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1 INNGANGUR 

Skýrsla þessi er unnin að beiðni Dalvíkurbyggðar, sameinaðs sveitarfélags 
Svarfaðardalshrepps, Arskógshrepps og Dalvíkur. Markmiðið með þessarri rannsókn er 
að kanna umhverfi og jarðfræði Svarfaðardalsár og Skíðadalsár, með áherslu á landbrot, 
framburð, farvegsþróun og hugsanlegar breytingar við Svarfaðardalsá sem tengst gætu 
framkvæmdum við ána á. árunum 1987 til 1988. Árið 1987 var lögð vatnsleiðsla frá 
vatnsbólum á eyrum Ytra-Hvarfs til Dalvíkur og í kjölfarið voru gerðir varnargarðar og 
fláar sem verja áttu vatnsbólin og aðliggjandi svæði fyrir landbroti. Farvegi árinnar var 
breytt frá Þverá að Réttarnefi í landi Bakka en upphaflega átti að setja ánna í einn farveg 
frá landi Ytra-Hvarfs að Grund sem átti að vera 1,6 km langur. Upphaflega stóð til að 
styttta farveginn með því að taka af bugðu við Réttarnef og veita ánni beint til norðurs, en 
horfið var frá þeirri hugmynd. Stór hluti varnargarðanna og fláanna eyðilagðist í 
vorflóðum 1988 og barst efnið út í ána. Seint á árinu 1989 voru varnargarðarnir sem eftir 
stóðu styrktir með nælonnetum. 

Ekki var samstaða í sveitinni um þessar framkvæmdir og menn efuðust um gildi þeirra. 
Röksemdir efasemdanna voru meðal annars að að landbrot hafi aukist, framburður væri 
meiri, áin hafi hlaðið mun meira efni undir sig norðan við framkvæmdarsvæðið, og 
fiskveiði hafi minnkað til muna. 

Í kjölfar framkvæmdanna var Halldóri G. Péturssyni (1989) falið að ósk 
Náttúruverndarráðs að kanna farvegsbreytingar Svarfaðardalsár frá Skakkabakka suður 
undir Tungur. Sú skýrsla var ætluð sem grunnur fyrir ákvörðunartöku um framhald 
framkvæmdanna. Árið 1998 sendi VSÓ Ráðgjöf frá sér skýrslu, að beiðni Dalvíkurbæjar, 
þar sem tekið er saman yfirlit yfir stöðu mála um tilhögun efnistöku, bakkavarna og 
áhrifum þeirra. Skýrsla VSÓ byggir á áður útgefnum skýrslum Halldórs G. Péturssonar 
(1989), Inga Rúnars Jónssonar, Sigurðar Guðjónssonar og Jóns Arnar Pálssonar (1996) og 
Freysteins Sigurðssonar (1993). 

Nokkrar loftmyndir voru notaðar til að skoða farvegsbreytingar. Þær voru skannaðar inn í 
tölvu og partur úr myndunum var stækkaður upp. Landmælingar íslands veittu leyfi fyrir 
birtingu þeirra (leyfisnúmer 218). 

2 SVARFAÐARDALSÁ OG SKÍÐADALSÁ 

Megindalur Svarfaðardals liggur norður-suður og greinist framanverður dalurinn í tvo dali 
(mynd 1). Skíðadalur er sá eystri og liggur norður-suður og Svarfaðardalur, framdalurinn, 
er sá vestari og liggur austur-vestur. Skíðadalsá rennur um Skíðadal og sameinast 
Svarfaðardalsá í megindalnum rétt norðan við Hvarfið (mynd 1). 

Svarfaðardalsá á upptök sín á hálendinu milli Skagafjarðar og Eyjafjarðar og 
heildarvatnasvið hennar, að meðtalinni Skíðadalsá, er 450 km2 (mynd 2) (Sigurjón Rist 
1990). Svarfaðardalsá er dragá, mynduð af fjölda þveráa og lækja og er áin 29 km löng 
frá upptökum til ósa. Þó nítján smájöklar séu í háfjöllum umhverfis Framdalinn (fram 
hluti Svarfaðardals) virðist sem jökulvatnið ekki hafa teljandi áhrif á rennsli árinnar. 
Skíðadalsá er stærsta vatnsfallið sem fellur í Svarfaðardalsá. Hún er blönduð drag- og 
jökulá og er vatnasvið hennar 176 km2 (Sigurjón Rist 1990). 
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Mynd 1. Kort af Svarfaðardal og Skíðadal. Farvegum Skíðadals- og Svarfaðardalsár er skipt í 
fjögur afmörkuð svæði eftir útliti og aðliggjandi umhverfi. 
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Áin er 22 km löng og á upptök sín í fjölda þveráa og smájöklum. Fleiri jöklar eru í og við 
Skíðadal en í Framdalnum, eða 29 talsins, og stærstur þeirra er Gljúfurárjökull. Á sumrin 
er verulegur hluti Skíðadalsár jökulvatn en á veturna fer minna fyrir því. Við ármótin þar 
sem Skíðadalsá og Svarfaðardalsá sameinast má því oft sjá litaskiptingu á vatninu. 

Mynd 2. Vatnasvið 
Svarfaðardalsár (að 
meðtalinni Skíðadalsá). 

Berggrunnur á vatnasviðinu er þéttur og veldur því að leysinga- og rigningarvatn nær ekki 
að hripa niður í jarðlögin heldur er afrennslið fyrst og fremst á yfirborði landsins. 
Rennslið í ánum fer því eftir veðurfari og í leysingum vaxa þær ört og flæða yfir bakka 
sína, þá aðallega í norðurhluta megindalsins. Stöku sinnum hafa árnar orðið svo miklar að 
dalurinn hefur verið eins og fjörður á milli fjallanna (Halldór G. Pétursson 1989). 

Eyrar Skíðadalsár og Svarfaðardalsá bera þess merki að árnar tvær bera fram mikinn 
framburð. Sérstaklega er þetta áberandi í Skíðadalsá og töluverð uppsöfnun efnis er allt 
norður undir Hvarfið sem er stórt berghlaup sem fallið hefur úr Hvarfshnjúki. Er talið að 
berghlaupið hafi stíflað fyrir Skíðadalsá um tíma og að grunnt stöðuvatn hafi þá myndast í 
dalnum (Ólafur Jónsson 1976, Stötter 1991). Dalbotn Framdalsins og Skíðadals hefur 
verið í svipaðri hæð fyrir þennan atburð. Þar sem Skíðadalsáin hélt áfram að bera fram 
efni hefur það safnast fyrir innan við berghlaupið og orðið til þess að eyrarnar og 
dalbotninn innan við hafa hækkað (mynd 3). Með tíð og tíma hefur áin grafið sér vel 
afmarkaðan og djúpan farveg í gegnum berghlaupið og sett efnið af sér norðan við 
Hvarfið. Skíðadalsáin rennur ekki á fastri klöpp gegnum berghlaupið, heldur grefur sig 
niður í laus jarðlög og setur af sér efnið þar sem hallaminna er. Framan við Hvarfið hefur 
myndast malarárkeila sem byggir sig til norðurs (mynd 3a). 
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2 Hæðarpunktar: 
A-C Svarfaðardalsá (megindalurinn) 
A= Skakkibakki 5m 
B= Vatnsleiðsla 15m 
C= Vatnsból 21m 

D-J Skíðadalsá 
D= Tungurétt 35m 
E= Brú við Hvarf 50m 
F= Dæliseyrar 65m 
G= Á móts við Sæluá 80m 
H= Brú við Kóngsstaði 130m 
J= Við Hverhól 200m 

K-N Svarfaðardalsá (Framdalurinn) 
K= Brú við Hreiðarsstaði 40m 
L= Eyrar rétt við Mela 50m 
M= Eyrar við Urðarétt 80 m 
N= Við Kot 200m 

t—i—i—r 
10 

1 1 I 
15 

1—i—r 
Km 

Mynd 3. Langsnið af Svarfaðardalsá og Skíðadalsá (með hæðarpunktum merktum A-N). 
Lengdin (km) var mæld eftir farvegunum. Dalbotninn í fremri Svarfaðardal er að 
meðaltali nokkrum metrum lægri en dalbotninn í Skíðadal. Áður en Hvarfið, berghlaupið, 
féll úr Hvarfshnjúki hefur dalbotninn í dölunum verið í svipaðri hæð. 

A 
Skakkibakki 

Mynd 3a. Langsnið frá Skakkabakka að Dæliseyrum (Sjá mynd 3, A-F). Árkeila byggir 
sig til norðurs úr þrengingunni við Hvarfið (berghlaup). Þegar lækkar i eyrunum bætist 
við árkeiluna sem með tíð og tíma mun byggja sig til norðurs. 
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Mölin kemur úr eyrunum innan við Hvarfið og þegar bætist í árkeiluna lækka eyrarnar. 
Með tíð og tíma mun þessi árkeila byggja sig lengra til norðurs. Það er ekki ráðlegt að 
taka efni úr árkeilunni, þar sem efnistaka gæti leitt til þess að skrið kæmist á eyrarnar 
innan við Hvarfið. Auk þess svæðið er á vatnsverndarsvæði vatnsbólanna (grannsvæði). 
Aðstæður eru allt aðrar þegar kemur að Svarfaðardalsá því hún rennur á klöpp við brú við 
Hreiðarsstaði og grefur sig ekkert niður. 

Skíðadalsá er blönduð jökul- og dragá og er mun meira vatnsfall en Svarfaðardalsá framan 
ármóta. Framburður Skíðadalsár er að hluta til kominn frá jöklum við innanverðan dalinn. 
Síðustu aldirnar hafa orðið mörg skriðuföll í dalnum og tíð snjóflóð. Skriður og snjóflóð 
hafa því einnig aukið framburð bæði í Skíðadal og Svarfaðardal fyrr á árum (Árni 
Magnússon & Páll Vídalín 1943, Ólafur Jónsson 1957). Ekki má gleyma að 
jarðvegseyðing og efnisflutningar jukust á Íslandi með tilkomu manna og grasbíta sem og 
með kólnandi veðráttu á 17. og 18. öld sem olli framgöngu jökla en þá urðu roföflin 
öflugri sem leiddi af sér að ógrónar malareyrar urðu fleiri og víðáttumeiri (Halldór G. 
Pétursson 1991, 1992). 

Í Skíðadal er áberandi hjalli að vestanverðu sem líklega er gamall dalbotn. Vegurinn 
liggur nánast á hjallanum rétt sunnan við Dæli. Hjallinn er vel gróinn og fellur vel inní 
landslagið. Að austanverðu eru engin merki um slíka hjalla og er ástæðan líklegast sú að 
áin hefur grafið sig meira niður í dalfylluna að austanverðu og hefur þar af leiðandi 
fjarlægt hjallann að austanverðu. Hjallinn bendir til þess að niðurgröftur í eldri 
setmyndanir eigi sér stað. Þetta þýðir að áin er enn að grafa sig hægt og rólega niður í 
eldri dalfyllu og hefur þar með nóg af efni. Svipaðar hjallamyndanir eru í Svarfaðardal. 

3 AÐFERÐIR 

Nokkrar vettfangsferðir voru farnar í Svarfaðardal og Skíðadal í ágúst, september og 
október 1998. Gengið var meðfram farvegum allt norður undir Sökku. Markmiðið var að 
skoða aðstæður og athuga sérstaklega hvar landbrot ætti sér stað, einnig voru tekin nokkur 
malarsýni. Auk þess voru upplýsingar um farvegi og landbrot fengnar frá ábúendum í 
sveitinni. Farvegsþróun var skoðuð með hjálp loftmynda og nokkur svæði skoðuð 
nákvæmlega, sérstaklega frá Bakka og norður undir Velli. Valdar loftmyndir voru 
skannaðar og unnið með þær í tölvu en með því móti var hægt að velja ákveðið svæði og 
stækka upp og skoða nákvæmlega þá þróun sem orðið hefur. Áður hefur farvegsþróun 
Svarfaðardalsár (1946-1988) frá ármótum norður undir Skakkabakka verið athuguð 
(Halldór G. Pétursson 1989). 

Eftirtaldar loftmyndir voru notaðar: 

USAF 11.09.1946 AM 114/1002 l/I-II 
Landm. Ísl. 1954 LÍ-2 0509 
Landm. Ísl. 09.09.1960 AMS-12864 
Landm. Ísl. 09.09.1976 E-2649 
Landm. Ísl. 27.08.1981 G-1433 
Landm. Ísl. 06.08.1985 J-1598 
Landm. Ísl. 10.08.1988 K-7989 
Landm. Ísl, 07.08.1994 N-1257 
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4 UMHVERFI 

Núverandi farvegum Svarfaðardalsár og Skíðadalsár er hægt að skipta upp í fjögur svæði 
(mynd 1). 

4.1 Skíðadalur (svæði 1) 
Svæði númer eitt nær frá Klængshóli norður undir Hvarf (myndir 1 & 4) og er stór hluti 
þess eyrar þar sem áin setur af sér efni. Syðst er algengasta kornastærðin steinar en möl 
norðar. Á þessu svæði rennur áin allstaðar í nokkrum kvíslum, nema við Hlíð þar sem 
hún rennur í einum farvegi og þar má sjá bera klöpp við árfarveginn. Rétt norðan við Hlíð 
rennur áin að meginhluta til í tveimur kvíslum og er eystri kvíslin mjög há í farvegi sínum, 
en vestari kvíslin er mun lægri. Sunnan við Másstaði eru garðar sem loka fyrir rennsli upp 
að barði sem hefur fyrr orðið fyrir ágangi árinnar. Töluverður niðurgröftur í eldri 
malarfyllur á sér stað á þessu svæði og stórir steinar eru allsráðandi, þar sem fínna efni er 
farið. Suðvestan við Másstaði em víðáttumiklar eyrar bæði grónar og ógrónar en í vexti 
flæðir áin yfir þær. Við Másstaði slengir áin sér til austurs og rennur í einum farvegi 
norður undir Sæluá. Þar eru engar nýjar eyrar, einungis gamlar grónar eyrar og bakkar 
austanmegin eru grónir. 

Mynd 4. Svæði 1, Skíðadalur. Einfaldað kort sem sýnir svæði 1, sem nær frá Klængshól norður 
undir Hvarfið. Fyrir staðsetningu vísast í mynd 1. 

Við Sæluá og til norðurs breiðir áin úr sér og kvíslast og eru eyrar víðáttumiklar og 
algengasta kornastærðin er möl, þótt eitthvað beri á steinum. Austan við Dæli eru grónar 
eyrar og liggur farvegurinn að stórum hluta að vestanverðu. Á milli Dælis og Syðra-
Hvarfs er þrenging þar sem áin rennur við Höfðatá. Eyrarnar við Hvarfið eru stórar og er 
áberandi að eyrar sem eru mitt inná þessu svæði, á milli kvíslanna, eru grónar. Síðustu 
eyrarnar í Skíðadal eru rétt ofan við brúna við Hvarfið þar sem áin rennur í skorðuðum 
farvegi gegnum berghlaupið (kafli 2). 

4.2 Fram-Svarfaðardalur (svæði 2) 
Svæðið nær frá Atlastöðum að brú við Hreiðarsstaði (myndir 1 & 5). í Framdalnum eru 
töluverðar eyrar og bakkar eru grónir, innst er kornastærðin steinar og möl en möl norðar. 
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Mynd 5. Svæði 2, fremri Svarfaðardalur. Svæðið nær frá Atlastöðum að brú við Hreiðarsstaði. 
Fyrir staðsetningu vísast í mynd 1. 

/ 

Utlit eyranna sýnir að áin hefur þvælst um nær allar eyrarnar. Frá Atlastöðum rennur 
Svarfaðardalsá í einni kvísl inn undir Skeiðsá, um 2,5 km leið. Aurkeila Skeiðsár er mikil 
og beinir hún Svarfaðardalsá meira til norðurs og hér fer áin að kvíslast. Við Skeið rennur 
áin í þrengingum, í djúpu gili, og töluvert fall er á farveginum. Þaðan rennur áin í einum 
farvegi allt að Búrfellsá. Í landi Hóls og Urða, að sunnanverðu, er töluverður niðurgröftur 
í gamlar eyrar. Frá Urðum að Tungufelli rennur áin í nokkrum kvíslum og eyrar eru 
þaktar þunnum jarðvegi. Við Tungufell sveigir áin til norðurs og rennur í einum farvegi 
að brú við Hreiðarsstaði þar sem áin rennur að hluta til á klöpp og grefur sig ekkert niður. 
Bakkar á svæði 2, í Framdalnum eru vel grónir og kvísla- og eyrasvæði er lítið samanborið 
við svæði 1 og 3. 

4.3 Svarfaðardalur, frá Dælishólum að Skakkabakka (svæði 3) 
Svæði númer þrjú nær frá norðurhluta Hvarfsins í mynni Skíðadals og frá brú við 
Hreiðarsstaði í Svarfaðardal norður undir Skakkabakka (myndir 1 & 6). 

Mynd 6. Svæði 3, frá Dælishólum að Skakkabakka. Mynd 1 sýnir staðsetningu svæðisins. 
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Svarfaðardalsá og Skíðadalsá sameinast á móts við Ytra-Hvarf en fyrr á árum runnu árnar 
sitt hvoru megin í dalnum og ármótin voru norðar (Halldór G. Pétursson 1989). Við brú 
við Hreiðarsstaði og áfram til norðurs rennur Svarfaðardalsáin að hluta til á klöpp og 
eyrarmyndun verður ekkert veruleg fyrr en við ármótin. Eyrar Skíðadalsár byrja hinsvegar 
lengra til suðurs eða rétt við Tungurétt og til norðurs kvíslast árnar allt norður undir 
Skakkabakka. Efnisgerðin er fyrst og fremst möl og hefur stór hluti eyranna verið 
ræktaður. Útlit þeirra ber greinilega með sér að árnar hafa flæmst um nær allar eyrarnar 
og farvegaskipti hafa því verið ör síðastliðin 50 ár. Sérstaklega á þetta við það svæði þar 
sem Skíðadalsá sameinast Svarfaðardalsá. Rétt norðan við ármót, að austanverðu, á 
eyrum Ytra-Hvarfs eru vatnsból Dalvíkur. Við Réttarnef, oft kallað Bakkanef, er svolítil 
svigða á farveginum sem beinir ánni meira til vesturs. Kjarninn í nefinu a.m.k 2 m 
þykkur jarðvegur. Frá Réttarnefi norður undir Skakkabakka kvíslast áin um stórt 
eyrasvæði. Greinilegt er að austurkvíslarnar eru mun vatnsmeiri en þær sem eru vestar og 
sum staðar má sjá skábrot við þær vestari (skábrot er grynning sem liggur á ská yfir á). 
Austan við golfvöll sameinast Síkið, sem er gamall farvegur Skíðadalsár, Svarfaðardalsá 
og voru ármót á þessu svæði um 1920. Við Skakkabakka er hindrun sem veldur því að áin 
þarf að sveigja skarpt til austurs en eðlilegra væri að áin rynni áfram til norðurs. 
Skakkibakki er líklega syðsti og flatasti hluti Grundarlækjaraurkeilu og ekki auðrofinn 
(Halldór G. Pétursson 1989). Við sjálfann Skakkabakka er áin lygn nema þar sem 
grjótvarnirnar eru, en þar er áin straumþung, sérstaklega við nef varnanna. Sumstaðar á 
milli varnanna eru komnir sandbunkar. Farvegur árinnar við Skakkabakka er dýpstur 
nyrst meðan áin hefur hlaðið allmiklu efni sunnan til í farveginum. 

4.4 Svarfaðardalur, frá Skakkabakka að ósum (svæði 4) 
Nyrsta svæðið, svæði fjögur, nær frá Skakkabakka að ósum árinnar (myndir 2 & 7). Ár-
og flóðsléttan er tiltölulega flöt og votlend með tjörnum og hliðarsíkjum. Áin er lygn og 
liðast í farvegi sínum og bakkar eru grónir. 

Mynd 7. Svæði 4, frá Skakkabakka að ósum. 
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Fornir farvegir sjást víða á þessu svæði allt frá Skakkabakka norður undir Tjörn og bendir 
lega þeirra til þess að áin hafi áður fyrr legið vestar. Vestan við Gröf og Brautarhól er 
gamall farvegur sem áin rann í um 1914. Lega og ásýnd hans sýnir að hann var bugðóttari 
en farvegurinn sem áin rennur í núna og bendir þetta til þess að vatnsfallið hafi verið mun 
þroskaðra og einhver afturhvörf hafi orðið. Við Velli eru síðustu eyrarnar, og hér hættir 
áin að hlaða undir sig möl og norðar er einungis um bugðueyrar að ræða. Allt norður 
undir skógarreit Hánefsstaða ber á möl í farvegi en nyrst er efnisgerðin aðallega fínefni. 
Við Helgafellshyl gætir sjávarfalla þegar stórstreymt er. 

5 LANDBROT OG BAKKAVARNIR 

5.1 Landbrot 
Landbrot veldur ábúendum í Skíðadal og Svarfaðardal töluverðum áhyggjum. í flestum 
tilfellum er um að ræða nytjaland (tún eða úthaga) eða jafnvel vegstæði sem verða fyrir 
ágangi ánna. Hagsmunir eru miklir, sérstaklega þegar áin brýtur ræktuð tún og vegstæði, 
og því eru mikil verðmæti í húfi. Landbrotið er mismikið og flestir eru á því að draga 
þurfi úr því eða jafnvel stöðva það. 

Dalbotnar Svarfaðardals og Skíðadals eru aðallega malareyrar og hafa því nánast ekkert 
viðnám gegn rofi. Á mörgum stöðum meðfram farvegi ánna mátti sjá að grunnt var á 
malarlag undir jarðvegi, oft aðeins örfáir cm. Þar sem árnar ná að grafa sig inn undir 
árbakkana og komast í malarlag gengur hratt á bakkana. 

Hér á eftir eru tíunduð þau svæði þar sem árnar brjóta land (mynd 8, svæði 1-15). 

5.1.1 Skíðadalsá (mynd 8). 
Dæli (1) Vegurinn inn Skíðadal liggur að vestanverðu í dalnum. Við Dæli liggur hluti 
hans nánast á ársléttunni þar sem áin hefur flæmst um síðustu árin og áin liggur þungt upp 
við vesturhlutann. Þar af leiðandi hafa verið töluverð vandræði með vegstæðið og það 
verið í hættu af og til. 

Syðra-Hvarf (2) Við Syðra-Hvarf hefur orðið töluvert landbrot, torfur liggja á víð og dreif 
um eyrarnar og í farvegi árinnar. Þetta landbrot byrjaði fyrst í kringum 1996 og má ætla 
að einhverjir metrar af túninu séu þegar horfnir. í ár hefur áin ekki legið eins þungt upp að 
bakkanum og síðustu ár, þar sem hún hefur verið óvenju vatnslítil. Áin nær að grafa sig í 
möl sem er undir jarðveginum sem leiðir til þess að rofið verður mun auðveldara og búast 
má við að landbrotið haldi áfram ef ekkert verði að gert. Af þeim landbrotsstöðum sem 
voru skoðaðir var þetta landbrot einna mest. 

Tungurétt, rétt sunnan við ármót (3) Áin liggur þungt upp við vesturbakkann og hefur 
myndast strengur sem skellur á bakkann. Jarðvegur og torf er um 1,5 m á þykkt, en 
þynnist er norðar dregur. Þar undir er steinar og möl. Dýpi töluvert. Landið sem áin 
brýtur á er ekki nytjaland. Landbrot er óverulegt. 

12 



Mynd 8. Landbrotssvæði. Tölustafirnir sýna þá landbrotsstaði sem lýst er í kafla 5. Grálituðu 
svæðin eru helstu eyrasvæði Skíðadals- og Svarfaðardalsár. 
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5.1.2 Svarfaðardalsá (mynd 8) 
Tungufell (4) Austan í Svarfaðardal í landi Tungufells er áin mjög straumhörð og skellur 
af miklum þunga á úthagana. Þarna brýtur áin töluvert og dýpi er mikið. Jörðin er í eyði 
en nytjuð. Í landi Tungufells liggur rafmagnslína sem liggur þvert yfir ána yfir í 
Hreiðarsstaðakot og er um 60 m frá brotstað að rafmagnsstaur. Með sama áframhaldi er 
hugsanlegt að línan verði í hættu. 

Annað rofsvæði, við bakkann, í landi Tungufells, var einnig skoðað. Fyrir um 8 árum var 
gerður þvergarður, austan megin, til að verja bakkann ágangi árinnar, en nú er áin farin að 
brjóta sér leið að bakkanum aftur, þ.e. smá kvísl. 

Vatnsból (5) Austan og sunnan við Stöðvarhús vatnsveitu Dalvíkurbyggðar, brýtur áin og 
liggur með töluverðum þunga upp við bakkann. Landbrot óverulegt. 

Bakki (6) Austan til í landi Bakka liggur áin með mikinn þunga á landið. Eitthvað 
landbrot er, en ekki afgerandi. 

Réttarnef (7) Sunnan við Réttarnef hefur myndast strengur og hefur brotnað úr bakkanum. 
Þetta hefur orðið til þess að eyrin sem nánast fyllti uppí hvilftina að sunnanverðu liggur 
ekki nær samfellt upp að nefinu og þar hefur rennsli aukist. Efnið í Réttarnefi er ekki 
auðrofið og það er að minnsta kosti 2 metrar á þykkt. 

Golfvöllur (8) Töluvert landbrot var á svæðinu rétt við suðurjaðar golfvallarins. 
Landeigendur hafa reynt að spyrna við þessari þróun með því að setja stakar grjótvarnir 
syðst við völlinn. 

Hofsá (9) Norðan við Síkið í landi Hofsár hefur tún sunnan við Stórhólma minnkað hægt 
og sígandi síðan 1981 (kafli 7) og er stór hluti þegar farinn. í dag liggur áin með þunga á 
landið og tún norðan við Síkið er í hættu. Vatnsborð árinnar við bakkann er mjög hátt og 
ef vex í ánni mun vatnið leita beint uppá túnið. Áætluð þykkt jarðvegs ofaná 
undirliggjandi malarlagi er um 70 cm. 

Skakkibakki (10) Rétt norðan við Skakkabakka, að austanverðu, hefur myndast strengur 
sem skellur á bakkann með töluverðum þunga og veldur broti. Með áframhaldandi broti 
mun áin færa sig meira til austurs og land að austanverðu gætu hugsanlega verið í hættu. 

Gröf (11) Svarfaðardalsá brýtur úr bakkanum; vestan og austan við Gröf. Hér er u.þ.b. 70 
cm þykkur jarðvegur og torf ofaná möl sem áin nær að rífa í og valda þannig undangrefti. 

Brautarhóll (12) Við Brautarhól, rétt norðan við bæinn, hefur áin brotið. Bakknef skagar 
út í ána og þar er mikill strengur. Augljóslega eru ekki mörg ár þangað til að áin fer í 
gegnum nefið. Ábúandi á Brautarhóli telur að margir metrar hafi farið síðustu árin. 

Vellir (13) Straumur (strengur) liggur þungt upp við tún Valla og dýpi þar er víðast hvar 
svo mikið að varla sést til botns. Má búast við að þetta brot haldi áfram ef ekkert verður 
gert. Þó nokkrir metrar hafi farið af túninu síðustu árin (kafli 7). 

Hánefsstaðir, skógarreitur (14) Við suðurjaðar skógarreits Hánefsstaða sem er austan við 
Svarfaðardalsá á sér stað landbrot. Hér liggur u.þ.b. 1,5 m af jarðvegi og torfi ofaná fínni 
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möl með stökum steinum. Við norðurjaðar skógarreits er áin að naga sig inní bakkann og 
bakkar eru að hrynja fram. 

Sakka (15) í landi Sökku austan við ána er landbrot, en í litlum mæli. Stakar grjótvarnir 
hafa verið settar upp sem hafa hægt á landbrotinu. 

5.2 Bakkavarnir og efnistaka samfara þeim framkvæmdum 
Bændur og ábúendur í Svarfaðardal og Skíðadal hafi reynt að verja lönd sín fyrir landbroti 
og farvegsbreytingum með misgóðum árangri. Algengast hefur verið að ýta möl úr 
farvegi uppí garða og þá oftast án rofvarna, eða þá að efni hefur verið mokað upp úr 
farvegum og flutt í burtu. Þær rofvarnir sem notaðar hafa verið eru grjót og net. Misvel 
hefur tekist með varnargarða úr möl á kvíslasvæðum en í sumum tilvikum hafa þeir reynst 
mjög vel. Varnagarðar á kvíslasvæðum sem hafa staðið í mörg ár eru t.d. við 
Þorsteinsstaði, Göngustaðakot, Hól, Urðir, Mela, Hreiðarsstaðakot, Tungufell, Tungurétt, 
Másstaði, Ytra-Hvarf og við Sæluá (mynd 9). 

Mynd 9. Grjótvarnir og uppýttir garðar í Skíðadal og Svarfaðardal. 
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Flestir af þessum görðum liggja upp við farveginn. Garðarnir við Tungurétt, Másstaði og 
Ytra-Hvarf eru í hæfilegri fjarlægð frá farveginum og gefa ánni eðlilegt flóðfar. Nokkrir 
garðar við Dæli og Bakka hafa rofnað og eyðilagst og það má gróflega ætla að um 1/3 
garðanna við Bakka standi enn. 

Umfang garða og fláa hefur verið mismunandi eftir aðstæðum og sömuleiðis efnisþörfin. 
í töflu 1 eru settar fram tölur fyrir það efnismagn sem ýtt hefur verið uppí garða á hinum 
ýmsu stöðum við árnar. Tölurnar eru fengnar frá verktaka sem vann við framkvæmdirnar 
og hafa verður í huga að þær eru grófar en gefa samt ákveðna hugmynd. 

Staðsetning magn í m3 

Tungufell 4- 6.000 m3 

Göngustaðakot 8-10.000 m3 

Þorsteinsstaðir 10-12.000 m3 

Hreiðarstaðarkot 12-15.000 m3 

Urðir 15-18.000 m3 

Dæli 20-25.000 m3 

Hóll 20-30.000 m3 

Bakki 50-60.000 m3 

Tafla 1. Efnismagn. Grófleg áætlun yfir efnismagn 
sem ýtt hefur verið í garða og fláa í Svarfaðardal og 
Skíðadal (Samkvæmt munnlegum upplýsingum frá 
Stefáni Árnasyni 1998). 

Grjótvarnir hafa verið settar upp á nokkrum stöðum (mynd 9) og hafa þær í öllum 
tilfellum reynst vel. Veglegasta og stærsta grjótvörnin er við Skakkabakka. Þar hafa verið 
settir upp stýrigarðar og liggja þeir meðfram öllum bakkanum. Minni og stakar 
grjótvarnir eru við Másstaði, golfvöllinn, Dæli, Hreiðarsstaðakot, Velli og Sökku. Grjót 
hefur reynst besta rofvörnin en vandinn er hinsvegar sá að engar grjótnámur eru á 
svæðinu. Eitthvað grjót hefur reyndar verið tekið við Þverá ofan við Steindyr og við 
Dælishóla. 

Efnistaka samfara vörnum þarf ekki að hafa miklar breytingar í för með sér ef vel er að 
staðið og í raun og veru er efnistaka samfara vörnum tímabundin lausn. Í flestum 
tilfellum er efni tekið úr eyrum og á meðan framkvæmdum stendur þarf oft að loka fyrir 
einhverja kvísl. Það er einnig algengt að moka efni beint uppúr farvegum ef botnhækkun 
eykur hættuna á að áin fari yfir ræktuð tún og komist í gamla flóðfarvegi. Með þessu er 
hægt að stýra ánni í einum farvegi. Í nánast öllum tilfellum standa þessar framkvæmdir 
yfir þegar lítið er í ánni. Það er ekki hægt að neita því að mikil og stöðug efnistaka þ.e. 
einhverja tugþúsunda rúmmetra getur valdið auknu botnskriði, botnhækkun neðan við 
framkvæmdarstað og þar með aukið flóðhættu og fyllingu á hyljum. 

6 FARVEGSÞRÓUN 

Í þessum kafla eru þrjú svæði skoðuð sérstaklega; 1) Bakkasvæðið, 2) golfvallarsvæðið og 
nánasta umhverfi og 3) Skakkibakki að Völlum. 

Markmiðið er að athuga breytingar á svæðinu og athuga hvaða breytingar hafi átt sér stað 
eftir framkvæmdirnar við Bakka. Framkvæmdirnar við Bakka hófust í september 1987 
(fyrsta lota) og seinni lota hófst snemma árs 1988. 
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Allt frá því að framkvæmdir byrjuðu og lauk og hluti varnargarða brast hafa margir 
ábúendur talið að framburður norður eftir ánni hafi aukist og segja það beinar afleiðingar 
framkvæmdanna sem og að landbrot hafi aukist. 

6.1 Þróun farvega 
Til að hægt sé að átta sig á hvaða og hvort breytingar hafi átt sér stað eftir 
framkvæmdirnar við Bakkasvæðið, er samanburður á loftmyndum milli ára nauðsynlegur. 
Átta ár voru valin til athugunar; 1946, 1954, 1960, 1981,1985, 1988 og 1994. Ekki eru öll 
árin sýnd fyrir hvert svæði þar sem breytingar voru stundum litlar milli ára. 

6.1.1 Bakkasvæðið 
Við Bakkasvæðið hefur Svarfaðardalsá legið upp að bökkunum að vestanverðu og étið úr 
þeim. 

/ 

Arið 1946 (mynd 10) liggur aðalkvíslin alveg upp við bakkann að norðvestanverðu. 
Sunnan við Réttarnef eru þrjár meginkvíslar og til norðurs heldur farvegurinn sig í einni 
kvísl. 
• 

Atta árum seinna, árið 1954 (mynd 11) hefur farvegurinn flutt sig til austurs frá bakkanum 
og þar hefur myndast stór eyri. Áin liggur með miklum þunga beint á Réttarnefið sunnan 
til og hefur brotið eitthvert land og hvilftin hefur stækkað frá árinu 1946. 

Árið 1981 (mynd 12) hefur rennslið beinst aftur upp að bakkanum að vestanverðu. 
Aðstæður eru mjög svipaðar og árið 1946 nema að bæst hefur við nefið að norðanverðu, 
þ.e. eyrarmyndun, og þunginn er meiri upp við bakkann. Rennsli er aftur komið í hvilftina 
sunnan við Réttarnef. Til norðurs heldur farvegurinn sig í einni aðalkvísl en greina má 
smærri kvíslar. 

Árið 1985 (mynd 13) bugðast farvegurinn mun meira og færri kvíslar eru sunnan við 
Réttarnef. í stað þess að renna inní hvilftina við nefið hefur rennslisþunginn beinst meira 
til vesturs upp að bökkunum og liggur þar enn þyngra en áður. Áfram til norðurs er ein 
aðalkvísl. 

Loftmynd frá 1988 sýnir aðstæður á Bakkasvæðinu eftir að fyrri hluta framkvæmda lauk 
(mynd 14). Aðstæður eru ekkert ósvipaðar og árið 1946 og 1981. Hinsvegar hefur áin 
étið sig meira inn í bakkann að vestanverðu og eyrarsvæðið við sjálft nefið er orðið mun 
stærra. Þrjár meginkvíslar eru sunnan við Réttarnef og til norðurs er ein meginkvísl. 

Loftmynd frá árinu 1994 (mynd 15) er tekin sex árum eftir endaleg verklok. 
Aðalfarvegurinn sunnan við Réttarnef er nú í einni breiðri kvísl. Áin er komin frá 
bakkanum og liggur nær Réttarnefi. Upp við bakkann hefur verið búin til stór eyri sem 
teygir sig samsíða farveginum til norðurs. 

6.1.1.1 Samantekt og aðstæður haustið 1998 
Meginkvíslin hefur skipts á að liggja upp við bakkann að vestanverðu og nær Réttarnefi 
að austanverðu. Á tímabilinu 1946 til 1994 hafa breytingarnar orðið mestar á svæðinu 
sunnan við Réttarnef og við sjálft nefið. Áður voru fleiri kvíslar á þessu svæði en árið 
1994 er einungis um eina breiða aðalkvísl að ræða. 
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Réttarnef er mun minna en áður þar sem tekið var framan af nefinu meðan á 
framkvæmdum stóð. Upphaflega átti að taka farveginn beint í gegnum Réttarnef en horfið 
var frá þeirri hugmynd. Á Réttarnefi er gömul kvísl sem liggur suður norður (mynd 15). 
Ef áin étur sig inn í þessa kvísl má búast við miklum breytingum þar sem fall farvegarins 
myndi aukast og hann styttast, allt að 100 m. Þetta gæti þýtt töluverðar breytingar, t.d. 
meiri uppsöfnun af efni og breytingar á rennsli norðan Við nefið. Í vatnavöxtum leitar áin 
uppá nefið og einnig þegar ísabrot eru. Bakkar nefsins erU í reynd frekar háir og efnið 
ekki auðröfið en í vexti kemst vatn í gömlu kvíslina. Núna liggur vatnsþunginn við nefið 
sunnanvert og norðanvert. 

Um 50-60.000 m3 (tafla 1) var ýtt uppúr farveginum í framkvæmdunum við Bakka, bæði í 
fláa og garða. Má gróflega áætla að um 20.000 m3 hafi eingöngu farið í malarfláann sem 
búinn var til í hvilftina við bakkann að vestanverðu. Í vorflóðum 1988 brast hluti 
varnargarðanna og mölin úr þeim barst út í farveginn. Ekki er hægt að meta endanlega 
hversu mikið efni fór á stað í vatnavöxtunum um vorið en hinsvegar má ætla að nokkur 
þúsund rúmmetrar hafi farið á stað. Það er mjög erfitt að segja til hversu langt efnið barst 
niður ána og hvar það settist til. Mestur hefur þó flutningurinn verið á meðan vöxtur var í 
ánni og þegar hann rénaði hefur efnið sest til. Hugsanlega hefur stærsti hluti efnisins, það 
grófara, sest til við sjálfann malarflaán norðan við nefið en við það hefur hann stækkað til 
austurs. Fínna efnið hefur borist lengra norður. 

Mynd 10. Bakkasvæðið árið 1946. Aðalkvíslin liggur alveg upp við bakkann að vestanverðu. 
Stór eyri er framan við Réttarnef. Örvarnar benda á fasta punkta. „© Útgáfuréttur: 
Landmælingar Íslands". 
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Mynd 11. Bakkasvæðið árið 1954. Aðalkvíslin hefur flutt sig í austur nær Réttarnefi. Stór eyri 
hefur nú myndast upp við bakkann þar sem áin át áður úr. Til norðurs er ekki lengur ein aðalkvísl 
heldur þrjár kvíslar. Örvarnar benda á fasta punkta. ,,© Útgáfuréttur: Landmælingar Íslands". 

Baklvf 
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Bakkasvæðið 1981 10» i 

Mynd 12. Bakkasvæðið árið 1981. Aðalkvíslin hefur flutt sig til vesturs. Eyri hefur nú myndast 
upp við Réttarnef og til norðurs er ein aðalkvísl. Aðstæður nánast þær sömu og árið 1946 nema 
að hvilftin í Réttarnefi er mun stærri. Örvarnar benda á fasta punkta. ,,© Útgáfuréttur: 
Landmælingar Íslands". 
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Mynd 13. Bakkasvæðið árið 1985. Aðalkvíslin liggur enn fast upp við bakkann að vestanverðu 
og áin hefur étið meira úr suðurhluta bakkans. Ein aðalkvísl er sunnan við Réttarnef og liggur 
meira til austurs en árið 1981. Til norðurs er ein aðalkvísl með minni hliðarkvíslum. Ekkert 
rennsli er upp við hvilftina. Örvarnar benda á fasta punkta. „© Útgáfuréttur: Landmælingar 
Íslands". 

Mynd 14. Bakkasvæðið árið 1988. Myndin sýnir aðstæður á Bakkasvæðinu ári eftir að fyrri 
hluta framkvæmda lauk. Áin hefur fært sig mun nær bakkanum að vestnverðu en áður og eyrin 
framan við Réttarnef hefur stækkað töluvert. Fleiri kvíslar eru sunnan við Réttarnef og til 
norðurs er ein aðalkvísl. Vatnsleiðslan sést vel á myndinni. Örvarnar benda á fasta punkta. ,,© 
Útgáfuréttur: Landmælingar íslands". 
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Mynd 15. Bakkasvæðið árið 1994. Myndin sýnir aðstæður á Bakkasvæðinu 6 árum eftir að 
framkvæmdum lauk. Aðalfarvegurinn sunnan við Réttarnef er nú í einni breiðri aðalkvísl. Áin 
hefur verið færð frá bakkanum meira til austurs með því að búa til stóran malarfláa við bakkann 
að vestanverðu og sneiða framan af Réttarnefi. Norðan við Réttarnef liggur áin mun nær nefinu 
en áður. Örvarnar benda á fasta punkta. „© Útgáfuréttur: Landmælingar Íslands". 

6.1.2 Golfvallarsvæðið og nánasta umhverfí 
Á grónum eyrum í landi Ytra-Garðshorns er golfvöllur sem var opnaður árið 1988 (mynd 
6). Allt fram til ársins 1996 var mikil bleyta á golfvellinum og sérstaklega á braut númer 
tvö en síðastliðin tvö ár hefur brautin verið þurr. Stórar eyrar er á þessum slóðum og 
kvíslar margar. Austan við ána eru engi Bakka og tún Hofsár. Landamerki bæjanna 
liggur við Síkið sem er gamall farvegur Skíðadalsár. 

Árið 1946 (mynd 16) rennur áin í einni aðalkvísl á austurhluta svæðisins, þ.e. upp við 
Síkið og Stórhólma. 

Árið 1976 (mynd 17) hefur áin nagað sig nær núverandi golfvallarsvæði, bæði að sunnan 
og vestan, og næstum brotið sér leið inní golfvallarsíkið. Aðalfarvegurinn liggur meira í 
vesturhlutanum. 

Á loftmyndum frá árinu 1981 (mynd 18) má sjá að áin er farin að renna meira í 
austurhlutanum og kvíslar eru mun fleiri milli Stórhólma og golfvallarsvæðisins. 
Aðalkvíslarnar eru tvær á þessum tíma og er eystri kvíslin mun öflugri. Stór eyri hefur 
myndast í hvilftinni sunnan við golfvallarsvæðið, þar sem áin var áður (1976) búin að 
naga í. Beint suður af Stórhólma má sjá að svæðið er að verða fyrir ágangi árinnar. 
Kvíslin upp við túnið sunnan við hólmann hefur eflst frá árinu 1976. 
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Árið 1985 (mynd 19) eru nokkrar kvíslar, en meginkvíslin sveigir frá suðurhluta 
golfvallarsvæðisins og tekur sveig í austur upp að Stórhólma. Þunginn er farinn að færast 
austar. Vatn er í smákvíslunum upp við Síkið og tún Hofsár. Nú má sjá að byrjað er að 
brotna framan af túni Hofsár sunnan við Stórhólma. 

Árið 1988 (mynd 20) liggur aðalkvíslin liggur nánast suður-norður, án bugðna. Ekkert 
rennsli er upp við sunnanverðan golfvöllinn en þar hefur myndast mikil eyri. Við tún 
Hofsár er virk kvísl og töluvert er farið framan af túni Hofsár síðan 1985. Við Síkið 
rennur sama kvíslin eins og árið 1985, en hefur hliðrast örlítið til. 

Árið 1994 (mynd 21) er áin farin að renna aftur upp við hvilftina sunnan við 
golfvallarsvæðið og þar með eru tvær meginkvíslar. Eystri kvíslin er mun öflugri og 
liggur nær Stórhólma. Flóðvatn úr aðalkvíslinni rennur inní Síkið og mikill þungi er á 
túni Hofsár, sem hefur enn minnkað frá árinu 1988. 

6.1.2.1 Samantekt og aðstæður haustið 1998 
Nú leitar áin enn til austurs, þ.e. austurkvíslin er mjög öflug og skábrot er að myndast við 
vestari kvíslina. Þetta hefur leitt til þess að létt hefur af golfvellinum en nú er ræktað land 
Hofsár austan megin í hættu. Töluvert mikið hefur brotnað af túni Hofsár næst Síkinu og 
hefur myndast þar hvilft vegna straumþunga. Kvíslin við Síkið hefur aftur hliðrað sér til 
suðurs og er komin í sömu stöðu og árið 1985 og 1988, þ.e. í gamlan farveg. Þegar 
aðstæður voru skoðaðar í október á þessu ári mátti sjá hvernig Svarfaðardalsáin skellir sér 
fyrir og inní útrennsli Síkisins og nær þannig að trufla útrennsli þess. Það virðist alltaf 
annaðslagið vera eitthvað rennsli í þeirri kvísl. 

Allt bendir til þess að rennsli árinnar á þessu svæði leiti meira til austurs og austurfærslan 
hefur átt sér stað allt frá árinu 1981. Landbrot á tún Hofsár hefur byrjað um svipað leyti 
og frá 1988 til 1994 hefur landbrotið verið töluvert. Ef þessi þróun heldur áfram verður 
eystri kvíslin aðalfarvegurinn á næstu árum og því má búast við áframhaldandi landbroti. 
Hinsvegar gæti áin tekið upp á því að beina þunganum aftur til vesturs, enda hefur hún 
verið til skiptis í austur- og vesturhlutanum. Ástæðan fyrir túnbleytu í lægðum í landi 
Hofsár er hægt að rekja til austurfærslu árinnar og að áin streymir inní og fyrir útrennsli 
Síkisins sem hækkar grunnvatnsstöðu þess og eykur gegnumstreymi vatns til austurs undir 
túnin. 

Þegar horft er frá túni Hofsár og vestur yfir Svarfaðardalsá er greinilegt að vestari kvíslin 
stendur mun hærra en en eystri kvíslin þar sem þunginn er í dag. Engar handbærar 
sannanir eru fyrir því að meiri upphleðsla í vestari kvíslinni tengist nokkuð 
framkvæmdunum við Bakka, enda hefur áin verið í hægfara flutningi úr vestri til austurs 
allt frá árinu 1981. Hinsvegar gætu framkvæmdirnar hafa leitt til þess að botnhækkun 
varð örari. 

22 



Mynd 16. Golfvallarsvæðið og nánasta umhverfi árið 1946. Frá Bakkasvæðinu sveigir áin til 
austurs inn á svæðið. Aðalkvíslinn liggur í austurhlutanum upp við Síkið og Stórhólma í landi 
Hofsár. Örvarnar benda á fasta punkta. „© Útgáfuréttur: Landmælingar Íslands". 

Mynd 17. Golfvallarsvæðið og nánasta umhverfi árið 1976. í stað þess að renna til austurs frá 
Bakkasvæðinu hefur áin tekið á sig sveig til vesturs í átt að síkinu sem er innan núverandi 
golfvallarsvæðis. Aðalfarvegurinn hefur flust yfir í vesturhlutann og liggur upp við núverandi 
golfvallarsvæði. Örvarnar benda á fasta punkta . „© Útgáfuréttur: Landmælingar Íslands". 
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Mynd 18. Golfvallarsvæðið og nánasta umhverfi árið 1981. Svipaðar aðstæður og árið 1976 
nema að áin er einnig farin að renna meira í austurhlutanum. Kvísl upp við tún Hofsár sunnan við 
Stórhólma er öflugri og má sjá að eitthvað er byrjað að brotna framan af túninu. Örvarnar benda 
á fasta punkta. „© Útgáfuréttur: Landmælingar Íslands". 
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Mynd 19. Golfvallarsvæðið og nánasta umhverfi árið 1985. Aðstæður eru mjög svipaðar og árið 
1981. Hinsvegar eru fleiri eyrar sunnan við núverandi golfvallarsvæði. Aðalfarvegurinn á milli 
Stórhólma og núverandi golfvallarsvæðis liggur meira til austurs. „© Útgáfuréttur: Landmælingar 
Íslands". 
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Mynd 20. Golfvallarsvæðið og nánasta umhverfi árið 1988. Aðalfarvegurinn sem bugðaðist 
meira sjö árum áður er nánast í beinum farvegi mitt á milli Hofsárlands og golfvallarsvæðisins. 
Nú er ekkert rennsli við sunnanverðan völlinn og þar hefur myndast stór eyri. Rennsli við 
Stórhólma að austanverðu er lítið og kvísli upp við Síkið er orðin öflugri. Töluvert hefur farið af 
túninu sunnan við Stórhólma. Örvarnar benda á fasta punkta. „© Útgáfuréttur: Landmælingar 
Íslands". 

Mynd 21. Golfvallarsvæðið og nánasta umhverfi árið 1994. Myndin sýnir aðstæður á svæðinu 6 
árum eftir að hluti varnargarða við Bakka brustu. Aðstæður eru mjög svipaðar og árið 1981. 
Aðalfarvegir eru nú tveir og era orðnir bugðóttari. Eystri kvíslin er mun öflugri. Rennsli er aftur 
komið upp við golfvallarsvæðið að sunnanverðu. Rennsli við Stórhólma að austanverðu hefur 
aukist og rennsli er í kvíslinni upp við Síkið. Nánast ekkert hefur brotnað framan af túninu í landi 
Hofsár sunnan við Stórhólma frá árinu 1988 en örlítið hefur brotnað á því nyrst. Örvarnar benda 
á fasta punkta. „© Útgáfuréttur: Landmælingar Íslands". 
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6.1.3 Skakkabakkasvæðið norður að Völlum 
Sandburður norður af og við Skakkabakka hefur samkvæmt heimildum nokkurra ábúenda 
aukist töluvert og er framkvæmdum við Bakka kennt um. Einnig að nýjar malareyrar hafi 
myndast neðan við Velli og að árbotninn við Helgafellshyl hafi hækkað um tíma um allt 
að 70 cm og var þá um grófan sand að ræða. Ákveðið var að skoða sérstaklega svæðið 
norður að Völlum með eyrarmyndanir í huga. 

Umhverfið norðan og sunnan við Skakkabakka er talsvert ólíkt. Að sunnanverðu eru 
stórar eyrar með mörgum kvíslum og ríkjandi kornastærð er möl. Norðan við bakkann 
liðast áin um einn farveg og ríkjandi kornastærð í farveginum er mun sandríkari. Mörkin 
milli þessarra tveggja svæða hafa lítið breyst síðustu árin enda er efnið í Skakkabakka ekki 
auðrofið, auk þess sem hann hefur verið varinn með grjótvörnum. 

Árið 1954 (mynd 22) liðast farvegurinn í einni aðalkvísl frá Skakkabakka norður undir 
Velli. Vestast við Skakkabakka er ein aðalkvísl og engar eyrar eru neðan við Velli. 

Árið 1976 (mynd 23) er rennsli í nokkrum kvíslum vestast við Skakkabakka og liggur 
farvegurinn nær bakkanum vestast. Aðstæður eru mjög svipaðar og árið 1954 en 
hinsvegar er áin farin að leita meira til vesturs norðan við gamla brúarstæðið og er byrjuð 
að brjóta land. Eitthvað virðist hafa farið framan af túni Valla. 

Árið 1988 (mynd 24). Hvilftin norðan við brúarstæðið hefur stækkað mikið og stór spilda 
er horfin. Nú renna tvær kvíslar við brotstaðinn, sín hvorumegin við eyrina. Eyrin neðan 
við Velli var komin árið 1985 og engar eyrar hafa myndast eftir þann tíma fram til 1988. 

Árið 1994 (mynd 25). Rennsli er töluvert bæði í eystri og vestari kvíslinni vestan við 
Skakkabakka. Þegar þessi mynd er borin saman við myndina frá árinu 1954 (mynd 22) 
má sjá hversu mikið hefur farið af landinu norðan við brúarstæðið. Á myndinni kemur 
gamall farvegur vel í ljós, rétt norðan við brúarstæðið og brotstaðinn, sem áin nálgast 
óðfluga, en í þessum farvegi rann áin 1914. Töluverður hluti er farin framan af túninu við 
Velli og eyrin beint vestur af hefur stækkað en suðurhluti hennar hefur minnkað. 

6.1.3.1 Samantekt og aðstæður haustið 1998 
Aðstæður við sjálfan Skakkabakka hafa verið mjög svipaðar frá árinu 1954. 
Rennslisleiðir eru nokkurn veginn þær sömu nema áin er farin að kasta sér meira til 
austurs fyrir neðan Grund. Þar af leiðandi er vestari kvíslinn orðin grynnri og nú hefur 
myndast þar skábrot. Þetta segir okkur strax að áin er hætt að lemja á hvilftinni vestast 
við bakkann. Bakkarnir við Skakkabakka eru að meðaltali rétt innan við einn metri niður 
að vatnsborði. í vexti skýtur áin sér upp á bakkana og kemst í gamla flóðfarvegi. 
Aðstæður við bakkann hafa nánast ekkert breyst frá því að hann var grjótvarinn. Hann er 
það vel varinn að ólíklegt er að áin fari að finna sér nýja rennslisleið yfir bakkann, enda 
ber ekkert á neinu landbroti. Ef hinsvegar áframhaldandi botnhækkun yrði í farveginum 
gæti hún leitt til þess að áin flæddi yfir bakkann. 

Allt frá árinu 1954 hefur áin brotið töluvert land norðan við gamla brúarstæðið og hefur 
myndast þar hvilft sem nálgast óðfluga gamlan farveg þar sem áin rann um 1914. Ef 
engin breyting verður á gæti áin skotið sér inní gamla farveginn og ræst hann út og byrjað 
þannig að renna meira til vesturs. Þessi gamli farvegur stendur reyndar töluvert hærra en 
núverandi farvegur og líkurnar eru því litlar. Nú hefur bæst við eyrina í hvilftinni en 
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ennþá er eitthvert rennsli í henni. Áin er einnig farin að renna meira á austurbakkann rétt 
norðan við gamla brúarstæðið og brýtur á bökkunum. 

Af þeim loftmyndum sem voru skoðaðar er einungis ein ný eyri neðan við Velli árið 1985. 
Haustið 1998 mátti sjá myndun nýrrar eyrar norðan við þá eyri sem er fyrir en engar 
haldbærar sannanir eru fyrir því að hún sé tengd þeim görðum sem brustu við Bakka árið 
1988. Eyri vestan við tún Valla hefur minnkað í suðurhlutanum en á sama tíma hefur 
bæst við norðurhluta hennar. Eyrin hefur líklega stækkað á kostnað þeirrar sem minnkaði. 

Norðan við Skakkabakka og áfram til ósa bugðast farvegurinn og eru bugðurnar mun 
þroskaðri í norðurhluta megindalsins. Bugður vatnsfalla, eins og Svarfaðardalsár, færast 
smátt og smátt niður eftir farveginum, með því að áin rýfur ytri hlið bugðanna. Með því 
að bera saman loftmyndirnar fyrir Skakkabakkasvæðið má sjá tilhneigingu til þess. Þetta 
ferli veldur til dæmis því að brotnað hefur framan af túni Valla. Sama er að segja um 
landbrotssvæðið norðan við brúarstæðið, við Brautarhól, við skógarreit og við Sökku. 

* 

Astæðan fyrir tímabundinni uppsöfnun sands í Helgafellshyl gæti tengst Holtsánni. Rétt 
norðan við hylinn kemur Holtsáin út í Svarfaðardalsá og hefur myndast töluverð aurkeila 
út í ána. Þetta getur leitt til þess að efni sem berst norður eftir Svarfaðardalsá safnast 
tímabundið saman í hylnum þar sem árkeilan úr Holtsá girðir að hluta til fyrir streymi 
árinnar. 
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Mynd 22. Skakkibakki að Völlum árið 1954. Punktalínan norðan við brúarstæðið sýnir það 
svæði sem áin hefur brotið fram til ársins 1994 og þar hefur myndast hvilft. Örvarnar vísa á fasta 
punkta. „© Útgáfuréttur: Landmælingar Íslands". 
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Mynd 23. Skakkibakki að Völlum árið 1976. Punktalínan norðan við brúarstæðið sýnir það 
svæði sem áin hefur brotið fram til ársins 1994. Örvarnar vísa á fasta punkta, „© Útgáfuréttur: 
Landmælingar Íslands". 
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Mynd 24. Skakkibakki að Völlum árið 1988. Hér sést vel það land sem áin hefur brotið norðan 
við brúarstæðið og stór hvilft hefur myndast þar. Eyrin sem örin vísar á var komin 1985. 
Örvarnar vísa á fasta punkta. „© Útgáfuréttur: Landmælingar Íslands". 

Mynd 25. Skakkibakki að Völlum árið 1994. Partur af eyrinni neðan við Velli hefur minnkað á 
einum stað og bæst hefur við nyrsta hluta eyrinnar. Tún Valla hefur minnnkað (landbrot) 
Örvarnar vísa á fasta punkta. Punktalínurnar sýna þau svæði sem áin hefur brotið. „© 
Útgáfuréttur: Landmælingar Íslands". 
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7 NIÐURSTAÐA 

Við þekkjum hvorki þær sveiflur sem verða á eðlilegum framburði Svarfaðardalsár og 
Skíðadalsár né hversu mikið framburður þeirra eykst í vatnavöxtum. Þar af leiðandi er 
ekki hægt að greina á milli framburðar sem tengist framkvæmdunum við Bakka og 
hinsvegar eðlilegum flutningi eða efnisflutningum í vatnavöxtum. Framkvæmdirnar við 
Bakka voru á árunum 1987-1988 og garðarnir brustu vorið 1988 og síðan eru liðin 10 ár. 
Það að enn er talað um aukinn framburð í ánni áratugi seinna eykur líkurnar á að þetta sé 
eðlilegt því það er harla ólíklegt að við búum enn að efnisflutningi vegna 
framkvæmdanna. Ekki er hægt að neita þeirri staðreynd að einhver botnhækkun norðan 
við Réttarnef hafi orðið samfara því að hluti varnagarða við Bakka flaut í burtu. Hversu 
mikil sú hækkun varð og hvar það efni settist til, er ekki hægt að svara. Þó virðast þær 
breytingar sem hafa orðið við ána, þ.e. farvegsbreytingar og landbrot, að mestu leyti eiga 
sér eðlilegar og náttúrulegar orsakir. 

Þær breytingar sem orðið hafa norðan við Réttarnef tengjast náttúrulegum sveiflum í 
rennsli Svarfaðardalsár. Ain hefur kvíslast þar um viðamikið svæði og síðan 1981 hefur 
hún verið í hægfara flutningi úr vesturhlutanum yfir í austurhlutann. Þetta hefur leitt til 
þess að landbrot hefur aukist á tún Hofsár en því létt af golfvallarsvæðinu. Einnig hefur 
þetta valdið því að Svarfaðardalsá girðir að hluta til fyrir útstreymi Síkisins og hækkar 
þannig vatnið í því. Þetta verður til þess að grunnvatnsstaðan á svæðinu hækkar og veldur 
því að lægðir í túnunum blotna. Hér er ekki um endanlegan flutning að ræða heldur 
tímabundinn eins og sést best af farvegsþróuninni síðustu fimmtíu árin. Hversu lengi áin 
mun halda sér í austurhlutanum er óvíst en hún var þarna árið 1946 og átta árum seinna, 
1954, var hún komin nær núverandi golfvallarsvæði. 

Vegna landbrots eru fyrirbyggjandi aðgerðir oft nauðsynlegar, sérstaklega þegar mikil 
verðmæti eru í húfi eins og ræktuð tún eða mannvirki. Aðstæður við landbrotsstaði í 
Svarfaðardal og Skíðadal eru mismunandi og rof mismikið. Sumsstaðar væri hægt að 
moka uppúr farvegum, þar sem mikil botnhækkun er og koma þannig í veg fyrir að áin 
brjóti ræktuð tún. Annars staðar má beina rennslinu til, með því að búa til malarfláa. Á 
öðrum stöðum er eina skynsamlega lausnin að grjótverja bakka. Af malartekju úr 
farvegum getur orðið tímabundin sjónmengun, sérstaklega ef stórum malarhaugum er ýtt 
upp. Ummerki eftir slíkar framkvæmdir sjást oft um nokkurn tíma eftir að þeim lýkur, en 
þau hverfa með tímanum vegna stöðugs framburðar vatnsfallsins. 
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