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1. FORSENDUR OG MARKMIÐ
Jörðin Teigarhorn, sem stendur við sunnanverðan Berufjörð í Djúpavogshreppi, er vel þekkt
og hefur löngum haft mikið aðdráttarafl. Náttúra svæðisins þykir afar sérstök en þar er einn
þekktasti fundarstaður geislasteina í heiminum. Vegna sérstöðu sinnar var hluti jarðarinnar
friðlýstur sem náttúruvætti árið 1975. Saga og menningarminjar svæðsins þykja einnig
athyglisverðar og má þar t.d. nefna Weywadthús frá árinu 1882, sem er í eigu
Þjóðminjasafnsins.
Íslenska ríkið keypti Teigarhorn árið 2013, sem þá var óðalsjörð og hafði um árabil fyrst og
fremst verið nýtt undir hefðbundinn landbúnað og skógrækt. Samfara kaupunum var
friðlýsing náttúruvættsins endurnýjuð1, auk þess sem jörðin í heild sinni var friðlýst sem
fólkvangur2 skv. lögum um náttúruvernd nr. 44/1999. Þá var gerður samningur við
Djúpavogshrepp3 um daglega umsjón og rekstur svæðisins.

Á undanförnum árum hefur aðgengi ferðamanna að Teigarhorni verið mjög takmarkað en
með kaupum á íslenska ríksins hefur hins vegar orðið breyting þar á, og víst að ásókn
ferðamanna inn á svæðið muni stóraukast á komandi árum. Á hinn bóginn blasir við að
innviðir í þágu ferðaþjónustu, verndunar, fræðslu og útivistar eru takmarkaðir á Teigarhorni,
þó nokkur uppbygging hafi átt sér stað á frá árinu 2014. Slík innviðauppbygging er algjörlega
nauðsynleg eigi svæðið að gegna hlutverki sínu, sbr. friðlýsingarákvæði náttúruvættisins og
fólkvangsins, en svæðið er á appelsínugulum lista Umhverfisstofnunar4, þar sem jarðminjar á
svæðinu þola illa rask og óheftan ágang ferðamanna. Djúpavogshreppur hefur því lítið
auglýst Teigarhorn sem viðkomustað innan sveitarfélagsins. Þess í stað hafa áherslur
sveitarfélagsins miðast að því að hraða nauðsynlegri uppbyggingu svo taka megi á móti
ferðamönnum með sjálfbærum og ábyrgum hætti.

1

Auglýsing um friðlýsingu geislasteina í landi Teigarhorns, Djúpavogshreppi. Undirritað 15. apríl 2013.
Auglýsing um fólkvanginn Teigarhorn í Djúpavogshreppi. Undirrituð 15. apríl 2013.
3
Samningur um umsjón og rekstur fólkvangsins Teigarhorn. Undirritaður 15. apríl 2013.
4
Aðalbjörg Birna Guttormsdóttir og Ólafur A. Jónsson (2013). Rauði listinn - svæði í hættu. Yfirlit til
umhverfisráðuneytisins. Umhverfisstofnun.
2
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Árið 2014 samþykkti Framkvæmdarsjóður ferðamannastaða umsókn Djúpavogshrepps um
styrk til gerðar deiliskipulags fyrir jörðina og þannig sköpuðust möguleikar fyrir sveitarfélagið
að taka mikilvægt skref til uppbyggingar á svæðinu.
Til framtíðar litið mun Teigarhorn gegna margþættu hlutverki. Sem friðlýst náttúruvætti og
fólkvangur mun jörðin gegna mikilvægu hlutverki í verndun náttúru og menningarminja á
Austurlandi. Jafnframt mun Teigarhorn sinna mikilvægu hlutverki í mótttöku gesta, fræðslu
um náttúru, sögu og menningu og skapar möguleika til útivistar og náttúruupplifunar. Þá
mun svæðið mikilvægu hlutverki á sviði rannsókna og fræðimennsku. Staðurinn mun því
leika mikilvægt hlutverk í styrkingu innviða samfélagsins í Djúpavogshreppi.
1.1 SPÁ UM ÁRLEGAN FJÖLDA FERÐAMANNA Á TEIGARHORNI
Ein af lykilforsendum við gerð deiliskipulags á Teigarhorni er áætlun um árlegan fjölda
ferðamannanna sem munu sækja staðinn
heim.
Líklegt er að gögn Ferðamálastofu um hlutfall
og fjölda gesta á Djúpavogi á árinu 2016 gefi
hvað skýrasta mynd hvers megi vænta í þeim
efnum en auk þeirra hafa aðsóknartölur á
völdum stöðum víðsvegar um landið sumarið
2015 verið notaðar við áætlunargerðina (sjá
nánar í köflum 1.1.1 – 1.1.4). Samkvæmt
fyrirliggjandi gögnum er hér gert ráð fyrir að minnsta kosti 60.000 gestum á Teigarhorni á ári
hverju.
1.1.1 GÖGN FRÁ FERÐAMÁLASTOFU5, 6, 7
Erlendir ferðamenn
Á tímabilinu 2010 - 2016 ríflega þrefaldaðist fjöldi erlendra ferðamanna sem komu til Íslands,
úr ríflega 490 þúsund í tæplega 1,8 milljónir, og hefur árleg aukning milli ára verið að jafnaði
um 24,4%.
Austurland hefur ekki farið varhluta af þessari aukningu en sumarið árið 2016 (júní - ágúst)
má reikna með að 44,8% erlendra ferðamanna eða 297.500 manns hafi heimsótt þann
landshluta en veturinn 2015 - 2016 (september - maí) hafi 183.200 manns eða 16,6% sótt
landshlutann heim. Hlutfall erlendra ferðamanna sem sóttu Djúpavog heim á tímabilinu júní ágúst 2016 var 18,9% eða 125.000 manns. Veturinn 2015 - 2016 (september - maí) var fjöldi
erlendra ferðamanna 77.000 eða 7% af heildarfjölda þeirra sem komu til Íslands.

5

Ferðamálastofa. Ferðaþjónusta á Íslandi í tölum. Júní 2017.
Vefsíða Ferðamálastofu - https://www.ferdamalastofa.is/is/tolur-og-utgafur/fjoldi-ferdamanna/aaetladurfjoldi-a-svaedum-og-stodum.
7
Ferðalög Íslendinga 2016. Spurningavagn MMR. Janúar 2017.
6
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Íslenskir ferðamenn
Um 84% Íslendinga (18 ára og eldri) ferðuðust innanlands árið 2016 eða ríflega 212 þúsund
manns og hefur heldur dregið úr ferðalögum Íslendinga innanlands. Sumarið (júní – ágúst)
var vinsælasti tími til ferðalaga innanlands en 49% Íslendinga ferðuðust um landið í júní, 68%
í júlí og 59% í ágúst. Hlutfall Íslendinga sem heimsóttu Austurland árið 2016 var 23% miðað
við heildarfjölda Íslendinga 1. janúar 2016 eða 75.200 manns. Um 4% Íslendinga heimsóttu
Djúpavog árið 2016.
1.1.2 VIÐKOMUSTAÐIR Á ÍSLANDI
Til að varpa frekara ljósi á fjölda ferðamanna var leitað upplýsinga um aðsókn á
viðkomustöðum víða um land sumarið 2016 (sjá töflu 1).
Tafla 1. Fjöldi gesta á ýmsum áningarstöðum á Íslandi sumarið 2016
Staður

Fjöldi

Athugasemdir

1.000

2

Sögusetur íslenska hestsins að
Hólum í Hjaltadal (Skagafirði)
Breiðdalssetur (Breiðdalsvík)

1.200

Miðstöð þekkingar og fræðslu um íslenska hestinn. Opið
þri. - lau. yfir sumartímann.
Opið alla daga júní – september.

3

Bustarfell (Vopnafirði)

2.600

Opið alla daga júní – ágúst. Aðgangseyrir 700 kr.

4

2.500

Opið alla daga júní – ágúst.

8.000

Saga Vesturfara og minjagripasala. Opið alla daga júní –
ágúst.

6

Safnahúsið
Neskaupsstað
(náttúrurugripasafn)
Vesturfarasetrið á Hofsósi
(Skagafirði)
Helgustaðanáma (Reyðarfirði)

7

Laufás (Eyjafirði)

11.000

Opið alla daga júní – september. Öflug viðburðadagskrá.

8

Snæfellsstofa (Fljótsdal)

21.000

Gestastofa Vatnajökulsþjóðgarðs á Austursvæði.

9

Skriðuklaustur (Fljótsdal)

31.000

10

Steinasafn Petru (Stöðvarfirði)

35.000

11

44.800*

12

Byggðasafnið að Glaumbæ
(Skagafirði)
Gamla búð (Hornafirði)

13

Hengifoss (Fljótsdal)

14

Gestastofan á Þorvaldseyri
(Rangárþingi eystra)

110.000

15

Þórbergssetur (Suðursveit)

184.000

16

Dettifoss

240.000

Gunnarsstofnun (menningar- og fræðslusetur), fornleifar
og veitingasala. Öflug viðburðadagskrá. Opið alla daga
júní – ágúst.
Opið alla daga maí - september. Aðgangseyrir er 1000 kr
fyrir 14 ára og eldri.
Byggðasafn Skagfirðinga (torfhús) og veitingasala. Opið
alla daga júní - september. Aðgangseyrir er 1.200 kr.
Gestastofa Vatnajökulsþjóðgarðs og upplýsingamiðstöð
Hornafjarðar
Salerni og bílastæði. Viðvera landvarða í stuttann tíma á
dag.
Boðið upp á 20 mínútna kvikmynd, minjagripasölu og
fræðslu um sögu eldgosa á Suðurlandi. Opið alla daga
nema helgar í jan. og des. Aðgangseyrir er 800 kr.
Safn og morgunverðahlaðboð fyrir gistinguna á Hala.
Ekki kostar inn á safnið en frjáls framlög eru vel þegin.
Skv. bílateljurum bæði austan- og vestanmegin (áætlaðar
tölur).

1

5

4-6.000

60.000
62.000

* Fjöldi þeirra sem borguðu sig inn í gamla bæinn.
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1.1.3 TALNING GESTA Á TEIGARHORNI Á ÁRUNUM 2013 - 2016
Engar heildstæðar talningar liggja fyrir um fjölda gesta á Teigarhorni. Sumurin 2013 og 2014
leitaðist landvörður þó við eftir föngum, að skrá fjölda þeirra sem heimsóttu nærsvæði
bæjarins8. Á tímabilinu 18. júní til 3. september 2013 voru skráðir 840 gestir og segir í skýrslu
landvarðar fyrir sumarið 2013 að þó svo „starfsemin á Teigarhorni hafði lítið verið auglýst
vegna uppbyggingar [...] var töluverður ferðamannastraumur yfir hásumarið“9.
Mun fleiri gestir voru skráðir sumarið 2014 en frá 6. júní til 23. september voru þeir tæplega
2.100. Þó vissulega sé erfitt að fullyrða um fjölgun gesta á svæðinu milli ára, m.a. vegna
skorts á skýrri aðferðafræði við talningu, má telja sennilegt að fjölgunin hafi verið nokkur því
í skýrslu landvarðar fyrir sumarið 2014 segir að hópferðum inn á svæðið hafi fjölgað í
samanburði við sumarið 2013 „enda hafði spurst út meðal leiðsögumanna að þarna væri
áhugaverður og þægilegur áningarstaður“10.
Bæði árin var straumur ferðamanna mestur í júlí og ágúst og náði skráður fjöldi gesta á dag
um 60 sumarið 2013 en rúmlega 80 sumarið 2014. Á þessu tímabili kannaði landvörður
jafnframt áhugasvið þeirra. Niðurstöður sýndu að helstu ástæður þess að gestir komu að
Teigarhorni voru útivera og ganga um svæðið (>60%), og geislasteinasafn (>50%). Aðrar
ástæður voru m.a. skoðun geislasteina undir leiðsögn (20-30%), lesa upplýsingaskilti (1530%), dúnvinnsla (>20%), taka myndir (15-30%) og skoða Weywadthús (15%)11.
Sumarið 2015 skráði landvörður 567 gesti af 18 þjóðernum. Í landvarðarskýrslu segir að
áningarstaður við Eyfreyjunesvík hafi verið vinsæll meðal ferðamanna og „héldu efalaust
margir þeirra að það væri lokað aðgengi að Teigarhorni, þar sem merkingar ofan við bæinn
eru ekki ennþá komnar í endanlegt horf meðan unnið er að uppbyggingu á svæðinu“12.
Í ársskýrslu fyrir árið 201613 kemur fram að það ár hafi Teigarhorn fyrst verið kynnt sem
áningarstaður í Djúpavogshreppi í kynningarbæklingum. Þá segir að gestir hafi verið taldir
reglulega allt árið en talning hafi þó dottið niður þá daga sem landvörður var í fríi eða í
erindagjörðum annarsstaðar. Í skýrslunni kemur fram að árið 2016 hafi 2.348 gestir heimsótt
svæðið og var gestafjöldinn mestur í júlí eða 616 gestir.
1.1.4 SAMSETNING UMFERÐAR
Vænta má að mikill meirihluti14 þeirra gesta sem sækja Teigarhorn heim sé
gegnumstreymisumferð15, sem dvelji frá 15 mínútum að 3 klukkustundum. Hér er um að
ræða fólk sem sækist eftir upplifun í fallegri náttúru, vill fræðast um geislasteina,
8

Talningarnar endurspegla lágmarksfjölda ferðamanna sbr. kafla um ferðamennsku í skýrslu landvarðar. Sjá
nánar, Brynja Davíðsdóttir (2014). Náttúruvættið Teigarhorn. Landvarðarskýrsla sumarið 2014, bls. ótilgr.
9
Brynja Davíðsdóttir (2013). Náttúruvættið og fólkvangurinn Teigarhorn. Landvarðarskýrsla sumarið 2013, bls.
39.
10
Brynja Davíðsdóttir (2014). Náttúruvættið Teigarhorn. Landvarðarskýrsla sumarið 2014, bls. ótilgr.
11
Þess ber þó að geta að Weywadthús er enn lokað, þannig að hér er einungis átt við ytra byrði hússins.
12
Bryndís Skúladóttir (2015). Landvarðaskýrsla Teigarhorni 2015, bls. 11.
13
Sævar Þór Halldórsson (2017). Ársskýrsla Teigarhorns 2016.
14
Hér er átt við um og yfir 95% þeirra ferðamanna sem sækja svæðið heim.
15
Gegnumstreymisumferð: Umferð á leið gegnum skilgreint svæði, innan ákveðins tíma. Svæðið getur
verið sveitarfélag, þéttbýli eða annað skilgreint svæði. Heimild: Vegagerðin (2010). Þjóðvegir í þéttbýli.
Leiðbeiningar 2010. Apríl.
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menningararf staðarins og um svæðið almennt. Sé tekið mið af reynslu heimamanna á
Djúpavogi er gegnumstreymisumferð mest yfir sumarmánuðina milli kl. 11 og 17 og nær
oftast hámarki um eða rétt eftir hádegið. Slíkir álagstímar geta því kallað á nokkuð viðamikla
innviði sem nauðsynlegt er að taka tillit til við gerð deiliskipulagsins. Vegna skorts á
haldbærum gögnum er hins vegar ógjörningur að segja fyrir um hversu mikill fjöldi gesta
verður þegar mest lætur.
Vænta má að sá hluti umferðarinnar sem eftir stendur heimsæki staðinn öðrum forsendum
og hafi þá meiri (og/eða dýpri) áhuga og/eða þekkingu á staðnum sem slíkum og því sem
hann hefur upp á að bjóða. Þennan hóp fylla til dæmis, vísindafólk/sérfræðingar, listamenn,
háskólanemar og áhugafólk um jarðfræði og/eða menningarsögu staðarins. Slík umferð
kallar á annars konar innviði, sem jafnframt verður að taka tillit til við gerð deiliskipulagsins.
1.2 TEIGARHORN TIL FRAMTÍÐAR - SAMANTEKT OG SPÁ
Margir viðkomustaðir ferðamanna á Íslandi búa yfir miklu aðdráttarafli. Án þess að kasta rýrð
á þá má engu að síður fullyrða að fáir þeirra sem eru af sambærilegri stærðargráðu og
Teigarhorn, búi yfir jafn fjölþættu aðdráttarafli. Fyrir utan að skarta jarðminjum á
heimsmælikvarða og fylla flokk friðaðra svæða á Íslandi, þá eru staðhættir á Teigarhorni
einmuna fallegir, með vogskorna sjávarkletta og hinn formfagra Búlandstind í bakgrunni. Þá
má þar finna menningarminjar á borð við Weywadthús og ríkulegt búsetulandslag. Skráning
veðurfars á svæðinu liggur fyrir frá árinu 1881 sem og náttúrufarsathuganir sem teygja sig
áratugi aftur í tímann, auk þess sem Teigarhorn hefur í næstum 80 ár skartað meti í hæstum
hita sem mælst hefur utandyra hérlendis eða 30,5°C. Ennfremur er saga ljósmyndunar á
Íslandi nátengd staðnum en fyrsti kvenkyns atvinnuljósmyndari Íslandssögunnar, Nicoline
Weywadt bjó á Teigarhorni og starfaði þar við iðn sína um árabil. Þess er því að vænta að
mjög fjölbreyttur hópur ferðamanna finni hjá sér löngun til að sækja staðinn heim til lengri
eða skemmri tíma.
Sé litið til alls þessa auk þess að Teigarhorn er í alfaraleið þeirra sem fara um Hringveg, má
telja víst að staðurinn höfði til mun breiðari hóps ferðamanna, en almennt gengur og gerist
fyrir áningarstaði á landsbyggðinni af sambærilegri stærðargráðu.
Stefnt er að því að full þjónusta verði veitt á Teigarhorni á tímabilinu 1. maí – 31. október ár
hvert og er því í deiliskipulaginu gert ráð fyrir að árlegur fjöldi gesta sem koma að Teigarhorni
verði í það minnsta 60.000 manns.

1.3 AFMÖRKUN, FRAMSETNING OG MARKMIÐ DEILISKIPULAGSINS
1.3.1 AFMÖRKUN OG FRAMSETNING DEILISKIPULAGSINS
Það deiliskipulag sem hér birtist tekur til alls lands innan marka Teigarhorns (samtals 2.010
ha) og lands Djúpavogshrepps upp af Eyfreyjunesvík (samtals um 230 ha), samtals um 2.230
ha.
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Loftmynd af Teigarhorni. Punktalína sýnir jarðarmörk, heil lína sýnir þjóðveg og punktur sýnir bæjarstæði

Framsetning deiliskipulagsins er í formi greinargerðar, deiliskipulagsuppdráttar og tveggja
skýringaruppdrátta (A og B).

1.3.2 MARKMIÐ DEILISKIPULAGSINS
Markmið deiliskipulagsins eru eftirfarandi:
 Vernda náttúru Teigarhorns og þær menningarminjar sem þar er að finna.
 Skapa rými til uppbyggingar nauðsynlegra innviða í þágu verndar, ferðamennsku,
fræðslu og útvistar, sérstaklega á nærsvæði bæjarstæðis.
 Stuðla að markvissri umferðarstjórnun og -flæði gesta um jörðina með það fyrir augum
að viðkvæmum svæðum verði hlíft.
 Bæta aðkomu akandi og gangandi umferðar inn á svæðið í því skyni að auka öryggi
gesta.
 Bæta aðgengi gesta og skapa heilllegri ásýnd, m.a. með endurheimt menningarlandslags
nærri bæjarstæði.
 Skapa forsendur fyrir margvíslega atvinnustarfsemi í sátt við svæðið, s.s. verslun og
þjónustu, safna- og rannsóknarstarfsemi, skógrækt, æðardúntekju og öðru því sem getur
stuðlað að sjálfbærum rekstri til framtíðar.
 Horft er til þess að Teigarhorn verði fyrirmyndarferðamannastaður.
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2. FRAMKVÆMD, KYNNING OG SAMRÁÐ
2.1 FRAMKVÆMD DEILISKIPULAGSINS, KYNNING OG SAMRÁÐ
Samstarf Djúpavogshrepps og TGJ Teiknistofu Guðrúnar Jónsdóttur á sviði skipulagsmála á
sér langa sögu og voru skipulagsráðgjafar því vel kunnugir staðháttum á Teigarhorni þegar
vinna við deiliskipulag hófst. Formlega hófst vinna við deiliskipulagið með heimsókn
skipulagsráðgjafa í fyrri hluta ágúst 2014. Í þeirri heimsókn var farið í vettvangsferðir,
upplýsingum safnað og hafist handa við að draga gróflega upp þá heildarmynd og stefnu sem
lagt var til að deiliskipulagið myndi endurspegla.
Deiliskipulagið var unnið í samvinnu við stjórn fólkvangsins á Teigarhorni, en í henni eiga sæti
fulltrúi frá Djúpavogshreppi (sem jafnframt fer með formennsku), Náttúrufræðistofnun,
Umhverfisstofnun og Þjóðminjasafni.

Vettvangsferð stofnana, sveitarfélags og skipulagsráðgjafa í ágúst 2014 (ljósm. Andrés Skúlason)

Fulltrúi TGJ hélt framsögu á fundi stjórnar á Djúpavogi 29. ágúst 2014 og fór þá yfir helstu
atriði, viðmiðanir og áskoranir er vörðuðu fyrirhugað deiliskipulag. Almenn sátt var á
fundinum um þá tilhögun sem kynnt var. Sama dag fór stjórn ásamt fulltrúa TGJ í
vettvangsferð að Teigarhorni. Þá gerði formaður stjórnar, sem jafnframt var oddviti
Djúpavogshrepps, grein fyrir stöðu deiliskipulags á fundum stjórnar 3. nóvember 2014 og 16.
janúar 2015.
Þá fóru fulltrúar Héraðs- og Austurlandsskóga í vettvangsferð með formanni stjórnar 28.
ágúst 2014 og var nýr skógræktarsamningur staðfestur í kjölfarið (sjá nánar kafla 4.3.1).
Ennfremur fór formaður stjórnar tvívegis í vettvangsferð með Minjaverði Austurlands 3. og
22. nóvember 2014.
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Þann 23. janúar 2015 kynnti fulltrúi TGJ núverandi stöðu mála fyrir skipulags-, framkvæmdaog umhverfisnefnd Djúpavogshrepps á fundi á Djúpavogi. Daginn eftir eða 24. janúar, var
lýsing á deiliskipulagi kynnt á borgarafundi á Djúpavogi. Ábendingarfrestur var veittur frá 27.
janúar til 5. febrúar 2015 og lágu gögn frammi á skrifstofu sveitarfélagsins auk þess að vera
aðgengileg á heimasíðu þess. Engar ábendingar bárust. Í framhaldi fól sveitarstjórn á fundi
12. febrúar 2015 sveitarstjóra að senda lýsinguna til umsagnar til Ferðamálastofu,
Heilbrigðiseftirlits Austurlands, Minjastofnunar, Skipulagsstofnunar, Skógræktar ríkisins,
Vegagerðarinnar og Veiðimálastofnunar.
Umsagnir bárust frá:
 Skipulagsstofnun - dags. 25. febrúar 2015.
 Heilbrigðiseftirliti Austurlands - dags. 3. mars 2015.
 Minjastofnun Íslands - dags. 6. mars 2015.
Þegar svo var komið hægðist mjög á deiliskipulagsvinnu enda hafði á upphafsstigum
skipulagsgerðarinnar vaknað sú hugmynd að ræða við Vegagerðina um mögulega færslu þess
kafla Hringvegar sem liggur nærri bæjartorfunni á Teigarhorni. Forsendur þeirrar hugmyndar
eru margþættar og felast m.a. í því að auka umferðaröryggi á svæðinu, draga úr hávaða,
skapa aðstæður til uppbyggingar þjónustu og endurheimta fyrra menningarlandslag.
Ljóst var að staðsetning Hringvegar í öllu falli myndi leika lykilhlutverk í mótun og nýtingu
svæðisins til framtíðar og hefði því mikil áhrif á gerð og framvindu deiliskipulagstillögu. Til að
kanna grundvöll hugmyndarinnar fór formaður stjórnar fólkvangsins í vettvangsferð ásamt
fulltrúa Vegagerðarinnar þann 20. ágúst 2014 og var tekið jákvætt í hugmyndina. Í
framhaldinu var hugmyndin kynnt stjórn fólkvangsins á fundi 29. ágúst 2014 og var stjórnin
einróma um að láta reyna á hugmyndina. Formaður stjórnar sendi fyrstu hugmyndir að
færslu Hringvegar nærri bæjartorfunni á Teigarhorni þann 24. janúar 2015. Í tölvupósti frá
Vegagerðinni dags. 19. febrúar 2015 kemur fram að stofnunin taki „undir að núverandi vegur
um Teigarhorn uppfylli ekki kröfum til framtíðar og ljóst að endurbygging vegar á núverandi
stað kallar á mikla röskun og skoða þurfi mögulega færslur á veginum 16.“
Töluverðan tíma tók að fá lendingu á málið en ráðgefandi stjórn fundaði 20. febrúar 2015 og
29. febrúar 2016. Vegagerðin lagði fram tillögu 22. júlí 2016 sem samkomulag varð um. Þar
sem um var að ræða stóra framkvæmd á friðlýstu og viðkvæmu svæði var talið heppilegt, svo
veittir fjármunir í deiliskipulagsgerðina nýttust sem best, að leggja áherslu á að vinna
breytingu á aðalskipulagi og fylgja henni eftir, enda samþykkt hennar forsenda
deiliskipulagsins. Breyting á aðalskipulagi var samþykkt á fundi sveitarstjórnar
Djúpavogshrepps 15. desember 2016 og þaðan fór tillagan í umsagnarferli. Breyting á
aðalskipulagi var auglýst á tímabilinu 16. maí - 27. júní 2017. Á auglýsingatíma tillögunnar
bárust athugasemdir frá almenningi sem gáfu tilefni til endurskoðunar á framlagðri veglínu
Vegagerðarinnar frá 22. júlí 2016. Í ljósi innsendra athugasemda óskaði sveitarfélagið 8.
16

Tölvupóstur frá Sveini Sveinssyni dags. 19. febrúar 2015.
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september 2017 eftir að Vegagerðin skoðaði tillögu sveitarfélagsins að breyttri veglínu um
Eyfreyjunes og við Framnes. Vegagerðin sendi 15. nóvember 2017 frumhönnun á veglínu í
samræmi við óskir sveitarfélagsins. Þann 16. nóvember 2017 samþykkti sveitarstjórn tillögu
Vegagerðarinnar að breyttri veglínu. Sjá einnig kafla 4.9.1.
Sveitarstjórn samþykkti tillögu að deiliskipulagi fyrir Teigarhorn á fundi 16. nóvember 2017.
Á fundinum var jafnframt ákveðið að kynna tillöguna og vísa henni til umsagnar. Kynning á
tillögu var hengd upp í verslununum Kjörbúðinni og Við Voginn 27. desember 2017, auk þess
sem gögn frammi á skrifstofu sveitarfélagsins og voru aðgengileg á heimasíðu þess. Var
veittur ábendingafrestur til 10. janúar 2018. Tvær ábendingar bárust.
Tillagan var svo send eftirfarandi umsagnaraðilum 29. desember 2017: Skipulagsstofnunar,
atvinnu- og nýsköpunarráðuneytisins, Ferðamálastofu, Heilbrigðiseftirlits Austurlands,
Minjastofnunar, Skógræktar ríkisins, Vegagerðarinnar og Umhverfisstofnunar.
Umsagnir bárust frá:
 Skipulagsstofnun - dags. 22. janúar 2018.
 Atvinnu- og nýsköpunarráðuneytinu - dags. 8. janúar 2018.
 Skógrækt ríkisins - dags. 23. janúar 2018.
 Umhverfisstofnun - dags. 28. febrúar 2018.
 Minjastofnun - dags. 9. mars 2018.
Deiliskipulagstillagan auglýst 20. febrúar 2018 og var veittur frestur til ábendinga og
athugasemda til 3. apríl 2018. Tvær athugasemdir bárust, þar af önnur eftir að kynningartíma
lauk, frá:
- Halldóru Dröfn Hafþórsdóttur og Alberti Jenssyni - dags. 18. mars 2018.
- Íris Birgisdóttur og Kolbeini Einarssyni - dags. 5. apríl 2018.
Tillagan var tekin til endanlegrar samþykktar sveitarstjórnar á fundi 12. apríl 2018.
Skipulagsstofnun staðfesti deiliskipulagið 13. júní 2018 en þó með fyrirvara um að bætt yrði
við deiliskipulagið fyrirvara um samráð við Minjastofnun Íslands í samræmi við umsögn
stofnunarinnar frá 9. mars 2018. Í svari Minjastofnunar 15. júní 2018 kom fram að
nægjanlegt væri að fyrirvari væri almennt orðaður í greinargerð og með tilvísun umsögn
Minjastofnunar (sjá nánar bls. 49).

Bæjarstæðið á Teigarhorni, sumarið 2014
(ljósm. Páll Jakob Líndal)
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3. SKIPULAGSLEG STAÐA OG TENGSL VIÐ AÐRAR ÁÆTLANIR
3.1 LANDSSKIPULAGSSTEFNA 2015 - 2026
Í Landsskipulagsstefnu 2015 - 2026 segir að skipulag í dreifbýli skuli gefa kost á fjölbreyttri
nýtingu lands, s.s. til ferðaþjónustu og útivistar, í sátt við náttúru og landslag. Jafnframt segir
að skipulag landnotkunar skuli stuðla að heilnæmu umhverfi og verndun og varðveislu
sérstæðrar náttúru og menningar og sögu sem felst m.a. í byggingararfi og landslagi. Þá segir
einnig að skipulag landnotkunar skuli stuðla að eflingu ferðaþjónustu í dreifbýli um leið og
gætt sé að því að varðveita þau gæði sem eru undirstaða ferðaþjónustu. Deiliskipulagið
leggur áherslu á fjölbreytta nýtingu og fellur mjög vel að því að stuðla að heilnæmu og
öruggu umhverfi, þar sem lögð er áhersla á verndun og varðveislu náttúru og
menningarminja. Jafnframt leggur deiliskipulagið áherslu á að endurheimta þau gæði sem
eru undirstaða ferðaþjónustu á svæðinu.
3.2 AÐALSKIPULAG DJÚPAVOGSHREPPS 2008 - 2020
Fyrirhugað deiliskipulag er í samræmi við Aðalskipulag Djúpavogshrepps 2008 - 2020 og
breytingu á aðalskipulagi sem staðfest var af Skipulagsstofnun 2. febrúar 201817.

Kort 1. Breyting á Aðalskipulagi Djúpavogshrepps 2008 - 2020.

Í meginmarkmiðum aðalskipulags segir að stefnt skuli að eflingu hliðargreina hefðbundins
landbúnaðar en ferðaþjónusta hefur fallið í þann flokk um langa hríð18. Þá segir í kafla 5.1.3 í
17

Sjá nánar: Breyting á Aðalskipulagi Djúpavogshrepps 2008 - 2020. Breytt landnotkun í landi Teigarhorns og
Djúpavogshrepps við Eyfreyjunes. Færsla Hringvegar nærri bæjarstæði á Teigarhorni og fyrir Eyfreyjunesvík.
18
Sjá t.d. Þórður Friðjónsson (1995). Landbúnaður: Hvert stefnir? Ráðunautafundur, bls. 1-9.
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greinargerð aðalskipulags að stefnt skuli að eflingu ferðaþjónustu á landbúnaðarsvæðum.
Aðalskipulagsbreytingunni er því ætlað að skapa forsendur til uppbyggingu innviða í þágu
ferðaþjónustu, verndunar, fræðslu og útivistar í fólkvangnum og náttúruvættinu á
Teigarhorni með ábyrga stjórnun og sjálfbærni að leiðarljósi. Jafnframt er horft til þess að
endurheimta landslag og staðhætti nærri bæjarsvæði, auka jákvæða upplifun fólks á svæðinu
og bæta öryggi þess.
Til að slíkt gangi eftir felur breytingin í sér færslu á Hringvegi nærri bæjarstæðinu á
Teigarhorni og fyrir Eyfreyjunesvík í samræmi við tillögu Vegagerðarinnar, í þeim tilgangi að
skapa möguleika á uppbyggingu í þágu ferðaþjónustu á bæjarstæði. Jafnframt gerir
breytingin ráð fyrir afþreyingar- og ferðamannasvæði á bæjarstæði svo bregðast megi við
aukinni umferð gesta um svæðið með ábyrgum hætti, efla ferðaþjónustu og atvinnu, og
styrkja innviði samfélagsins.
Á landbúnaðarsvæði er skógrækt skilgreind í samræmi við gildandi skógræktarsamning. Aðrir
landnotkunarflokkar eru iðnaðarsvæði á Teigum vegna tengivirkis RARIK, þjónustustofnun
(safn) vegna Weywadthúss, sem er hluti af húsasafni Þjóðminjasafnsins, stakt frístundahús
og efnistaka. Þá eru innan jarðarinnar takmarkanir á landnotkun vegna friðlýsingarákvæða
náttúruvættis og fólkvangs og þjóðminjaverndar. Vatnsból Vatnsveitu Djúpavogs er á
jörðinni, undir Stóruskriðugili í suðurhlíðum Búlandstinds, og er hluti vatnsverndarsvæðis
innan jarðarinnar. Þá liggja veitukerfi; rafmagn, kalt vatn og ljósleiðari um jörðina.
3.3 FRIÐLÝSINGAR OG VERNDAR- OG STJÓRNUNARÁÆTLUN
Deiliskipulagið er samræmi við auglýsingu um fólkvanginn Teigarhorn í Djúpavogshreppi
dags. 15. apríl 2013 sem miðar að því að tryggja útivistarsvæði í fögru umhverfi þar sem
gestum gefst tækifæri á að kynnast sérstakri náttúru svæðisins og sögu jarðarinnar
Teigarhorns. Samkvæmt 8. gr. auglýsingar um fólkvanginn eru allar framkvæmdir innan
fólkvangsins háðar leyfi Djúpavogshrepps, sbr. skipulagslög nr. 123/2010 og lög um
mannvirki nr. 160/2010, og leyfi Umhverfisstofnunar sbr. lög um náttúruvernd nr. 60/2013.
Framkvæmdir skulu vera í samræmi við samþykkt skipulag og verndar- og stjórnunaráætlun
en svæðið skal skipulagt til almennrar útivistar.
Deiliskipulagið er jafnframt í samræmi við auglýsingu um friðlýsingu geislasteina í landi
Teigarhorns í Djúpavogshreppi dags. 15. apríl 2013 sem miðar að því að varðveita og
viðhalda náttúrulegu ástandi svæðisins einkum m.t.t. þeirra jarðlaga sem eru rík af
geislasteinum. Í 6. gr. auglýsingar um friðlýsingu geislasteina segir að framkvæmdir sem haft
geta í för með sér röskun og/eða eyðileggingu á geislasteinum eða jarðlögum sem eru rík af
geislasteinum séu óheimilar. Jafnframt sé mannvirkjagerð óheimil á verndarsvæðinu nema
með fengnu leyfi Umhverfisstofnunar. Leita skuli álits Náttúrufræðistofnunar Íslands og eftir
atvikum annarra aðila við veitingu slíks leyfis. Framkvæmdir séu einnig háðar framkvæmdarog byggingarleyfi Djúpavogshrepps sbr. skipulagslög nr. 123/2010 og lögum um mannvirki nr.
160/2010.
Í samræmi við 4. gr. auglýsingar um fólkvanginn og 4. gr. auglýsingar um náttúruvættið hefur
Umhverfisstofnun í samvinnu við stjórn fólkvangsins unnið að gerð verndar- og
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stjórnunaráætlunar fyrir Teigarhorn. Í júní 2015 voru lögð fram drög sem nú bíða
staðfestingar Umhverfisstofnunar. Deiliskipulagið er unnið í samræmi við fyrirliggjandi drög
að verndar- og stjórnunaráætlun.
3.4 AÐRAR ÁÆTLANIR
Deiliskipulagið er í samræmi við skógræktarsamning milli Djúpavogshrepps og Héraðs- og
Austurlandsskóga sem þinglýst var 23. október 2014. Einnig er skipulagið í samræmi við
áætlanir Vegagerðarinnar um færslu á Hringvegi sbr. tillögu til þingsályktunar að
samgönguáætlun fyrir árin 2015 - 202619.

4. NÁTTÚRA, LANDSLAG OG SAMFÉLAG
4.1 STAÐHÆTTIR OG LANDSLAG
Staðhættir og landslag á Teigarhorni og fyrir Eyfreyjunesvík er einkar fagurt. Í vogskorinni
standlínu rísa brattir klettar frá sjó. Á láglendi einkennist landslag af formfögrum
klettabeltum og berggöngum, mólendi og mýrlendi, uns ásar og fjalllendi taka við. Hæstur rís
Búlandstindur (1069 m.y.s.) sem setur kraftmikinn svip á umhverfið og hefur ásýnd réttlaga
pýramída þegar horft er til þess úr austurátt. Austan við Búlandstind er mynni Búlandsdals
sem teygir sig suður fyrir fjallið. Ofan úr Búlandsdal rennur Búlandsá að hluta í mjög fallegu
gljúfri og fellur til sjávar í Svartshamarsvík. Handan Búlandsdals taka Hálsarnir (177 m.y.s.).
Nærri landamerkjum í austri skammt neðan þjóðvegar stendur íbúðarhúsið að Teigarhorni
ásamt Weywadthúsi og sýningarskála undir samfelldu klettabelti og útihús spölkorn frá.
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Sjá nánar: https://www.althingi.is/altext/pdf/145/s/1706.pdf
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4.2 VEÐURFAR
Skráning veðurfars á sér
8
Teigarhorn
langa sögu á svæðinu og
hafa verið stundaðar
Reykjavík
6
veðurathuganir sleitulaust
Akureyri
4
frá árinu 1881, en
upplýsingar um hitafar ná
2
allt aftur til ársins 1873.
Mannaðar veðurathuganir
0
voru á Teigarhorni allt til
loka janúar árið 2009 en
Ártal
sjálfvirk
veðurstöð
á
Mynd 1. Meðalhiti hvers árs á Teigarhorni á 30 ára tímabili (1985-2014). Til
vegum Veðurstofu Íslands
samanburðar eru sýnd gildi fyrir Reykjavík og Akureyri.
var sett var upp í Heimild: Veðurstofa Íslands
september árið 2001. Á
mynd 1 er meðalhiti hvers árs á Teigarhorni á árabilinu 1985 til 2014 og eru sambærileg gögn
fyrir Reykjavík og Akureyri til samanburðar. Á myndinni sést að meðalhitastig á Teigarhorni
er almennt heldur lægra en í Reykjavík en hærra en á Akureyri. Á tímabilinu var meðalhiti á

Hitastig (°C)

ári á Teigarhorni 4,4°C, og var hann hæstur árið 2014 eða 5,8°C, sem jafnframt er hæsti
meðalhiti árs frá því mælingar hófust. Lægstur var meðalhitinn 3,3°C árið 1988.
Mynd 2 sýnir meðalhitastig
12
Teigarhorn
hvers
mánaðar
á
10
Papey*
Teigarhorni á árabilinu
8
1985 til 2014 og eru gögn
Núpur*
6
frá
Papey,
Núpi
á
Reykjavík
4
Berufjarðarströnd,
2
Akureyri
Reykjavík og Akureyri til
0
samanburðar. Á tímabilinu
-2
var
meðalhiti
hvers
J F M A M J J Á S O N D
mánaðar í flestum tilfellum
Mánuðir
lægri á Teigarhorni en í
Mynd 2. Meðalhiti hvers mánaðar á Teigarhorni á 30 ára tímabili (1985Reykjavík. Í samanburði við
2014). Til samanburðar eru sýnd gildi fyrir Papey, Núpi, Reykjavík og Akureyri.
Akureyri var meðalhitinn * Veðurgögn fyrir Papey og Núp eru frá árunum 1971 – 2000.
hins vegar hærri á frá Heimild: Veðurstofa Íslands
október til apríl en lægri
yfir sumarmánuðina. Á Teigarhorni var desember kaldasti mánuður ársins eða 0,8°C. Janúar
var litlu hlýrri en þá var meðalhitinn 0,9°C. Hlýjasti mánuður ársins var ágúst eða 9,6°C, en
meðalhiti í júlí var 9,4°C.
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Úrkoma
Skráningu úrkomu var hætt
á Teigarhorni árið 2009 og
því eru á mynd 3 sýndar
úrkomutölur á árabilinu
1980
til
2009.
Á
Teigarhorni var meðalúrkoma á ári nokkuð meiri
en bæði í Reykjavík og á
Akureyri, líkt og sjá má á
myndinni. Magn úrkomu á

Úrkoma (mm)

Íslandsmet í hita
Þrátt fyrir margir aðrir staðir á landinu geti státað af hærri meðalhita yfir sumarmánuðina en
Teigarhorn í Berufirði, verður ekki hjá því komist í umræðu um hitafar að nefna að hæsti hiti
sem mælst hefur utandyra á landinu, frá upphafi mælinga, var á Teigarhorni þann 22. júní
1939, 30,5°C. Til samanburðar má geta þess að hiti hefur aldrei mælst hærri en 25,7°C í
Reykjavík árið 2008 og
1800
Teigarhorn*
29,9°C á Akureyri árið
1911.
Reykjavík

Ártal
Mynd 3. Meðalúrkoma á ári á Teigarhorni á 30 ára tímabili (1980-2009). Til
samanburðar eru sýnd gildi fyrir Reykjavík og Akureyri.
* Veðurgögn vantar fyrir Teigarhorn árin 1996 og 1997.
Heimild: Veðurstofa Íslands
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Úrkoma (mm)

ári á tímabilinu var að meðaltali 1.335 mm en sveiflaðist talsvert, var mest árið 2002 eða
1.720 mm og minnst árið 2000 eða 905 mm.
Á mynd 4 sést yfirlit yfir meðalúrkomu eftir mánuðum á tímabilinu. Þar sést að meðalúrkoma
á Teigarhorni er meiri allan
200
ársins
hring
en
á
Teigarhorn
samanburðarstöðunum.
Papey*
150
Mestur er munurinn á
Reykjavík
haustin og veturna og sker
100
októbermánuður
sig
Akureyri
sérlega úr.
Þegar vora
50
tekur og fram eftir sumri
dregur heldur saman með
0
J F M A M J J Á S O N D
þessum þremur stöðum
Mánuðir
hvað úrkomumagn varðar.
Á árabilinu 1979 - 2008 Mynd 4. Meðalúrkoma hvers mánaðar á Teigarhorni á 30 ára tímabili (1980 mældust að meðaltali 175 2009). Til samanburðar eru sýnd gildi fyrir Papey, Reykjavík og Akureyri.
* Mjög mikil óvissa er í úrkomugögnum fyrir Papey en þau eru frá árunum
úrkomudagar á Teigarhorni 1971 – 2000.
á ári og þar af var Heimild: Veðurstofa Íslands
sólarhringsúrkoma meiri en
1 mm í 132 daga. Mestur fjöldi úrkomudaga í mánuði var í október eða 17,6 dagar (þar af
rigndi meira en 1 mm í 13,4 daga) en fæstir voru úrkomudagar í maí eða 10,6.
Teigarhorn er snjólétt svæði og tímabilinu 1965 - 2008 var alauð jörð í 236,3 daga að
meðaltali en alhvítir dagar 16. Snjóhula í byggð að vetri, þ.e. frá desember til mars verið að
meðaltali 36-45%, mest í janúar og febrúar.
Á tímabilinu 1979 - 2008 mældust að meðaltali 29 þokudagar á Teigarhorni á hverju ári, og
voru þeir flestir í júlí eða 6,7 og í ágúst 6,4.
Vindafar
Á mynd 5 er má sjá vindrós, þ.e tíðni vindátta í %,
fyrir Teigarhorn á árabilinu 2001 - 2015. Eins og sést
á myndinni blæs oftast af norðnorðvestri og norðri.
Þá er suð- og austlægar áttir einnig algengar.
Norðaustlægar og suðvestlægar áttir eru hinsvegar
sjaldgæfar á svæðinu.
Á mynd 6 má sjá meðalfjölda daga eftir mánuðum á
tímabilinu 1979 til 2008, þar sem mesti vindhraði fór
yfir 10, 17 og 20 m/s. Eins og sést á myndinni er
vindasamast frá desember fram í mars. Ef einungis er
horft til mánaða var mars vindasamasti mánuðurinn
en 14,6 dagar falla undir þessa skráningu, þar af 4,2
22
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Mynd 5. Vindrós (tíðni vindátta í %) fyrir
Teigarhorn á 15 ára tímabili (2001 - 2015).
Heimild: Veðurstofa Íslands

Fjöldi daga

dagar þar sem mesti vindhraði
15
<20 m/s
fyrir yfir 17 m/s og 2,3 dagar
<17 m/s
12
þar sem mesti vindhraði fór
<10 m/s
9
yfir 20 m/s. Oftast fór þó
vindhraði yfir 20 m/s í
6
desember og janúar.
3
Á umræddu tímabili var
0
lygnast á Teigarhorni yfir
J F M A M J J Á S O N D
sumarmánuðina.
Lygnasti
Mánuðir
mánuður ársins að meðaltali á
Mynd 6. Meðalfjöldi daga þar sem mesti vindur mældist yifr 10, 17
umræddu árabili var júlí en 5,9
og/eða 20 m/s, eftir mánuðum á 30 ára tímabili (1979 - 2008).
Heimild: Veðurstofa Íslands
dagar féllu undir þessa
skráningu, þar af 4,3 dagar þar
N
sem mesti vindstyrkur mældist 10 m/s, 1,1 dagur
8
þar sem vindstyrkurinn mældist mestur 17 m/s og
6
0,5 dagur þar sem vindstyrkurinn mældist yfir 20
4
2
m/s.
V
A
0
Mynd 7 sýnir meðalvindhraða hverrar vindáttar á
árabilinu 2001 - 2015. Þar sést að meðal
vindhraðinn er hvað mestur þegar blæs úr
austnorðaustri. Því næst koma norðvestlægar áttir
og sunnanátt. Minnstur vindhraði er í
S
vestsuðvestlægum og suðaustlægum áttum.
Mynd 7. Meðalvindhraði (metrar á sekúndu)
Mesti 10 mínútna meðalvindhraði sem mælst hefur
eftir vindáttum á 15 ára tímabili (2001 - 2015).
frá því sjálfvirk veðurstöð var sett upp árið 2001,
Heimild: Veðurstofa Íslands
var 31,2 m/s 10. janúar 2012.
Mynd 8 sýnir fjölda skipta þar sem vindhraði fer yfir
N
25 m/s á árabilinu 2001 - 2015. Þar sést að sterkar
200
vindhviður eru nær eingöngu af norðvestri.
150
Mesta vindhviða sem hefur mælst á þessu tímabili
100
var 46 m/s 6. janúar 2011.
50
V

A
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S

Mynd 8. Fjöldi skipta þar sem vindhraði fer
yfir 25 m/s eftir vindáttum eftir vindáttum á
15 ára tímabili (2001 - 2015).
Heimild: Veðurstofa Íslands
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4.2 JARÐFRÆÐI20
Eins og áður segir hefur Teigarhorn verið friðlýst náttúruvætti allt frá árinu 1975. Svæðið er
einn þekktasti fundarstaður geislasteina (zeolíta) í heiminum og sérlega auðugt í því tilliti.
Svæðið er staðsett á austurjaðri jarðskorpu Íslands á nútíma og samanstendur berggrunnur
þess að mestu úr hraunlögum sem runnu á míósen-tíma (þ.e. fyrir um 8,5 - 10 milljónum
ára)21. Efri hluti hraunanna er úr gjallkenndri hraunbreksíu en kjarninn er úr þéttu basalti. Við
strönd Teigarhorns finnst þróaðra berg, allt að því að vera íssúrt. Það inniheldur meira magn
af kísli en basalt og er deigara, sem veldur því að í því mynduðust stærri holrými sem
geislasteinar (zeolítar) fylltu síðar upp í. Með geislasteinum er átt við flokk steinda sem
einkennast sérstaklega af því að vatnssameindir sem bundnar eru í kristalgrind þeirra, allt að
22%, losna við hitun en geta síðan bundist á nýjan leik.
Tegundir geislasteina í heiminum
eru alls 48, en 20 þeirra eru
þekktar hér á landi. Geislasteinar
eru gjarnan greindir eftir lögun
þ.e. eftir því hvort þeir eru
geislóttir,
blaðlaga
eða
teningslaga. Á Teigarhorni finnast
margar
mismunandi
gerðir
geislasteina og eru þeir algengustu
skólesít,
heulandít,
stilbít,
epistilbít, mordenít og laumontít
en einnig hafa natrólít, mesólít,
clinoptilolít, stellerít, barrerít,
kabasít, analsím og gismondín verið nefndir í skýrslum og skrám.
Auk basalthraunlaga, sem sum hver eru mjög ólivínrík, finnast í landi Teigarhorns þunn
rauðalög, á lagmótum sumra hraunlaga og flikrubergslag. Flikrubergið, sem einnig myndar
Blábjörg handan Berufjarðar22 (sem er friðað náttúruvætti23), er grænleitt og um 20 m þykkt
þar sem það kemur fram í vestanverðri Eyfreyjunesvík.
Mikill stafli hraunlaga hefur byggst upp og legið ofan á því bergi sem nú sést við Teigarhorn,
en áætlað er að Austfjarðafjallgarður hafi náð allt að 1500 m h.y.s. Jöklar, sjór og önnur
roföfl tóku síðar við að sverfa og móta jarðlagastaflann. Rofi og, síðar meir, hopun jökla fylgdi
lyfting landsins og hafa því þau hraun sem gefur að líta við Teigarhorn verið fergð djúpt undir
yngri jarðlögum en sökum rofs hafa þau risið í tímans rás og liggja nú á yfirborði.
20

Jarðfræðikaflinn er unninn upp úr samantekt Sævars Þórs Halldórssonar, staðarhaldara á Teigarhorni frá
árinu 2017.
21
Hjörleifur Guttormsson (2013). Tilvísanir um jarðfræði Austurlands, Sérrit úr árbók Ferðafélags Íslands:
Norðausturland.
22
Birgir V. Óskarsson (2015). Geological map of Eastern Iceland 1:100.000 (í vinnslu).
23
Sjá: Auglýsing um náttúruvættið Blábjörg á Berufjarðarströnd í Djúpavogshreppi, dags. 28. nóvember 2012.
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Í gegnum land Teigarhorns liggur mikill berggangasveimur sem sker hraunlagastaflann, og
eiga þessir berggangar rætur sínar að rekja til Álftafjarðareldstöðvarinnar24.
4.3 GRÓÐURFAR OG LÍFRÍKI
Í Aðalskipulagi Djúpavogshrepps 2008 – 2020 segir að ekki séu til sérstakar úttektir á
gróðurfari í Djúpavogshreppi utan
þeirrar úttektar sem gerð hefur verið
fyrir tilstilli Nytjalands25. Árið 2017
opnaði Náttúrufræðistofnun Íslans nýja
kortasjá26 sem flokkar landið í heild sinni
í svæði eða vistgerðir með svipuðum
gróðri.
Samkvæmt
kortasjánni
einkennist gróðurfar á Teigarhorni
neðan núverandi Hringvegar helst af
votlendi, graslendi og melum auk túna.
Ofan Hringvegar er votlendi talsvert á
Teigum en einnig tún og skógrækt. Í hlíðum Búlandstinds er mótlendi ríkjandi neðan til en
ofar taka við skriður og klettar. Þá er þar einnig að finna nokkuð votlendi.
Í skýrslu landvarðar sumarið 201327 segir eftirfarandi: „Gróðurfar á Teigarhorni ber almennt
vott um gott ástand vistkerfisins og fjölbreyttar vistgerðir. Á náttúruvættinu skiptast á slegin
tún, úthagar, klappir og óframræst votlendi með tjörnum. Þá er lítt gróið land við
Búlandsárós, víðfeðmir móar með lækjum ofar í Teigarhorns landinu og ung skógrækt.
Mólendið er ríkt af fjölbreyttum gróðri. Ofan
þjóðvegar er ágætt berjaland, vel gróið og
mikill raki í jörðu. Meðfram strandlengjunni
og upp með ánni eru þó rofinn svæði.“
Margar fallegar plöntutegundir finnast á
Teigarhorni, t.d. bláklukka og hvít bláklukka.
Mela-, holta-, og jöklasóley má finna í
hlíðum Búlandstinds og á berggöngum og í
klettum má finna fjölda klettafrúa.
Í byrjun árs 2017 var farið í tilraunaverkefni
með Landgræðslu ríkisins með endurheimt votlendis á túni ofan vegar í fólkvanginum. Síðari
rannsóknir munu síðan gefa í skyn hversu vel tókst til28.
Síðan 2013 hefur lúpína verið slegin á tveimur stöðum innan fólkvangsins.
24

Walker, G.P.L. (1963). The Breiddalur central volcano, Eastern Iceland [with discussion]. The Quarterly Journal
of the Geological Society of London, 119, 29-63.
25
Sjá töflu 2 í Aðalskipulagi Djúpavogshrepps 2008 - 2020.
26
Sjá: http://vistgerdakort.ni.is/
27
Brynja Davíðsdóttir (2013). Náttúruvættið og fólkvangurinn Teigarhorn. Landvarðarskýrsla sumarið 2013, bls.
13.
28
http://djupivogur.is/adalvefur/?id=50914
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4.3.1 SKÓGRÆKT
Á jörðinni er í gildi samningur milli Héraðs- og Austurlandskóga og Djúpavogshrepps og var
honum þinglýst 23. október 2014. Samningurinn tekur til 168 ha svæðis ofan Hringvegar; við
rætur Búlandstinds og á Teigum. Byggir hann á tveimur eldri skógræktarsamningum milli
þáverandi landeiganda og Austurlandsskóga, þinglýstum 17. mars 2003 og 10. mars 2006.
Samkvæmt núgildandi samningi verður stunduð nytjaskógrækt á svæðinu og hefur þegar
verið gróðursett í allt það svæði sem samningurinn tekur til. Í janúar 2013 29 höfðu tæplega
245.000 trjáplöntur af 17 tegundum verið gróðursettar. Birki er þar fyrirferðarmest, en
rússalerki og alaskaösp fylgja þar á eftir.
Í landvarðarskýrslu 2013 kemur fram að hluti trjánna hafi náð yfir 170 cm hæð en flest séu
þau á bilinu 30 - 100 cm. Engar frekari athuganir hafa verið gerðar á hæð trjáa síðan.

Skógrækt á Teigarhorni haustið 2017 (ljósm. Páll Jakob Líndal)

4.3.2 FUGLAR
Í Aðalskipulagi Djúpavogshrepps 2008 – 2020 segir að alls hafi „57 tegundir fugla orpið í
Djúpavogshreppi, þar af eru 50 tegundir árvissar. Til samanburðar má geta þess að hér á
landi hafa um 100 tegundir fugla orpið og eru 73 þeirra árvissir varpfuglar“30.
Í landvarðarskýrslu sumarið 2013 kemur fram að fuglalíf í landi Teigarhorns sé mikið og það
sumar voru skráðar 42 tegundir, þar af 23
tegundir með staðfest varp eða sem sýndu
óðalsatferli.
Æðarvarp er töluvert á jörðinni. Það hefur verið
nýtt af hálfu umsjónaraðila og er stefnt á að efla
það til muna.
Aðrir algengir varpfuglar á Teigarhorni eru fýll,
hettumáfur, lóa, spói, tjaldur, jaðrakan,
skógarþröstur, þúfutittlingur, hrossagaukur og kríur. Þá er eitthvað um að grá- og
heiðargæsir verpi á Teigum. Hrafnslaupa má finna í Teigarhornslandi og lómur verpir við
tjarnir.
29
30

Upplýsingar frá Héraðs- og Austurlandsskógum - tölvupóstur frá Ólöfu I. Sigurbjartsdóttir, 22. janúar 2013.
Aðalskipulag Djúpavogshrepps 2008 – 2020. Bls. 29.

26

4.3.3 SPENDÝRALÍF
Í Aðalskipulagi Djúpavogshrepps 2008 – 2020 segir að „engar rannsóknir hafa verið gerðar á
dýralífi á svæðinu, ef frá eru taldar þær rannsóknir, sem gerðar hafa verið á hreindýrum á
Austurlandi, en Djúpavogshreppur er meðal þeirra svæða sem hreindýr leita á“31.
Í landvarðarskýrslu sumarið 2013 kemur fram að nokkuð hafi verið um hreindýrstarfa í landi
Teigarhorns fram í júlí. Mjög misjafnt er milli ára hve lengi hreindýrin halda sig niður á
láglendi. Í skýrslu landvarðar sumarið 2014 segir að hjarðir hreindýra hafi verið á láglendi
fram í júní en fært sig ofar eftir því sem á leið sumar.
Refur hefur sést á Teigarhorni og er vitað um greni í Búlandstindi, sem fylgst er með. Rústir
gamalla hlaðinna refagildra er að finna á ýmsum stöðum í kringum Teigarhorn.
Minkur hefur stöku sinnum sést á Teigarhorni, en honum er kerfisbundið haldið í skefjum.
4.3.4. VATNALÍF OG VEIÐI
Í landvarðarskýrslu sumarið 2013 kemur fram að sjóbleikja gangi í Búlandsá seinni part
sumars en þar megi einnig veiða stöku lax og sjóbirting. Þá sást flundra í Búlandsá sumarið
2013.
Í Græfulæk, skammt austan Búlandsár má m.a. finna dvergbleikju auk þess sem álar hafa sést
þar.

Veiðimaður við Búlandsá (ljósm. Andrés Skúlason)

31

Aðalskipulag Djúpavogshrepps 2008 – 2020. Bls. 27
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4.4. NÁTTÚRUVERND
Náttúra svæðisins þykir afar sérstök en þar er einn þekktasti fundarstaður geislasteina í
heiminum. Vegna sérstöðu sinnar var hluti jarðarinnar friðlýstur sem náttúruvætti árið 1975.
Með kaupum ríkisins á jörðinni hafa orðið breytingar hvað þetta varðar. Þann 15. apríl 2013
var friðlýsing náttúruvættsins endurnýjuð auk þess sem jörðin í heild sinni var friðlýst sem
fólkvangur skv. lögum um náttúruvernd nr. 44/1999.
4.5. EFNISTAKA
Á jörðinni eru tvær opnar efnisnámur samkvæmt Aðalskipulagi Djúpavogshrepps 2008 2020; 1) á malaraurum vestan Búlandsár ofan Hringvegar (náma nr. 30) - áætluð stærð
hennar er 40 þús. m2 og áætlað efnismagn 60 þús. m3 og 2) í fjöru nokkru vestan við ósa
árinnar (náma nr. 31) - áætluð stærð hennar er 15 þús. m2 og áætlað efnismagn 30 þús. m3.
Efnistaka úr námu nr. 31 hefur farið fram í einhverjum mæli undanfarin ár en engin efnistaka
hefur verið úr námu nr. 30.

Horft yfir efnistökusvæði vestan Búlandsár (námu 31) (ljósm. Páll Jakob Líndal)
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4.6 ÖRNEFNI
Formaður stjórnar fólkvangsins á þeim tíma sem deiliskipulagið var unnið, hafði um árabil
kortlagt örnefni, forna vegslóða og gönguleiðir á Teigarhornslandi, m.a. með aðstoð
staðfróðra manna. Við skráningu fornleifa voru allar þekktar fornleifar í fólkvanginum
hnitsettar og innfærðar á loftmyndir, og var það nýtt til frekari skráningar örnefna á svæðinu.
Samfara vinnu við deiliskipulag hefur verið unnið að gerð örnefnauppdráttar.

Örnefnauppdráttur í vinnslu (Andrés Skúlason / TGJ Teiknistofa Guðrúnar Jónsdóttur)

4.7 MENNINGARMINJAR
Í svæðisskráningu menningarminja í Djúpavogshreppi er getið um 25 minjar í landi
Teigarhorns32. Í tengslum við skipulagsgerð og fyrirhugaða uppbyggingu innviða á svæðinu
var gerð fornleifaskráning í landi Teigarhorns árið 201533 að frumkvæði Djúpavogshrepps.
Hún var framkvæmd með tvennum hætti, þar sem heimatún og nærumhverfi þess var
deiliskráð en utan þess var landið aðalskráð. Í niðurstöðum segir: „Teigarhorn er fallegt
minjasvæði við þjóðveg 1 og hentar því einstaklega vel sem útivistarsvæði fyrir almenning og
sem áningarstaður fyrir ferðamenn. Samtals voru skráðar 66 fornleifar í landi Teigarhorns og
eru flestar þeirra í eða við heimatúnið. Auðvelt væri að vekja athygli ferðamanna á
32

Sædís Gunnarsdóttir (2004). Menningarminjar í Djúpavogshreppi - svæðisskráning. Reykjavík:
Fornleifastofnun Íslands.
33
Kristborg Þórsdóttir & Stefán Ólafsson (ritstj.). Fornleifaskráning í landi Teigarhorns. Reykjavík:
Fornleifastofnun Íslands.
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sýnilegum minjastöðum með teikningum, textum og þeim fjölmörgu ljósmyndum sem til eru
frá Teigarhorni“ (bls. 46).

Skipting heimatúns og lands utan þess við fornleifaskráningu (Fornleifastofnun Íslands)

4.7.1 MENNINGARMINJAR Á NÆRSVÆÐI
Sem fyrr segir er flestar af þeim 66 fornleifum sem
skráðar voru í fornleifaskráningunni 2015, að finna á
nærsvæði (heimatúni) enda þjónaði sú landspilda öðru
fremur búrekstri heimabænda um aldir, bæði sjósókn
þeirra og landbúskap.
Í samantekt um búsetuminjar og örnefni á Teigarhorni34
segir að framan af hafi umsvif búsreksturs á Teigarhorni
verið fremur lítil. Jörðin var upphaflega hjáleiga frá Hálsi
og þótti fremur rýr, enda einungis fjögur hundruð að
fornu mati. Óþekkt er, hvenær henni var formlega skipt úr
heimajörðinni með afmörkuðu útlandi. En með það í huga
að Hálsklerkur nytjaði sjálfur Selið á Búlandsdal árið 1627
virðist sem þá hafi kirkjujörðin enn verið óskipt. Stopul
ábúð var á hjáleigunni í byrjun 19. aldar. Þar var búið árið
1801, en síðan lá býlið í eyði um árabil vegna sandfoks á
34

Skráðar fornleifar á
(Fornleifastofnun Íslands)

nærsvæði

Sjá Viðauka III: Gunnlaugur Haraldsson (febrúar 2017). Fólkvangurinn Teigarhorn. Nokkrar hugleiðingar um
örnefni og búsetuminjar um búsetjuminjar og örnefni á Teigarhorni.
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túnið. Ekki síðar en 1835 var kotið komið í ábúð að nýju. Hagur jarðarinnar tekur þó fyrst að
vænkast þegar Niels P. E. Weyvadt verslunarstjóri hjá Ørum og Wulff eignaðist hana og hefur
þar búrekstur árið 1869.
Í úttekt á jörðinni vegna fasteignamats 1916 - 1918 voru kostir og gallar hennar tíundaðir
með þessum hætti: Túnið var talið „í góðri rækt, þótt jarðvegur [væri] grunnur og sendinn“.
Þrír fjórðu hlutar þess töldust sléttir, en annað þýft. Túnstærðin var 8 dagsláttur að sögn
ábúandans, Jóns Kr. Lúðvíkssonar, en 10 dagsláttur eða 3,192 ha skv. skýrslu hreppstjóra.
Árlegt töðufall var um 50 hestar. Engjarnar voru „mýrarblettir til og frá um landið“ og gáfu af
sér um 70 hestburði. Beitilandið var „gott og víðlent, nærtækt og snjólétt“ og fjörubeit góð.
Mótak var „allgott“, en skógur enginn. „Grjót nærtækt til steypu.“ Helstu hlunnindi voru
trjáreki og nokkur silungsveiði, en útræði var „slæmt“. Aðrir ókostir jarðarinnar voru „mikill
ágangur fénaðar, sandfok á tún“ og flæðihætta.

Skráðar fornleifar á nærsvæði og túnakort frá 1920 unnið af Metúsalem Stefánssyni búfræðingi fellt að loftmynd af
nærsvæði Teigarhornsbæjarins (TGJ Teiknistofa Guðrúnar Jónsdóttur)
Inn á þetta kort þyrfti að fella fornleifar.
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4.7.2 MENNINGARMINJAR UTAN NÆRSVÆÐIS
Í fornleifaskráningu35 kemur fram
að jörðin utan heimatúns hafi
verið aðalskráð. Á Teigartanga er
að finna töluverðan fjölda
fornleifa nærri ströndinni, s.s.
fjárborg, hleðslubyrgi, mógrafir,
gryfjur
og
stekkar.
Ofan
Hringvegar eru tóftir upp með Fjárborg á Teigartanga (Fornleifastofnun Íslands)
Langakletti og í Nauthúsabotnum
og um Reiðsund lá gamla þjóðleiðin inn Berufjörð (sjá nánar kafla 4.9.3.2). Þá eru minjar í
mynni Búlandsdals um sel og fjárrétt vestan Búlandsár og refagilda austan árinnar.
Í samantekt um búsetuminjar og örnefni á Teigarhorni36 er fjallað um staði og fyrirbrigði í
landi Teigarhorns utan nærsvæðisins. Hér er tæpt á nokkrum áhugaverðum atriðum en
nánar má lesa um þau í samantektinni.
Meginkraftstöð Austurlands - Búlandstindur
Sú tilhneiging að leggja átrúnað á fjöll frá örófi alda, tileinkað þeim guðlega eiginleika og talið
þau heimkynni landvætta, var afar ríkur þáttur í þjóðtrú Íslendinga, ásamt trúnni á álfa og
huldufólk. Dulspakt fólk hefur einkum verið meðvitað um þessa orku og notið áhrifa hennar.
Meðal þeirra var Erla Stefánsdóttir miðill (1935-2015) en hún skynjaði og skilgreindi
Búlandstind sem eina af fjórum meginorkustöðvum Íslands. Að hennar sögn eru hinar
stöðvarnar Snæfellsjökull, Kaldbakur við Eyjafjörð og Mýrdalsjökull. Taldi hún Búlandstind
vera „meginkraftstöð Austurlands“ og búa yfir ótrúlega mikilli orku, langt umfram önnur fjöll
á fjórðungnum.
Goðaborg
Goðaborg er breiður og flatur hamrastallur austan undir Búlandstindi, talsvert neðan við
sjálfan tindinn (í um 700 m hæð), og aðskilinn frá honum af Goðaborgargili, sem skerst inn í
klettastálið. Að ofan er stallurinn er sléttur og hrjóstrugur, líkastur manngerðu og steinlögðu
gólfi. Líkast til á nafnið sér rætur í heiðnum sið og til vitnis um fornan átrúnað fólks á
goðmegn fjallsins. Slík fjallatrú virðist hafa verið einkar útbreidd á Austurlandi, því að þar
bera áberandi fleiri fjöll og tindar goðanöfn en í öðrum landshlutum.

35

Kristborg Þórsdóttir & Stefán Ólafsson (ritstj.). Fornleifaskráning í landi Teigarhorns. Reykjavík:
Fornleifastofnun Íslands.
36
Sjá Viðauka III: Gunnlaugur Haraldsson (febrúar 2017). Fólkvangurinn Teigarhorn. Nokkrar hugleiðingar um
örnefni og búsetuminjar um búsetjuminjar og örnefni á Teigarhorni.
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Flötin uppi á Goðaborg er líkust manngerðu og hellulögðu gólfi (ljósm. Andrés Skúlason)

Helgi Hallgrímsson náttúrufræðingur dró saman helstu sérkenni hinnar goðkenndu fjallatrúar
Austfirðinga í eftirfarandi lýsingu: „Oft fylgir sú saga þessum fjöllum, að heiðnir menn hafi
dýrkað goðin uppi á þeim, og að þar hafi jafnvel staðið heiðin hof. Þegar landið var kristnað
áttu þeir heiðnu að hafa „slegið huldu“ yfir hofin svo mönnum sýndust þau aðeins vera
klettar. Þau gátu samt orðið sýnileg við sérstakar aðstæður. Voru það vanalega smalar er
villtust í þoku, sem urðu vitni að því, og höfðu stundum með sér sönnunargögn, svo sem lykla
og hringa, jafnvel fjársjóði. Þegar fleiri fóru að leita sást hins vegar aldrei neitt nema
klettur“37.
Sel og steinaröð í mynni Búlandsdals
Í mynni Búlandsdals er sérstök steinaröð sem myndar beina línu til vesturs frá þremur
steinum í fjárrétt er að finna skammt ofan við Selið í hlíðum Búlandstinds. Fyrst er getið um
selstöðu á þessu stað í tengslum við Tyrkjaránið 1627 og síðar í sóknalýsingu séra Jóns
Bergssonar frá 1840 en þar segir að selstaða sé aflögð. Eins og fjallað er um í kafla 4.7.1 er
um að ræða selstöðu frá kirkjujörðinni Hálsi, þó mögulega hafi fornbýlið Búland staðið þar
áður. Frá réttinni liggur línan um Selið og þaðan í Goðsteina (eða Þrímenninga) sem eru þrír
jarðfastir steinar eða drangar á merkjum Háls og Teigarhorns í mynni Búlandsdals handan
Búlandsár, þar sem landamerki jarðanna hætta að fylgja ánni í árkróknum. Steinarnir standa
á melbungu nærri austurbakka árinnar. Engar þjóðsagnir hafa varðveist um Goðsteina, en
nafnið kallast á við Goðaborgina í fjallinu.
37

Helgi Hallgrímsson (2003), „Leiðist oss fjallalaust frón.“ Lesbók Morgunblaðsins 18. janúar 2003, s. 7.
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Steinaröðin frá Fjárréttinni á Austurdal að Dvergasteini (Andrés Skúlason)

Frá Goðsteinum liggur línan að nafnlausum stórstein á Bringum og þaðan austur að
Dvergasteini, sem er ferkantaður og stakur steindrangi uppi á Hálsinum milli Nautalágar og
Hálsagils, nokkuð fyrir utan Djúpabotn og ofan Ytri-Folaldakamb. Svo virðist sem steinninn sé
af annarri bergtegund en finna má í næsta nágrenni og líklegt má teljast að hann hafi borist á
þessar slóðir undir lok ísaldar með skriðjökli.
Þá segir í samantektinni: „Steinaröðin kann að vera lengri en hér kemur fram og má í því
samhengi vísa til kenninga Einars Pálssonar (1925-1996), skólastjóra og fræðimanns, um
eldfornt og alþjóðlegt táknkerfi, byggt á tölvísi Platons og Pýþagorasar. Einar taldi að
Íslendingar hefðu tileinkað sér kerfið löngu fyrir kristnitöku og það hafi náð til staðsetningar
kirkna, uppbyggingar samfélagsins, landnáms og skipulags byggðar í landinu. Sem dæmi
áleit hann Íslendinga hafa þekkt til hugmynda, sem ríktu meðal Kelta og sjá má steingerðar í
Stonehenge og mörgum slíkum minnismerkjum á menningarsvæði þeirra. Þetta fellur að
skynjun Erlu Stefánsdóttur á „orkulínum“ (ley-línum) í landinu, sem hún taldi liggja þvers og
kruss milli staða og gefa frá sér mikla orku á skurðpunktum þeirra“ (s. 13-14).

Horft til austurs yfir steinaröðina (ljósm. Sævar Þór Halldórsson)
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4.8 MANNVIRKI
4.8.1 MANNVIRKI Á NÆRSVÆÐI
Weywadthús38 39
Í Húsakönnun í Djúpavogshreppi 2014 segir að
Niels P. E. Weyvadt hafi reist gamla íbúðarhúsið
á Teigarhorni - Weywadthús á árunum 1880 1882. Búið var í húsinu í ríflega 100 ár eða allt til
ársins 1991 en þá hafði nýtt íbúðarhús verið
tekið í notkun.
Húsið er friðað skv. lögum um menningarminjar
nr. 80/2012 og hefur verið hluti af húsasafni
Þjóðminjasafnsins síðan 1992. Á árunum 1992 1996 fór fram viðgerð á burðarvirki hússins og árið 2013 var lokið við viðgerð á ytra byrði
þess og það fært til upprunalegs útlits með pappaklæðningu veggja.
Weyvadt lést árið 1883 og erfði dóttir hans Nicoline húsið. Nicoline hafði lært ljósmyndun í
Kaupmannahöfn og rak ljósmyndastofu á Djúpavogi á árunum 1872 - 1881. Í kjölfar andláts
föðurs síns flutti rekstur sinn að Teigarhorni og rak ljósmyndastofu í Weyvadthúsi allt til
aldamóta. Systurdóttir Nicoline, Hansína Regína Björnsdóttir sem einnig lagði stund á
ljósmyndun, tók síðar við ljósmyndastofnunni og rak hana til ársins 1911.
Við flutning ljósmyndastofunnar að Teigarhorni, reisti Nicoline ljósmyndastofu við
íbúðarhúsið og í henni var auk biðstofu og myrkrakompu, atelier með stórum gluggum á
hliðarvegg og á þaki. Ljósmyndasstofan var stækkuð og henni breytt í tvígang á meðan þær
Nicoline og Hansína höfðu þar starfsemi sína. Ljósmyndastofan var rifin fyrir mörgum
áratugum en Þjóðminjasafnið vinnur nú að endurbyggingu hennar.
Í fyrrgreindri húsakönnun kemur einnig fram að afkomendur Weyvadts verslunarstjóra hafi
sýnt minningu hans einstaka virðingu „því allt frá fráfalli hans fyrir rúmum 130 árum, hefur
skrifstofa hans verið varðveitt [í óbreyttri mynd]“40.
Annar húsakostur
Auk Weywadthúss er nokkur húsakostur á bæjarsvæðinu og byggist eftirfarandi lýsing á
húsunum og ástandi þeirra á úttektarskýrslu landsúttektarmanna frá 201341:

38

Guðrún Jónsdóttir, Ragnheiður Ragnarsdóttir og Páll Jakob Líndal (2014). Húsakönnun í Djúpavogshreppi
2014 - aukin og endurútgefin 2015.
39
Guðmundur Lúther Hafsteinsson. Teigarhorn í Berufirði. Tölvupóstur dags. 23. febrúar 2015.
40
Guðrún Jónsdóttir, Ragnheiður Ragnarsdóttir og Páll Jakob Líndal (2014). Húsakönnun í Djúpavogshreppi
2014 - aukin og endurútgefin 2015, bls. 84.
41
Úttektarskýrsla landsúttektarmanna dags. 27. júní 2013
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-

-

-

Steinsteypt íbúðarhús (byggingarár
1984) - húsið er á þremur hæðum
samtals 244,4 m2. Á árunum 2015 2016 var húsið tekið til gagngerra
endurbóta
en
samkvæmt
úttektarskýrslu landsúttektarmanna
dags. 27. júní 2013, þarfnaðist húsið
talsverðra lagfæringa. Sumurin 2013
og 2014 var húsið nýtt sem
bústaður
landvarðar
og
staðarhaldarann yfir sumartímann
en gegnir nú því hlutverki árið um kring.
Bárujárnsklædd verkfæra-/vélageymsla (nú aðstöðuhús/sýningarskáli) á steyptum sökkli
(byggingarár 1974) - samtals 76,9 m2. Samkvæmt úttektarskýrslu landsúttektarmanna
dags. 27. júní 2013 er húsið í sæmilegu ástandi.
Krossviðarklæddur skúr (nú dúnkofi) á steyptum sökkli (byggingarár 1988) - 20,1 m2.
Samkvæmt úttektarskýrslu landsúttektarmanna dags. 27. júní 2013 er húsið í
sæmilegu/slöku ástandi. Frá árinu 2013 hefur húsið verið nýtt undir verkun á æðardúni.

Hluti húsakostsins á Teigarhorni sumarið 2016 (ljósm. Andrés Skúlason)

-

-

Bárujárnsklædd hlaða á steyptum sökkli (byggingarár 1969) - samtals 110 m2.
Samkvæmt úttektarskýrslu landsúttektarmanna dags. 27. júní 2013 er húsið í sæmilegu
ástandi. Frá árinu 2013 hefur engin notkun verið á húsinu.
Bárujárnsklædd fjárhús við hlöðu á steyptum sökkli (byggingarár 1970) - samtals 169 m2.
Samkvæmt úttektarskýrslu landsúttektarmanna dags. 27. júní 2013 er húsið í sæmilegu
ástandi. Frá árinu 2013 hefur engin notkun verið á húsinu.

36

Bæjarstæðið á Teigarhorni

4.8.2 MANNVIRKI UTAN NÆRSVÆÐIS
Tvær byggingar eru utan nærsvæðis.
- Frístundahús (byggingarár 1989) - samtals 33,9 m2. Húsið er staðsett í mynni Búlandsdals
rétt austan við grjúfur Búlandsár og stendur á einkalandi alls 4.000 m2.
- Spennistöð RARIK (byggingarár 2004) - samtals 806,1 m2. Húsið stendur á 2 ha lóð á
Teigum nærri vegslóða sem liggur um Teiga og inn Búlandsdal.

Frístundahús (til vinstri) og spennistöð RARIK (til hægri) (ljósm. Páll Jakob Líndal)

-

Íbúðarhús (byggingarár 1979) - samtals 209,9 m2. Húsið er staðsett tæplega 250 m ofan
við Hringvegi um Eyfreyjunesvík og stendur einkalóð á alls 5.184 m2.
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4.9 VEGIR, SLÓÐAR ÁNINGARSTAÐIR OG GÖNGULEIÐIR
4.9.1 HRINGVEGUR
Hringvegur um Berufjörð sker jörðina til norðvesturs og suðausturs. Fer vegurinn nærri
bæjarstæðinu á Teigarhorni eða um 50 m fjarlægð frá íbúðarhúsi og innan 30 m fjarlægð frá
útihúsum. Á þessum kafla liggur vegurinn hátt í landi sem hefur í för með sér mjög bratta
aðkomu að hlaði og íbúðarhúsi. Þá eru blindbeygjur og blindhæðir á umræddum kafla sem
gerir aðkomu að íbúðarhúsi og útihúsum sérlega hættulega vegfarendum.

Horft yfir bæjarstæði Teigarhorns sumarið 2005 (ljósm. Andrés Skúlason)

Til að auka öryggi og bæta jákvæða upplifun á fyrir á afþreyingar- og ferðmannasvæði á
bæjarstæði Teigarhorns er í breytingu á Aðalskipulagi Djúpavogshrepps 2008 - 202042 gert
ráð fyrir færslu Hringvegar nærri bæjarstæði á Teigarhorni og fyrir Eyfreyjunesvík í samræmi
við tillögu Vegagerðarinnar frá 15. nóvember 2017. Í tillögu til þingsályktunar um
samgönguáætlun 2015 - 2026 er gert ráð fyrir fjárveitingu í færslu á veginum fjær
bæjarstæði á 3. tímabili, þ.e. á árunum 2023 - 202643. Samfara færslu Hringvegar er gert ráð
fyrir nýjum aðkomuleiðum að bæjarstæðinu á Teigarhorni.

Tillaga að færslu Hringvegar nærri bæjarstæði og fyrir Eyfreyjunesvík (Vegagerðin)

42

44

Aðalskipulagsbreyting vegna Teigarhorns var staðfest af Skipulagsstofnun 2. febrúar 2018.
Sjá nánar: https://www.althingi.is/altext/pdf/145/s/1706.pdf
44
Á uppdrættinum er búið að fjarlægja aðkomu að Teigarhorni rétt austan við Langaklett en sú útfærsla er ekki
í samræmi við deiliskipulagstillögu.
43

38

Þá hafa verið viðræður milli Djúpavogshrepps og Vegagerðarinnar um færslu brúarinnar yfir
Búlandsá en aðkoman að brúnni er ekki talin uppfylla öryggiskröfur auk þess sem brúin er
einbreið.

Aðkoma að brúnni yfir Búlandsá að austanverðu (ljósm. Páll Jakob Líndal)

Í frumdrögum Vegagerðarinnar er horft til þess að byggja nýja brú nokkru ofan við núverandi
brú og taka af beygjur á Hringvegi, en eins og staðan er nú liggja engar frekari tillögur fyrir af
hálfu Vegagerðarinnar.

Frumdrög um nýja legu Hringvegar yfir Búlandsá dags. 18. febrúar 2015 (Vegagerðin)
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4.9.2 ÁNINGARSTAÐIR OG SLÓÐAR Í LANDI TEIGARHORNS
4.9.2.1 Áningarstaður í Eyfreyjunesvík
Mjög vinsæll áningarstaður ferðamanna er í Eyfreyjunesvík fast við Hringveg.
Áningarstaðurinn
er
í
landi
Djúpavogshrepps og er því utan
friðlýsingarmarka. Vænta má að á
álagstímum stoppi nokkur hundruð
manns þar á degi hverjum en þaðan er
sérlega fallegt útsýni yfir Eyfreyjunesvík
að Teigarhorni með Búlandstind í baksýn.
Stefnt er að því að áningarstaðurinn
byggist upp samfara aukinni uppbyggingu
í þágu ferðamennsku og verði mikilvægur
áningastaður gesta sem hafa hug á að
sækja Teighorn heim.
4.9.2.2 Bæjarstæði Teigarhorns
Þrátt fyrir að Teigarhorn hafi lítið verið auglýst sem áfangastaður ferðamanna, er töluverður
fjöldi gesta nýtir sér svæðið sem áningarstað (sjá kafla 1.1.3). Eins og kemur fram í kafla
4.9.3.1 er þar uppbyggt stígakerfi og liggur uppbyggður akfær stígur sem mætir Hringvegi
nokkru austan við útihúsin, um hlað húsanna og inn að túnum norðaustan við
Teigarhornskletta.
4.9.2.3 Slóði og áningarstaður í Búlandsdal
Ríflega 4 km langur uppbyggður
akfær
slóði
liggur
austan
Búlandsár frá Hringvegi, um Teiga
og inn á Búlandsdal. Slóðinn var
lagður í tengslum við gerð
vatnsbóls fyrir Djúpavog í
Stórskiðugili
í
suðurhlíðum
Búlandstinds.
Viðmiklar
endurbætur voru gerðar á
slóðanum fyrir nokkrum árum.
Við enda vegslóðans er áningarstaður. Þar er göngubrú yfir Búlandsá og frá henni gönguleið
upp á Búlandstind. Áningarstaðurinn er einnig upphafsstaður gönguleiðar um Klofskarð og
niður í Hamarsdal.
4.9.2.4 Áningarstaður við Græfulón
Rétt neðan við Hringveg austan við Haraldarkletta nærri Búlandsá, í svokallaðri Græfumöl við
Græfulón, hefur í tímans rás orðið til sjálfsprottinn áningarstaður ferðamanna. Þar er gott
aðgengi að fjöru sem dregur að og nýtur vinsælda. Aðgengi að svæðinu er hins vegar
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hættulegt en afleggjari af út Hringveg er í beygju og einungis um 40 m frá sporði brúarinnar
yfir Búlandsá.
Vegagerðin hefur skoðað möguleika á byggja nýja brú yfir Búlandsá ofar í landinu með
tilheyrandi færslu á Hringvegi. Slíkt myndi stórbæta allt aðgengi að svæðinu.

Græfumöl og Græfulón (ljósm. Google maps)

4.9.2.5 Slóði og áningarstaður við Búlandsá, nærri Háöldu neðri
Á Eyrum, vestan við Búlandsá undir rótum Búlandstinds, er vegslóði sem liggur upp á ræktuð
tún og skógræktarsvæði í Skollabotnum ofan við Háöldu neðri.
Við vegslóðann, neðan við Háöldu neðri, hefur í gegnum árin orðið til vísir að áningarstað
fyrir göngufólk sem hyggst leggja á Búlandstind eða kýs að njóta útiveru við Búlandsá.

Nærri Háöldu neðri (ljósm. Páll Jakob Líndal)

4.9.2.6 Aðrir slóðar
Utan þessara slóða sem raktir eru hér að ofan eru einnig slóðar sem í gegnum árin hafa verið
nýttir vegna vinnu við hefðbundinn búskap, æðarvarp og skógrækt á jörðinni. Þá má nefna
slóða milli beygir til austurs frá vegslóðanum inn á Búlandsdal (sjá kafla 4.9.2.3) við
Folaldakamb og liggur að Reiðsundi að hluta til meðfram vatnslögn sem liggur frá
Stórskriðugili til Djúpavogs.
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Skógræktarstígur á ofan við Teiga (ljósm. Páll Jakob Líndal)

4.9.3 GÖNGULEIÐIR
4.9.3.1 Gönguleiðir á nærsvæði
Líkt og kemur fram í kafla 1 er Teigarhorn á appelsínugulum lista Umhverfisstofunar um
svæði sem er í hættu á að tapa verndargild sínu. Því var ákveðið í upphafi skipulagsvinnu að
leggja áherslu á að skipuleggja stígakerfi á nærsvæði, svo svæðið væri að vissu marki í stakk
búið að taka við gestum án þess að eiga á hættu að tapa verndargildi sínu. Í 1. áfanga
þessarar skipulagsgerðar var því stígakerfið á nærsvæði fullhannað haustið 201445.
Framkvæmdir hófust í kjölfarið og var fullgert sumarið 2015.
Á nærsvæðinu er því nú öflugt göngustígakerfi sem leiðir gesti á áhugaverða staði á svæðinu
en jafnframt beinir þeim frá hættulegum stöðum sem þar er víða að finna.

Horft til norðvesturs yfir bæjarstæði og stígakerfi á nærsvæði sumarið 2015 þegar framkvæmdum við
stígagerð var að ljúka. Akfær göngustígur fyrir miðri mynd og frá honum liggur göngustígur niður að sjó
(ljósm. Andrés Skúlason)
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Sjá Viðauka I: Teigarhorn – Deiliskipulag. Stígakerfi – 1. áfangi – Nærsvæði. Dags. 5. október 2014.

42

4.9.3.2 Gönguleiðir utan nærsvæðis
Lítið er um merktar gönguleiðir utan nærsvæðis, en þó var stikuð gönguleið árið 2001 frá
áningarstað í Búlandsdal upp á Búlandstind og sumarið 2016 var leiðin merkt á nýjan leik.
Þá er gönguleið frá áningarstað neðan við Háöldu neðri eftir suðurhlíðum Búlandstinds, upp
á tind Búlandstinds.

Gamlar þjóðleiðir um land Teigarhorns (tilgátukort). Fyrrum alfara- og póstleið gróflega mörkuð með rauðum
lit. Gönguleiðir yfir Hálsa merktar með dökkum lit (Andrés Skúlason / TGJ Teiknistofa Guðrúnar Jónsdóttur)

Að þessum gönguleiðum slepptum er slóðinn milli Folaldakambs og Reiðsunds raunar það
eina sem kalla má gönguleið utan nærsvæðis. Í samantekt Gunnlaugs Haraldssonar um
örnefni og búsetuminjar í landi Teigarhorns46 kemur fram að staðsetning slóða á þessum
slóðum eigi sér langa sögu en ætla má að í aldaraðir hafi alfaraleiðin (þjóðleiðin) frá
Djúpavogi og inn með Berufirði legið um Teigarhorn á þessu svæði. Sú leið lá frá merkjum
Teigarhorns móti Eyfreyjunesi, þar sem Prófastsgata liggur fyrir botni Eyfreyjunesvíkur og
þverbeygði svo til suðausturs upp með Merkilæk (Prófastsgötulæk) að Reiðsundi. Þaðan lá
leiðin til norðvesturs, norðan við Halldórshjáleigu og Nauthúsabotna allt inn fyrir
Folaldakamb. Þaðan sveigði leiðin til norðurs, austan við Breiðumýri, og lá eftir það samsíða
Búlandsá að Kambshyl í ánni. Þar var fyrrum trébrú, sem nú er horfin, en frá henni lá leiðin
inn með ánni að vestanverðu á svipuðum stað og vegslóði er nú og síðan inn með ströndinni.
46

Sjá Viðauka III: Gunnlaugur Haraldsson (febrúar 2017). Fólkvangurinn Teigarhorn. Nokkrar hugleiðingar um
örnefni og búsetuminjar um búsetjuminjar og örnefni á Teigarhorni.
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Áður fyrr lágu aðrar og fjölfarnar leiðir um Teigarhornsland frá bæjunum við Hamarsfjörð
(Hálsþorpi) og norðaustur yfir Hálsana, en eftir þeim götum ferðaðist bæði heimafólk og
ferðalangar, sem kusu sér skemmstan veg milli Hamarsfjarðar og Berufjarðar. Engin ummerki
eru um þessar götur í Teigarhornslandi en lýsingar af þeim eru til47 og hefur verið útbúið
tilgátukort sem sýnir fornar gönguleiðir milli Teigarhorns og Hálsþorps.
Segja má, að þessar fornu samgönguæðar um gömlu Hálsjörðina, milli hjáleiganna og
kirkjustaðarins, myndi eina órofa heild, sem ætti að vera kjörinn grunnur að skipulagi
gönguleiða um fólkvanginn. Þetta „leiðakerfi“ mætti síðan útvíkka með ýmsu móti og aðlaga
gönguleiðum á öllu svæðinu í landi Búlandsness austur af fólkvanginum.

47

Gunnlaugur Haraldsson (febrúar 2017). Fólkvangurinn Teigarhorn. Nokkrar hugleiðingar um örnefni og
búsetuminjar um búsetjuminjar og örnefni á Teigarhorni.
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5. AÐRAR FORSENDUR, VIÐFANGSEFNI OG ÁHERSLUR DEILISKIPULAGS
Sé litið til þess fjölþætta aðdráttafls sem Teigarhorn hefur, auk þess sem staðurinn er í
alfaraleið þeirra sem fara um Hringveg, má telja víst að hann höfði til mun breiðari hóps
ferðamanna, en almennt gengur og gerist með áningarstaði á landsbyggðinni af sambærilegri
stærðargráðu. Í fyrstu er stefnt að því að full þjónusta verði veitt á Teigarhorni á tímabilinu 1.
maí – 31. október og þegar helstu innviðauppbyggingu verður lokið má varlega áætla að
árlegur fjöldi gesta verði á lágmarki 60.000 manns.
5.1 ÞOLMÖRK FERÐAMENNSKU, ÓLÍKIR HÓPAR GESTA OG SVÆÐASKIPTING
Í friðlýsingarákvæðum segir að markmið friðlýsingar á Teigarhorni sé að tryggja
útivistarsvæði í fögru umhverfi, og varðveita og viðhalda náttúrulegu ástandi svæðsins
einkum m.t.t. þeirra jarðlaga sem eru rík af geislasteinum48,49. Í drögum að verndar- og
stjórnunaráætlun segir að svæðið skuli byggt upp með markmið sjálfbærrar þróunar að
leiðarljósi og að náttúrufars- og menningarleg gæði þess viðhaldist.
Áhugi á sjálfbærri ferðamennsku hefur aukist til muna á undanförnum árum og hefur
spurningin um æskilegan fjölda ferðamanna á hverjum ferðamannastað orðið æ áleitnari.
Hugtakið þolmörk ferðamennsku hefur skotið upp kollinum en það má skilgreina sem
„hámarksnotkun á hverjum stað án þess að hún hafi neikvæð áhrif á auðlindina, ánægja
gesta minnki eða samfélag, hagkerfi og menning beri skaða af“50. Þar sem jarðminjar á
Teigarhorni eru viðkvæmar og þola illa rask og óheftan ágang gesta51, er nauðsynlegt að
skipulag, hönnun og uppbygging innviða taki sterklega mið af þolmörkum svæðisins svo það
tapi ekki verndargildi sínu.
Í friðlýsingarákvæðum segir að markmið friðlýsingar á Teigarhorni sé að gefa gestum kost á
því að kynnast sérstakri náttúru svæðisins og sögu jarðarinnar. Þá segir í drögum að verndarog stjórnunaráætlun að innviðir skuli stuðla að því að gera móttöku og upplifun gesta sem
heimsækja svæðið sem jákvæðasta og að uppbygging í þágu ferðamennsku og útivistar skuli
veita gestum tækifæri til að upplifa það markverðasta sem svæðið hefur upp á að bjóða.
Jafnframt segir í drögunum að öryggi gesta og starfsmanna skuli vera sem best tryggt en
tilfinning um öryggi er grunnforsenda jákvæðrar upplifunar á svæðinu52. Deiliskipulagið
verður því að taka ríkulegt tillit til þarfa, væntinga og atferlis þeirra sem sækja svæðið heim53
svo fyrirhuguð uppbygging nýtist með þeim hætti sem lagt er upp með.
Í þessu sambandi er mikilvægt að huga að því að gestir sækjast eftir ólíkri upplifun og (nær)
ómögulegt er að ætla einum áfangastað að gera öllum til hæfis54. Viðhorfskvarðinn (e. the
48

Auglýsing um fólkvanginn Teigarhorn í Djúpavogshreppi. Undirrituð 15. apríl 2013.
Auglýsing um friðlýsingu geislasteina í landi Teigarhorns, Djúpavogshreppi. Undirritað 15. apríl 2013.
50
McIntyre (1993) - Þýðing Anna Dóra Sæþórsdóttir og fleiri (2003) bls. 3
51
Aðalbjörg Birna Guttormsdóttir og Ólafur A. Jónsson (2013). Rauði listinn - svæði í hættu. Yfirlit til
umhverfisráðuneytisins. Umhverfisstofnun.
52
Andrews, M., & Gatersleben, B. (2010). Variations in perceptions of danger, fear and preference in a
simulated natural environment. Journal of Environmental Psychology, 30, 473-481.
53
Gifford, R. (2014). Environmental psychology matters. Annual Review of Psychology, 65, 541-579.
54
Buhalis, D. (2000). Marketing the competitive destination of the future. Tourism Management, 21, 97-116.
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purist scale) hefur verið notaður í skipulagi og stefnumótun staða á borð við Teigarhorn 55.
Með kvarðanum má greina ólíkar þarfir hópa eftir viðhorfum þeirra til umhverfisins,
uppbyggingu innviða og þjónustustigs. Nota má svör við kvarðanum til þess að skipta
ferðamönnum upp í fjóra hópa; 1) eindregna náttúrusinna; 2) náttúrusinna; 3) almenna
ferðamenn og; 4) þjónustusinna. Náttúrusinnar sækjast eftir lítilli innviðauppbyggingu, lágu
þjónustustigi og fámenni en þjónustusinnar kjósa frekar uppbyggingu innviða, gott aðgengi,
hátt þjónustustig auk þess sem aðrir ferðamenn rýri ekki upplifun þeirra. Viðhorf almennra
ferðamanna falla svo þarna á milli56. Hlutfallsleg skipting þessara hópa er ólík eftir því á
hvaða stöðum fólk er spurt en sé horft til þeirra sem sækja aðgengilega áfangastaði nærri
alfaraleið57, var árið 2013 hlutfall þjónustusinna á bilinu 37-44%, almennra ferðamanna 4647% og náttúrusinna/eindregna náttúrusinna 9-17%58. Þar sem Teigarhorn fellur í flokk
aðgengilegra áfangastaða nærri alfaraleið má vænta að hlutföllin þar gætu orðið eitthvað í
þessa veru. Þó eru teikn á lofti að þetta hlutfall sé að breytast með auknum fjölda
ferðamanna sem koma til Íslands og þá með þeim hætti að náttúrusinnum/eindregnum
náttúrusinnum fækki hlutfallslega59. Því má vænta að kröfur um frekari innviðauppbyggingu
aukist þegar fram í sækir haldið svipuð þróun áfram60.
Í þessu samhengi er þó mikilvægt að huga að í það heila tekið hafa sálfræðilegar rannsóknir
sýnt að forspárgildi viðhorfa um atferli fólks er fremur veikt, þannig að almenn viðhorf spá
fyrir um almennar tilhneigingar í atferli fólks. Á hinn bóginn spá sértækari viðhorf fyrir um
sértækara atferli61. Í Viðhorfskvarðanum er spurningar nokkuð sértækar62 og sýna rannsóknir
að viðhorfin endurspegla atferli nokkuð vel63.
Mikilvægt er að hafa hugfast að einungis er hægt að spá gróflega fyrir um gestafjölda,
álagstíma og samsetningu gesta á Teigarhorni. Þess vegna er nauðsynlegt, svo Teigarhorn
haldi gildi sínu sem náttúruverndarsvæði og þróun þess sé á forsendum sjálfbærrar þróunar,
að gerðar séu kerfisbundar mælingar, t.d. á umferðarflæði fólks um svæðið, þörfum þess og
atferli, s.s. hvar það nemur staðar, hvort það gangi utan stíga og virði umgengisreglur. Við
þessu þarf svo að bregðast með viðeigandi hætti. Þetta er sérstaklega áríðandi á
bæjarstæðinu þar sem álag á innviði er mest, landið viðkvæmast og hætta víða fyrir hendi.
55

Sjá: Anna Dóra Sæþórsdóttir (2015). Þolmörk ferðamanna á átta vinsælum ferðamannastöðum á Suður- og
Vesturlandi sumarið 2014. Reykjavík: Ferðamálastofa.
56
Anna Dóra Sæþórsdóttir (2014). Þolmörk ferðamanna: Eru ferðamenn ónæmir fyrir vaxandi ferðamennsku? Í:
Ingjaldur Hannibalsson (Ritstj.), Rannsóknir í félagsvísindum XV. Reykjavík: Félagsvísindastofnun HÍ.
57
T.d. Skaftafell, Jökulsárgljúfur og Mývatn.
58
Anna Dóra Sæþórsdóttir (2014). Þolmörk ferðamanna: Eru ferðamenn ónæmir fyrir vaxandi ferðamennsku? Í:
Ingjaldur Hannibalsson (Ritstj.), Rannsóknir í félagsvísindum XV. Reykjavík: Félagsvísindastofnun HÍ.
59
Sæþórsdóttir, A. D. (2013). Managing popularity: Changes in Tourist Attitudes in a Wilderness Destination.
Tourism Management Perspective, 7, 47-58.
60
Stjórnsýsla ferðamanna. Skýrsla til Alþingis. Ríkisendurskoðun, október 2017.
61
Armitage og Connor (2001). Efficacy of the Theory of Planned Behaviour: A Meta-Analytic Review. The British
Journal of Social Psychology, 40, 471-499.
62
Stankey, G. H. (1973). Visitor Perception of Wilderness Recreation Carrying Capacity. Ogden, Utah: USDA
Forest Service.
63
Anna Dóra Sæþórsdóttir (2005). Planning Nature Tourism using the Purist Scale. The 14th Nordic Symposium
in Tourism and Hospitality Research, Akureyri, Iceland, September 22 – 25.
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Þessu tengt er hugmyndin um afþreyingarrófið (e. recreation opportunity spectrum) en það
lýsir því hvernig höfða skal til ólíkra hópa gesta. Með afþreyingarrófinu er lögð áhersla á
heildstæða nálgun við skipulagningu svæða svo mynda megi róf afþreyingarmöguleika sem
mæta þörfum, væntingum og atferli ólíkra hópa. Með þeim hætti eru veitt tækifæri til
fjölbreytilegrar upplifunar, þar sem umfang uppbyggingar og þjónustustig er misjafnt eftir
svæðum64.
Forsendur til slíkra vinnu eru lagðar fram í drögum að verndar- og stjórnunaráætlun, en þar
segir að land Teigarhorns sé mjög fjölbreytt m.t.t. til verndar- og nýtingarstjónarmiða. Í
drögunum er friðlýsta svæðinu skipt upp í sex svæði; 1) bæjarsvæði; 2) útivistarsvæði; 3)
verndarsvæði A; 4) verndarsvæði B; 5) verndarsvæði C og; 6) verndarsvæði D. Fyrir hvert
svæði eru settar sértækar reglur er varða umgengni, innviði og nytjar65.

Svæðaskipting á Teigarhorni skv. drögum að verndar- og stjórnunaráætlun

Ofangreind svæðaskipting er því eðli málsins samkvæmt mikilvæg forsenda deiliskipulagsins
enda ákvarðar hún þá uppbyggingu, þjónustu og aðgengi sem hverju svæði er ætlað.
Í töflu 3 er búið að fella svæðin sex, sem drög að verndar- og stjórnunaráætlun gera ráð fyrir,
saman við 1) afþreyingarrófið, þ.e. eðli svæða og umfang innviða og þjónustustig sem gert er
ráð fyrir að muni byggjast upp á hverju svæði; 2) viðhorfskvarðann, þ.e. hvers konar hópa
ferðamanna megi vænta á hverju svæði samkvæmt viðhorfakvarðanum og; 3) þolmörk
ferðamennsku.
64

Sjá: Anna Dóra Sæþórsdóttir (2015). Þolmörk ferðamanna á átta vinsælum ferðamannastöðum á Suður- og
Vesturlandi sumarið 2014. Reykjavík: Ferðamálastofa.
65
Teigarhorn - Verndar- og stjórnunaráætlun - drög. Júní 2015
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Tafla 3. Teigarhorn. Afþreyingarrófið, þolmörk ferðmennsku, og viðhorfskvarðinn.

Bæjarsvæði
Búsetulandslag.
Umferð
gangandi
heimiluð.
Vélvædd
umferð
heimiluð á
ákveðnum
svæðum og
ákveðnum
stígum.
Mikil
uppbygging
innviða og hátt
þjónustustig.

Útivistarsvæði

Verndarsvæði
C
A
Lítt röskuð
Að mestu leyti
náttúra.
ósnortin
Umferð
náttúra.
gangandi
Umferð
heimiluð.
gangandi undir
Vélvædd
leiðsögn.
umferð háð
Vélvædd
takmörkunum.
umferð háð
takmörkunum.

Nokkuð röskuð
náttúra.
Umferð
gangandi
heimiluð.
Vélvædd
umferð
heimiluð á
ákveðnum
stígum.

B
Lítt röskuð
náttúra.
Umferð
gangandi
heimiluð.
Vélvædd
umferð
heimiluð á
ákveðnum
svæðum

Nokkur
uppbygging og
lágt
þjónustustig.

Takmörkuð
uppbygging
innviða og
engin þjónusta.

Takmörkuð
uppbygging
innviða og
engin þjónusta.

Mjög
takmörkuð
uppbygging
innviða,
æðarvarp og
engin þjónusta.

Há þolmörk
Þjónustusinnar,
almennir
ferðamenn

D
Að mestu leyti
ósnortin
náttúra.
Umferð
gangandi undir
leiðsögn.
Vélvædd
umferð
stranglega
bönnuð.
Engin
uppbygging
innviða og
engin þjónusta.

Lág þolmörk
Þjónustusinnar,
almennir
ferðamenn

Almennir
ferðamenn,
náttúrusinnar

Almennir
ferðamenn,
náttúrusinnar

Náttúrusinnar

Náttúrusinnar

5.1.1 BÆJARSVÆÐI - GÁTTIRNAR ÞRJÁR
Í drögum að verndar- og stjórnunaráætlunar fyrir Teigarhorn er gert ráð fyrir að bæjarsvæði
taki við miklum meirihluta þeirra gesta sem sækja svæðið heim og þar sé gert ráð fyrir
uppbyggingu innviða til samræmis við það (sjá einnig töflu 3). Bæjarsvæðið gegnir lykilstöðu í
móttöku gesta á Teigarhorni enda það svæði sem hefur hvað fjölþættast aðdráttarafl, bæði
hvað varðar náttúru- og menningarminjar. Á móti kemur að bæjarsvæðið er víða afar
viðkvæmt og sums staðar hættulegt yfirferðar.
Skipulagning, hönnun og uppbygging svæðisins þarf því að huga vandlega að þolmörkum
svæðisins, taka mið af því hvernig náttúrufars- og menningarleg gæði viðhaldast og tryggja
öryggi gesta en um leið hámarka jákvæða upplifun þeirra. Stýring á umferð og fjölda gesta
um svæðið er því nauðsynleg og leggja þarf áherslu á að skapa róf afþreyingamöguleika eða
stigul í þjónustu og upplifun á bæjarsvæðinu; frá mikilli þjónustu til lítillar þjónustu, og frá
óvirkri upplifun á náttúru og menningu svæðisins til virkrar upplifunar á náttúru og menningu
þess. Í deiliskipulagi þessu er það gert með því að skipta svæðinu upp með gáttum sem hver
fyrir sig hefur tiltekið þjónustustig og býður upp á ákveðin tengsl við náttúru og menningu.
Með þessu móti má skapa eftirsóknarverðan áfangastað fyrir breiðan hóp gesta, á sama tíma
og létt er á umferð gesta inn á viðkvæmari hluta svæðisins.
Líkt og áður segir má vænta að flestir þeir sem koma á bæjarsvæðið séu þjónustusinnar og
almennir ferðamenn en að náttúrusinnar horfi frekar til annarra svæða innan jarðarinnar (sjá
töflu 3). Að því sögðu er þjónustustig og innviðauppbygging breytileg innan bæjarsvæðisins,
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sem gerir svæðið að áhugaverðari kosti fyrir náttúrusinnaðari gesti. Þannig er innan hverrar
gáttar horft til þess að skapa sterka segla fyrir sem flesta og beina þeim í tilteknar áttir í
samræmi við þarfir þeirra, væntingar og atferli.
Gátt 1: Þjónustumiðstöð, útisvæði og bíla- og rútustæði
Gátt 1 er þungamiðjan á bæjarsvæðinu þar sem allir gestir munu hafa viðkomu. Hér er
áherslan á manngert umhverfi með hátt þjónustustig og ríkulega uppbyggingu innviða. Með
góðri þjónustu og ríkulegri afþreyingu í mannvænu og aðlaðandi umhverfi er sérstaklega
horft til þess að mæta viðhorfum þjónustusinna, þörfum þeirra, löngunum og áhuga, sem og
þeirra sem hafa takmarkaðan tíma aflögu eða geta ekki ferðast um aðra hluta svæðisins af
öðrum ástæðum. Gert er ráð fyrir að gáttin geri stórum hluta gesta til hæfis með tækifærum
á óbeinni upplifun á svæðisinu, t.d. gegnum kvikmyndir, sýndarveruleika og sýningargripi, og
beinni en óvirkri upplifun, s.s. af útsýnispöllum eða út um glugga þjónustumiðstöðvar.
Gátt 1 leggur þung lóð á vogarskálar verndunar, sjálfbærni, jákvæðrar upplifunar og öryggis
með því að 1) beina umferð gesta við komu frá viðkvæmum og hættulegum svæðum inn á
þolnari og öruggari svæði og; 2) draga úr ásókn gesta inn á aðra hluta bæjarsvæðisins og
létta þar með álagi á náttúru svæðisins.

Gáttir 1 og 2. Þjónustumiðstöð og bæjartorfan
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Gátt 2: Bæjartorfan

Gátt 2, staðsett nokkru norðan við Gátt 1, er segull sem mun draga að töluverðan hluta
þeirra gesta sem láta ekki Gátt 1 nægja. Hér er áherslan á manngert umhverfi með
þjónustustig í meðallagi og nokkra uppbyggingu inniviða. Með góðri og að hluta til sérhæfðri
þjónustu, fræðslu, tækifærum til hreyfingar og ríkulegri afþreyingu í góðri blöndu af
náttúrulegu og aðlaðandi manngerðu umhverfi, má ætla að fyrstu tvær gáttirnar komi til
móts við viðhorf þjónustusinna og almennra ferðamanna, þarfir þeirra, langanir og áhuga,
sem og þeirra sem hafa nokkuð takmarkaðan tíma aflögu eða geta ekki að ferðast um aðra
hluta svæðisins af öðrum ástæðum.
Gert er ráð fyrir að gáttin geri töluvert háu hlutfalli gesta til hæfis þar sem verndun
mikilvægra menningarminja er í fyrirrúmi og tækifæri eru veitt til að komast nær menningu
svæðisins, s.s. með heimsókn í Weyvadthús og á ljósmyndastofu Nicole Weyvadt. Einnig geta
gestir verið í nánum tengslum við náttúru svæðisins og notið ríkulegs útsýnis.
Gátt 2 gegnir mikilvægu hlutverki í verndun, sjálfbærni, jákvæðri upplifun og öryggi með því
að 1) beina umferð gesta frá viðkvæmum og hættulegum svæðum inn á þolnari og öruggari
svæði og; 2) draga úr ásókn gesta inn á aðra hluta bæjarsvæðisins og létta þar með álagi á
náttúru svæðisins.
Gátt 3: Túnið og ströndin

Gátt 3, sem er nokkru norðan við Gátt 2, er segull sem mun draga að þann hluta gesta sem
láta ekki Gáttir 1 og 2 nægja. Hér er áherslan á lítt manngert umhverfi með hóflegri
uppbyggingu inniviða. Með áhugaverðri fræðslu, tækifærum til hreyfingar og útivistar í
stórbrotinni náttúru á svæðum sem þola vel ágang, er hér komið til móts við viðhorf
almennra ferðamanna, þarfir þeirra, langanir og áhuga, sem og þeirra sem hafa rýmri tíma og
eru færir um að ferðast um svæðið.
Gátt 3 leggur lóð á vogarskálar verndunar, sjálfbærni, jákvæðrar upplifunar og öryggis með
því að veita gestum greiðan aðgang að þolnum, aðlaðandi og öruggum svæðum og þannig
má hlífa öðrum svæðum sem eru viðkvæmari og hættulegri.
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Gátt 3. Túnið og ströndin

5.2 Áherslur og viðfangsefni deiliskipulagsins
Til að skapa sem jákvæðasta upplifun gesta á svæðinu, líkt og kveðið er á um í drögum að
verndar- og stjórnunaráætlun er mikilvægt að uppbygging innviða taki mjög ríkt tillit til
grunnþátta mannlegrar hegðunar, sem m.a. felst í beina fólki eftir ákveðnum leiðum með
hjálp segla sem hvetja til rökrétts flæði gesta um svæðið. Slíkir seglar geta verið áhugaverð
áreiti, ferlar eða aðstæður sem fanga athygli gesta og eru aðgengilegir á sama tíma.
Jafnframt er neikvæðum áreitum fækkað eins og kostur er.
Til samræmis við þær forsendur sem getið er um hér að ofan, er deiliskipulaginu ætlað að
marka stefnu um og útfæra uppbyggingu innviða í þágu ferðaþjónustu, verndunar, fræðslu
og útivistar í fólkvangnum og náttúruvættinu á Teigarhorni með ábyrga stjórnun og
sjálfbærni að leiðarljósi. Þannig er:
1. Lögð rík áhersla á uppbyggingu á bæjarsvæði og fyrir Eyfreyjunesvík t.d. með
byggingu bílastæða, þjónustumiðstöðvar, torga, stígakerfis og aðseturs fyrir
rannsóknarstarfa. Byggingarreitir eru staðsettir, settir eru fram skilmálar um húsgerð,
gerð tillaga að aðkomu, bílastæðum, göngustígum og staðsetningu gróðurs, jafnframt
því að gerð er grein fyrir lögnum og veitum.
2. Markaður rammi fyrir frekari hönnun og uppbyggingu annars staðar í landi
Teigarhorns. Uppbyggingarreitir eru staðsettir, settir fram skilmálar um uppbyggingu
mannvirkja og gerð tillaga að aðkomu.
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6. SKIPULAGS- OG BYGGINGARSKILMÁLAR
Skipulagssvæðið sem hér er umræðu er öll jörðin á Teigarhorni, sem er í eigu Ríkissjóðs
Íslands, og hluti af landi Djúpavogshrepps fyrir Eyfreyjunesvík (sbr. kafla 1). Miðast mörk
deiliskipulagsins við jarðarmörk Teigarhorns og í landi Djúpavogshrepps við helgunarsvæði
væntanlegs Hringvegar fyrir Eyfreyjunesvík að norðanverðu allt til að vesturhlið berggangs
upp af Eyfreyjunesi. Þaðan liggja mörkin norður með bergganginum og fyrir enda hans og
þaðan til sjávar austan við Eyfreyjunes.
Líkt og segir í fyrri köflum er náttúra svæðisins einstök og viðkvæm auk þess sem
menningarminjar eru fjölmargar. Því skal ávallt gæta þess við endanlega hönnun einstaka
þátta deiliskipulagsins og við verklegar framkvæmdir, að unnið sé í samræmi við gildandi lög
og reglugerðir, og vandað til verka og frágangs. Vakinn er sérstök athygli á því að við
framfylgd skipulagsins skal fullt tillit tekið í þeirra athugasemda sem koma fram í umsögn
Minjastofnunar Íslands dags. 9. mars 2018 (sjá Viðauka IV).
6.1 SAMGÖNGUR / AÐKOMA
Mikilvæg forsenda deiliskipulags á Teigarhorni er færsla Hringvegar til samræmis við
breytingu á Aðalskipulagi Djúpavogshrepps 2008 - 2020. Endanleg útfærsla vegarins liggur
ekki fyrir af hálfu Vegagerðarinnar66 en þegar endanleg tillaga liggur fyrir mun þurfa að leita
umsagnar og álits þeirra aðila sem málið varðar. Með færslu Hringvegar skapast margvísleg
tækifæri til uppbyggingar innviða og jákvæðrar upplifunar á bæjarsvæði Teigarhorns auk
þess sem meira svigrúm skapast til að gera aðkomu að bæjarsvæðinu aðlaðandi. Samfara
eykst öryggi á svæðinu til mikilla muna.
6.1.1 Aðkoma að bæjarsvæði og Austurhliðið í Eyfreyjunesvík (MÓT 1)
Samkvæmt deiliskipulagi verður heimreiðin að Teigarhorni í vegstæði núverandi Hringvegar
og er gert ráð fyrir að heimreið muni
tengjast
Hringvegi
vestan
við
bergganginn ofan við Eyfreyjunes. Á
deiliskipulags- og skýringaruppdráttum
er leiðbeinandi staðsetning vegamótanna sýnd. Endanleg útfærsla liggur
ekki fyrir af hálfu Vegagerðarinnar.
Skammt vestan við mót heimreiðar og
Hringvegar er gert ráð fyrir móttökusvæði að Teigarhorni í Eyfreyjunesvík Frumhugmynd að tengingu nýs Hringvegar við eldri
Austurhliði (MÓT 1) - þar sem nú er
Hringveg sem mun gegna hlutverki heimreiðar
áningarstaður
ferðamanna
við
Eyfreyjunesvík. Um er að ræða fyrsta
áningarstað gesta inn í fólkvanginn/náttúruvættið, en þar verða veittar upplýsingar um
svæðið í heild sinni en staðurinn er nú vinsæll útsýnisstaður og upplagður til fjöruskoðunar.
66

Sjá svör Vegagerðinnar - Sveini Sveinssyni dags. 15. nóvember 2017.
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Endanleg hönnun, staðsetning og afmörkun móttökusvæðisins liggur ekki fyrir og mun taka
mið af endanlegri staðsetningu og legu Hringvegar þegar hún liggur fyrir. Í aðalskipulagi er
getið til um hámarksumsvif á áningarstaðum, en þar er gert ráð fyrir stæðum fyrir að 30
fólksbíla og 3 rútur. Leiðbeinandi staðsetning Austurhliðs (MÓT 1) er sýnt á
deiliskipulagsuppdrætti.
Gert er ráð fyrir að við Austurhliðið verði bílastæði og upplýsingaveita fyrir fólkvanginn og
náttúruvættið. Við endanlega hönnun móttökusvæðisins er mikilvægt að aðskilja á milli
gangandi og akandi umferðar eins og kostur er, og gæta að því að hönnun og uppbygging
bíla- og rútustæða, útsýnisstaða og göngustíga falli vel að landslagi, staðháttum og náttúru.
Uppbygging móttökusvæðisins skal mið af því að viðhalda og auka gæði þess sem og þeirrar
jákvæðu upplifunar sem það býður nú upp á, jafnt fyrir gesti og íbúa á svæðinu. Jafnframt
skal miðað að því að beina umferð fólks frá varasömum og viðkvæmum svæðum.
Deiliskipulagið gerir ráð fyrir að heimreið fyrir bílaumferð milli móttökusvæðisins og
bæjarsvæðisins verði að mestu eða öllu leyti í núverandi vegstæði. Í endanlegri hönnun
heimreiðarinnar skal leitast við að draga úr neikvæðum umhverfisáhrifum núverandi vegar
eins og kostur er, og aðlaga heimreið landi og staðháttum.
Deiliskipulagið gerir einnig ráð fyrir uppbyggðum göngustíg frá áningarstað að bæjarsvæði.
Hönnun stígsins mun fylgja hönnun móttökusvæðis og færslu á Hringvegi og er stígurinn því
ekki sýndur á deiliskipulagsuppdrætti. Breidd göngustígsins skal vera að lágmarki 2 m og
undirlag gott til göngu. Við endanlega hönnun skal leitast eftir að fella göngustíginn eins vel
að landi og kostur er. Til að auka öryggi er mikilvægt að greint sé upp með skýrum hætti á
milli akandi og gangandi umferðar.
6.1.2 Aðkoma að bæjarsvæði/íbúðarhúsi vestan Langakletts
Deiliskipulagið gerir ráð fyrir aðkomu akandi umferðar að íbúðarhúsi og dvalar-, gisti- og
rannsóknaraðstöðu vísindamanna um heimreið vestan Langakletts. Endanleg staðsetning og
útfærsla liggur ekki fyrir af hálfu Vegagerðarinnar og er leiðbeinandi staðsetning heimreiðar
sýnd á deiliskipulagsuppdrætti. Leitast skal eftir að laga aðkomu að landi og staðháttum.
6.1.3 Brottnám Hringvegar undir Langakletti og endurheimt búsetu- og menningarlandslags
Undir Langakletti gerir deiliskipulagið gerir ráð fyrir að núverandi Hringvegur og heimreið
verði fjarlægð og fyrra búsetu- og menningarlandslag á svæðinu endurheimt. Endanleg
útfærsla þessar framkvæmdar mun fylgja útfærslu nýs Hringvegar.
6.1.4 Vesturhliðið að Teigarhorni undir Búlandstindi (MÓT 2)
Deilskipulagið gerir ráð fyrir að móttökusvæðið að Teigarhorni að vestanverðu - Vesturhliðið
(MÓT 2) - verði um 170 m vestan Búlandsár rétt vestan við slóða sem liggur að Háöldu neðri.
Gert er ráð fyrir að við Vesturhliðið verði bílastæði og upplýsingaveita fyrir fólkvanginn og
náttúruvættið. Endanleg hönnun og umfang svæðisins er óákveðin og þarf að ákvarðast í
samvinnu við Vegagerðina. Leiðbeinandi staðsetning móttökusvæðisins er sýnd á
deiliskipulagsuppdrætti.
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6.2 BÆJARSVÆÐI - SKIPULAGS- OG BYGGINGARSKILMÁLAR
Samkvæmt verndar- og stjórnunaráætlun fyrir Teigarhorn er heildarstærð bæjarsvæðis um
25 ha og í breytingu á Aðalskipulagi Djúpavogshrepps 2008 - 2020 eru 2,5 ha á bæjarstæði
skilgreindir sem afþreyingar- og ferðamannasvæði67.
Auk þeirra húsa sem nú þegar standa innan þess svæðisins gerir deiliskipulagið ráð fyrir
ríkulegri uppbyggingu innviða í þágu ferðaþjónustu. Líkt og getið er í kafla 5.1.1 verður
uppbyggingin mest í Gátt 1, þar sem gert er ráð fyrir bíla- og rútustæði, stígakerfi, útisvæði
og þjónustumiðstöð. Nokkur uppbygging verður í Gátt 2, þar sem gert er ráð fyrir stígakerfi
og útisvæði kringum Weyvadthús ásamt breytingum á sýningarskála og dúnkofa. Í Gátt 3
verður svo uppbyggt stígakerfi.
Á svæðinu er jafnframt gert ráð fyrir íbúðarhúsi fyrir landvörð og dvalar-, gisti- og
rannsóknaraðstöðu fyrir vísindamenn.
6.2.1 Bíla- og rútustæði austan Langakletts
Fyrsti viðkomustaður allra gesta sem sækja bæjarsvæði Teigarhorns heim er bíla- og
rútustæðið rétt austan við Langaklett68. Í deiliskipulaginu er rík áhersla lögð á að aðskilja
gangandi og akandi umferð og að brjóta bílastæðið upp til að draga úr neikvæðum
sjónrænum áhrifum þess. Jafnframt skal leggja áherslu á að draga úr hávaðamengun og
neikvæðum sjónrænum áhrifum sem kann að fylgja bíla- og rútustæði á íbúa í Kápugili.
Lögð er áhersla á að göngustígar myndi rökrétta tengingu við þjónustumiðstöð og taki mið af
þörf fólks til að fara fyrirhafnarminnstu leiðina milli tveggja punkta. Í deiliskipulaginu er gert
ráð fyrir að breidd göngustíga á bíla- og rútusvæðinu sé 3 m að útisvæði sem er fyrir framan
við þjónustumiðstöðina. Gert er ráð fyrir að uppbygging stíganna og yfirborð uppfylli kröfur
um aðgengi fyrir alla. Við endanlega hönnun svæðisins skal nákvæm lega og uppbygging
stíganna ákvörðuð.
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Breyting á Aðalskipulagi Djúpavogshrepps 2008 - 2020. Breytt landnotkun í landi Teigarhorns og
Djúpavogshrepps við Eyfreyjunes. Færsla Hringvegar nærri bæjarstæði á Teigarhorni og fyrir Eyfreyjunesvík.
68
Nema þeirra sem leggja bílum sínum á bílastæði við Eyfreyjunesvík og ganga þaðan að þjónustumiðstöð á
bæjarsvæði, sbr. kafla 6.1.1.
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Til að styrkja aðskilað gangandi og akandi umferðar gerir deiliskipulagið ráð fyrir að
jarðvegsmönum meðfram göngustígum á bíla- og rútustæðum og er þeim ætlað að beina
gestum eftir göngustígum. Jafnframt gegna manirnar fagurfræðilegu hlutverki þar sem þær
brjóta bíla- og rútustæðið upp og gera það meira aðlaðandi. Nauðsynlegt er við endanlega
hönnun mananna að útlit þeirra hafi sterka tengingu við landslag og staðhætti svæðisins,
efnisval hafi vísun til náttúrunnar á svæðinu, og þess gætt að hæð þeirra og hönnun letji fólk
til að þvera eða ganga upp á þær.
Í deiliskipulaginu eru sýnd 43 einkabílastæði og stæði fyrir 9 rútur af stærstu gerð, sem gætu
nýst að hluta til undir bíla með aftanívagna (s.s. tjaldvagna og hjólhýsi). Miðað við
fyrrgreindar tölur má gera ráð fyrir að bíla- og rútustæðið geti samtímis borið um 675
manns69. Tölur um fjölda stæða fyrir hvern flokk ökutækja eru þó settar fram með fyrirvara
og gerir deiliskipulagið ráð fyrir að endanleg ákvörðun í þessum efnum verði tekin við
endanlega hönnun bíla- og rútustæða.
Til að draga úr neikvæðum áhrifum völdum umferðar og kyrrstæðra bíla á upplifun fólks á
bæjarsvæði er gert ráð fyrir að jarðvegsmön aðskilji bíla- og rútustæðið annars vegar og
útisvæðið við þjónustumiðstöðina hins vegar, sbr. deiliskipulagsuppdrátt. Við endanlega
hönnun manarinnar skal þess gætt að sjónræn tengsl milli þjónustumiðstöðvar og bíla- og
rútustæða séu að fullu rofin, útlit manarinnar falli mjög vel að landslagi og staðháttum, útlit
69

Hér er miðað við 45 einkabíla með 4 farþegum (samtals 180 manns) og 9 rútur með 55 manns (samtals 495
manns).
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hennar og efnisval hafi vísun til náttúrunnar á svæðinu, og að hönnun hennar letji fólk til að
þvera eða ganga upp á hana.
6.2.2 Útisvæði og bílastæði sunnan við þjónustumiðstöð
Deiliskipulagið gerir ráð fyrir rýmilegu útisvæði framan við þjónustumiðstöð að vestanverðu.
Svæðinu er ætlað að 1) skapa þægilega umgjörð sem skapar rökrétt tengsl milli
þjónustumiðstöðvar og bíla- og rútusvæðis; 2) beina gestum inn á Gátt 2 og/eða 3 og að taka
á móti þeim þegar þeir koma þaðan og; 3) vera gott og aðlaðandi svæði fyrir gesti sem vilja
dvelja utandyra í Gátt 1.
Í deiliskipulaginu er gert ráð fyrir að útisvæðinu sé skipt upp með skýrum hætti milli þeirra
sem ferðast um svæðið og þeirra sem vilja dvelja á svæðinu.
Þá gerir deiliskipulagið ráð fyrir því að gróður-/trjábeði á útisvæðinu, sem ætlað er að auka
gæði umhverfisins og vernda reisulegan bergang, sem rammar útisvæðið inn ásamt
þjónustumiðstöð, fyrir átroðningi og óæskilegri hegðun gesta, s.s. klifri. Þá er einnig gert ráð
fyrir gróður-/trjábeði við norðurenda jarðvegsmanarinnar sem skilur svæðið frá bíla- og
rútustæðinu (sjá kafla 6.2.1).

Frumdrög að þjónustumiðstöð og útisvæði (TGJ Teiknistofa Guðrúnar Jónsdóttur)

Deiliskipulagið leggur áherslu á að gróður-/trjábeð stýri umferð gesta sem koma af bíla- og
rútustæði að inngangi þjónustumiðstöðvarinnar, jafnframt því að opna þeim sem koma út úr
þjónustumiðstöðinni leið inn í Gátt 2. Þá er gert ráð fyrir kyrrlátu dvalarsvæði í tengslum við
veitingaaðstöðu í þjónustumiðstöð.
Nákvæm afmörkun gróður-/trjábeðs og afmörkun umferðar- og dvalarsvæða mun fara fram
við endanlega hönnun útisvæðisins. Við hönnun svæðisins skal leitast við að nota efni og
gróður sem hefur vísun í náttúru, sögu og menningu á svæðinu. Gert er ráð fyrir að undirlag
á svæðinu uppfylli kröfur um aðgengi fyrir alla.
Við suðurhlið þjónustumiðstöðvar er gert ráð fyrir fjórum bílastæðum fyrir fatlaða. Þar er
einnig gert ráð fyrir að aðkomu þjónustubíla. Gönguleið frá bílastæðunum að inngangi liggur
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sunnan við þjónustumiðstöðina. Gert er ráð fyrir að aðkoma að stæðum verði frá
heimreiðinni en liggi svo austan við við mönina sem skilur að útisvæðið og bíla- og
rútustæðið. Við endanlega hönnun bílastæðisins og göngustíga því tengdu skal gæta þess að
fullt samræmi sé við hönnun annarra hluta Gáttar 1, s.s. hvað varðar efnisval, uppbyggingu
og aðgengi.
6.2.3 Þjónustumiðstöð
Eins og áður segir, gerir deiliskipulagið ráð fyrir að 60.000 gestir muni, að lágmarki, sækja
Teigarhorn heim á tímabilinu 1. maí - 31. október ár hvert. Fyrirliggjandi upplýsingar gefa til
kynna að heimsóknir gesta verði flestar milli kl. 11 og 17, þó reikna megi með álagstoppum
nokkrum sinnum á dag.
Við gerð deiliskipulags fyrir Teigarhorn voru mótaðar grófar hugmyndir um hlutverk og getu
þjónustumiðstöðvar samfara því að svæðið verði eftirsóknarverður áfangastaður
ferðamanna70. Ljóst er að byggingin skiptir sköpum hvað möguleika á móttöku gesta, fræðslu
og afþreyingu áhrærir, auk þess að gegna mikilvægu hlutverki í verndun svæðisins,
umferðarstýringu og öryggi gesta.

Frumhugmynd að neðri hæð þjónustumiðstöðvar (TGJ Teiknistofa Guðrúnar Jónsdóttur / Rintala Eggertsson
arkitektar)
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Sjá viðauka II: Teigarhorn - Gestastofa - Humyndavinna 17. 12 2016. Flæði/Sýning/Salerni - Möguleiki 2A og
2B.
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Deiliskipulagið gerir ráð fyrir að þjónustumiðstöðin hýsi móttöku, upplýsingaveitu og verslun,
fjölnotasal (s.s. fyrir kvikmyndir/svæðistengt fræðsluefni), viðurkennt safn skv. safnalögum
nr. 141/2011 fyrir náttúru- og menningarminjar, veitingaaðstöðu ásamt eldhúsi, geymslur,
salerni og snyrtiaðstöðu. Þá þarf byggingin að hýsa skrifstofu og aðstöðu fyrir
landvörð/staðarhaldara og annað starfsfólks hússins.
Til að rúma þessa fjölþættu og víðtæku starfsemi og aðstöðu, gerir deiliskipulagið ráð fyrir að
allt að 770 m2 þjónustumiðstöð, sem skipta má upp í aðalbyggingu, salernis- og
snyrtiaðstöðu og veitinga- og safnálmu. Gert er ráð fyrir að allir byggingarhlutar rísi alfarið
innan 850 m2 byggingarreits, sem sýndur er á deiliskipulagsuppdrætti. Þannig myndar
byggingin, ásamt áðurnefndum berggangi sem stendur til móts við þjónustumiðstöðina,
góðan og eftirsóknarverðan ramma um útisvæði vestan við bygginguna auk þess að stýra
flæði gesta inn á svæðið.
Gert er ráð fyrir að þjónustumiðstöðin geti byggst upp í tveimur áföngum.
Byggingin skal falla vel að landi og taka ríkulegt tillit til staðhátta og náttúru. Sökklar, plötur
og veggir skulu steyptir en að öðru leyti skulu byggingarefni taka mið af hönnun og
aðstæðum. Ytra yfirborð skal vera veðurþolið og viðhaldslítið, og taka ríkt tillit til umhverfis,
sögu og menningar á svæðinu.

Frumhugmynd að efri hæð þjónustumiðstöðvar (TGJ Teiknistofa Guðrúnar Jónsdóttur / Rintala Eggertsson
arkitektar)
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Aðalbygging - móttaka, upplýsingaveita, verslun og fjölnotasalur
Deiliskipulagið gerir ráð fyrir að aðalbyggingin hýsi móttöku ferðamanna, upplýsingaveitu og
verslun þar sem unnt væri að taka á
móti 100 - 130 manns, fjölnotasal (s.s.
fyrir kvikmyndir/svæðistengt fræðsluefni) með sæti fyrir allt að að 200
manns, geymslur, tæknirými og
skrifstofa
og
aðstaða
fyrir
landvörð/staðarhaldara
og
annað
starfsfólks hússins.
Þar sem
aðalbyggingin
er
aðalinngangur
þjónustumiðstöðvarinnar skal hún vera
sá byggingarhluti sem dregur að sér mesta athygli þegar gestir sækja svæðið heim. Gera er
ráð fyrir að inngangur í þjónustumiðstöðina verði á vestari langhlið byggingarinnar sem snýr
að útisvæði.

Hugmynd að vesturhlið þjónustumiðstöðvar (TGJ Teiknistofa Guðrúnar Jónsdóttur / Rintala Eggertsson
arkitektar)

Ytra útlit aðalbyggingar skal hafa mjög sterka vísun í útlit, byggingarlag og stærð núverandi
útihúsa sem byggð voru árið 1975. Í móttökuhluta byggingarinnar sem mun taka mið af útliti
og byggingarlagi núverandi hlöðu og vera einnar hæðar með portbyggðu risi, skal hæð
útveggja skal vera allt að 5,0 m og mænishæð allt að 8,2 m. Þakhalli skal vera á bilinu 35-40°.
Byggingin skal hafa að lágmarki tvo kvisti, líkt og núverandi hlaða. Sá hluti sem ætlaður er
sem fjölnotasalur í heild sinni eða að hluta til, skal taka mið af útliti og byggingarlagi
núverandi fjárhúsbyggingar. Hann skal vera einnar hæðar og hæð útveggja miðað við
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gólfkóta móttökuhluta byggingarinnar skal vera allt að 2,8 m og mænishæð þaks allt að 6,8
m. Þakhalli skal vera á bilinu 20-30°.
Deiliskipulagið gerir ráð fyrir að móttökuhluti aðalbyggingar verði reistur í fyrsta áfanga
þjónustumiðstöðvarinnar.
Salerni og snyrtiaðstaða
Salerni og snyrtiaðstaða mun rísa í sérstökum byggingarhluta við suðurgafl aðalbyggingar.
Lögð er áhersla á að aðstaðan sé staðsett þannig að hún sé vel aðgreind frá starfsemi
þjónustumiðstöðvar og að umferð fólks á salerni rýri ekki dvöl og upplifun í öðrum hlutum
byggingarinnar. Deiliskipulagið gerir ráð fyrir átta salernum auk eins salernis fyrir fatlaða.
Byggingarhlutinn skal vera einnar hæðar. Útlit hans skal falla vel að útliti og byggingarlagi
aðalbyggingar og skal hæð útveggja vera allt að 3,7 m. Þak skal vera slétt.
Deiliskipulagið gerir ráð fyrir að salernis- og snyrtiaðstaða verði reist í fyrsta áfanga
þjónustumiðstöðvarinnar.

Veitinga- og safnálma

Frumhugmynd að þjónustumiðstöð séð úr norðaustri (TGJ Teiknistofa Guðrúnar Jónsdóttur)

Í deiliskipulaginu er gert ráð fyrir þjónustu fyrir þá sem vilja dvelja lengur á svæðinu, þ.e.
veitingar og söfn, verði í veitinga- og safnálmu sem mun teygja sig til norðurs frá norðurhlið
aðalbyggingar. Mikilvægt er að rólegra andrúmsloft og minni ös sé í þessum byggingarhluta
en í aðalbyggingu. Í byggingarhlutanum gerir deiliskipulagið ráð fyrir veitingaaðstöðu fyrir
allt að 80 manns, þar sem hægt verður að framreiða súpur og einfalda rétti ásamt almennum
kaffiveitingum. Þá gerir skipulagið ráð viðurkenndu safni, sbr. safnalög nr. 141/2011, fyrir
náttúru- og menningarminjar í þessum byggingarhluta.
Útlit byggingarhlutans skal vera í samræmi við byggingarhlutann sem hýsir salernis- og
snyrtiaðstöðu og skal taka ríkulegt tillit til aðalbyggingar. Hæð útveggja skal vera allt að 3,7 m
og þak slétt. Leggja skal áherslu á a gott útsýni sé úr veitingasal og að hann tengist útisvæði
vestan við og dvalar- og útsýnispöllum austan við með beinum hætti.
Deiliskipulagið gerir ráð fyrir að veitinga- og safnálma verði reist í öðrum áfanga
þjónustumiðstöðvarinnar.
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Dvalar- og útsýnispallar
Samkvæmt deiliskipulaginu er heimilt að reisa útsýnispall á þeim hluta þaks veitinga- og
safnaálmu sem næstur er aðalbyggingu. Jafnframt gerir tilllagan ráð fyrir dvalar- og
útsýnipöllum austan við veitinga- og safnaálmuna. Þá er gert ráð fyrir að útsýnispallur verði
skammt frá þjónustumiðstöð og þarf að vanda staðsetningu hans mjög vel þar sem honum er
ætlað að verða „heitur reitur“ nærri þjónustumiðstöð sem eftirsóttur er til myndatöku. Brú
tengir pallinn við dvalar- og útsýnispalla við þjónustumiðstöð. Til að vernda náttúru
svæðisins og gæta að öryggi gesta, er gert ráð fyrir gengið sé út á alla útsýnispalla úr
þjónustumiðstöð og þeir séu girtir þannig að ekki sé hægt að fara inn á þá eða út af þeim
eftir öðrum leiðum. Gert er ráð fyrir að hönnun og efnisval taki sterklega mið af
þjónustumiðstöð, sögu, menningu, staðháttum og náttúru.
Endanleg hönnun útsýnispalla mun vera hluti af hönnun þjónustumiðstöðvar og gert er ráð
fyrir að þeir verði reistir í öðrum áfanga þjónustumiðstöðvarinnar.

Veitur
Á svæðinu er rafmagn og vatn en lagnaleiðir eru ekki sýndar á deiliskipulagsuppdrætti. Huga
þarf vandlega að hönnun og staðsetningu fráveitu í tengslum við þjónustumiðstöð. Öll
hönnun og val á staðsetningu veitna mun fara fram samfara hönnun þjónustubyggingar í
samstarfi við eftirlitsaðila og í samræmi við gildandi lög og reglugerðir. Gæta þarf vel að
skráðum menningarminjum við val á lagnaleiðum og leita umsagnir Minjastofnunar þegar
þær liggja fyrir.
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6.2.4 Bæjartorfan

Horft yfir Gáttir 1 og 2 úr norðri sumarið 2015 (ljósm. Andrés Skúlason)

Í deiliskipulaginu er bæjartorfunni skýrt skipt upp á milli einka- og ferðamannasvæðis en hið
síðarnefnda telst vera Gátt 2 sbr. kafla 5.1.1. Samkvæmt skipulaginu er gert ráð fyrir að innan
Gáttar 2 séu Weyvadthús, sýningarhús og dúnkofinn ásamt útisvæði og stígakerfi.
Göngutengingar milli þjónustumiðstöðvar og bæjartorfu
Í deiliskipulaginu er mikil áhersla lögð á greiðar og rökréttar göngutengingar á milli
þjónustumiðstöðvar og ferðamannasvæðis bæjartorfunnar. Til að auðga upplifun gesta og
tryggja sem best flæði gesta um svæðið, gerir skipulagið ráð fyrir frá þjónustumiðstöð sé
hægt að komast á bæjartorfuna eftir tveimur meginleiðum; efri og neðri leið. Efri leiðin er
Hansínustígur, 2,5 m breiður akfær göngustígur sem liggur í nokkuð beinni línu milli
útisvæðis við þjónustumiðstöð og Weyvadttorgs. Neðri leiðin er Weyvadtstígur, 2,5 m
breiður akfær göngustígur sem liggur frá bílastæði við íbúðarhús, myndar krossgötur við
Hansínustíg nokkru neðar og tengist Weyvadthring (sjá kafla 6.2.5) nokkru norðar. Frá
Weyvadtstíg kvíslast 80 cm breiður göngustígur sem liggur upp að norðausturhorni
Weyvadthúss. Með þessu móti fæst hringganga um bæjarsvæðið sem sálfræðilegar
rannsóknir hafa sýnt að bæta upplifun fólks í náttúrulegu umhverfi og gera gönguferðir
áhugaverðari71.
Endanleg og nákvæm útfærsla á göngustígum er hluti af þessari deiliskipulagsgerð72 og hefur
Weyvadtstígur verið lagður í heild sinni í samræmi við deiliskipulag og Hansínustígur að hluta
til.
71

Kaplan, R., Kaplan, S. og Ryan, R.L. (1998). With People in Mind. Design and Management of Everyday Nature.
Washington DC: Island Press.
72
Sjá viðauka I: Teigarhorn – Deiliskipulag. Stígakerfi – 1. áfangi – Nærsvæði. Dags. 5. október 2014.
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Í deiliskipulaginu eru tengingar milli einkasvæðis bæjartorfunnar og þjónustumiðstöðvar
hafðar eins takmarkaðar og kostur er, til að lágmarka umferð gesta inn á einkasvæði. Sem
fyrr segir tengist akfær Weyvadtstígur inn á bílastæði við íbúðarhús auk þess sem
göngutenging er milli einkasvæðis bæjartorfunnar og ferðamannasvæðis, þ.e. þjónustustígur
80 cm á breidd, frá íbúðarhúsi, meðfram austurhlið sýningarhúss og að Weyvadttorgi.
Deiliskipulagið gerir ráð fyrir að allir stígar séu byggðir upp í samræmi við hlutverk sitt og
álag, og skulu þeir hafa malarborið yfirborðslag.
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Weyvadttorg og umhverfis Weyvadthúss
Skipulagið leggur áherslu á að styrkja ferðamannasvæði bæjartorfunnar. Það er annars vegar
gert með því að skapa miðlægan punkt á ferðamannasvæðinu, Weyvadttorg, sem rammað er
inn af sýningarskála, dúnkofa og Weyvadthúsi. Allar byggingarnar hafa ákveðið aðdráttarafl
og því skal þess vandlega gætt við endanlega hönnun Weyvadttorgs að aðkoma að torginu
taki tillit til þeirrar þarfar fólks að vilja fara auðveldustu leiðina og skal hönnun miða að því
að ekki verði til hentistígar. Efnisval og innsetningar á torginu skulu taka mið af Weyvadthúsi,
sem og sögu, menningu, náttúru og staðháttum á svæðinu. Allt göngusvæði á Weyvadttorgi
skal hafa malarborið yfirborðslag.

Frumtillaga að umhverfi Weyvadthúss 1. júlí 2015 (TGJ Teiknistofa Guðrúnar Jónsdóttur)

Að ósk Þjóðminjasafnsins er í deiliskipulaginu lögð áhersla á að Weyvadthúsi sé hlíft, eins og
hægt er, við ágangi gesta jafn innan- sem utandyra. Við skipulagsgerðina hefur því verið
unnið að frumdrögum að umhverfi Weyvadthúss í samráði við Þjóðminjasafn Íslands. Gera
drögin ráð fyrir að umhverfis húsið sé að a.m.k. 3 m breiður malargöngustígur í a.m.k. 2,5 m
fjarlægð frá húsi eftir því sem aðstæður leyfa. Gert er ráð fyrir að aðgengi fólks af göngustíg
að húsi sé torveldað eins og kostur er, t.d. með undirlagi, sem er erfitt yfirferðar og letur
gesti til að fara upp að húsinu. Í öllum tilvikum verður hönnun og efnisval að falla vel að
húsinu og umhverfinu. Tveir inngangar eru í Weyvadthús, þ.e. inn í sjálft íbúðarhúsið á
norðvesturhlið og svo í ljósmyndastofu sem er sambyggð norðausturgafli. Framan við
inngangana er gert ráð fyrir stétt fari alveg upp að húsi. Við ákvörðun á efnisvali í stétt skal
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litið til annarra efna en eru í göngustígum og skal taka ríkulegt tillit til Weyvadthúss, sögu,
menningar og umhverfis á svæðinu.
Frumdrögin gera ráð fyrir hvíldar- og fyrirlestrarsvæði norðvestan við húsið undir brekku. Á
svæðinu er gert ráð fyrir að fólk geti sest niður og notið svæðisins en einnig er horft til þess
að svæðið sé nýtt til fyrirlestrarhalds eða leiðsagnar fyrir hópa. Gert er ráð fyrir að yfirborð
svæðisins verði malarborið. Til að skapa sterka umgjörð um svæðið er gert ráð fyrir að
hlaðinn veggur sem nú þegar stendur, verði nýttur og þar sem honum sleppir verði byggð
upp jarðvegsmön. Möninni er einnig ætlað að beina gestum inn á göngustíga sem tengja
bæjartorfuna við Weyvadtstíginn. Við endanlega hönnun manarinnar skal þess gætt að útlit
hennar falli vel að Weyvadthúsi, landslagi og staðháttum svæðisins, og efnisval hafi vísun til
náttúrunnar á svæðinu. Þá skal þess gætti að hæð hennar og hönnun letji fólk til að þvera
eða ganga upp á hana. Þar sem hlaðni veggurinn fellur undir skráðar fornminjar skv.
fornleifaskráningu skal það ítrekað að sækja þarf um heimild Minjastofnunar áður en ráðist
er í framkvæmdina.
Sýningarhús og dúnkofi
Deiliskipulagið gerir ráð fyrir að sýningarhús, sem nú þegar stendur sunnan við Weyvadthús,
gegni áfram því hlutverki. Til að einfalda ferðir gesta um svæðið og til að styrkja skilin milli
ferðamannasvæðis og einkasvæðis gerir deiliskipulagið ráð fyrir að inngangur sýningarhúss
verði fluttur og hafður á norðurgafli byggingarinnar.
Deiliskipulagið gerir ráð fyrir að dúnkofinn milli sýningarhússins og Weyvadthúss verði
endurbyggður í svipaðri stærð hann er nú. Endurbygging hans skal taka mið af hlutverki hans
og staðsetningu í landi. Við allar lagfæringar, breytingar og endurbætur á húsunum skal taka
ríkulegt tillit til Weyvadthúss, og þess vandlega gætt að þau rýri með engum hætti útlit eða
ásýnd Weyvadthúss. Samkvæmt fornleifaskráningu eru skráðar minjar á þeim stað sem
dúnkofinn stendur nú. Ummerki minjanna eru að mestu horfin en frekari ummerki gætu
fundist undir sverði. Við jarðvegsframkvæmdir þyrfti fornleifafræðingur að hafa eftirlit eða
gera þyrfti könnunarskurði áður en framkvæmdir hæfust.
Íbúðarhús, starfsmannahús og dvalar-, gisti- og rannsóknaraðstaða vísindamanna/
listamanna
Á einkasvæði bæjartorfunnar eru íbúðarhúsið á Teigarhorni, starfsmannahús og dvalar-,
gisti- og rannsóknaraðstaða fyrir vísindamenn. Deiliskipulagið gerir ráð fyrir að íbúðarhúsið
verði nýtt sem bústaður landvarðar. Eins og segir í kafla 6.1.2 er gert ráð fyrir að aðkoma að
íbúðarhúsi verði vestan Langakletts. Í skipulaginu er gert ráð fyrir allt að 6 bílastæðum.
Í skipulaginu er einnig gert ráð fyrir byggingarreit fyrir allt að 160 m2 byggingu sem hýst getur
starfsmenn og dvalar-, gisti- og rannsóknaraðstöðu fyrir vísindamenn/listamenn sem sækja
Teigarhorn heim. Gert er ráð fyrir að byggingin standi suðaustan við íbúðarhúsið undir
brekkunni neðan við Langaklett húsið falli vel að landi og staðháttum og er leiðbeinandi
staðsetning sýnd á deiliskipulagsuppdrætti. Byggingin skal vera á einni hæð. Sökkull, plata og
veggir skulu steyptir en að öðru leyti skulu byggingarefni taka mið af hönnun og aðstæðum.
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Ytra yfirborð skal vera veðurþolið og viðhaldslítið, og taka ríkt tillit til umhverfis, sögu og
menningar á svæðinu, og efnisval og útlit skal taka tillit til sögu, menningar, náttúru og
staðhátta á svæðinu. Deiliskipulagið gerir ráð fyrir allt að 5 bílastæðum við bygginguna.
Samkvæmt fornleifaskráningu eru engar skráðar minjar á áætluðum byggingarreit en líkur er
á að óþekktar minjar finnist undir sverði. Við jarðvegsframkvæmdir þyrfti fornleifafræðingur
að hafa eftirlit eða gera þyrfti könnunarskurði áður en framkvæmdir hæfust.
Veitur
Rafmagn er á svæðinu og vatn og eru lagnaleiðir ekki sýndar á deiliskipulagsuppdrætti. Í
íbúðarhúsi og sýningarhúsi eru nú salerni og er sameiginleg rotþró fyrir báðar byggingarnar
staðsett um 25 m austan við Weyvadthús, rétt neðan við Weyvadtstíg. Staðsetning rotþróar
er sýnd á skipulagsuppdrætti.
Við hönnun byggingar fyrir vísindamenn þarf að kanna staðsetningu lagna fyrir vatn og
rafmagn. Huga þarf vandlega að hönnun og staðsetningu fráveitu. Öll hönnun og val á
staðsetningu veitna mun fara fram samfara hönnun byggingarinnar í samstarfi við
eftirlitsaðila og í samræmi við gildandi lög og reglugerðir. Gæta þarf vel að skráðum
menningarminjum við val á lagnaleiðum og leita umsagnir Minjastofnunar þegar þær liggja
fyrir.
6.2.5 Weyvadthringur
Deiliskipulagið gerir ráð fyrir 600 m langri gönguleið kringum heimatúnið á Teigarhorni,
svokölluðum Weyvadthring, sem ætlað er að skapa gestum möguleika á að upplifa náttúru
og menningarminjar með aðgengilegum
hætti. Hér er áherslan á góða uppbyggða
gönguleið niður að sjó og tengistíga af
ólíku erfiðleikastigi niður í fjörur.
Jafnframt eru menningarminjar dregnar
fram. Hér er lagt upp úr að veita aðgengi
að öruggum svæðum sem þar sem
þolmörk eru nokkuð há.
Í deiliskipulaginu er mikil áhersla lögð á
greiðar og rökréttar göngutengingar á
milli
þjónustumiðstöðvar
og
ferðamannasvæðis bæjartorfunnar og
Weyvadthringjar. Þess er vandlega gætt
að lega stígsins taki mið af þörfum,
löngunum og væntingum gesta sem
sækja svæðið heim, og í því skyni lögð áhersla á að nýta sterka segla í umhverfi til að leiða
fólk áfram. Akfærir hlutar göngustíganna eru 2,5 m en aðrir hlutar 1,5 m á breidd.
Útsýnisstígar út frá Weyvadthringnum eru 60 cm breiðir.
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Endanleg og nákvæm útfærsla á
Weyvadthringnum er hluti af þessari
deiliskipulagsgerð73
og
hefur
Weyvadthringurinn ásamt útsýnisstígum
verið lagður í heild sinni í samræmi við
deiliskipulag. Hvað varðar endanlega
hönnun Weyvadthringsins og skilmála er
vísað til Viðauka I.
6.3 ÚTIVISTARSVÆÐI
Samkvæmt verndar- og stjórnunaráætlun fyrir Teigarhorn er uppstaðan í fólkvangnum
skilgreind sem útivistarsvæði eða um 1900 ha sem er nánast allt land ofan Hringvegar auk
svæðisins innan Búlandsár neðan vegar.
Innan útivistarsvæðis er tvær efnisnámur (sjá kafla 4.5).
6.3.1 ÁNINGARSTAÐIR MEÐ BÍLASTÆÐUM
Í deiliskipulagi er innan útivistarsvæðisins gert ráð fyrir þremur áningarstöðum með
bílastæðum. Nákvæm staðsetning, umfang og útfærsla áningarstaðanna verður ákveðin síðar
og er leiðbeinandi staðsetning sýnd á deiliskipulagsuppdrætti:
1) Við Búlandsá nærri Háöldu neðri (Á1). Deiliskipulagið gerir ráð fyrir áningarstað ofan
vegar vestan Búlandsár rétt norðan við Háöldu neðri, þar sem nú er upphaf
gönguleiðar að Seli og áfram upp á Búlandstind. Áningarstaðurinn er innan skilgreinds
skógræktarsvæðis Héraðs- og Austurlandsskóga. Heimilt er að koma fyrir bekkjum og
borðum, fræðslu- og leiðbeiningaskiltum á svæðinu auk þess sem heimilt er að reisa
þar salernishús.
2) Við afleggjara inn á Búlandsdal nærri Hringvegi (Á2). Deiliskipulagið gerir ráð fyrir
áningarstað norðaustan við vegslóða inn á Búlandsdal. Heimilt er að koma fyrir
bekkjum og borðum, fræðslu- og leiðbeiningaskiltum á svæðinu. Við hönnun og
uppbyggingu áningarstaðarins skal leggja upp úr sterkum tengslum við sögu,
staðhætti og menningu á svæðinu.
3) Í Búlandsdal til móts við Stórskriðu (Á3). Deiliskipulagið gerir ráð fyrir áningarstað við
enda vegslóða inn í Búlandsdal sunnan Búlandsár til móts vatnsból Djúpavogshrepps
við Stórskriðu. Á staðnum er nú göngubrú yfir ána sem markar upphaf gönguleiðar
upp á Búlandstind. Heimilt er að koma fyrir bekkjum og borðum, fræðslu- og
leiðbeiningaskiltum á svæðinu auk þess sem heimilt er að reisa þar salernishús. Við
hönnun og uppbyggingu áningarstaðarins skal leggja upp úr sterkum tengslum við
sögu, staðhætti og menningu á svæðinu.
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Sjá Viðauka I: Teigarhorn – Deiliskipulag. Stígakerfi – 1. áfangi – Nærsvæði. Dags. 5. október 2014.
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6.3.2 GÖNGULEIÐIR OG ÁNINGARSTAÐIR
Í drögum að verndar- og stjórnunaráætlun segir að umferð gesta um útivistarsvæðið sé frjáls
og fjölbreytt uppbygging innviða sé heimil innan þess. Í deiliskipulagi er gert ráð fyrir allmiklu
stíga-/gönguleiðakerfi á útivistarsvæðinu, sem í byggir á:
a) Stígum sem hafa orðið til í gegnum tíðina, vegna vinnu við skógrækt innan
jarðarinnar. Þessir stígar munu vera akfærir þar sem þeir þjóna hlutverki
þjónustustíga í skógrækt á svæðinu. Samhliða munu þeir nýtast sem göngustígar
innan skógræktar. Deiliskipulagið gerir ráð fyrir að uppbyggingu þessara stíga verði
haldið í lágmarki eins og kostur er, þeir felldir vel að landi, náttúru og staðháttum
hvað útfærslu og efnisval varðar.
b) Gömlum þjóðleiðum sem liggja um jörðina. Gönguleiðirnar skulu vera merktar og allri
uppbyggingu haldið í lágmarki, þó heimilt sé að reisa mannvirki svo svæðið sé vel
greiðfært göngufólki. Öll mannvirki skal fella vel að landi, náttúru og staðháttum hvað
útfærslu og efnisval varðar.
c) Öðrum gönguleiðum sem nauðsynlegar eru til að a) skapa fjölbreyttari valmöguleika
til hringgöngu í fólkvangnum, þar sem sýnt er að slíkt eykur aðdráttarafl svæða til
mikilla muna74 og b) tengja saman áhugaverða staði. Gönguleiðirnar skulu vera
merktar og allri uppbyggingu haldið í lágmarki, þó heimilt sé að reisa mannvirki svo
svæðið sé vel greiðfært göngufólki. Öll mannvirki skal fella vel að landi, náttúru og
staðháttum hvað útfærslu og efnisval varðar.
Á deiliskipulagsuppdrætti er gönguleiðakerfi skipt upp í: 1) akfærar gönguleiðir sem eru þeir
stígar sem nefndir eru í a)-lið hér á undan og 2) stikaðar gönguleiðir sem byggja á þeim
leiðum sem nefndar eru í b) og c)-liðum hér á undan. Í hvorugu tilfellinu er um hnitasetta
stíga að ræða og skal nákvæm lega þeirra ákvörðuð við lagningu þeirra.
Í tengslum við stíga-/gönguleiðakerfi gerir deiliskipulagið ráð fyrir að litlum áningarstöðum. Á
slíkum stöðum er heimilt að koma fyrir bekkjum og borðum, fræðslu- og leiðbeiningaskiltum.
Áningastaði skal fella vel að náttúru, sögu og staðháttum bæði hvað hönnun og efnisval.
Staðsetning áningastaða af þessum toga er ekki sýnd á deiliskipulagsuppdrætti.
6.3.3 LÓÐIR / LAND Í EINKAEIGU
Líkt og kemur fram í kafla 4.8.2 standa þrjár byggingar innan marka skilgreinds
útivistarsvæðis. Deiliskipulagið gerir ráð fyrir óbreyttri notkun þessara mannvirkja og innan
lóða. Lóðir kringum íbúðarhús og tengivirki eru sýndar á deiliskipulagsuppdrætti. Heimildir
og skilmálar eru samkvæmt auglýsingu um fólkvanginn75.
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Kaplan, R., Kaplan, S. og Ryan, R.L. (1998). With People in Mind. Design and Management of Everyday Nature.
Washington DC: Island Press.
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Auglýsing um fólkvanginn Teigarhorn í Djúpavogshreppi. Undirrituð 15. apríl 2013.
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6.4 VERNDARSVÆÐI A
Í drögum að verndar- og stjórnunaráætlun segir að stærstur hluti æðarvarps á Teigarhorni á
Verndarsvæði A sem er að mestu óraskað votlendissvæði. Ekki er gert ráð fyrir umferð gesta
um svæðið nema með leiðsögn. Á svæðinu eru slóðar sem einungis eru ætlaðir þeim sem
vinna við æðarvarpið. Slóðarnir eru merktir inn á skipulagsuppdrátt (annar hnitasettur en
hinn ekki) en deiliskipulagið gerir að öðru leyti ekki ráð fyrir að uppbygging af neinu tagi eigi
sér stað innan þess svæðis sem skilgreint er sem Verndarsvæði A í drögum að verndar- og
stjórnunaráætlun.
6.5 VERNDARSVÆÐI B
Í drögum að verndar- og stjórnunaráætlun segir að á svæðinu sé sendin fjara (Græfumöl /
Græfulón) og þar sé gert ráð fyrir frjálsri för gesta. Líkt og kemur fram í kafla 4.9.2.4 er hér
um að ræða vinsælan áningarstað við Hringveg. Deiliskipulagið gerir ráð fyrir að áfram verði
áningarstaður með bílastæðum (Á4) líkt og verið hefur. Að öðru leyti gerir skipulagið ekki
gert ráð fyrir uppbyggingu af neinu tagi innan þess svæðis sem skilgreint er sem
Verndarsvæði B í drögum að verndar- og stjórnunaráætlun.
6.6 VERNDARSVÆÐI C
Í drögum að verndar- og stjórnunaráætlun kemur fram að Búlandsá renni um svæðið
endilangt, efst í gljúfri en neðar á áreyrum. Þar er frjáls för gesta heimiluð. Deiliskipulagið
gerir ráð fyrir uppbyggðum gönguleiðum og/eða merktum gönguleiðum innan svæðisins en
að öðru leyti er ekki ráð fyrir að uppbygging af neinu tagi eigi sér stað innan þess svæðis sem
skilgreint er sem Verndarsvæði C í drögum að verndar- og stjórnunaráætlun.
6.7 VERNDARSVÆÐI D / HÆTTUSVÆÐI
Í verndar- og stjórnunaráætlun er Verndarsvæði D markað meðfram stórum hluta
strandlengjunnar á Teigarhorni eða frá Eyfreyjunesvík í austri inn að Græfulæk í vestri. Í
drögum áætlunarinnar segir að innan Verndarsvæðis D séu jarðmyndanir sérlega viðkvæmar
og hætta á hruni enda eru jarðlög víða mjög laus í sér og stórlega varasöm. Á svæðinu er ekki
gert ráð fyrir umferð gesta nema með leiðsögn. Deiliskipulagið gerir því ekki ráð fyrir að
uppbygging af neinu tagi eigi sér stað innan þess svæðis sem skilgreint er sem Verndarsvæði
D í drögum að verndar- og stjórnunaráætlun.
Utan marka Teigarhorns í Eyfreyjunesvík er á kafla skilgreint hættusvæði neðan núverandi
Hringvegar. Sömu reglur gilda um svæðið og Verndarsvæði D.
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7. UMHVERFISMAT
Deiliskipulag þetta fellur undir lög um umhverfismat áætlana nr. 105/2006 en þar segir í 1.
grein: „Markmið þessara laga er að stuðla að sjálfbærri þróun og draga úr neikvæðum
umhverfisáhrifum og jafnframt stuðla að því að við áætlanagerð sé tekið tillit til
umhverfissjónarmiða.“ Fjallar umhverfismat vegna skipulagsins um að greina frá áhrifum
hennar í samanburði við þá stefnu sem mörkuð er í staðfestu aðalskipulagi sveitarfélagsins.
Með mati þessu er reynt að tryggja að ákvarðanataka um þá þætti sem taldir eru hafa
umtalsverð áhrif á umhverfi verði skýr og gagnsæ. Þannig má líta á að í matsskýrslu sé að
finna röksemdafærslu sveitarstjórnar um ákvarðanir og stefnumótun um veigamestu þætti
skipulagsins.
7.1 SAMANTEKT
Við mat á umhverfisáhrifum var bygging þjónustumiðstöðvar skoðuð. Niðurstöður sýna að
bygging allt að 770 m2 þjónustumiðstöðvar á nærsvæði Teigarhorns hefur jákvæða kosti í för
með sér. Stefnt er að byggingu þjónustumiðstöðvar á þegar röskuðu svæði og að byggingin /
byggingarnar falli vel að landi. Vegna hins margþætta aðdráttarafls sem Teigarhorn hefur, er
þjónustumiðstöð af þessari stærðargráðu talin nauðsynleg svo uppfylla megi þau ákvæði sem
sett eru fram í friðlýsingu svæðisins. Þar sem áætlanir gera ráð fyrir að þjónustumiðstöðin
gegni veigamiklu hlutverki í umferðarstjórnun á svæðinu, er nauðsynlegt að þar sé að finna
fjölbreytta þjónustu sem verði til að draga úr umferð gesta um á svæðið. Það er mat
sveitarstjórnar að komi ekki til byggingar þjónustumiðstöðvar á Teigarhorni stefni það
svæðinu í hættu hvað verndargildi þess varðar, jafnframt því sem tækifæri til eflingar
ferðaþjónustu og atvinnu innan sveitarfélagsins tapast.
7.2 HELSTU LEIÐIR VIÐ GERÐ UMHVERFISMATS
Sú aðferðafræði sem notuð verður við gerð umhverfismatsins er eftirfarandi:
- Umhverfisvísar eru valdir með hliðsjón af Aðalskipulagi Djúpavogshrepps 2008 - 2020 og
leiðbeiningum Skipulagsstofnunar.
- Farið var yfir breytingar og þær metnar með tilliti til umhverfisvísanna (sjá kafla 7.8).
7.3 YFIRLIT YFIR UMFANG OG EFNI UMHVERFISMATSINS
Samkvæmt 1. viðauka laga um mat á umhverfisáhrifum nr. 106/2000 falla eftirfarandi
framkvæmdir í flokk B og kunna því hafa umtalsverð umhverfisáhrif í för með sér:
- Töluliður 12.05 - Þjónustumiðstöðvar fyrir ferðamenn á verndarsvæðum á láglendi utan
þéttbýlis.
Í umhverfismatinu verður gerð því grein fyrir áhrifum:
- Byggingu þjónustumiðstöðvar á bæjarsvæði Teigarhorns
Áhrif breytinganna eru metin, áhrif núllkosta eru metin, og rætt um mótvægisaðgerðir og
vöktun.
7.4 UMHVERFISÞÆTTIR OG ÁHRIF
Eftirtaldir umhverfisþættir eru taldir geta orðið fyrir áhrifum af fyrirhugaðri breytingu á
Aðalskipulagi Djúpavogshrepps 2008 - 2020: Landslag, jarðminjar og sjónræn áhrif,
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gróðurfar, fuglar, vatnalíf og veiði, mennningarminjar, samfélag og atvinnulíf, ferðamennska
og útivist, hljóðvist og mengun, öryggi.
7.5 EFNISLEG VIÐMIÐ VIÐ MAT Á UMHVERFISÁHRIFUM
Viðmið sem notuð voru við mat á umhverfisáhrifum byggðu á eftirfarandi þáttum:
Stefna

Efnisleg viðmið

Lög um umhverfismat
áætlana nr. 105/2006

1. gr.: Að stuðla að sjálfbærri þróun og draga úr neikvæðum umhverfisáhrifum og
jafnframt stuðla að því að við ætlunargerð sé tekið tillit til umhverfissjónarmiða.

Skipulagslög nr.
123/2010

I. kafli - 1. gr., 1. mgr.: Að þróun byggðar og landnotkunar á landinu öllu verði í
samræmi við skipulagsáætlanir þar sem efnahagslegar, félagslegar og
menningarlegar þarfir landsmanna, heilbrigði þeirra og öryggi er haft að leiðarljósi.

Lög náttúruvernd nr.
60/2013

I. kafli - 1. gr., 1. mgr.: Að vernda til framtíðar fjölbreytni íslenskrar náttúru, þar á
meðal líffræðilega og jarðfræðilega fjölbreytni og fjölbreytni landslags. Þau eiga að
tryggja eftir föngum þróun íslenskrar náttúru á eigin forsendum og verndun þess
sem þar er sérstætt eða sögulegt.
VIII. kafli - 45. gr., 2 mgr.: Friðlýsingin skal miða að því að standa vörð um
náttúrulegt ástand svæðisins og þróun þess á eigin forsendum.

Lög um
menningarminjar nr.
80/2012

I. kafli - 1. gr., 1. mgr.: Að stuðla að verndun menningarminja og tryggja að
íslenskum menningararfi verði skilað óspilltum til komandi kynslóða.

Landsskipulagsstefna
2015 - 2026

2. kafli - 2.2 Umhverfis- og menningargæði: Skipulag landnotkunar stuðli að
heilnæmu umhverfi og verndun og varðveislu sérstæðrar náttúru og menningar og
sögu sem felst m.a. í byggingararfi og landslagi.

I. kafli - 1. gr., 3. mgr.: Lög þessi eiga að tryggja eftir föngum varðveislu
menningarminja í eigin umhverfi, auðvelda aðgang og kynni þjóðarinnar af
menningarminjum og greiða fyrir rannsóknum á þeim.

2. kafli - 2.4 Ferðaþjónusta í sátt við náttúru og umhverfi: Ferðaþjónusta í sátt við
náttúru og umhverfi Skipulag landnotkunar stuðli að eflingu ferðaþjónustu í dreifbýli
um leið og gætt verði að því að varðveita þau gæði sem eru undirstaða
ferðaþjónustu.
Aðalskipulag
Djúpavogshrepps

Stefna sveitarfélagsins um náttúru og umhverfismál, menningarminjar, félagsleg
markmið og atvinnu.

2008 - 2020

Markmið og áherslur í breytingu á aðalskipulagi er varðar breytta landnotkun í landi
Teigarhorns og Djúpavogshrepps við Eyfreyjunes, og færslu Hringvegar nærri
bæjarstæði á Teigarhorni og fyrir Eyfreyjunesvík.

Drög að verndar- og
stjórnunaráætlun fyrir
Teigarhorn

Stefna og áherslur um uppbyggingu svæðisins á forsendum sjálfbærrar þróunar,
náttúrufars- og menningarleg gæði viðhaldist og álag vegna heimsókna gesta skaði
ekki náttúru- og mennigarminjar.

Velferð til framtíðar stefnumörkun til 2020
hvað varðar sjálfbæra
þróun í íslensku
samfélagi

II. kafli - heilnæmt og öruggt umhverfi: 5. Útivist í sátt við náttúruna.
II. kafli - verndun náttúru Íslands: 7. Vernd lífríkis Íslands.
II. kafli - verndun náttúru Íslands: 8. Vernd sérstæðra jarðmyndana.
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Drög að velferðarstefnu - heilbrigðisáætlunar til ársins
2020

B. Lífstílstengdir sjúkdómar heilsu og forvarnir: B.1 Hreyfing: Aðstæður og umhverfi
stuðli að hreyfingu.

Samgönguáætlun 2011
- 2022

1. Stefnumótun - kafli 1.1, g-liður: Hjólandi og gangandi vegfarendum verði
auðveldað að komast leiðar sinnar.
1. Stefnumótun - kafli 1.4, c-liður, 2. mgr.: Haldið verði áfram að lagfæra staði þar
sem mörg slys hafa orðið og bæta umhverfi vega til að draga úr hættu á alvarlegum
slysum við útafakstur.
1. Stefnumótun - kafli 1.4, c-liður, 7. mgr.: Vegfarendum verði tryggt öruggt og
heilnæmt umhverfi, óháð ferðamáta.

Samningur um
líffræðilega fjölbreytni

1. gr. Markmið: Vernda líffræðilega fjölbreytni og að stuðla að sjálfbærri nýtingu
lifandi náttúruauðlinda.

Til viðbótar var byggt á:
 Greiningu sérfræðinga á einkennum og vægi áhrifa á einstaka umhverfisþætti á
framkvæmdasvæði.
 Umsögnum og athugasemdum lögboðinna umsagnaraðila, hagsmunaaðila og
almennings, sem liggja fyrir.
Við mat á umhverfisáhrifum var unnið eftir lögum nr. 105/2006 um umhverfismat áætlana.
Ennfremur var stuðst við leiðbeiningar Skipulagsstofnunar um umhverfisskýrslu og um
flokkun umhverfisþátta, viðmið, einkenni og vægi umhverfisáhrifa.
7.6 AÐFERÐ OG FRAMSETNING
Umhverfismat þetta var unnið á þann hátt að gerðar voru venslatöflur, þar sem fram koma
umhverfisþættir, möguleg áhrif á þá eru skilgreind og þeim gefin einkunn sbr. eftirfarandi:
+

Deiliskipulagið hefur jákvæð áhrif á viðkomandi umhverfisþátt

0

Deiliskipulagið hefur ekki teljandi áhrif á á viðkomandi umhverfisþátt

-

Deiliskipulagið hefur neikvæð áhrif á viðkomandi umhverfisþátt

?

Deiliskipulagið hefur óljós áhrif á viðkomandi umhverfisþátt

Til að vega á móti þeim neikvæðu áhrifum, sem fyrirhuguð framkvæmd getur haft á
umhverfisþætti getur komið til mótvægisaðgerða þar sem því verður við komið. Lagðar eru
fram tillögur að mótvægisaðgerðum eftir að áhrif fyrirhugaðra framkvæmda hafa verið
metin.
Í umhverfismati þessu er bygging þjónustumiðstöðvar á bæjarsvæði bornar saman við
núllkost sem er óbreytt stefna miðað við Aðalskipulag Djúpavogshrepps 2008 - 2020 sem
staðfest var 24. febrúar 2010.
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7.7 MAT Á UMHVERFISÁHRIFUM
7.7.1 ÞJÓNUSTUMIÐSTÖÐ
Í tengslum við gerð deiliskipulags fyrir Teigarhorn hafa TGJ Teiknistofa Guðrúnar Jónsdóttur
og Rintala Eggertsson Arkitektar unnið frumdrög að þjónustumiðstöð á Teigarhorni. Við þá
vinnu er gert ráð fyrir að þjónustumiðstöð allt að 770 m 2 geti mætt þeirri stefnu sem mörkuð
hefur verið um hlutverk og tilgang þjónustumiðstöðvar á svæðinu. Gert er ráð fyrir að
þjónustumiðstöð á þegar röskuðu svæði þar sem núverandi útihús standa og hönnun
þjónustumiðstöðvar taki sterklega mið af útliti útihúsanna. Tafla 4 sýnir áhrif
framkvæmdarinnar og tafla 5 núllkost.
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Tafla 4. Helstu þættir sem kunna að verða fyrir áhrifum vegna byggingar þjónustumiðstöðvar á Teigarhorni.
Umhverfisþættir

Áhrif

Vægi

Landslag, jarðmyndanir og
sjónræn áhrif

Framkvæmdin mun ekki hafa áhrif á landslag þar sem lögð verður
áhersla á að fella hana vel að landi og efnisval mun taka mið af sögu,
menningu og náttúru svæðisins. Framkvæmdin mun hafa óveruleg
áhrif á jarðmyndanir því hún verður reist á þegar röskuðu svæði.
Framkvæmdin mun hins vegar vera mikilvægur þáttur í
umferðarstjórnun á svæðinu og þannig leggja sitt að mörkum til
verndunar jarðmyndananna á svæðinu. Sjónræn áhrif
framkvæmdarinnar munu verða jákvæð.

+

Gróðurfar

Framkvæmdin mun hafa óveruleg áhrif á gróðurfar þar sem hún
verður reist á þegar röskuðu svæði. Framkvæmdin mun vera
mikilvægur þáttur í umferðarstjórnun á svæðinu og þannig leggja sitt
að mörkum til verndunar gróðurfars á svæðinu.

0/+

Menningarminjar

Framkvæmdin mun taka fullt tillit til menningarminja, nýta þau
menningarverðmæti sem fyrir eru og stuðla að verndun og varðveislu
þeirra.

+

Samfélag og atvinnulíf

Framkvæmdin mun hafa umtalsverð jákvæð áhrif á ímynd svæðisins
og samfélags í Djúpavogshreppi. Jafnframt mun framkvæmdin hafa
umtalsverð jákvæð áhrif á atvinnulíf enda er Teigarhorn einn
áhugaverðasti viðkomustaður ferðamanna á Austurlandi og þó víðar
væri leitað. Þá mun framkvæmdin hafa jákvæð áhrif vinnu
iðnaðarmanna meðan á byggingu stendur.

+

Ferðamennska, útivist og
heilsa

Framkvæmdin mun hafa umtalsverð jákvæð áhrif á ferðamennsku og
útivist á svæðinu enda gegnir hún algjöru lykilhlutverki í uppbyggingu
Teigarhorns í þágu ferðamennsku og útivistar. Framkvæmdin mun
vera mikilvægur þáttur í umferðarstjórnun á svæðinu og þannig auka
gæði upplifunar hjá þeim gestum sem staðinn sækja. Þá mun
framkvæmdin hafa jákvæð áhrif á ferðamennsku á Suðaustur- og
Austurlandi, og hafa þannig aðdráttarafl langt út fyrir sveitarfélagið.

+

Hljóðvist og mengun

Framkvæmdin mun hafa óveruleg áhrif hljóðvist. Framkvæmdin kann
að hafa neikvæð áhrif á mengun í jarðvegi vegna skólps.

0/-

Öryggi

Framkvæmdin mun hafa verulega jákvæð áhrif á öryggi gesta. Á
Teigarhorni leynast hætturnar víða og mun þjónustumiðstöðin gegna
lykilhlutverki í því að fræða og miðla upplýsingum um svæðið til fólks.

+
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Tafla 5. Helstu þættir sem kunna að verða fyrir áhrifum vegna núllkosts.
Umhverfisþættir

Áhrif

Vægi

Landslag, jarðmyndanir og
sjónræn áhrif

Núllkostur gæti leitt til talsvert neikvæðra áhrifa á landslag og
jarðmyndanir, þar sem svæðið er viðkvæmt fyrir ágangi gesta.
Óbreytt ástand gerir allri verndun á svæðinu erfitt fyrir þar sem
umferðarstjórnun inn á svæðið er veikburða.

-

Gróðurfar

Núllkostur gæti leitt til talsvert neikvæðra áhrifa á gróðurfar, þar sem
svæðið er viðkvæmt fyrir ágangi gesta. Óbreytt ástand gerir allri
verndun á svæðinu erfitt fyrir þar sem umferðarstjórnun inn á svæðið
er veikburða.

-

Menningarminjar

Núllkostur gæti leitt til talsvert neikvæðra áhrifa á menningarminjar,
þar sem svæðið er viðkvæmt fyrir ágangi gesta. Óbreytt ástand gerir
allri verndun á svæðinu erfitt fyrir þar sem umferðarstjórnun inn á
svæðið er veikburða.

-

Samfélag og atvinnulíf

Núllkostur hefur neikvæð áhrif á samfélag og atvinnulíf þar sem
möguleikar til atvinnu og uppbyggingar eru ekki nýttir með viðunandi
hætti og sveitarfélagið sem rekstraraðili svæðisins missir mögulega
mikilvægan tekjuöflunarstofn.

-

Ferðamennska, útivist og
heilsa

Núllkostur hefur neikvæð áhrif á ferðamennsku og sjálfbærni því
svæðið skortir nauðsynlega innviði í þágu ferðaþjónustu, verndunar
og útivistar.

-

Hljóðvist og mengun

Núllkostur hefur engin áhrif á hljóðvist. Núllkostur hefur engin áhrif á
mengun í jarðvegi.

0

Öryggi

Núllkostur getur haft neikvæð áhrif á öryggi gesta sem sækja svæðið
heim, þar sem hætturnar leynast víða.

-

7.7.1.1 Niðurstaða
Uppbygging þjónustumiðstöðvar á Teigarhorni er afar mikilvægur þáttur í uppbyggingu
innviða í þágu ferðaþjónustu, verndunar, fræðslu og útivistar. Í deiliskipulagi er lögð mikil
áhersla á umferðarstjórnun á svæðinu og að þjónustumiðstöðin ein og sér geti uppfyllt þarfir
mjög margra gesta sem sækja staðinn heim og þannig dregið úr fjölda og ágangi fólks inn á
viðkvæmari svæði. Þjónustumiðstöðin er því að mörgu leyti þungamiðjan í verndun
svæðisins til framtíðar. Við hönnun og byggingu þjónustumiðstöðvarinnar er lögð áhersla á
að bygging falli vel að landi og efni sé valið af kostgæfni.
Óbreytt ástand hvað þennan lið varðar er óviðunandi og nánast útilokað, ef nálgast á hið
viðkvæma svæði á Teigarhorni á forsendum verndunar og sjálfbærni.
7.7.1.2 Mótvægisaðgerðir
Hönnun þjónustumiðstöðvar skal taka sterklega mið af landslagi og staðháttum og skal hún
rísa á svæði sem þegar er raskað vegna áralangs búskapar á jörðinni. Byggingin skal hafa
vísun í útlit, byggingarlag og stærð núverandi útihúsa, og má ekki með neinum hætti spilla
mikilvægum jarðminjum. Vegna minja sem mögulega kunna að finnast á fyrirhuguðu
byggingarsvæði er nauðsynlegt að fornleifafræðingur hafi eftirlit með framkvæmdum á
þessu svæði eða að gerðir verði könnunarskurðir áður en til framkvæmda kemur.
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7.7.1.3 Vöktun
Þar sem gert er ráð fyrir að bygging rísi innan skilgreinds náttúruvættis skal rík áhersla lögð á
að fráveita uppfylli öll skilyrði varðandi uppsetningu og frágang. Jafnframt skal gerð
vöktunaráætlun í samvinnu við Heilbrigðiseftirlit Austurlands og Umhverfisstofnun um
hugsanlega mengun frá fráveitu.
7.8. GRUNNÁSTAND OG VIÐMIÐ
Grunnástand og viðmið til grundvallar mati á áhrifum áhrifaþátta á umhverfisþætti.
Grunnástand
- kafli í gr.gerð st.f. ASK
- kafli í um.hv.skýrslu
2.1 og 2.4
4.1 - 4.2

Viðmið til grundvallar mati á áhrifum áhrifaþátta
Mun áhrifaþáttur hafa áhrif á ...

Gróðurfar

1.6
4.3

Fuglar

2.6.2
4.3.2

Viðkvæm svæði?
Svæði sem lúta verndun með einhverjum hætti?
Stærð svæða?
Mikilvægi svæða?
Líffræðilegan fjölbreytileika?
Votlendissvæði?
Sjaldgæf vistkerfi, vistgerðir eða búsvæði?
Válistategundir?
Sjaldgæfar tegundir?
Válistategundir?

Vatnalíf og veiði

2.6.5
4.3.4

Menningarminjar

3.2
4.5

Umhverfisþáttur

Landslag,
jarðmyndanir og
sjónræn áhrif

Samfélag og
atvinnulíf
Ferðamennska,
útivist og heilsa

Hljóðvist og mengun
Öryggi

3.3 - 3.6
3.5
4.6

3.7
2.3 og 3.7
4.8

Viðkvæm svæði?
Svæði sem lúta verndun með einhverjum hætti?
Sjónræn gæði?

Líffræðilegan fjölbreytileika?
Ár og/eða læki?
Sjaldgæfar tegundir?
Válistategundir?
Fornleifar?
Merk/viðkvæm svæði?
Búsetu-/menningarlandslag?
Ímynd svæðisins?
Atvinnusköpun?
Upplifun ferðamanna?
Ágang ferðamanna?
Möguleika til útiveru/útvistar?
Möguleika til líkamlegarar hreyfingar?
Sálfræðileg gæði umhverfis?
Hljóðvist?
Mengun í jarðvegi?
Öryggi fólks m.t.t. umferðar?
Öryggi fólks innan svæðisins?
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VIÐAUKI I
Teigarhorn – Deiliskipulag
Stígakerfi – 1. áfangi – Nærsvæði
5. október 2014
Ráðgjöf og samstarf: Suðaustanátta landslagsarkitektúr
Aðrir samstarfsaðilar: Samstarfsaðilar: Andrés Skúlason oddviti Djúpavogshrepps og Brynja
Davíðsdóttir landvörður á Teigarhorni

Teigarhorn - deiliskipulag

INNGANGUR
Mikilvægt er að umferð gesta á Teigarhorni verði með þeim hætti að ásýnd svæðisins varðveitist og
jarðminjum sé ekki raskað.
Þessi 1. áfangi stígakerfis á Teigarhorns miðast
við að stýra umferð gesta um svæðið með
ábyrgum hætti ásamt því að veita gestum
tækifæri á að sjá og dvelja í stórmerkri náttúru
svæðis og skoða ríkulegar menningarminjar
þess.
Í tillögunni er gert ráð fyrir áhugaverðu neti
fjölbreyttra göngustíga allt frá akfærum stígi
niður í moldarslóða. Þá er gert ráð fyrir skiltum
og bekkjum sem auka enn á gildi svæðisins sem
Unnið að stikun gönguleiðar haustið 2014.
útivistarsvæðis.
Tillagan er að hluta til byggð á niðurstöðum
undirbúningsvinnu sem fór fram sumurin 2013 og 2014, þar sem stikuð var leið og fylgst með hvort hún
mætti þörfum gesta sem sóttu svæðið heim. Í gegnum vinnuferlið voru ólíkar útfærslur prófaðar og
leiðin aðlöguð eftir því sem hugmyndir þróuðust og upplýsingar fengust.

Yfirlitskort yfir 1. áfanga stígakerfis
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GRUNNFORSENDUR OG VIÐMIÐ
Við gerð tillögu að 1. áfanga stígakerfisins er byggt á fimm grunnforsendum.
Grunnforsenda 1- Lega stíga er um svæði sem eru áhugaverð og fjölbreytt.
Stígakerfið mun liggja frá þjónustumiðstöð, að Weyvadttorgi, umhverfis gamla túnið á Teigarhorni og
upp að gamla bænum við norðurenda Teigarhornskletta. Út frá hringnum liggja svo útsýnisstígar sem
veita aðgang að áhugaverðum stöðum. Á leiðinni má horfa út Berufjörð og á Búlandstind, skoða
áhugaverðar klettamyndir, jarðmyndanir og steindir. Þá eru fjölbreyttar menningarminjar, svo sem
Weyvadthús, tóftir gamla bæjarins á Teigarhorni,
hlaðin rétt, hjallur, hákarlagryfjur og skrautgarður
Hansínu Weyvadt en hann umlykja veglegar
grjóthleðslur. Stígakerfið sem lagt verður á að
hvetja fólk til að dvelja lengur og njóta þess sem
umhverfið hefur upp á að bjóða.
Til að auka ennfrekar aðdráttarafl stígakerfisins
skal bekkjum og upplýsinga- og fræðsluskiltum
komið fyrir á viðeigandi stöðum.
Grunnforsenda 2 - Lega stíga fer um svæði þar
sem álagsþol lands er hvað mest.
Stígakerfið skal fara um svæði sem þola vel eða
nokkuð vel ágang gesta. Stígum skal því í flestum
tilfellum valinn staður um svæði sem áður voru
nýtt þegar búskapur var á Teigarhorni, til dæmis í
gömlum slóðum, í jaðri gamla túnsins og á
svæðum sem vafin eru grasi. Þar sem staðhættir
og náttúrufar á Teigarhorni er mjög fjölbreytilegt,
verður ekki hjá því komist að stígakerfið liggi í
einhverjum tilfellum nærri eða um viðkvæm
svæði. Skal í slíkum tilvikum komið fyrir sérstakri
afmörkun með böndum/girðingum.
Grunnforsenda 3 - Lega stíga fellur eins vel að
landi eins og kostur er og mikil áhersla lögð á að
þeir verði eins lítt áberandi í landslaginu og
mögulegt er.
Stígakerfi skal fylgja landslagi og ekki sker það með
áberandi hætti. Við uppbyggingu stíga skal gert
ráð fyrir að þeir séu í plani við aðliggjandi land.

Ólíkt aðdráttarafl – ólík upplifun
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Grunnforsenda 4 - Lega stíga tekur mið af þörfum og atferli fólks, þannig að flæði sé gott og án
flöskuhálsa.
Stígakerfi skal ýta undir rökrétt flæði umferðar og taka tillit til grunnþátta í mannlegri hegðun sem
rannsóknir hafa sýnt að skipta máli í þessu samhengi.
Grunnforsenda 1 gerir ráð fyrir að stígurinn liggi um áhugaverð og fjölbreytt svæði. Slíkt hefur mikil áhrif
á flæði, þar sem áhugaverðar jarðminjar, landslagsheildir, útsýni og menningarminjar eru
megindrifkraftur þess að fólk fylgi stígakerfinu og umferðin flæði vel um svæðið. Lögð skal áhersla á að
ávallt sé eitthvað áhugavert sem grípur augað og því samfara fylgi vilyrði um að eitthvað áhugavert og
spennandi megi sjá og upplifa sé stígnum fylgt. Með þessu móti er spilað inn á tvo mikilvæga eiginleika
fólks, þ.e. þörfina til að skilja umhverfið og þörfina fyrir að rannsaka það. Með því að uppfylla þessar
þarfir er hægt að vinna gegn þeirri mjög svo sterku tilhneigingu fólks að velja sér ávallt stystu leiðina milli
tveggja punkta. Með öðrum orðum ef fólk sér meiri hag í því að fylgja stígnum þá mun það gera það
frekar en að stytta sér leið. Gott flæði um greiðfæra og áhugaverða stíga sem fylgja röklegri hugsun
fólks, leikur því lykilhlutverk þegar kemur að því að halda fólki innan þeirra og þar með að vernda
náttúru staðarins.
Grunnforsenda 5. Erfiðleikastuðli stíga er haldið í lágmarki og öryggi gesta haft í fyrirrúmi.
Stígakerfið skal vera aðgengilegt sem flestum og lögð skal áhersla á að hafa erfiðleikastuðul lágan í
flestum tilfellum. Á þeim stöðum þar sem bratti er í landi skal aðlaga stíga landi og gera nauðsynlegar
ráðstafanir til að bæta aðgengi og auka öryggi.
Í Grunnforsendu 2 er talað um að lega stíga fari um svæði þar sem álagsþol er hvað mest. Eins og þar
kemur fram er ástæða þessa tvíþætt, annars vegar til að vernda sérstaklega viðkvæm svæði fyrir umferð
og ágangi, en ekki síður til að fyrirbyggja slys og óhöpp. Á viðkvæmum svæðum er víða mikið grjóthrun
og skulu slík svæði afmörkuð sérstaklega og umferð gesta beint frá þeim.

Horft yfir hluta skipulagssvæðisins.
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1. STÍGAKERFI - TILLAGA
1.1 HANSÍNUSTÍGUR (H)
AKFÆR STÍGUR FRÁ ÞJÓNUSTUMIÐSTÖÐ AÐ UPPHAFSPUNKTI NIKÓLÍNUHRINGS (SJÁ
YFIRLITSKORT)
Gert er ráð fyrir að stígurinn verði byggður upp á sama stað og núverandi slóði liggur.
Gert er ráð fyrir að uppbygging stígsins verði til samræmis við útfærslur á teikningum 1 og 2.

1.2 NIKÓLÍNUHRINGUR (N)
HRINGGANGA FRÁ HANSÍNUSTÍG AÐ WEYVADTTORGI OG TIL BAKA – AÐ HLUTA TIL AKFÆR
(SJÁ YFIRLITSKORT)
Hluti N-A. Göngustígur liggur í beinu framhaldi af Hansínustíg að Weyvadttorgi vestan
Weyvadthúss.
Gert er ráð fyrir að stígurinn verði byggður upp á sama stað og núverandi slóði liggur.
Gert er ráð fyrir að uppbygging stígsins verði í samræmi við útfærslur á teikningum 3 og 4.

Hluti N-B. Göngustígur til suðurs frá Weyvadttorgi austan Weyvadthúss að akfærum stíg.
Gert er ráð fyrir að lega stígsins verði skv. línu sem stikuð var 23. september sl. (stikur marka miðlínu
stígs).
Gert er ráð fyrir að uppbygging stígsins verði með þeim hætti sem kemur fram á teikningum 3 og 4.

Hluti N-C. Akfær stígur frá hluta N -B að Hansínustíg.
Gert er ráð fyrir stígurinn verði lagður á sama stað og núverandi slóði liggur.
Gert er ráð fyrir að uppbygging stígsins verði í samræmi við útfærslur á teikningum 1 og 2.

1.3 WEYVADTHRINGUR (W)
HRINGGANGA FRÁ NIKÓLÍNUHRING/WEYVADTTORGI AÐ GAMLA BÆ – AÐ HLUTA TIL AKFÆR
Hluti W-A. Göngustígur til norðurs frá Weyvadttorgi austan Weyvadthúss að akfærum stíg
Gert er ráð fyrir að lega stígsins verði skv. línu sem stikuð var 23. september sl. (stikur tákna miðlínu
stígs).
Gert er ráð fyrir að uppbygging stígsins verði með þeim hætti sem kemur fram á teikningum 3 og 4.

Hluti W-B. Akfær stígur í beinu framhaldi af hluta N-C að Gamla bæ
Gert er ráð fyrir að stígurinn verði lagður á sama stað og núverandi slóði liggur.
Gert er ráð fyrir að uppbygging stígsins verði með þeim hætti sem kemur fram á teikningu 1 og 2.
Við þennan stíg er gert ráð fyrir að komið verði fyrir skiltum og bekk (sjá lýsingar í köflum 2 og 3, og
útfærslur á kortum 1 og 7).
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Hluti W-C. Göngustígur frá akfærum göngustíg norðan hliðstaura meðfram strandlengju og að
akfærum stíg skammt neðan Gamla bæjar.
Gert er ráð fyrir að lega stígsins verði skv. línu sem stikuð var 23. september sl. (stikur tákna miðlínu
stígs) með eftirfarandi undantekningum.

 W-C1. Göngustígur undir suðurklettum (um 15 metra langur kafli) – sjá einnig kort W-C1.
Þessi kafli var ekki stikaður 23. september sl. en gert er ráð fyrir að undirlag verði jafnað og
stígur lagður eins nærri klettavegg og þörf er á að teknu tilliti til breiddar stígs.
Gert er ráð að uppbygging stígsins verði í samræmi við teikningar 3 og 4.
Gert er ráð fyrir að kaðalhandrið verði fest í klettavegg.
Gert er ráð fyrir að öryggislína verði sett niður meðfram stíg að neðanverðu.

 W-C2. Göngustígur undir norðurklettum (um 15 metra langur kafli) – sjá nánar kort WC2.
Þessi kafli var ekki stikaður 23. september sl. en gert er ráð fyrir að undirlag verði jafnað og
stígur lagður eins fjarri frambrún og kostur er.
Gert er ráð fyrir að uppbygging stígsins verði í samræmi við teikningar 3 og 4. Vegna staðhátta
getur stígur þurft að mjókka á ákveðnum köflum.
Gert er ráð fyrir að kaðalhandrið verði fest á klettavegg.
Gert er ráð fyrir steinþrepum yfir steinhaft nyrst á kaflanum.
Gert er ráð fyrir að öryggislína verði sett niður meðfram stíg að neðanverðu.
 Hliðrun á stíg ofan við fjöruhelli norðan við norðurkletta (um 15 metra langur kafli) – sjá nánar
kort 3.
Gert er ráð fyrir að miðlína göngustígs hliðrist til suðurs frá stikum sem settar voru niður 23.
september sl.
Gert er ráð fyrir að uppbygging stígsins verði með þeim hætti sem kemur fram á teikningu 3 og 4.
Við þennan stíg er gert ráð fyrir að komið verði fyrir skiltum og bekkjum (sjá lýsingar í köflum 2 og 3, og
útfærslur á kortum 2, 4 og 5).

1.4 GAMLI BÆR (G)
GÖNGUSTÍGUR UPP AÐ GAMLA BÆNUM ÁSAMT ÚTSÝNISSTAÐ.
Hluti G-1. Göngustígur upp að Gamla bæ.
Gert er ráð fyrir að lega stígsins verði skv. línu sem stikuð var 23. september sl. (stikur tákna miðlínu
stígs) með eftirfarandi undantekningu:
 Hliðrun á nyrsta kafla stígsins þar sem hann tengist útsýnisstað (um 10 metra langur kafli) – sjá
nánar kort 6.
Gert er ráð fyrir að miðlína göngustígs hliðrist til suðurs frá stikum sem settar voru niður 23.
september sl.
Gert er ráð fyrir að uppbygging stígsins verði með þeim hætti sem kemur fram á teikningu 3 og 4.
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Hluti G-2. Útsýnisstaður við norðurenda göngustígs.
Gert er ráð fyrir að stærð og lögun svæðis verði með þeim hætti sem kemur fram á korti 6. Á
útsýnisstaðnum verður hægt að horfa til suðurs yfir gamla túnið og út á Berufjörð og til norðurs blasir
Búlandstindur við.
Gert er ráð fyrir að á útsýnisstaðnum verði skilti og var staðsetning þess ákvörðuð 23. september sl. og
stika sett niður (sjá lýsingu í kafla 2 og útfærslu á korti 6).
Gert er ráð fyrir að bekk verði komið fyrir á útsýnisstaðnum (sjá lýsingu í kafla 3 og útfærslu á korti 6).

1.5 ÚTSÝNISSTÍGAR (Ú)
Gert er ráð fyrir þremur útsýnisstígum frá Weyvadthring.
Gert er ráð fyrir að útsýnisstígar verði einbreiðar moldargötur sem borin verður möl í eftir því sem
nauðsyn krefur.
Í þeim tilvikum sem útsýnisstígar liggja um bratt land er gert ráð fyrir tröppum. Lögð skal áhersla á að
þær falli vel að landi og í þær sé notað náttúrulegt efni, sem helst finnst á staðnum. Lágmarksbreidd
slíkra stíga skal vera 60 cm.

Hluti Ú-1. Göngustígur í Brunnfjöru og út í Hjallstanga
Stígar með tröppum niður í Brunnfjöru og út í Hjallstanga hafa
nú þegar verið lagðir. Göngustígar í Hjallstanga hafa ekki verið
stikaðir en moldargötur eru fyrir hendi. Nauðsynlegt er að bæta
við tröppum úti í tanganum.

Hluti Ú-2. Göngustígur í Gamlabæjarfjöru ytri.
Gert er ráð fyrir að lega stígs með tröppum verði skv. línu sem
stikuð var 23. september sl.

Hluti Ú-3. Göngustígur í Gamlabæjarfjöru.
Gert er ráð fyrir að lega stígs með tröppum verði skv. línu sem
stikuð var 23. september sl.

Tröppugerð í Brunnfjöru og út í Hjallstanga.

1.6 FRÁGANGUR STÍGAKERFIS






Þar sem stikur voru settar niður 23. september sl. skulu göngustígar fylgja þeim með nákvæmum
hætti. Leggja skal áherslu á lega stíga fylgi mjúkum línum og brotni ekki með áberandi hætti.
Allur frágangur skal vera vandaður og tyrft skal yfir opin sár til að binda jarðveg.
Byggja skal undir stíga með tryggum hætti.
Gæta skal að stígar fylgi landhalla þar sem þörf er á svo þeir afvatni sig (sjá teikningar 2 og 4).
Í þeim tilvikum sem stígar liggja um svæði þar sem grunnvatn sígur skal vatni veitt undir stíg
gegnum rör.
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2. SKILTI
MIkilvægt er að skilti auki upplifun fólks á svæðinu. Til að svo
verði er gert ráð fyrir að skilti séu lág og hallandi, falli vel að
landslagi og skeri ekki mikilvægar sjónlínur. Gert er ráð fyrir
að efri brún skiltis sé að hámarki 110 cm yfir landi og breidd
þeirra sé mismunandi eftir því hvaða skilti um ræðir.
Eftirsóknarvert er að undirstöður þeirra séu úr óunnum
náttúrulegum efnum, t.d. grjóti eða rekavið. Lögð er áhersla á
skilti séu myndræn og framsetning sé skýr og áhugaverð (sjá
dæmi um útfærslu á skilti á mynd 1). Mikilvægt er að hvetja
til einstefnu gangandi umferðar rangsælis um Weyvadthring
og gegna skiltin mikilvægu hlutverki í því tillit, því þau vekja
Mynd 1. Dæmi um útfærslu á skilti.
forvitni og eru aðdráttarafl og geta því ýtt undir flæði í
tilteknar áttir. Lögð er áhersla á að skiltin séu í flestum tilvikum hornrétt á stefnu göngustígs en með því
móti má glöggva sig á efni þeirra úr meiri fjarlægð, sem aftur getur aukið forvitni og aðdráttarafl
skiltanna.
Í tillögunni er gert ráð fyrir útskotum framan við hvert skilti svo fólk geti numið staðar og glöggvað sig á
efni þess án þess að trufla flæði umferðarinnar um stíginn.

Skilti 1 (s1). Kynningarskilti fyrir Weyvadthring.
Skiltið sýnir hringinn með myndrænum hætti, dregur fram áhugaverða staði og vegalengdir. Ennfremur
eru þar tilgreindar lög og reglur sem í gildi eru, bannmerki o.þ.h.
Í tillögunni er gert ráð fyrir að lengd skiltisins sé 1,5 m.

Skilti 2 (s2). Kynningarskilti í Hjallstanga
Skiltið sýnir mynd af hjallinum og hleðslum sem voru í tanganum áður fyrr og greinir frá sögu hans að því
marki sem ástæða þykir. Mikilvægt er að skiltið spilli ekki ásýnd tangans frá landi.

Skilti 3 (s3). Kynningarskilti við hákarlagryfjur.
Gert ráð fyrir að skiltið verði staðsett sunnan við hákarlagryfjurnar, svo gestir geti glöggvað sig á
minjnum áður en komið er að þeim. Á skiltinu er fjallað um gryfjurnar, vinnslu þeim tengda og annað
sem við hæfi þykir.
Í tillögunni er gert ráð fyrir að lengd skiltis sé 0,75 m.

Skilti 4 (s4). Kynningarskilti við grænmetisgarð.
Gert er ráð fyrir að skiltið standi við suðurenda grænmetisgarðsins. Á skiltinu er fjallað um
grænmetisgarðinn, búskaparhætti á Teigarhorni og lítillega minnst á Gamla bæinn.
Í tillögunni er gert ráð fyrir að lengd skiltis sé 1 m.
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Skilti 5 (s5). Leiðbeiningarskilti fyrir Gamla bæinn.
Gert er ráð fyrir einföldu skilti við upphaf göngustígs að Gamla bænum (G), þar sem akfær stígur (W-B)
og göngustígur (W-C) mætast. Gert er ráð fyrir að á skiltinu muni annars vegar standa „Gamli bærinn“ og
ör sem sem vísar á gönguleið að Gamla bænum og útsýnisstað (G) og hins vegar „Þjónustumiðstöð /
Weyvadttorg“ og ör sem vísar á akfæra göngustíginn (W-B).

Skilti 6 (s6). Kynningarskilti við Gamla bæinn.
Gert er ráð fyrir að skiltið standi á útsýnisstað við norðurenda göngustígs að Gamla bæ (G-1) (sbr. kort 6
og kafla 1.4). Gert er ráð fyrir að á skiltinu verði ljósmynd af gamla bænum sem tekin var á sama stað
skiltið kemur til með að standa. Þá verður saga staðarins sögð á skiltinu.
Í tillögunni er gert ráð fyrir að breidd skiltis sé 1,7 m.

Skilti 7 (s7). Kynningarskilti við Skrautgarð.
Gert er ráð fyrir að skiltið standi við akfæran göngustíg (W-B). Gert er ráð fyrir að á skiltinu verði lýsing á
skrautgarði og fleiru sem áhugavert kanna að vera.
Skiltið er samsíða akfærum stíg (W-B) að ofanverðu (sjá kort X).
Í tillögunni er gert ráð fyrir að lengd skiltis sé 1 m.

3. BEKKIR
Gert er ráð fyrir bekkjum á fjórum stöðum – þremur á Weyvadthring (W) og einum á útsýnispalli við
Gamla bæinn (G-2).
Gert er ráð einföldum trébekkjum sem falla vel að landi og eru lítt áberandi (sjá dæmi um útlit bekkjar á
mynd 2).

Mynd 2. Dæmi um útlit bekkjar.
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Bekkur (b1). Bekkur með útsýni yfir Eyfreyjunesvík og Hjallstanga.
Bekkurinn er samsíða göngustíg (W-C) að ofanverðu, sbr. kort 2.

Bekkur (b2). Bekkur með útsýni yfir Gamlabæjarfjörur.
Bekkurinn er staðsettur ofan stígs, hornrétt á tangann sem skilur fjörurnar að, sbr. kort 4.

Bekkur (b3). Bekkur með sýn á Gamla bæinn, og útsýni yfir gamla tún, Berufjörð og Búlandstind.
Bekkurinn vísar til suðausturs yfir gamla túnið með hornrétta sjónlínu á rétt ofan Réttarfjöru, sbr. kort 6.

Bekkur (b4). Bekkur undir Teigarhornsklettum.
Bekkurinn er samsíða akfærum stíg (W-B) að ofanverðu, sbr. kort 7.

4. AFMÖRKUN SVÆÐA SEM NJÓTA SÉRSTAKRAR VERNDAR / ÖRYGGISLÍNA
Gert er ráð fyrir að svæði við klettabrúnir og fjörur niður undan þjónustumiðstöð og bæjartorfu (þ.e.
Háuklettar, Grottakofafjara, Stapafjara og Kálfsfjara verði afmarkaðar sem svæði sem njóta sérstakrar
verndar. Þá eru þessi svæði einnig afmörkuð þar sem hrunhætta er talsverð.
Gert er ráð fyrir að Réttarfjara og Réttartangi verði jafnframt afmörkuð sem svæði sem njóta sérstakrar
verndar. Til að auka á öryggi á svæðinu er sú afmörkun látin fylgja göngustíg undir klettum til varnar því
að gengið sé út á frambrún kletta.

87

Teigarhorn - deiliskipulag

88

89

Teigarhorn - deiliskipulag

90

91

Teigarhorn - deiliskipulag

VIÐAUKI II
Teigarhorn gestastofa
Hugmyndavinna 17.12.2016
Flæði / sýning / Möguleiki 2A og 2B
Ráðgjöf og samstarf: Rintala Eggertsson arkitektar
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VIÐAUKI III
Fólkvangurinn Teigarhorn. Nokkrar hugleiðingar um örnefni og búsetuminjar
Höfundur: Gunnlaugur Haraldsson þjóðhátta- og fornleifafræðingur
Dags. 12. febrúar 2017
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Inngangur
Jörðin Teigarhorn var friðlýst sem fólkvangur 15. apríl 2013 með það að markmiði „að tryggja
útivistarsvæði í fögru umhverfi þar sem gestum gefst tækifæri á að kynnast sérstakri náttúru
svæðisins og sögu jarðarinnar Teigarhorns“. Jafnhliða var endurnýjuð friðlýsing sérstaks
verndarsvæðis frá 1. desember 1975, þar sem hluti jarðarinnar og einn þekktasti fundarstaður
fjölbreytilegra geislasteina (zeólíta) í veröldinni var friðlýstur sem náttúruvætti. Með
friðlýsingunni 2013 voru mörk náttúruvættisins færð út, svo að nú nær það einnig til „gljúfurs
Búlandsár, upp fyrir Selfoss ásamt 100 m breiðu belti meðfram gljúfrinu sitt hvoru megin“.76
Fólkvangurinn er 2.010 ha að flatarmáli og þar af er heildarflatarmál náttúruvættisins 200 ha.
Mörk fólkvangsins fylgja jarðarmörkum Teigarhorns. Auk hinna einstæðu jarðmyndana og
Weywadtshúss (byggt 1880-1882) skartar svæðið fjölbreyttu náttúrufari og fjölda búsetuminja,
sem vitna um aldagróna búskaparsögu, ýmist í formi sýnilegra fornleifa, örnefna og annarra
kennileita. Skipulagning á nýtingu og verndun svæðisins hlýtur því óhjákvæmilega að byggja á
ítarlegri greiningu og kortlagningu á þeim verðmætum, – m.a. með tilliti til markaðra gönguleiða
og áninga- og útsýnisstaða, svo og annarrar umgengni um fólkvanginn. Jafnhliða úrvinnslu á
fyrirliggjandi staðháttalýsingum er þýðingarmikið að afla frekari vitneskju um náttúrufar og sögu
svæðisins sem efnivið í fjölþætt kynningarefni um fólkvanginn.

Flugsýn yfir nærsvæði Teigarhornsbæjar með nokkrum merktum örnefnum og búsetuminjum. Unnið af Andrési Skúlasyni.

76

http://www.ust.is/einstaklingar/nattura/fridlyst-svaedi/austurland/teigarhorn/; Auglýsing um friðlýsingu geislasteina í landi Teigarhorns,
Djúpavogshreppi, nr. 417 15. apríl 2013.
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Skipulag og rannsóknir
Nú stendur yfir vinna við deiliskipulag fólkvangsins, samhliða annarri uppbyggingu á svæðinu,
sem unnið hefur verið markvisst að á undanförnum árum. Til þessa dags hefur verið lögð
megináhersla á sjálft náttúruvættið og nærumhverfi Weywadtshúss í tengslum við
endurbyggingu þess. Skipulagsvinna og hönnun hefur því framar öðru beinst að stígagerð og
öðrum brýnum verkefnum á svæðinu neðan þjóðvegar, svonefndu nærsvæði bæjarins eða
bæjarsvæði. Fólkvangurinn og útivistarsvæðið utan marka þess og ofan vegar hefur því eðlilega
mætt afgangi að þessu leyti, en frá sumrinu 2015 hefur verið unnið skv. sérstakri verndar- og
stjórnunaráætlun, sem þá var gerð um fólkvanginn.77
Á undanförnum árum hafa margir lagst á eina sveif við söfnun á margbreytilegum fróðleik um
Teigarhorn, einkanlega í tengslum við endurbyggingu Weywadtshúss, sýningu á ljósmyndum
Nicoline Weywadt og Hansínu Björnsdóttur,78 skipulagsvinnu TGJ og landvörslu.79 Það
gagnasafn nær meðal annars til hinna sérstæðu jarðminja og náttúrufars, sögu Weywadtshúss og
íbúa þess, búsetuminja og annarra þátta í langri búskaparsögu jarðarinnar.
Hér verður einungis fjallað um þau gögn, sem lúta að örnefnum og menningarminjum í
fólkvanginum. Þar ber fyrst að nefna örnefnaskrá jarðarinnar, sem inniheldur um 190 örnefni.
Hún er í reynd tvískipt. Eldri hluti hennar, sem telur tæplega 70 örnefni, var skráður árið 1954
eftir frásögn Jóns Kr. Lúðvíkssonar (1883-1957), sem bjó á Teigarhorni frá 1911 til æviloka.80
Yngri hlutinn inniheldur hins vegar viðauka og athugasemdir frá hendi Kristjáns Jónssonar á
Teigarhorni (sonar Jóns) og Eyjólfs Guðjónssonar á Framnesi. Ýmsir fleiri hafa aukið við
upplýsingum um kennileiti og búsetuminjar á seinni árum, þ.á m. Ingimar Sveinsson skólastjóri
og afkomendur Weywadtshjónanna, sem kynntust búskaparháttum og aðstæðum á Teigarhorni á
síðustu öld.

Örnefni í fólkvanginum, innfærð af Andrési Skúlasyni. Örnefni og fornleifar hafa nú verið skráð á heildstæðan kortagrunn.
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Teigarhorn. Verndar- og stjórnunaráætlun. Drög febrúar 2015. Umhverfisstofnun.
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Brynja Davíðsdóttir (2013): Náttúruvættið og fólkvangurinn Teigarhorn. Landvarðarskýrsla sumarið 2013.
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Örnefnaskrá Teigarhorns. Skráð eftir Jóni Lúðvíkssyni . Örnefnasafn Stofnunar Árna Magnússonar í íslenskum fræðum .
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Í annan stað liggja fyrir tvær fornleifaskýrslur, sem unnar voru af sérfræðingum
Fornleifastofnunar Íslands að frumkvæði Djúpavogshrepps. Sú eldri er hluti af svæðisskrá
menningarminja í Djúpavogshreppi, sem tekin var saman af Sædísi Gunnarsdóttur sumarið 2004
og telur 25 minjastaði (fornleifar) í fólkvanginum.81 Yngri skýrslan var unnin af Kristborgu
Þórsdóttur og Stefáni Ólafssyni sumarið 2015 með liðveislu Andrésar Skúlasonar oddvita og
Eyjólfs Guðjónssonar, bónda á Framnesi.82 Skráin nær til 66 sýnilegra fornleifa og heimilda um
minjar, sem ekki hafa verið staðsettar með vissu innan fólkvangsins.
Gamli Teigarhornsbærinn, sem stóð norðan undir endanum
á Langakletti. (Ljósm. Nicoline Weywadt.)

Flestar minjarnar eru í heimatúninu og
nærumhverfi bæjarins neðan þjóðvegar.
Verktilhögun við fornleifaskráninguna
2015 er m.a. lýst þannig í inngangi
skýrslunnar: „Umfram skráningu á öllum
þekktum minjum innan landamerkja
Teigarhorns var heimatúnið skoðað
sérstaklega (framkvæmd svokölluð
deiliskráning), þ.e. gengið var um það
kerfisbundið í leit að fornleifum, jafnvel á
svæðum þar sem engar vísbendingar voru
um minjar.“83 Ennfremur segir á öðrum
stað:
Fornleifaskráningin á Teigarhorni var
framkvæmd með tvennum hætti, var
heimatúnið deiliskráð [...], en landið utan þess aðalskráð [...]. Sama heimilda- og
undirbúningsvinna liggur að baki báðum þessum tegundum skráningar en helsti munurinn er sá, að
við aðalskráningu er einungis gengið á alla þá staði sem vitneskja hefur fengist um úr heimildum,
við loftmyndaleit og í viðtölum við heimildamenn. Í deiliskráningu eru svæði aftur á móti
þrautgengin, jafnvel þar sem engar vísbendingar eru um að fornleifar sé að finna.84

Af þessu leiðir, að ennþá kunna að leynast einhverjar óskráðar fornleifar á svæðinu, einkum utan
heimatúns og nærsvæðisins. Má til dæmis nefna óskráðar tóftarleifar nærri gljúfurbarmi
Búlandsár að sunnanverðu, nokkru ofan við Háöldufoss og neðan við Neðstaból.85
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Sædís Gunnarsdóttir (2004). Menningarminjar í Djúpavogshreppi. Svæðisskráning. FS239-03191. Fornleifastofnun Íslands. Rvík.
Kristborg Þórsdóttir og Stefán Ólafsson (2015): Fornleifaskráning í landi Teigarhorns. Stefán Ólafsson (ritstj.). FS560-15021. Fornleifastofnun
Íslands. Rvík.
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Örnefni og búsetuminjar
Í skýrslu Fornleifastofnunar Íslands frá 2015 eru allar þekktar fornleifar í fólkvanginum
hnitsettar og innfærðar á loftmyndir. Á sama hátt hefur Andrés Skúlason kortlagt öll örnefni,
forna vegslóða og gönguleiðir í Teigarhornslandi. Hann er þaulkunnugur staðháttum og hefur á
undanförnum árum safnað saman margháttuðum upplýsingum um svæðið frá staðfróðum
mönnum. Á grundvelli þessa hefur TGJ staðsett nú nýverið öll þessi kennileiti á heildstæðan
kortagrunn, sem nýtast mun við skipulag og kynningu á fólkvanginum til frambúðar.
Eðlilega er mestur fjöldi þekktra örnefna og
búsetuminja með ströndinni og á nærsvæði bæjarins
neðan þjóðvegar, enda þjónaði sú landspilda öðru
fremur búrekstri heimabænda um aldir, bæði sjósókn
þeirra og landbúskap. Umsvifin voru þó tiltölulega
lítil á öndverðri 19. öld og til þess tíma, að Weywadt
verslunarstjóri eignaðist jörðina og hóf þar búrekstur
1869. Jörðin var upphaflega hjáleiga frá Hálsi og þótti
fremur rýr, enda einungis fjögur hundruð að fornu
mati. Óþekkt er, hvenær henni var formlega skipt úr
heimajörðinni með afmörkuðu útlandi. En með það í
huga að Hálsklerkur nytjaði sjálfur Selið á Búlandsdal
árið 1627 virðist sem þá hafi kirkjujörðin enn verið
óskipt.86 Stopul ábúð var á hjáleigunni í byrjun 19.
aldar. Þar var búið árið 1801, en síðan lá býlið í eyði
um árabil vegna sandfoks á túnið. Ekki síðar en 1835
var kotið komið í ábúð að nýju87 og í sóknarlýsingu
frá haustinu 1840 var gefin svofelld lýsing á
aðstæðum:
Þetta kot er 4 hndr. að dýrleika. Tún er þar sáralítið en
útengi nokkurt, þó er heyskapur þar lítill. Hagaganga er þar
góð, þar til hjálpar og bitþang. Svovel tún jarðarinnar sem
úthagi liggur fyrir sandfoki og hefur þess vegna mikið af
sér gengið og stundum orðið að leggjast í eyði af sömu
orsök.88
Túnakort frá 1920, unnið af Metúsalem Stefánssyni búfræðingi.

Í úttekt á jörðinni vegna fasteignamats 1916-1918 voru kostir og gallar hennar tíundaðir með
þessum hætti:
86

Kann þó að vera, að selstaðan á Búlandsdal og stakar spildur eða slægjulönd hafi verið undanskilin sem ítök kirkjustaðarins í Teigarhornslandi
við skipti Hálsjarðar, þ.á m. svokölluð Staðarmýri upp af Teigarhornsbæ, en hún „var áður í Hálslandi“, eins og sérstaklega er tekið fram í
örnefnaskrá jarðarinnar.
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Manntal á Íslandi 1801. Norður- og austuramt. Rvík 1980, s. 468-469; Manntal á Íslandi 1816, s. 99-100; ÞÍ. Rentukammersskjöl V.2.
Jarðabók Suður-Múlasýslu 1802-1804, s. 77-78; Ný jarðabók fyrir Ísland. Kaupmannahöfn [1861], s. 146; ÞÍ. Manntal 1835.
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Múlasýslur. Sýslu- og sóknalýsingar Hins íslenska bókmenntafélags 1839-1874. Rvík 2000, s. 557.
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Túnið var talið „í góðri rækt, þótt jarðvegur [væri] grunnur og sendinn“. Þrír fjórðu hlutar þess
töldust sléttir, en annað þýft. Túnstærðin var 8 dagsláttur að sögn ábúandans, Jóns Kr.
Lúðvíkssonar, en 10 dagsláttur eða 3,192 hektarar skv. skýrslu hreppstjóra. Árlegt töðufall var
um 50 hestar. Engjarnar voru „mýrarblettir til og frá um landið“ og gáfu af sér um 70 hestburði.
Beitilandið var „gott og víðlent, nærtækt og snjólétt“ og fjörubeit góð. Mótak var „allgott“, en
skógur enginn. „Grjót nærtækt til steypu.“ Helstu hlunnindi voru trjáreki og nokkur silungsveiði,
en útræði var „slæmt“. Aðrir ókostir jarðarinnar voru „mikill ágangur fénaðar, sandfok á tún“ og
flæðihætta.
Mannvirki á jörðinni, önnur en íbúðar- og peningshús, voru túngirðing „úr torfi og grjóti og
gaddavír 659 m“. Um bithaga var 1695 m girðing úr gaddavír á tréstaurum. Eins var 1308
fermetra sáðreitur, en skv. túnakorti 1920 mældist túnið 2,4 hektarar og kálgarðar 558
fermetrar.89

Samsett mynd, þar sem túnakortið frá 1920 er fellt að nýlegri loftmynd af nærsvæði Teigarhornsbæjarins. Unnið af Sævari Þór
Halldórssyni, landverði og staðarhaldara fólkvangsins.

89

ÞÍ. Fasteignamat 1916-1918. Undirmat:Múlasýsla suður I, s. 395; ÞÍ. Túnakort 1920.
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Búsetuminjar á útivistarsvæði
Nú þegar hefur verið lögð mikil vinna í deiliskipulag á bæjarsvæði fólkvangsins, sem mótað
hefur verið í helstu grundvallaratriðum. Næsta skref er að beina sjónum að skipulagi
útivistarsvæðisins og greina hina fjölþættu
möguleika þess til útivistar og afþreyingar fyrir
almenning og sem áfangastað fyrir ferðafólk. Þar
eru ýmsar menningarminjar og þjóðsagnaörnefni,
sem vert er vekja sérstaka athygli á og miðla um
fræðslu til gestkomandi til að dýpka upplifun
þeirra á staðháttum og búsetulandslagi svæðisins.
Nokkur þessara kennileita skulu hér nefnd:
Horft til Búlandstinds úr austurátt. (Ljósm. Andrés Skúlason.)

Búlandstindur er meðal formfegurstu fjalla landsins og rís hæst þeirra, sem standa við sjó (1069
m). Fjallið setur kraftmikinn svip á umhverfið og hefur ásýnd réttlaga pýramída, þegar horft er til
þess úr austurátt. Það er myndað úr fjölmörgum nær láréttum hraunlögum með þunnum setlögum
á milli, sem eru um átta milljón ára gömul. Þau liggja milli Breiðdalseldstöðvar, norðan við
fjallið, og Álftafjarðareldstöðvar, sem er sunnan við það. Fjallsmyndin er mótuð af skriðjöklum
ísaldar, sem skófu geilar og hvilftir í jarðlagastabbann, en smærri jöklar og frostveðrun lögðu
síðan til fínni drætti í núverandi ásýnd fjallsins.90
Búlandstindur, ásamt náttúruvættinu og ey adtshúsinu, er helsta djásn og aðdráttarafl
fólkvangsins. Af þeirri ástæðu hljóta jarðsaga fjallsins, sagnir því tengdar og meint kynngimagn
þess að skipa veglegan sess í allri kynningu á fólkvanginum. Víða um heim hefur mannfólkið
lagt átrúnað á fjöll frá örófi alda, tileinkað þeim guðlega eiginleika og talið þau heimkynni
landvætta. Ljóst er, að sú tilhneiging hefur verið afar ríkur þáttur í þjóðtrú Íslendinga fyrr á
öldum, ásamt trúnni á álfa og huldufólk. Einkum hefur dulspakt fólk verið meðvitað um þessa
orku og notið áhrifa hennar. Í þeim hópi var dulskyggnikonan Erla Stefánsdóttir (1935-2015).
Hún skynjaði og skilgreindi Búlandstind sem eina af fjórum meginorkustöðvum Íslands, en að
hennar sögn eru hinar stöðvarnar Snæfellsjökull, Kaldbakur
við Eyjafjörð og Mýrdalsjökull. Frá þessum fjöllum stafar
mikið ljós að sögn Erlu, sem áleit þau nokkurs konar
landvætti.91 Taldi hún Búlandstind vera „meginkraftstöð
Austurlands“ og búa yfir ótrúlega mikilli orku, langt umfram
önnur fjöll austanlands.92
Rammlega skorðaður járnfleinn efst á toppi Búlandstinds. (Ljósm. Andrés Skúlason.)
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Gönguleiðum á fjallið neðan úr Búlandsdal er lýst af Hjörleifi Guttormssyni náttúrufræðingi í
Árbók Ferðafélags Íslands 2002:
Búlandstindur gleður augað nánast hvaðan sem á hann er litið, en freistandi er líka að ganga á
fjallið og njóta þaðan útsýnis. Auðveldust er uppganga sunnan að og rétt að ætla til ferðar ekki
minna en hálfan dag í góðu veðri. Gott er að ganga frá þjóðvegi innan við brú á Búlandsá, upp úr
Klifum innan við ána og um Sel að aurkeilu neðan Stóruskriðugils. Einnig liggur jeppaslóð frá
þjóðvegi utan við ána og inn undir vatnsból á Búlandsdal. Þaðan er best að leggja þvert á fjallið upp
Grenishnausa og gróna hlíð í fyrstu og þræða síðan upp hjalla og klettabelti. Ofan við mitt fjall er
komið að þykku hraunlagi sem myndar hamra og annað ámóta klettahaft er nokkru ofar. Gengnar
eru rákir upp um þessa kletta og eftir það er greið leið að fjallstindinum sem er mjór klettaröðull,
10-12 m hár, og efst aðeins 1-2 m á breidd. Á hátindinum getur verið erfitt að fóta sig, en þó reyna
það fullhugar.93

Vegslóði sá, sem liggur inn dalinn og sunnan við Búlandsá, endar við göngubrú yfir ána, þar sem
lagt er upp í göngu á fjallið. Ofan við brúna eru Stóraskriða og Stóruskriðugil, en síðan
Grenishnausar og Urðarhjallar utar og ofar í fjallinu. Að sögn Hjörleifs var stikuð gönguleið á
Búlandstind neðan úr Búlandsdal sumarið 2001, og sumarið 2016 hnitsetti og merkti Bryndís
Skúladóttir landvörður gönguleið á fjallið upp frá brúnni með aðstoð Sævars Þórs Halldórssonar
staðarhaldara.
Göngur á Búlandstind voru fátíðar fyrir miðja síðustu öld og mun Jón Stefánsson (1891-1941),
skólastjóri á Djúpavogi, hafa verið meðal fyrstu manna til að klífa tindinn á árunum 1917-1924,
meðan hann var bóndi á Hálsi. Þótti honum hátindur fjallsins lýti á því „og brá á það ráð að hlaða
vörðu til þess að gera tindinn hæfilega hvassan“. Hleðsluefnið sótti hann í klettana fyrir neðan og
setti hæfilega hellu efst á vörðutoppinn „svo að hver sá, er þess fýsti, gæti staðið á höfði uppi á
honum og aukið þannig á tign fjallsins. Auk
þess kom hann fyrir í vörðunni flösku af
dönsku ákavíti og skrifuðum fyrirmælum á þá
lund að hver sá, er stæði á höfði á hellunni,
ætti rétt á sopa úr flöskunni [...]“. Þessu
tiltæki Jóns lýsti sonur hans, Stefán
fréttamaður (1923-1990), á bráðskemmtilegan
hátt í bókinni Að breyta fjalli, svo og
sameiginlegri för þeirra feðga á fjallið nokkru
fyrir 1940.94 Sú frásögn mætti vera
skyldulesning allra þeirra, er leggja leið sína á
Búlandstind.
Búlandstindur og Goðaborg. (Ljósm. Andrés Skúlason.)
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Hjörleifur Guttormsson (2002): „Austfirðir frá Álftafirði til Fáskrúðsfjarðar.“ Árbók Ferðafélags Íslands 2002. Rvík, s. 113-114.
Stefán Jónsson (1987): Að breyta fjalli. Rvík, s. 192-199.
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Goðaborg er breiður og flatur hamrastallur austan undir Búlandstindi, talsvert neðan við sjálfan
tindinn (í um 700 m hæð), og að nokkru aðskilinn frá honum af Goðaborgargili, sem skerst inn í
klettastálið. Stallurinn er sléttur og hrjóstrugur að ofan, líkastur manngerðu og steinlögðu gólfi.
Nafnið á sér efalaust rætur í heiðnum sið og vitnar um fornan átrúnað fólks á goðmegn fjallsins.
Slík fjallatrú virðist hafa verið einkar útbreidd á
Austurlandi, því að þar bera áberandi fleiri fjöll og
tindar goðanöfn en í öðrum landshlutum. Þekktar eru
15 Goðaborgir í fjórðungnum, þrír Goðatindar og eitt
Goðafjall, auk annarra fjalla með goðkenndum
heitum.95
Flötin uppi á Goðaborg er líkust manngerðu og hellulögðu gólfi. (Ljósm.
Andrés Skúlason.)

Fyrstur til að vekja máls á þessari flóru goðaörnefna austanlands var Sigfús Sigfússon
þjóðsagnasafnari (1932),96 en á eftir fylgdu Breiðdælingurinn dr. Stefán Einarsson prófessor
(1967)97 og Helgi Hallgrímsson náttúrufræðingur (2003)98 með fræðilegum ritsmíðum. Helstu
sérkenni hinnar goðkenndu fjallatrúar Austfirðinga dró Helgi saman í þessa lýsingu:
Oft fylgir sú saga þessum fjöllum, að heiðnir menn hafi dýrkað goðin uppi á þeim, og að þar hafi
jafnvel staðið heiðin hof. Þegar landið var kristnað áttu þeir heiðnu að hafa „slegið huldu“ yfir
hofin svo mönnum sýndust þau aðeins vera klettar. Þau gátu samt orðið sýnileg við sérstakar
aðstæður. Voru það vanalega smalar er villtust í þoku, sem urðu vitni að því, og höfðu stundum
með sér sönnunargögn, svo sem lykla og hringa, jafnvel fjársjóði. Þegar fleiri fóru að leita sást hins
vegar aldrei neitt nema klettur.99

Um Goðaborgina í Hálsþinghá skráði Sigfús Sigfússon gamalt þjóðsagnaminni, þar sem greint
var frá fórnarathöfnum heiðinna manna. Lýsing á vatnsbóli uppi á borginni bendir þó ekki til
þess að mönnum hafi verið tíðförult þangað eftir að meint hof var þar aflagt:
Goðaborg heitir líka hamrastallur hátt uppi í hinu fagra
fjalli [...]. Stallur þessi er norðaustan í fjallinu, fyrir ofan
það mitt, og er sagður breiður og sléttur ofan. Bratt og
harðsótt er upp þangað. Sumir segja vatn þar uppi nálægt,
er þvegin hafi verið í innyfli þeirra dýra, sem þar var
fórnað goðunum til árs og friðar. Vestan af Ströndinni, yfir
fjörðinn, er stallur þessi tilsýndar sem framrétt altari úr
fjallinu.
Horft af Búlandstindi yfir Goðaborg. Fyrir neðan sést gljúfur Búlandsár.
(Ljósmynd Andrés Skúlason.)
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Grónar húsatóftir á Selinu. (Ljósm. Andrés Skúlason.)

Sel - Búland. Heimildir eru um að býlið Búland hafi verið
á Búlandsdal til forna, en um það er ekki önnur vitneskja
en nafnið eitt.100 Líklegast er þó, að bæjarstæðið hafi verið
í mynni dalsins, ofarlega í allstóru graslendi austan
Búlandsár, þar sem síðar var selstæði frá Hálsi, svonefnt
Sel. „Fellur bæði nafn dalsins og tindsins uppi yfir vel að
þeirri hugmynd sem og örnefnið Dagmálamýri utan
Búlandsár sem eyktamark frá býli þarna. Hrossamýrar
innst á Búlandsdal benda og til býlis ekki víðs fjarri.“101
Rannsóknir fornleifafræðinga á staðnum hafa einnig sýnt,
að nokkur „byggingarstig eru sýnileg í selinu og ekki
útilokað að minjar um fornbýlið Búland leynist þar undir
sverði“.102
Selstöðu á Búlandsdal getur fyrst í tengslum við svonefnt
Tyrkjarán sumarið 1627, er alsírskir sjóræningjar gerðu strandhögg á Austfjörðum. Föstudaginn
6. júlí sigldu þeir á tveimur skipum inn á Berufjörð og vörpuðu akkerum undan Berunesi. Þaðan
reru þeir á þremur bátum suður yfir fjörðinn, og eftir að hafa farið ránshendi um verslunarstaðinn
á Djúpavogi og bæinn á Búlandsnesi lögðu þeir leið sína inn með Hamarsfirði að prestssetrinu
Hálsi:
En þar fundu þeir engan heima á staðnum, því að presturinn, séra Jón Þorvarðarson, var í seli,
ásamt konu sinni, Katrínu Þorláksdóttur, heimamönnum öllum og þremur mönnum frá
Hálshjáleigu. Ekki varð þetta þó fólkinu til bjargar. Ræningjarnir fundu selið og komu þar að
fólkinu óvöru, svo að enginn komst undan nema einn piltur, Jón Ásgrímsson. Hann tók á rás, er
hann varð ófriðarins var, og átti fótum sínum fjör að launa. Hljóp hann allt hvað af tók norður yfir
hálsa og síðan inn með öllum Berufirði. Það voru ellefu menn, sem fangaðir voru í selinu. Þennan
hóp ráku víkingarnir á undan sér í þá átt, sem pilturinn hafði leitað.103

Halldór Stefánsson (1970): „Fornbýli og eyðibýli í Múlasýslum.“ Múlaþing 5. hefti 1970, s. 186; Sveitir og jarðir í Múlaþingi III. Rvík 1976,
s. 422.
101
Hjörleifur Guttormsson (2002), s. 113.
102
Kristborg Þórsdóttir og Stefán Ólafsson (2015), s. 18.
103
Jón Helgason (1983): Tyrkjaránið. 2. útgáfa. Rvík, s. 32-33.
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Selið á Búlandsdal í forgrunni. Lengst til vinstri, upp af
tóftunum, grillir í Goðsteina í fjarska, handan Búlandsár og
undir jaðri Hálsfjalls. (Ljósm. Andrés Skúlason.)

Sóknalýsing séra Jóns Bergssonar frá
haustinu 1840 er næsta ritheimild, sem
þekkt er um Selið, en þar segir eftirfarandi:
„Á Búlandsdal hefur og eitt sinn verið sel
frá Hálsi sem í langan tíma ei hefur brúkað
verið, hvað sem tilkemur, því þar er fallegt
selstæði, að vísu kann þar að þykja graslítið fyrir kýr.“104 Samkvæmt þessu höfðu Hálsbændur þá
ekki um „langan tíma“ nýtt sér selstöðu á dalnum og kann hún að hafa lagst af á
harðindaskeiðum 18. aldar eða í byrjun hinnar nítjándu. Minna má á, að prestssetur var aflagt á
Hálsi árið 1812, er þáverandi prestur flosnaði upp, og fjórum árum síðar var sóknin lögð undir
Hofssókn.105
Gamalt þjóðsagnaminni, sem enn lifir meðal afkomenda Hans
Jónatans og Katrínar Antoníusardóttur, bendir þó til þess að
Selið hafi verið í notkun fram um 1820, en þau giftu sig það ár:
Til er lítil falleg þjóðsaga á Djúpavogi um það hvernig Hans Jónatan
náði í konuna sína, selstúlkuna Katrínu Antoníusdóttur frá Hálsi. Hans
Jónatan og annar verslunarstarfsmaður fengu sér gönguferð inn á
Búlandsdal einn fagran sunnudag að sumarlagi, en selið frá Hálsi var á
Búlandsdal austan ár og sér enn móta fyrir rústum þess. Þeir hittu tvær
ungar stúlkur í selinu. Þeir dvöldu þar lengi dags og komu trúlofaðir til
baka. Ég hef heyrt þá sögu að þegar Hans Jónatan kom inn á
Búlandsdal hafi Katrínu þótt slæmt að hún var í ósamstæðum sokkum.
Annar var mórauður, hinn sauðsvartur.106
Selfoss er í Búlandsá, beint neðan við Selið. (Ljósm. Andrés Skúlason.)

Talsverð tóftaþyrping er á Selinu og var staðháttum þannig lýst
af Kristborgu Þórsdóttur og Stefáni Ólafssyni, sem mældu upp og skráðu fornleifar þar sumarið
2015:
Selstæðið er allstórt og grasi gróið. Það virðist hafa verið sléttað að miklu leyti en í jöðrum þess er
það orðið þýft. Lækjargil eru austan og vestan við selið og Búlandsá rennur í alldjúpu gili sunnan
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Múlasýslur. Sýslu- og sóknalýsingar Hins íslenska bókmenntafélags 1839-1874. Rvík 2000, s. 558.
Sveitir og jarðir í Múlaþingi III, s. 433.
106
Gísli Pálsson (2009): „Hans Jónatan: Karabískur þræll gerist íslenskur bóndi.“ Lesbók Morgunblaðsins 7. mars 2009, s. 7 (sögn Önnu Maríu
Sveinsdóttur, afkomanda Katrínar og Hans Jónatans).
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við það en dýpkar verulega neðan við Selfoss. Utan við selstæðið er mjög grýtt og þar er mosa- og
lynggróður. Á selstæðinu eru þrjár tóftir á svæði sem er 60×55 m stórt [...].107

Tóftunum er skilmerkilega lýst í skýrslu fornleifafræðinganna,
en engar tilgátur settar fram um aldur og hlutverk þeirra hverrar
um sig. Viðdvöl á Selinu ætti þó að vera fýsilegur kostur fyrir
gesti fólkvangsins og kalla fram margvíslegar hugrenningar hjá
þeim um liðna tíð á þessum slóðum: Um lífskjör þeirra sem
bjuggu þar líklega á fyrstu öldum meðan fornbýlið Búland var
setið, um ránsför sjóræningjanna 1627 og örlög þeirra sem þá
voru fangaðir, um sumardvalir vinnuhjúa við heyöflun og
mjólkurúrvinnslu meðan haft var á seli, og síðast en síst
tilhugalíf Katrínar og Hans Jónatans þá dagstund, sem hann áði
á Selinu.
Tóftir Selsins á Búlandsdal. Uppdrátturinn sýnir hólfaskipan og afstöðu tveggja tófta.
(Kristborg Þórsdóttir og Stefán Ólafsson (2015), s. 17.)

Fjárrétt. Um 180 metra innan við Selið er gömul og grjóthlaðin fjárrétt. Hún stendur í jaðri
aurkeilu frá Selgili, sunnan undir brekkurótum Búlandstinds. Réttin var notuð til sumarrúnings
fyrrum, en umhverfi hennar, byggingu og lögun er þannig lýst í fornleifaskýrslu Kristborgar
Þórsdóttur og Stefáns Ólafssonar frá 2015:
Réttin er á svæði sem hallar suð-suðaustur og er það víða mjög mýrlent og blautt. Það einkennist af
litlum klapparholtum og sunnan og neðan undan brekkunni, sem réttin stendur í, rennur Búlandsáin
í nokkuð djúpu gljúfri. Réttin er 21×15 m að stærð og snýr norðvestur-suðaustur. Hún er
grjóthlaðin og eru hleðslurnar á milli
jarðfasts stórgrýtis sem notast hefur verið við
til vinnusparnaðar við hleðslustörfin. Réttin
er tvískipt. Nyrðra hólfið er 10×4 m að
innanmáli en það syðra um 10×8 m. Op er á
milli hólfanna á suðvestur langhlið og einnig
er op á réttinni austast á suðurgaflinum.
Hæðin á vegghleðslunni er um 130 cm og má
telja 5-6 umför, en breidd veggja er nokkuð
misjöfn eða frá 50-150 cm.108
Horf yfir fjárréttina úr suðaustri. (Ljósm. Andrés
Skúlason.)

107
108

Kristborg Þórsdóttir og Stefán Ólafsson (2015), s. 17.
Sama heimild, s. 18-19.
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Goðsteinar, öðru nafni Þrímenningar, eru þrír jarðfastir steinar eða drangar á merkjum Háls og
Teigarhorns í mynni Búlandsdals, þar sem landamerki jarðanna hætta að fylgja Búlandsánni í
árkróknum. Steinarnir standa á melbungu nærri austurbakka árinnar, þar sem hún þverbeygir til
norðurs, en norðan við melinn er Dagmálamýri, fornt eyktamark frá Selinu. Austur af steinunum
er Goðsteinsmýri og Goðsteinsmýrarskot, sem er lítill kriki í suðurjaðri mýrarinnar undir
Bringum.
Engar þjóðsagnir hafa geymst um
Goðsteina, en nafnið kallast á við
Goðaborgina í fjallinu. Annars þjóna
steinarnir sem lýritti, því að frá þeim
fylgja landamerkin beinni línu, sem
dregin er um vörður út í Hálsamót.109
Goðsteinar (Þrímenningar), Búlandstindur í baksýn.
(Ljósm. Andrés Skúlason.)

Sú tilgáta hefur verið sett fram, að Goðsteinar séu hugsanlega hluti af langri og samfelldri
steinaröð, jafnvel ævafornri manngerðri steinsetningu, sem liggur í beinni línu vestan frá þremur
steinum í fjárréttinni á Austurdal, um Selið, Goðsteina handan ár og nafnlausan stórstein á
Bringum, allt austur að Dvergasteini, sem er ferkantaður og stakur steindrangi uppi á Hálsinum
milli Nautalágar og Hálsagils, nokkuð
fyrir utan Djúpabotn og ofan YtriFolaldakamb.110 Virðist raunar sem
steinninn sé af bergtegund, sem ekki er
finnanleg í nánasta umhverfi, svo að
væntanlega hefur hann borist á þessar
slóðir sem farangur skriðjökuls undir lok
ísaldar.
Horft í austur innan frá Selinu á Austurdal út yfir
Goðsteina, sem eru á melnum, næst til hægri, nafnlausan
stein á Bringum og út að Dvergasteini. (Ljósm. Hjörleifur
Guttormsson – Árbók FÍ 2002, s. 114.)

Þessi steinaröð kann hæglega að vera lengri en hér er lýst, til sín hvorrar áttar. Væri því þarflegt
rannsóknarefni að aðgæta það nánar. Í þessu samhengi er litið til hinna frumlegu kenninga Einars
Pálssonar (1925-1996), skólastjóra og fræðimanns, um eldfornt og alþjóðlegt táknkerfi, byggt á
tölvísi Platons og Pýþagorasar, sem hann áleit að Íslendingar hefðu tileinkað sér löngu fyrir
kristnitöku og að náð hafi til staðsetningar kirkna, uppbyggingar samfélagsins, landnáms og
109

Hjörleifur Guttormsson (2002), s. 113.
Þessa tilgátu hefur Emil S. Björnsson í Grindavík sett fram, en hann er ættaður frá Teigarhorni og kunnugur staðháttum þar. Í viðtali við
skýrsluhöfund í janúar 2017 upplýsti Emil, að hann hefði fyrir mörgum árum greint Einari Pálssyni frá þessari sérkennilegu steinaröð, sem honum
þótti afar áhugaverð.
110
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skipulags byggðar í landinu. Meðal annars áleit hann Íslendinga hafa þekkt til þeirra hugmynda,
sem ríktu meðal Kelta og sjá má steingerðar í Stonehenge og mörgum slíkum minnismerkjum á
menningarsvæði þeirra. Þetta fer saman við skynjun Erlu Stefánsdóttur á „orkulínum“ (leylínum) í landinu, sem hún taldi liggja þvers og kruss milli staða og gefa frá sér mikla orku á
skurðpunktum þeirra.111
Slíkar vangaveltur um hina sérstæðu steinaröð í Teigarhornslandi, þótt ósannaðar séu, gætu í
öllu falli verið gott veganesti og áhugavert íhugunarefni fyrir gestkomandi á göngu þeirra um
fólkvanginn.112

Steinaröðin frá Fjárréttinni á Austurdal að Dvergasteini. Unnið af Andrési Skúlasyni.
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Svanhildur Konráðdóttir (1990), s. 100; Helgi Hallgrímsson (2003), s. 7.
Einar Pálsson skrifaði og gaf út fjölda bóka og fræðilegra ritsmíða um tilgátur sínar, sem hér er óþarft að tíunda og vísa til.
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Nauthúsabotnar – Halldórshjáleiga. Svonefndir Nauthúsabotnar eru inn af Reiðsundi og í
nyrðri botninum gamlar og grónar tóftir. Fast við þær lágu fornar götur með lækjarfarvegi til
suðvesturs yfir Hálsana ofan að Kambshjáleigu og allnokkru vestar er önnur gönguleið um
Nautalág ofan að Strýtu (sjá síðar). Í fornleifaskýrslu Kristborgar og Stefáns er gefin svofelld
lýsing á tóftasvæðinu:
Tóftirnar eru norðaustan undir grýttum en að nokkru
grónum hálsum, suðvestast á gróðurtorfu á milli
tveggja lækjargilja. Svæðið er nokkur þýft og þar
vex gras, mosi og lyng. Á svæðinu eru fjögur
greinanleg mannvirki, þrjár tóftir og ein gryfja [...].
Mannvirkin eru á svæði sem er um 50×30 m að stærð
og snýr vestnorðvestur – austsuðaustur.113
Innbyrðis afstaða tóftanna í Nauthúsabotnum. (Kristborg Þórsdóttir
og Stefán Ólafsson (2015), s. 26.)

Í skýrslunni er tóftunum ítarlega lýst og örnefnið Nauthúsabotnar talið „benda til þess að
nautgripir hafi verið hafðir á húsum á þessum stað“. Ennfremur segir: „Elstu minjarnar á
svæðinu virðast allfornar og er ekki útilokað að býli hafi verið á þessum stað á öldum áður.“114
Má reyndar telja nær fullvíst að svo hafi verið, enda getur þess í örnefnaskrá jarðarinnar og haft
eftir Eyjólfi Guðjónssyni á Framnesi, að „gamlar bæjarrústir og gróinn bæjarhóll“ séu í
Nauthúsabotnum. Þar er af sumum talið að verið hafi Halldórshjáleiga, sem fyrrum var byggð í
Hálslandi og fór í eyði 1757.115 Þessa grasbýlis er þó hvorki getið í örnefna- né fornleifaskrá
Teigarhorns, enda virðist sem hún hafi verið álitin tilheyra Búlandsnesi.116

Vörður og aðrar grjóthleðslur
Aðrar athyglisverðar búsetuminjar í fólkvanginum ofan þjóðvegar eru steinhlaðin mannvirki af
þrennum toga, þ.e. vörður, garðalög og refagildrur. Þótt þessar minjar séu „sögulausar“ í vissum
skilningi, eru þær hluti heildarmyndar og vitnisburðir um búskaparhætti fyrri alda, sem
mikilvægt er að staðsetja á sameiginlegum kortagrunni með öðrum fornleifum og örnefnum.
Flestar vörður í fólkvanginum munu vera landamerkjavörður eða lýritti, ásamt Grjótgarði á
merkjum Teigarhorns og Urðarteigs, eins og lýst er í örnefna- og fornleifaskrám jarðarinnar.
Mikilvægt er að viðhalda þessum mannvirkjum og jafnvel endurhlaða löskuð vörðubrot,
garðalög og refagildrur undir eftirliti og tilsjón minjavarðar. Meðal annars kæmi vel til álita að
hlaða nýja vörðu við sjóinn, neðan þjóðvegar, þar sem Prófastsgata lá fyrrum. Gönguferð eftir
landamerkjum jarðarinnar, frá Prófastsgötu í Eyfreyjunesvík upp í Hálsbrún fyrir ofan Kápugil
og þaðan inn að Goðsteinum, gæti til dæmis verið meðal áhugaverðra og þægilegra gönguleiða
um fólkvanginn.
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Kristborg Þórsdóttir og Stefán Ólafsson (2015), s. 25-26.
Sama heimild, s. 26-27.
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Halldór Stefánsson (1970): „Fornbýli og eyðibýli í Múlasýslum.“ Múlaþing 5. hefti 1970, s. 186.
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Kristborg Þórsdóttir og Stefán Ólafsson (2015), s. 28; Sveitir og jarðir í Múlaþingi III, s. 425.
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Vegir og vegslóðar í fólkvanginum.

Leiðir og grónar götur
Á loftmyndinni hér að neðan eru merktir núverandi vegslóðar um fólkvanginn ásamt
þjóðveginum, eins og hann liggur nú ofan við bæjarsvæðið. Tilfærsla á vegstæðinu þar er afar
þýðingarmikið hagsmunamál í öllu tilliti. Ennfremur kann að vera ástæða til að aðgæta
sérstaklega frágang á einstöku vegslóðum í þeim tilgangi að milda sem mest má verða sjónræn
áhrif þeirra á nánasta umhverfi. Fyrirsjáanlega munu þeir gegna áfram hlutverki sínu sem
mikilvægar samgönguleiðir um fólkvanginn, bæði sem akvegir (þjónustuvegir) og gönguleiðir.
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Gamla þjóðleiðin um Teigarhornsland lá á líkum slóðum og rauða línan sýnir. Unnið af Andrési Skúlasyni í janúar 2017.

Við skipulag og merkingu annarra gönguleiða er þýðingarmikið að hafa til hliðsjónar
framangreindar búsetuminjar, ákjósanlega útsýnisstaði og náttúruminjar, svo og fornar leiðir um
svæðið.
Ætla má að í aldaraðir hafi alfaraleiðin (þjóðleiðin) frá kaupstaðnum á Djúpavogi og inn með
Berufirði legið um Teigarhornsland utan frá merkjum móti Eyfreyjunesi, þar sem Prófastsgata
liggur fyrir botni Eyfreyjunesvíkur.117 Þar hafi gatan þverbeygt til suðausturs upp með Merkilæk
(Prófastsgötulæk) að Reiðsundi, sem er 15-20 m breitt skarð í gegnum Kambana (Langaklett).118
Þaðan lá leiðin til norðvesturs, norðan við Halldórshjáleigu og Nauthúsabotna allt inn fyrir
Folaldakamb, en sveigði síðan til norðurs, austan við Breiðumýri, og lá eftir það samsíða
Búlandsá að Kambshyl í ánni. Þar var fyrrum trébrú, sem nú er horfin, en frá henni lá leiðin inn
Sjá m.a. Kristborg Þórsdóttur og Stefán Ólafsson (2015), s. 21. „Prófastagata lá á sömu slóðum og þjóðvegurinn. Leiðin lá nærri sjó en er að
mestu að öllu leyti komin undir veg. Engin ummerki um götur á leiðinni sáust í landi Teigarhorns. Ætla má að leiðin hafi verið alfaraleið um
sveitina.“ Sögn er um, að Prófastsgata sé kennd við séra Pétur Jónsson, prófast í Berufirði, sem hafi látið hlaða upp götuna.
118
Kristborg Þórsdóttur og Stefán Ólafsson (2015), s. 27.
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með ánni að vestanverðu og síðan inn með ströndinni. Hæglega mætti byggja þar nýja brú og
samtengja þannig gönguleiðir beggja megin við árgljúfrið.
Brúarhylur í Búlandsá. Brúin lá frá kambinum yfir á stóra
steininn handan árinnar. (Ljósm. Andrés Skúlason.)

Gamla alfaraleiðin er hér gróflega mörkuð á
loftmynd, en nánari legu hennar í landslagi
þarf að gaumgæfa vel áður en hún verður
kortlögð og merkt. Þess má og geta, að frá
ofanverðri 18. öld þjónaði hún einnig sem
póstleið landpósta eftir að reglubundnar
póstferðir hófust fyrir tilstilli stjórnvalda.
Aðrar og fjölfarnar leiðir um Teigarhornsland lágu frá bæjunum við Hamarsfjörð (Hálsþorpi) og
norðaustur yfir Hálsana, en eftir þeim götum ferðaðist bæði heimafólk og ferðalangar, sem kusu
sér skemmstan veg milli Hamarsfjarðar og Berufjarðar. Vestustu leiðinni, næst Hálsfjalli, hefur
Ingimar Sveinsson skólastjóri lýst á þennan hátt:
Var oftast farið upp Hringsbrekkur innan við Háls og norður með Hálsfjallinu neðan við
svokallaðan Brattamel. Þar var gönguslóði og mótaði fyrir hleðslu í götukanti. Hver þá steina hefur
lagt veit ég ekki, en manni flýgur í hug hin haga hönd Jóns Finnbogasonar, sem víða lagði
kantsteina á þessu landshorni. Þessi gata lá síðan niður með Búlandsá og inn með Berufirði.119

Samkvæmt fornleifaskýrslu (s. 34) sjást engin ummerki lengur um þessar götur í
Teigarhornslandi né þá gönguleið, sem lá nokkru austar og upp frá Strýtu um svonefnda
Nautalág. Hún er „þröngt og grunnt gil, sem er allbratt í landi Teigarhorns til suðvesturs“ og í
því grýttur lækjarfarvegur.120 Um þessa leið sagði Ingimar Sveinsson:
Annar vegarslóði lá upp frá Hálsi og Strýtu, dálítið utar eftir svokallaðri Nautalág. Var sú leið oft
farin milli Hálsþorps og Teigarhorns, en síður ef ferðafólk ætlaði inn með Berufirði.121

Tvær aðrar leiðir lágu austar og upp frá Kambshjáleigu og Merki, eins og sjá má á korti Andrésar
Skúlasonar með áætlaðri legu þessara gönguleiða yfir Hálsana og gömlu alfaraleiðarinnar
gegnum Teigarhornsland. Segja má, að þessar fornu samgönguæðar um gömlu Hálsjörðina, milli
hjáleiganna og kirkjustaðarins, myndi eina órofa heild, sem ætti að vera kjörinn grunnur að
skipulagi gönguleiða um fólkvanginn. Þetta „leiðakerfi“ mætti síðan útvíkka með ýmsu móti og
aðlaga gönguleiðum á öllu svæðinu í landi Búlandsness austur af fólkvanginum.

119

Kristborg Þórsdóttur og Stefán Ólafsson (2015), s. 34, skv. Ingimar Sveinsson (2003): Djúpivogur. Siglt og róið um firði og eyjasund.
Djúpivogur.
120
Kristborg Þórsdóttur og Stefán Ólafsson (2015), s. 34.
121
Kristborg Þórsdóttur og Stefán Ólafsson (2015), s. 34, skv. Ingimar Sveinsson (2003): Djúpivogur. Siglt og róið um firði og eyjasund.
Djúpivogur.
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Tilgátukortið sýnir gömlu alfara- og póstleiðina (rauð lína) um Teigarhornsland frá Eyfreyjunesi inn fyrir Grjótgarð, fjórar gamlar
gönguleiðir (hvítar línur), sem fyrrum voru farnar frá Hálsþorpi yfir að Teigarhorni og áfram inn með firðinum, og gamla þjóðveginn
(svört lína) með strönd Hamarsfjarðar og Berufjarðar. Unnið af Andrési Skúlasyni í janúar 2017.

Lokaorð
Þessar hugleiðingar eru settar fram í því augnamiði að vekja athygli á þeirri miklu auðlegð, sem
fólgin er í örnefnum og búsetuminjum fólkvangsins, ásamt hverskonar sagnaefni frá fyrri tímum.
Þeim menningararfi er mikilvægt að halda sérstaklega til haga við skipulag á svæðinu og miðla á
sem fjölbreytilegastan hátt, svo að náttúra og saga verði samofin heild í huga þeirra, sem sækja
fólkvanginn heim.
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VIÐAUKI IV
Umsögn Minjastofnunar Íslands um tillögu að deiliskipulagi á Teigarhorni í Djúpavogshreppi
Dags. 9. mars 2018
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