfarandi „Svæði fyrir skógrækt- og
landgræðslu, svo sem nytjaskógrækt, fjölnytjaskógrækt, landbótaskógrækt, skjólbelti,
landgræðsluskógrækt, skipulag landgræðslu og aðra uppgræðslu (gr. 6.2. liður r., skipulagsreglugerð
nr. 90/2013). Skógrækt er hugsuð sem ræktun á skógi til útivistar en ekki nytjaskógi. Skógræktarfélag
Grindavíkur sér um Selskóg sem liggur í norðurhlíðum Þorbjarnar sem er helsta útivistarsvæði
Grindvíkinga. Skógrækt er einnig fyrirhuguð í suðurhlíðum Þorbjarnar. Undir vesturhlíðum
Fagradalsfjalls og í Fagradal er einnig skógrækt. Staðsetning þessara svæða er sýnd á aðaluppdrætti
þéttbýlis og dreifbýlis, en stærð ekki nákvæmt afmörkuð. Skipuleggja verður skógræktarsvæði með
það í huga að þau séu grænar vinjar í hrjóstrugu landi. Markmið þeirra er að fólk geti notið útivistar í
skjóli trjáa. Með blandaðri skógrækt eru möguleikar á myndun skjóls meiri en ef einungis er ræktaður
birkiskógur. Skógur myndar sterka andstæðu við nakið og hrjóstrugt landslag Reykjanesskaga.
Skógrækt á 200 ha svæði eða stærra eða á verndarsvæðum fellur í B flokk samkvæmt lögum nr.
111/2021 um umhverfismat framkvæmda og áætlana og er því tilkynningarskyld framkvæmd til
Skipulagsstofnunar. Skógrækt er háð framkvæmdaleyfi skv. 5.gr. reglugerð um framkvæmdaleyfi nr.
772/2012. Sérstaklega er bent á 10. gr. reglugerðar nr. 583/2000 um innflutning, ræktun og dreifingu
útlendra tegunda en öll ræktun útlendra tegunda er óheimil á eldhraunum sem njóta sérstakrar
verndar skv. lögum nr. 60/2013 um náttúruvernd. Starfandi er starfshópur sem vinnur við að
kortleggja ný svæði til skógræktar í landi Grindavíkur. Sveigjanleiki er því í staðsetningu
skógræktarsvæða innan Grindavíkur svo hægt sé að taka mið af kortlagningunni.“ (bls. 37).
Skógræktar- og landgræðslusvæði (SL)
Nr.
SL1

Heiti
Selskógur

Stærð
Allt að 5 ha

SL2

Suðurhlíð
Þorbjarnar

Allt að 5 ha

Lýsing og sérskilmálar
Skógræktarfélag Grindavíkur hefur umsjón með svæðinu –
skógur til útivistar og opin almenningi.Afmörkun ákveðin í
samvinnu við skógræktarfélagið vegna þekkingu þeirra á svæðinu og
hvar fýsilegt er að gróðursetja. Sjá einnig skilmála um
OP2 í kafla 2.4.2.
Skógræktarfélag Grindavíkur hefur umsjón með svæðinu –
skógur til útivistar og opin almenningi, í samráði við landeigendur og
eftir samkomulaga/samning sem Skógræktarfélags Grindavíkur og
landeigendur gera. Afmörkun svæðisins á uppdrætti ákveðin í
samvinnu við skógræktarfélagið vegna þekkingu þeirra á svæðinu og
hvar fýsilegt er að gróðursetja. Sjá einnig skilmála um
OP2 í kafla 2.4.2.

Tafla 2 Sýnir Skógræktar- og landgræðslusvæðið í Aðalskipulagi Grindavíkur.

Náttúruvernd og vernd menningarminja
Í kaflanum um Náttúruvernd og vernd menningarminja (bls. 39) er fjallað um eftirfarandi: „Svæði á
landi og sjó sem eru friðlýst eða njóta verndar samkvæmt lögum, þ.e. náttúruvætti (sérstæðar
náttúrumyndanir), friðlönd, þjóðgarðar og fólkvangar (gr. 6.2. liður d., skipulagsreglugerð nr.
90/2013). Samkvæmt lögum um náttúruvernd nr. 60/2013 þá teljast náttúruverndarsvæði vera;
friðlýst svæði og afmörkuð búsvæði friðaðra tegunda. Svæði og náttúrumyndanir á náttúruminjaskrá.
Afmörkuð svæði á landi og sjó sem njóta verndar samkvæmt öðrum lögum vegna náttúru eða
landslags1 . Náttúruminjaskrá skiptist í þrjá hluta, þ.e. A-, B- og C- hluta sbr. 33. gr. laganna. A-hluti
nær til friðlýstra svæða og friðaðra vistgerða, vistkerfa og tegunda, B-hluti er framkvæmdaáætlun um
náttúruminjar sem Alþingi hefur ákveðið að friðlýsa eða friða og C- hluti er skrá yfir aðrar mikilvægar
náttúruminjar.“
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Önnur náttúruvernd (ÖN)
Í kaflanum um Aðra náttúruvernd (ÖN) er að finna eftirfarandi: „Svæði svo sem jarðmyndanir og
vistkerfi sem njóta sérstakrar verndar samkvæmt lögum um náttúruvernd. Jafnframt svæði sem
skilgreind eru í verndarflokki í verndar- og orkunýtingaráætlun (gr. 6.2. liður e., skipulagsreglugerð nr.
90/2013). Náttúruminjaskrá er skrá yfir öll friðlýst svæði á Íslandi og mörg önnur merk svæði sem
hafa ekki enn verið friðlýst. Þau svæði sem eru á náttúruminjaskrá geta hýst sjaldgæfar tegundir eða
tegundir í útrýmingarhættu. Þau geta verið óvenju tegundarík eða viðkvæm fyrir röskun eða að þau
eru nauðsynleg til að viðhalda sterkum stofni mikilvægra tegunda. Svæðin geta haft vísindalegt gildi-,
félagslegt-, efnahagslegt-, eða menningartengt gildi. Þau geta einnig verið mikilvæg til að viðhalda
náttúrulegum þróunarferlum, haft alþjóðlegt náttúruverndargildi eða verið einkennandi fyrir
náttúrufar viðkomandi landshluta. Sérstök athygli er vakin á 61. gr. laga nr. 60/2013 um
náttúruvernd sem fjallar um vernd ákveðinna jarðmyndana og vistkerfa, svo sem eldvörp, gervigíga
og eldhraun, stöðuvötn og tjarnir 1000 m2 eða stærri, mýrar og flóa 10.000 m2 eða stærri, fossa,
hveri og aðrar heitar uppsprettur, svo og hrúður og hrúðurbreiður. Ávallt skal leita umsagnar
Umhverfisstofnunar vegna áætlaðra framkvæmda. Eftirtalin svæði falla undir C- hluta
náttúruminjaskrá um aðrar náttúruminjar (nr. vísa til skráningar á heimasíðu Umhverfisstofnunar
(UST)“. (bls. 41).
Svæði á náttúruminjaskrá (ÖN)
Nr.
ÖN4

Nr. UST
104

Heiti
Allt að 5 ha

Lýsing á svæði og verndargildi
Sundhnúksröðin er tæplega 9 km löng gígaröð sem kennd er við
Sundhnúk. Þar er m.a. að finna fallegar hrauntraðir í suðvesturhlíð
Hagafells. Grindavíkurbær stendur á hrauni úr gígaröðinni. Fagridalur er
grösugt dalverpi við norðvesturhorn Fagradalsfjalls. Þar er m.a.
að finna söguminjar. Innan þessa náttúruminjasvæðis er í aðalskipulagi
skilgreint útivistarsvæði sem nær yfir Þorbjörn, Sýlingafell, Stóra–
Skógfell og Arnarsetur. Innan þessa útivistarsvæðis er
skógræktarsvæðið Selskógur.
Á svæðinu milli Sundhnúksraða og Fagradals er útivistarsvæði. Nær það
yfir Þorbjörn, Sýlingafell, Stóra-Skógfell og Arnarsetur.

Tafla 3 Yfirlit yfir svæðið innan aðalskipulags Grindavíkur sem eru á náttúruminjaskrá og snertir deiliskipulagssvæðið.

Deiliskipulag á aðliggjandi svæðum
Deiliskipulagið fyrir Þorbjörn liggur að gildandi deiliskipulagi fyrir Svartsengi, sem samþykkt var
16.12.1997. Deiliskipulagið í Svartsengi er skilgreint sem iðnaðarsvæði I1 fyrir Hitaveitu Suðurnesja,
nú HS orka. Við hlið HS orku til norðvesturs liggur Bláa lónið sem er skilgreint er sem verslunar- og
þjónustusvæði VÞ9, VÞ8 og svo athafnasvæðið AT2.
Þá er í gildi deiliskipulag frá 14.03.2007 um athafnalóðir við Melhól, í aðalskipulagi sem AT3, sem
hýsir m.a. ORF líftækni, en það deiliskipulag liggur yfir Grindavíkurveg og að Þorbirni.

Umhverfi og staðhættir - Grunnástand
Þorbjörn er stakt móbergsfell (243 m.y.s.). Af fellinu er gott 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.
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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.
Þorbjörn er vinsælt útivistarsvæði. 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. 2 Mikið er af
óskipulögðum stígum og vegum á Þorbirni sem eru leifar frá fyrri tíð.

Mynd 3 Grindarvíkurbær, séð frá toppi Þorbjörns

2

Upplifðu Reykjanes. (e.d.). Þorbjörn. Sótt af: https://www.visitreykjanes.is/is/afthreying/natturan/stadir/nature/mt-thorbjorn
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Mynd 4 Vistgerðir og mikilvæg fuglasvæði á Íslandi3( NÍ, 2021).

Á korti Náttúrufræðistofnunar yfir vistgerðir og mikilvæg fuglasvæði er þar m.a. að finna Vistlendi:
Melar og sandlendi, vistgerð: L1.2 Grasmelavist, vistlendi: Mólendi, vistgerð: L10.4 Grasmóavist,
vistlendi: Mólendi, vistgerð: L10.1 Mosamóavist, vistlendi: Skriður og klettar, vistgerð: L3.3
Ljónslappaskriðuvist, vistlendi: Skriður og klettar, vistgerð: L3.1 Urðarskriðuvist, vistlendi: Melar og
sandlendi, vistgerð: L1.3 Mosamelavist, vistlendi: Hraunlendi, vistgerð: L6.3 Mosahraunavist,
vistlendi: Hraunlendi, vistgerð: L6.4 Lynghraunavist, vistlendi: Aðrar landgerðir, vistgerð: L14.3
Skógrækt Vistlendi: Aðrar landgerðir og vistgerð: L14.4 Alaskalúpína.

Á svæðinu auk þess er að finna hraunlendi sem fellur undir 61. gr. laga um náttúruvernd nr.
60/2013 á svæðinu.

Mynd 5 Jarðfræðikort af svæðinu (NÍ, 2021)4

3

Náttúrufræðistofnun Íslands. Vistgerðir og mikilvæg fuglasvæði á Íslandi. htttps://vistgerdarkort.ni.is sótt af vef
14.desember 2021.
4
Náttúrufræðistofnun Íslands. Sótt af vef 14.12.2021 https://jardfraedikort.ni.is/
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Útivist
Deiliskipulagssvæðið er staðsett nálægt hinum geysi vinsæla ferðamannastað Bláa Lóninu auk þess
sem Reykjanesið sjálft er vinsæll ferðamannastaður en þrír af hverjum fimm ferðamönnum sem
komu til landsins 2019 heimsóttu Reykjanesið5. Með því að auka aðgengi, skilgreina betur aðkomu og
stíga og auka þjónustu á svæðinu má vekja athygli jafnt innlendra sem erlendra ferðamanna á þessu
fallega útivistasvæði. Styrkja þarf betur innviði sem eru á fjallinu og skilgreina betur gönguleiðir og
merkingar til að koma í veg fyrir óþarfa rask.

Mynd 6 Blálónið, séð frá hlíðum Þorbjörns

Náttúruminjar
Náttúruminjaskrá er listi yfir öll friðlýst svæði á Íslandi og mörg önnur merkileg svæði sem hafa ekki
enn verið friðlýst. Náttúruminjaskrá skiptist í þrjá hluta sem auðkenndir eru sem A, B og C- hluti. Ahluti er skrá yfir náttúruminjar og svæði sem hafa verið friðlýstar eða friðaðar. B-hluti er
framkvæmdaáætlun náttúruminjaskrár þ.e. skrá yfir þær náttúruminjar sem Alþingi hefur ákveðið að
setja í forgang um friðlýsingu eða friðun á næstu fimm árum og C- hluti er skrá yfir náttúruminjar sem
ástæða þykir til að friðlýsa eða friða6
Útivistarsvæðið við Þorbjörn er að hluta innan svæðis á C. – hluta náttúruminjaskrár þ.e. svæðisins
Sundhnúksröðin og Fagridalur. Heildarstærð þess svæðis er stærð 39.17 km²) sem er hluti af
Sundhnúksröðinni og Fagradal sem er tæplega 9 km löng gígaröð.
Samkvæmt 13. gr. laga um náttúruvernd gefur umhverfis- og auðlindaráðherra út náttúruminjaskrá
eigi sjaldnar en á fimm ára fresti7. Svæðið Sundhnúkaröð og Fagridalur hafa ekki enn verið friðlýst.
„Skráning á náttúruminjaskrá felur þannig í sér takmarkaða vernd, eða eins konar bráðabirgðavernd,
þó ekki verði sagt að hún sé mjög virk. Skráningin leiðir fyrst og fremst til þess að skylt er að gæta
varúðar að því er varðar framkvæmdir á svæðunum en jafnframt gilda ítarlegri ákvæði um eftirlit
með þeim“8.

5

Oddný Þóra Óladóttir. (2020). Erlendir ferðamenn á Íslandi 2019: Lýðfræði, ferðahegðun og viðhorf. Ferðamálastofa.
Náttúrufræðistofnun Íslands. Náttúruminjaskrá. Sótt af vef 14.12.2021 https://www.ni.is/midlun/natturuminjaskra
7
Alþingi. Lög um náttúrurvernd nr. 60/2013. Sótt af vef 14.12.2021 https://www.althingi.is/lagas/nuna/2013060.html
8
Stjórnarráðið. Sótt af vef 14.12.2021. https://www.stjornarradid.is/media/umhverfisraduneytimedia/media/pdf_skrar/hvitbok_natturuvernd_16.pdf
6
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Framkvæmdir sem gætu haft í för með sér rask minja á C-hluta náttúruminjaskrár ávallt háðar
framkvæmdaleyfi og umsagnar krafist frá Náttúrufræðistofnun Íslands og viðkomandi
náttúruverndarnefnd og eftir atvikum öðrum fagstofnunum sem búa yfir sérþekkingu á þeim minjum
sem um ræðir.

Mynd 7 Sýnir afmörkun Sundhnjúksraðarinnar sem er innan C-hluta Náttúruminjaskrár (NÍ, 2021).

Inna deiliskipulagssvæðisins er einnig hraun sem fellur undir a. lið 2. mgr. 61. gr. laga nr. 60/2013 um
náttúruvernd. Í 61. gr. laganna er kveðið á um sérstaka vernd þeirra jarðminja sem taldar eru upp í 1.
mgr. og 2. mgr. sama ákvæðis. Samkvæmt 3. mgr. ákvæðisins ber að forðast röskun þeirra
náttúrufyrirbæra, sem undir greinina falla, nema brýna nauðsyn beri til og ljóst að aðrir kostir séu
ekki fyrir hendi. Í greinargerð með frumvarpi til laga um náttúruvernd er með orðalaginu „brýn
nauðsyn“ lögð áhersla á að einungis mjög ríkir hagsmunir geti réttlætt röskun og þá fyrst og fremst
brýnir almannahagsmunir. Í tillögu að deiliskipulagi verður fjallað um hraunið og þar verða lagðar
fram hvaða leiðir verði farnar til þess að forðast rask hraunsins sbr. 61. gr. náttúruverndarlaga. Ef
tillagan gerir ráð fyrir röskun á hrauni þurfi að rökstyðja þá ákvörðun og gera grein fyrir öðrum
kostum sem skoðaðir hafa verið sem mögulegir valkostir við útfærslu framkvæmdarinnar og
ástæðum þess að þeir urðu ekki fyrir valinu.
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Minjar
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: 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, 68-69.9
Fornleifar í kringum svæðið við Þorbjörn voru skráður 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.

Mynd 8 Skráðar minjar við Þorbjarnarfell.

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
9

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

Reykjanes jarðvangur
Reykjanes er hnattrænn UNESCO jarðvangur (UNESCO Global Geopark). UNESCO jarðvangur búa yfir
merkilegum jarðminjum á heimsvísu sem samanlagt skýra frá mótun lands frá upphafi og áhrif
jarðfræðinnar á þróunarsögu, menningu og lífríki svæðanna. Jarðvangar eru því áhugaverð svæði
vegna fræðslugildis, fjölbreytilegrar náttúru og sjaldgæfra jarðminja. Markmiðið er að bæta þekkingu,
viðhorf og verndarstöðu jarðminja á svæðunum um leið og heimamenn eru hvattir til nýta arfleifðina
á sjálfbæran hátt til fræðandi ferðaþjónustu sem byggir á náttúru og menningu svæðisins. Þá hvetja
jarðvangar til nýjunga í náttúrutengdri sköpun og til að draga fram og viðhalda menningararfleifð
svæðanna. Heildrænt skipulag slíkra svæða þarf að taka tillit til sjálfbærrar nýtingar og vinna að bestu
aðferðum til uppbyggingar í sátt við náttúruna.
Reykjanes UNESCO Global Geopark er eitt af fimm íslenskum svæðum sem skráð er hjá UNESCO.
Reykjanes Geopark er samstarfsverkefni sveitarfélaganna fjögurra á Suðurnesjum og sex
hagsmunaðila. Reykjanes Geopark hefur umsjón með uppbyggingu og þróun áningarstaða í
áðurnefndum sveitarfélögum. Stefna verkefnisins er leiðarljós í byggðaþróun tengdri ferðaþjónustu
og umhverfismálum á svæðinu. Reykjanes Geopark er jafnframt leiðandi aðili í umhverfisverkefnum
svæðisins. Reykjanes Geopark hefur listað upp 55 staði sem tengjast flekaskilunum og sögu
Reykjanesskagans og eru merktir sérstaklega sem „geosites” eða jarðminjastaðir. Þorbjörn er einn af
þessum jarðminjastöðum.

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.
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Mynd 9 Tekin úr lundi skógræktarfélags Grindavíkur (xx)10

3. Deiliskipulag
Almennt
Í deiliskipulaginu eru núverandi innviðir kortlagðir. Skipulagið byggir á núverandi stígakerfi, en
viðbætur við kerfið miða aðallega að því að bæta tengingar og bæta við fjölbreyttari
útivistarmöguleikum. Afmarkað er skógræktarsvæði og nauðsynlegir innviðir.

Samgöngur
Stígakerfi skipulagsins miðar að bættri skilgreiningu stígakerfis um útivistarsvæðið. Stígum er skipt
í níu megingerðir: Akfær göngustígur, malarstígur, skógarstígur, slóði, stikaður stígur, þjóðleið,
hjóla- og göngu- og reiðleið. Endurskilgreina stíga innan svæðisins er til þess að vernda svæðið,
bæta samgöngutengingar, skýra betur stígakerfi og möguleikum á gönguleiðum.
Innan skipulagsins er nokkuð af slóðum sem verður lokað og umferð stýrt frá þeim. Mörkun
gönguleiða á að vera látlaus en þó leiðandi og þar sem loka á leiðum er æskilegt að unnið verði að
því að afmá ummerki og leiða fólk fram hjá.
Lega stíga á skipulagsuppdráttum er leiðbeinandi. Nákvæmari lega verður valin við nánari hönnun
m.t.t. landslags, staðhátta, hæðarlegu og viðkvæmni svæða og yfirborðefnis.

Akfær göngustígur
Núverandi vegur upp á Þorbjarnarfell sem er í dag ein af megin gönguleiðunum upp á fellið. Ekki er
gert ráð fyrir að breyta þessum stíg en viðhald er leyfilegt. Akfær leið sem þjónustuvegur að ratsjár
mannvirkjum á Þorbirni.

Malarstígur (lega á uppdrætti til skýringar)
Malarstígur sem er frekar einföld leið og er að mestum hluta eftir núverandi stígakerfi. Þetta er hluti
af hringleið í kringum Þorbjörn og leið upp á fellið. Stígar sem mega vera allt að 2 m breiðir.

10

Skógræktarfélags Grindavíkur. Sótt af vef 14.12.2021
https://www.facebook.com/SkograektarfelagGrindavikur/?fref=ts
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Skógarstígur (lega á uppdrætti til skýringar)
Stígar innan Selskógar, stígar sem liggja í gegnum skógræktarsvæðið.

Stikaður stígur (lega á uppdrætti til skýringar)
Torfærir stígar sem eru stikaðir.

Þjóðleið
Reykjavegur liggur í gegnum deiliskipulagssvæðið og er mikilvægt að raska henni ekki.

Hjóla- gönguleið Malarstígur (lega á uppdrætti til skýringar)
Malbikuð leið sem liggur meðfram Grindarvíkurvegi frá Grindavík.

Reiðleið
Ein reiðleið liggur um svæðið og er hún sýnd sem botnlangi.

Hringleiðir
Sett er hér upp hugmyndir af hringleiðum sem hægt væri að fara og merkja á kortum á svæðinu, sjá
mynd 10.
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Mynd 10. Hringleiðir

Vegir og aðkoma
Aðalaðkoma akandi umferðar að svæðinu er tvær og liggja báðar af Grindavíkurvegi (nr. 43).
Bílastæði
Innan svæðisins eru skilgreind fjögur bílastæð, sjá mynd 10. Gert er ráð fyrir 75 stæðum á svæðinu,
auk tveggja rútustæða.

Áningarstaðir og vegpóstar
Áningarstaðir eru skilgreindir á svæðinu og eru tveir flokkar áningarstaðir og minni áningarstaðir
Áningarstaðirnir eru tveir einn þegar komið er upp á Þorbjörn og annar innan
skógræktarsvæðisins. Minni áningarstaðir eru 12 og eru dreifðir innan skipulagssvæðisins. Á
áningarstöðum er gert er ráð fyrir látlausum bekkjum og borðum og fræðslu- og
upplýsingaskiltum um svæðið, náttúrufar og sögu. Uppbygging og umgjörð áningarstaða skal
vera látlaus og æskilegt að nýta tilfallandi efni af svæðinu í hönnun. Staðsetning, útfærsla og
nánari hönnun á áningarstöðum skal miðast við aðstæður á hverjum stað fyrir sig.
19
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Fornleifaskráning liggur fyrir og skal merkja minjar með upplýsingaskiltum í samræmi við það.
Ekki skal raska minjum og skulu minjar hafa a.m.k. 15 verndarbelti frá fyrirhuguðum stígum og
öðrum framkvæmdum, nema þar sem um er að ræða stíga sem þegar eru komnir og áætlað er
að verði áfram í notkun. Staðsetning, útfærsla og nánari hönnun á upplýsingaskiltum skal miðast
við aðstæður á hverjum stað fyrir sig. Þó skal vera samræmt útlit á milli forms og efnisgerðar á
skiltum fyrir allt svæðið.

Gert er ráð fyrir uppsetning vegpósta á gatnamótum gönguleiða en þar er einnig leyfilegt að setja
upp upplýsingaskilti.

4. Áhrifamat
• Áhrif á landslag og ásýnd
Áhrif á landslag og ásýnd eru óveruleg. Að mestu er verið að notast við núverandi stíga og stjórna
betur þeirri umferð sem fer um þá, vernda svæðið og fara í aðgerðir til þess að afmá óæskilegar
leiðir. Með látlausri hönnun og efnisvali á áningarstöðum, hönnun sem miðast við náttúrufar
svæðisins eru áhrifin lágmörkuð. Uppbygging stíga hefur einnig áhrif þar sem leiðir verða sýnilegri,
en um leið mun verða hægt að stýra umferð innan svæðisins.
• Áhrif á náttúru- og menningarminjar
Í deiliskipulaginu er lögð fram tillaga að stígakerfi þar sem leitast er við að nýta núverandi leiðir í
heildstætt stígakerfi en jafnframt að skilgreina leiðir sem ekki þykja ákjósanlegar og loka þeim.
Meginhluti stígakerfisins er skilgreindur innan þess svæðis þar sem hólarnir eru mikið raskaðir en
sneiða fram hjá heillegum gervigígum og lítt röskuðum. Mikið er um menningarminjar, sér í lagi
herminjar á svæðinu sem ber að vernda en um leið er hægt að nýta þær til fræðslu um sögu
svæðisins.
• Áhrif á vistkerfi og landgæði
Uppbygging stíga og aðstöðu á svæðinu er mikilvægur þáttur í stýringu umferðar og vernd
svæðisins og aðliggjandi svæða, þar sem komið er í veg fyrir óreiðu, átroðning, röskun á landi og
oft tilviljanakenndri ferðir fólks um svæðið.
• Áhrif á útivist
Stígakerfi svæðisins er miðað að fjölbreyttu hringkerfi. Góð aðstaða og skýrt leiðakerfi og
upplýsingar stuðlar enn frekar að nýtingu svæðisins til útivistar.
• Áhrif á samfélag
Gott aðgengi að einstöku svæði í jaðri þéttbýlisins fjölgar möguleikum til útivistar og fjölbreytileika
í upplifun. Miðlun upplýsinga og fræðsla er jákvæð í samfélagslegu tilliti og eykur líkur á að fólk
gangi með virðingu um svæðið og stuðlar að betra öryggi með merktum gönguleiðum.

5. Samráð og skipulagsferli
Kynning og samráð
Í upphafi vinnunnar var unnin skipulagslýsing fyrir verkefnið þar sem fram komu áherslur við
deiliskipulagsgerðina, tímaferill og samráðsaðilar. Grindavíkurbær auglýsti skipulagslýsingu fyrir
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deiliskipulag fyrir útivistasvæðið á og í kringum Þorbjörn í Grindavík skv. 1.mgr. 40 gr.
skipulagslaga nr. 123/2010. Kynningin stóð frá 27.október til 18. nóvember 2021.
Eftirtaldir sendu athugasemdir/umsögn: Reykjanes Goepark dags. 18.nóvember 2021,
Heilbrigðiseftirlit Suðurnesja dags. 17.nóvember 2021, Skipulagsstofnun- dags. 5.nóvember 2021,
Umhverfisstofnun dags. 12.nóvember 2021. Tekið var tillit til umsagna og athugasemda sem
skiluðu sér í tillögugerðina við deiliskipulagið.
Helstu samráðsaðilar í skipulagsferlinu eru:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Skipulagsstofnun.
Umhverfisstofnun.
Heilbrigðiseftirlit.
Minjastofnun Íslands.
Vegagerðin.
Ríkiseignir.
Reykjanes Geopark.
HS Orka.
Skógræktarfélag Grindavíkur.
ORF líftækni.

6. Afgreiðsla eftir auglýsingu
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