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Útdráttur
Í skýrslunni eru dregnar saman fyrirliggjandi upplýsingar um jarðfræði og gróðurfar á landi í eigu Styrktar- og
líknarsjóðs Oddfellowa (StLO) í Urriðavatnsdölum í Garðabæ. Jafnframt eru dregin fram einkenni svæðisins og
sett fram mat á verndargildi þess. Í samvinnu við Garðabæ vinnur StLO nú að því að móta áherslur til framtíðar
á notkun landsins og fyrirhugað er að efla möguleika til útvistar, t.d. með því að stækka golfvöll sem fyrir hendi
er, bæta við göngu- og reiðleiðum og setja upp fræðsluskilti. Samhliða þessari vinnu er unnið að því að undirbúa
friðlýsingu svæðisins sem fólkvang.
Athugunarsvæðið er að mestu þakið hrauni sem hefur breytilega ásýnd, allt frá því að vera slétt helluhraun yfir
í úfið klumpahraun. Merkar hrauntraðir eru innan svæðisins og fjölmargir hraunhellar og skútar. Gróðurfar
svæðisins einkennist einna helst af gamburmosa með smárunnum og birkikjarri. Þó nokkuð hefur verið plantað
af trjám á svæðinu. Alaskalúpína finnst víða og eru stórar breiður suðvestan við golfvöllinn, í Urriðakotshrauni
austan við völlinn og meðfram Heiðmerkurveginum.
Verndargildi svæðisins byggist að mestu leyti á hrauninu en hraun eru fágætar jarðmyndanir og landslagsform
sem hafa hátt verndargildi á heimsvísu og eru vernduð samkvæmt íslenskum náttúruverndarlögum. Ekki er
vitað um sjaldgæfar eða friðlýstar plöntutegundir sem vaxa á svæðinu en gróður hraunsins er órjúfanlegur hluti
þess. Verði farið í framkvæmdir á svæðinu þarf að leggja áherslu á að raska hrauninu sem minnst og að vernda
og viðhalda náttúrulegu gróðurfari og yfirbragði svæðisins. Ennfremur þarf að huga að mögulega auknu álagi
vegna aukinnar útivistar á svæðinu og finna leiðir til að draga úr álagi á náttúruna vegna þess.
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1 Inngangur
Styrktar- og líknarsjóður Oddfellowa (StLO) og Garðabær vinna að því að móta áherslur til
framtíðar á notkun lands sem er í eigu sjóðsins í Urriðavatnsdölum. Landið liggur sunnan við
Urriðaholt í Garðabæ. Hluti af þeirri vinnu er að undirbúa friðlýsingu svæðisins sem fólkvang
en komið hefur fram sameiginlegur vilji beggja aðila að tryggja gott samspil útivistar og náttúruminja sem einkenna svæðið. Verkefnið er unnið í samráði við ráðgjafafyrirtækið Alta en
undirbúningur þess á rætur að rekja til níunda áratugarins (Styrktar- og líknarsjóður Oddfellowa
1988, 2015). Stefnumótuninni mun ljúka með gerð deiliskipulags fyrir svæðið og fyrirhugað
er að efla möguleika til útvistar, t.d. með því að stækka golfvöll sem fyrir hendi er, bæta við
göngu- og reiðleiðum og setja upp fræðsluskilti.
Haustið 2016 fór StLO þess á leit við Náttúrufræðistofnun Íslands að stofnunin mæti verndargildi
náttúruminja í Urriðavatnsdölum í ljósi nýrra laga um náttúruvernd og fyrirliggjandi hugmynda
um landnotkun og vernd svæðisins (Lög um náttúruvernd nr. 60/2013). Jafnframt að benda á
með hvaða hætti best er að vinna hugmyndirnar áfram svo verndun náttúruminja á svæðinu sé
tryggð til framtíðar. Í úttektinni er fyrst og fremst horft til jarðminja og gróðurfars.
2 Athugunarsvæði og öflun upplýsinga
Svæðið sem er til athugunar er í Urriðavatnsdölum og næsta nágrenni þeirra og er það um 2,5
km2 að stærð (1. mynd). Að norðanverðu afmarkast svæðið af Urriðaholti og liggja mörkin
um 2,5 km til suðausturs að Selgjá. Að austanverðu afmarkast svæðið af Vífilstaðahlíð og að
vestanverðu af Hádegisholti og Sandahlíð. Í aðalskipulagi Garðabæjar 2004–2016 er svæðið við
Urriðavatnsdali skilgreint sem útivistarsvæði og svæði til sérstakra nota (Garðabær 2007). Um
svæðið liggja göngu- og reiðstígar og þar er 18 holu golfvöllur. Svæðið er hluti af svokölluðum
Græna trefli, hugtak notað í svæðisskipulagi höfuðborgarsvæðisins, sem liggur við efri jaðar
borgarbyggðarinnar þar sem gert er ráð fyrir aðstöðu til útivistar og verndun sérstæðs landslags
og lífríkis (Samtök sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu 2015).
Athugunarsvæðið er að mestu þakið hrauni sem er verndað og samkvæmt náttúruverndarlögum
skal forðast að raska því nema brýna nauðsyn beri til (Lög um náttúruvernd nr. 60/2013). Selgjá
sem er syðst á svæðinu er hluti af náttúruvættinu Búrfell, Búrfellsgjá og eystri hluti Selgjár
(Umhverfisstofnun 2016). Náttúruvættið skarast jafnframt við Reykjanesfólkvang og innan
hans eru einnig Maríuhellar sem eru nyrst á athugunarsvæðinu.
Í skýrslunni eru dregnar saman fyrirliggjandi upplýsingar um jarðfræði og gróðurfar
athugunarsvæðisins, bæði úr gagnagrunnum Náttúrufræðistofnunar Íslands og útgefnum
heimildum. Engar eiginlegar rannsóknir fóru fram á svæðinu á jarðfræði og gróðri. Lagt er
fram mat á verndargildi svæðisins út frá lögum, fyrirliggjandi upplýsingum og eiginleikum þess.
Farið var um svæðið til að fá yfirsýn yfir fjölbreytileika þess og að kanna það út frá þeim
hugmyndum sem liggja nú fyrir varðandi skipulag svæðisins. Áhersla var lögð á að skoða þá
staði sem munu hugsanlega raskast verði af fyrirhugaðri stækkun Urriðavallar. Vettvangsferð
var farin að hausti og því voru plöntutegundir ekki skráðar í heild sinni, fremur var leitast við
að fá yfirlit yfir gróðurfar svæðisins. Helstu jarðmyndanir svæðisins voru jafnframt kannaðar
með sérstakri áherslu á hraunið.
7

1. mynd. Afmörkun svæðisins þar sem unnið er að deiliskipulagi.

Þann 14. október fóru starfsmenn Náttúrufræðistofnunar Íslands um svæðið í fylgd Ingjalds
Ásvaldssonar fulltrúa Styrktar- og líknarsjóðs Oddfellow og Halldóru Hreggviðsdóttur fulltrúa
Alta. Í ferðinni var farið yfir megináherslu í framtíðarsýn svæðisins. Starfsmenn stofnunarinnar
fóru einnig um svæðið dagana 16. og 31. október.
3 Lýsing svæðis
3.1 Jarðfræði
Jarðfræði svæðisins hefur verið ágætlega lýst áður í tengslum við fyrirhugaða notkun á svæðinu
(Árni Hjartarson og Ingibjörg Kaldal 2007). Þá eru til nákvæm jarðfræðikort af svæðinu í
mælikvarða 1:25.000 (Helgi Torfason o.fl. 1993, Skúli Víkingsson o.fl. 1995). Berggrunnur
svæðisins er annars vegar grágrýti og hins vegar nútímahraun. Sprungur og misgengi skera svæðið
sem er í jaðri sprungureinar eldstöðvakerfis Krýsuvíkur og þunnt set er víðast hvar yfir grágrýtinu.
Grágrýtið myndar berggrunn á vestari helmingi svæðisins (2. mynd). Það er jökulrofið, meðan
sprungur og misgengi skera berggrunninn. Þunnt set liggur víða yfir grágrýtinu. Grágrýtið
8
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er beltótt ólivínþóleiít, sem myndaðist á hlýskeiði ísaldar og tilheyrir tveimur myndunum.
Meirihlutinn er svokallað Breiðholtsgrágrýti en undir því norðvestast kemur Reykjavíkurgrágrýti
fram, sem er eldra. Báðar myndanir runnu sem dyngjuhraun en uppruni þeirra er óviss. Þessi
dyngjuhraun mynda berggrunn á stórum hluta höfuðborgarsvæðisins. Á athugunarsvæðinu og
í nágrenni þess er grágrýti í Vífilsstaðahlíð, Urriðaholti, Hádegisholti, Flóðahjalla, Sandahlíð,
Tjarnholti og undir mestum hluta núverandi golfvallar.
Búrfellshraun rann snemma á nútíma fyrir um 8100 árum (Guðmundur Kjartansson 1973).
Hraunið kemur úr Búrfelli, stökum gíg sem tilheyrir eldstöðvakerfi Krýsuvíkur. Einn af hraunstraumum hraunsins þekur austurhluta athugunarsvæðisins. Búrfellshraun ber nokkur mismunandi nöfn. Innan athugunarsvæðisins heitir hraunið Smyrlabúðarhraun við Selgjá og frá
Selgjá að Maríuhellum kallast það Urriðakotshraun. Utan við athugunarsvæðið ber það enn
fleiri nöfn.
Hraunið hefur breytilega ásýnd eftir svæðum. Næst upptökunum í Búrfelli er hraunið slétt
helluhraun með hrauntröðum eða hraunrásum með hellum (3. mynd). Fjær upptökunum er
það klumpahraun, en það er millistig milli helluhrauns og apalhrauns (Ingi Þ. Kúld 2005,
Þorvaldur Þórðarson 2013). Í upphafi flæða slík hraun sem helluhraun, en þegar yfirborðsskorpan
brotnar upp í fleka kallast það klumpahraun (4. mynd). Sá hluti hraunsins sem lendir innan
athugunarsvæðisins, Urriðakotshraun, er ólíkur öðrum hlutum hraunsins. Í því eru sveigðir
hryggir á yfirborði og úfnir hraukar við jaðrana (5. mynd). Við þrengslin milli Urriðaholts
og Vífilsstaðahlíðar er mikill hraunhóll, Dyngjuhóll og niður af honum eru Maríuhellar og
Vífilsstaðahraun (6. mynd).
Merkar hrauntraðir eru í helluhraununum næst upptökunum en flestar eru utan athugunarsvæðisins.
Í gjánum er talsvert um fornminjar, seljarústir og fjárskjól. Kringlóttagjá er sunnan við Búrfell
og Lambagjá við Kaldársel. Búrfellsgjá og Selgjá liggja frá Búrfelli að Urriðakotshrauni.
Þær eru í raun sama hrauntröðin, en hún skiptir um nafn við Hrafnagjá. Selgjá sem er innan
athugunarsvæðisins er slétt og breið með lágum veggjum (7. mynd). Hún hverfur á kafla þar sem
hraunrásir með hellum taka við, en kemur aftur fram á kafla við háspennulínurnar. Þar er hún
djúp og þröng áður en hún opnast og hverfur þar sem Flatahraun tekur við (8. mynd). Flatahraun
kallast mjór geiri af flötu helluhrauni sem er innan úfins hraunsins suðaustan við golfvöllinn.
Fjölmargir hraunhellar og skútar eru í Búrfellshrauni. Margir þeirra hafa nýst sem fjárhellar
og eru hleðslur við suma þeirra. Langflestir þeirra eru hraunrásarhellar sem myndast þegar
hraunrásir tæmast. Margir slíkir eru rétt norðan við enda Selgjár og kallast þeir einu nafni
Selgjárhellar (9. mynd). Maríuhellar við norðurenda Urriðakotshrauns eru einnig sömu gerðar
(Árni Hjartarson 2009).
Fjölmargar sprungur og misgengi skera athugunarsvæðið. Stefna þeirra er í langflestum tilvikum
til norðausturs. Mestu og virkustu misgengin eru skammt sunnan við athugunarsvæðið á mörkum
Selgjár og Búrfells (Jón Jónsson 1965). Þar gengur Hjallamisgengið þvert yfir hraunið ásamt
nokkrum minni misgengjum, þ.á m. Hrafnagjá og Vatnsgjá.
Þunnt eða ósamfellt veðrunarset eða jökulruðningur er á mestum hluta grágrýtisins og grettistök
sjást víða. Jökulsorfnar klappir sjást þó í holtunum í kringum athugunarsvæðið en eru óðum
að hverfa í lúpínubreiður.

9

2. mynd. Grágrýti myndar berggrunn á vesturhluta svæðisins. Það er að mestu þakið þunnu seti. Ljósm.
Kristján Jónasson, 10. október 2016.

3. mynd. Slétt yfirborð helluhrauns við Selgjárhella. Ljósm. Kristján Jónasson, 31. október 2016.
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4. mynd. Urriðakotshraun er svokallað klumpahraun, en það er eins konar uppbrotið helluhraun. Suður
af Dyngjuhól hafa myndast þrýstihryggir sem liggja í svigðum þvert á flæðistefnu hraunsins. Ljósm.
Kristján Jónasson, 31. október 2016.

5. mynd. Jaðar Urriðakotshrauns er uppbelgdur og úfinn. Ljósm. Kristján Jónasson, 14. október 2016.

11

6. mynd. Í þrengingu milli Urriðakotsholts og Vífilsstaðahlíðar rétt ofan við Maríuhella er mikill þrýstihóll
í hrauninu sem heitir Dyngjuhóll eða Hádegishóll. Ljósm. Kristján Jónasson, 14. október 2016.

7. mynd. Selgjá er breið og grunn hrauntröð sem liggur í beinu framhaldi af Búrfellsgjá. Hér er horft
suður með austurjaðri Selgjár í átt að Búrfelli. Ljósm. Kristján Jónasson, 31. október 2016.
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8. mynd. Innan við úfinn og uppbelgdan hraunjaðar meðfram suðurhluta golfvallarins er mjór geiri af
flötu helluhrauni sem kallaður er Flatahraun. Það er svo til alfarið hulið gróðri. Þar hefur verið stunduð
skógrækt og ágengar tegundir farnar að breiða úr sér. Ljósm. Kristján Jónasson, 14. október 2016.

9. mynd. Allnokkrir hraunrásarhellar eru í Búrfellshrauninu. Margir þeirra hafa nýst sem fjárhellar og
eru hleðslur við suma þeirra. Hér sjást hleðslur við einn af Selgjárhellum sem eru innan athugunarsvæðisins við norðurenda Selgjár. Ljósm. Kristján Jónasson, 31. október 2016.
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3.2 Gróður
Mjög fáar skráningar á æðplöntum voru til staðar í gagnagrunni Náttúrufræðistofnunar og
engar skráningar á mosum og fléttum. Þær tegundir sem sáust á vettvangi haustið 2016 voru í
samræmi við fyrirliggjandi skráningar æðplantna.
Golfvöllurinn liggur í jaðri hraunsins og hefur verið gengið vel frá skilum á milli vallarins og
náttúrulega gróðursins í hrauninu. Inni á vellinum sjálfum eru flákar með leifum af náttúrulegum
gróðri (10. mynd). Víða eru grös ríkjandi á mjórri rönd á mörkum vallarins og náttúrulegs
gróðurs þar sem áburðaráhrifa gætir (11. mynd).
Þegar á heildina er litið er lyngvaxinn gamburmosi einkennandi fyrir svæðið. Helstu æðplöntur
í mosanum eru sortulyng, beitilyng og krækilyng en dæmi um aðrar algengar æðplöntur eru
ljónslappi, vallhæra, bláberjalyng, krossmaðra og holtasóley, svo og ýmis grös. Birkikjarr setur
víða svip sinn á svæðið. Þar sem fyrirhugað er að stækka Urriðavöll í hrauninu norðaustan við
golfvöllinn er hraunið úfið og er vaxið gamburmosa með smárunnum og gisnu birkikjarri (12.
mynd). Hraunnibbur sem standa upp úr eru vaxnar fléttum og mosum. Suðaustan við núverandi
golfvöll er helluhraun og er það að mestu mosavaxið með lyngróðri og birkibrúskum (13.
mynd). Þegar kemur suður að Selgjá er mosaþemban orðin ríkjandi og minna er um birkikjarr
(14. mynd). Landið sem liggur hins vegar á athugunarsvæðinu vestanverðu, sunnan golfvallar,
er úfnara en helluhraunið en að sama skapi mosavaxið og þar er birkikjarr áberandi.
Víða má sjá ummerki eftir manninn innan deiliskipulagssvæðisins. Næst golfvellinum og í
nágrenni við húsnæði Skátafélagsins Vífils er svæðið nokkuð raskað, þar sem jarðvegi hefur verið
rótað upp. Alaskalúpína finnst víða og er stærstu breiðurnar að finna suðvestan við golfvöllinn
og í Urriðakotshrauni austan við völlinn og meðfram Heiðmerkurveginum (15. mynd). Stakar
plöntur og litlir afmarkaðir lúpínublettir eru til staðar hér og þar, bæði innan og utan golfvallar.
Við suðurenda vallarins vex lúpínan alveg í jaðri grasflatanna (16. mynd).
Þó nokkuð hefur verið plantað af trjám á svæðinu, aðallega furu og greni. Gamlir trjálundir
eru m.a. í lægð í þeim hluta Urriðakotshrauns sem nefnist Flatahraun, þar sem golfbrautir eru
fyrirhugaðar (17. mynd). Þar sem trén eru hvað þéttust og birta nær illa niður til jarðar hefur
botngróðurinn breyst og er orðinn grösugri (18. mynd). Trjálundir eru einnig inn á golfvellinum
sjálfum og ung tré víða í jaðri hans sem ætlað er að veita skjól er þau vaxa upp (10.-11. mynd).
Nýlega er t.d. búið að planta trjám í raskað svæði sunnan golfvallar og í nágrenni við skátahús.
Stafafura er farin að dreifa sér í þó nokkrum mæli á svæðinu og fundust víða smáar sjálfsánar
plöntur, t.d. í og við Flatahraun og á svæðinu sunnan golfvallar (19. mynd). Einnig fundust
sjálfsánar greniplöntur þó þær væru í minni mæli.

14
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10. mynd. Inni á golfvellinum eru skógarlundir og flákar með náttúrulegu gróðurfari. Ljósm. Ásrún
Elmarsdóttir, 14. október 2016.

11. mynd. Á mörkum golfvallarins og náttúrulegs gróðurs eru grös oft áberandi. Ljósm. Ásrún Elmarsdóttir,
14. október 2016.

15

12. mynd. Hraunið austan við golfvöllinn er úfið og vaxið mosa, smárunnum og birki. Ljósm. Ásrún
Elmarsdóttir, 14. október 2016.

13. mynd. Lyngvaxin mosaþemba einkennir að mestu svæðið suður af golfvellinum. Ljósm. Ásrún
Elmarsdóttir, 16. október 2016.
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14. mynd. Mosaþemba er ríkjandi í Selgjá. Ljósm. Ásrún Elmarsdóttir, 16. október 2016.

15. mynd. Alaskalúpína er í mikilli framför sunnan við golfvöllinn. Ljósm. Ásrún Elmarsdóttir, 16.
október 2016.
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16. mynd. Alaskalúpína vex í jaðri golfvallarins að sunnanverðu. Ljósm. Ásrún Elmarsdóttir, 16. október
2016.

17. mynd. Í Flatahrauni austan við golfvöllinn hafa tré verið gróðursett. Ljósm. Ásrún Elmarsdóttir,
14. október 2016.
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18. mynd. Í Flatahrauni hefur gróður breyst úr mosaþembu í grösugri gróður þar sem trjálundirnir eru
þéttastir og trén há. Ljósm. Ásrún Elmarsdóttir, 14. október 2016.

19. mynd. Stafafura hefur víða sáð sér út frá gömlum skógarreitum. Ljósm. Kristján Jónasson, 31.
október 2016.
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4 Verndargildi náttúruminja
Eins og kemur fram í inngangi er gert ráð fyrir að leggja til við Umhverfisstofnun að
Urriðavatnsdalir verðir gerðir að fólkvangi samkvæmt lögum um náttúruvernd (Lög um náttúruvernd nr. 60/2013). Samkvæmt lögunum skal verndun fólkvangs miða að því að auðvelda
almenningi aðgang að náttúru og tengdum menningarminjum í nánd við þéttbýli til útivistar,
náttúruskoðunar og fræðslu. Urriðavatnsdalir búa yfir fjölbreyttum náttúru- og menningarminjum
og einkennast fyrst og fremst af Búrfellshrauni og gildir þá einu hvort litið er á það sem landslag,
jarðmyndun eða vistkerfi. Hraunið hefur mikið fræðslu- og útivistargildi þar sem það er staðsett
í jaðri höfuðborgarsvæðisins og uppfyllir svæðið ágætlega ákvæði laganna um fólkvang.
Hraun eru fágætar jarðmyndanir og landslagsform á heimsvísu og hafa hátt verndargildi.
Samkvæmt liðum b. og d. í 3. gr. laga 60/2013 um náttúruvernd eru verndarmarkmið fyrir
jarðminjar og landslag „að vernda jarðmyndanir sem eru sérstakar eða einstakar á lands- eða
heimsvísu og „að varðveita landslag sem er sérstætt eða fágætt eða sérlega verðmætt vegna
fagurfræðilegs og/eða menningarlegs gildis“. Hraun hafa því hátt verndargildi bæði sem
jarðmyndanir og landslag. Þá njóta eldvörp, eldhraun, gervigígar og hraunhellar sem mynduðust
eftir að jökull hvarf af landinu á síðjökultíma sérstakrar verndar samkvæmt 61. gr. sömu laga
og forðast ber að raska þeim nema brýna nauðsyn beri til.
Búrfellshraun er innan höfuðborgarsvæðisins og það gefur því mikið fræðslu- og útivistargildi.
Stórum hlutum hraunsins hefur þó verið raskað með byggingum og vegagerð og því er brýnt
að varðveita það sem eftir er. Innan athugunarsvæðisins er hraunið nokkuð raskað enda hafa
þar verið lagðir bílvegir, slóðar, reiðvegir og göngustígar. Þrjár háspennulínur þvera hraunið
(Hamraneslínur og Hnoðraholtslína) og standa fimm háspennumöstur á hrauninu (20. mynd). Um
tíma fór efnistaka fram í hrauninu skammt suður af Dyngjuhól (21. mynd). Skógrækt hefur verið
stunduð á hlutum hraunsins og á köflum hylja þéttir trjálundir hraunið algerlega. Fura og greni
eru farin að dreifa sér um hraunið og lúpína finnst hér og þar. Þá nær núverandi golfvöllur víða að
jaðri hraunsins og sumstaðar inn á hraunbrúnina. Helstu ógnir sem rýrt geta verndargildi hraunsins
eru vegagerð, þéttbýli, ágengar tegundir, skógrækt, reiðleiðir, útivistarstígar og golfbrautir.
Samkvæmt skipulagi er þó ekki gert ráð fyrir þéttbýli eða frekari vegagerð á athugunarsvæðinu.
Almennt má segja að æskilegt sé að varðveita hraun í heild sinni. Ef ekki er kostur á því er
mikilvægt að varðveita landslagsheildir í hrauninu, enda hafa hraun hátt verndargildi sem
landslag. Mismunandi hlutar hrauna geta haft mismikið verndargildi. Þannig geta gígar,
hraunhellar, hrauntraðir, þrýstihólar, svigður, borgir, hraunhellur, uppbelgdir jaðrar og fleiri
fyrirbæri talist hafa hærra verndargildi en aðrir hlutar hrauna. Ef nauðsynlegt þykir að raska
hrauni ætti ávallt að leggja áherslu á að hlífa myndunum eins og hér eru taldar upp. Þá þarf að
meta fágæti viðkomandi fyrirbæra og breytileika sambærilegra myndana.
Innan athugunarsvæðisins hefur grágrýti lágt verndargildi þar sem engar opnur eru í grágrýtið
og set liggur yfir því öllu. Þó skal bent á að vegna uppbyggingar höfuðborgarsvæðisins og
framgangs lúpínu fer þeim stöðum ört fækkandi þar sem sjá má jökulsorfið grágrýti. Það er því
rík ástæða til að varðveita slík klapparholt ásamt grettistökum, fornum strandlínum og öðrum
minjum um landmótun ísaldar á höfuðborgarsvæðinu.
Mosagróið hraun einkennir gróðurfar svæðisins og endurspeglar gropið undirlag. Ekki er
vitað um sjaldgæfar eða friðlýstar plöntutegundir sem vaxa á svæðinu. Hins vegar er gróðurfar
hraunsins mikilvægur hluti af verndun hraunsins sjálfs og órjúfanlegur hluti þess.
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20. mynd. Þrjár háspennulínur þvera hraunið um miðbik athugunarsvæðisins, Hamraneslínur 1 og 2
eru á stærri möstrunum, lægri möstrin bera Hnoðraholtslínu. Samtals eru fimm möstur á hrauninu.
Ljósm. Kristján Jónasson, 14. október 2016.

21. mynd. Gömul náma sunnan undir Dyngjuhól. Ljósm. Kristján Jónasson, 31. október 2016.
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5 Samantekt og ábendingar
Fyrirhugað er að efla möguleika til útivistar á landi í eigu Styrktar- og líknarsjóðs Oddfellowa í
Garðabæ og jafnframt að kanna grundvöll til að friðlýsa það sem fólkvang og viðhalda þannig
áfram samspili manns og náttúru. Til að þetta fari saman þarf að huga vel að skipulagningu
svæðisins, beina umferð ákveðnar og afmarkaðar leiðir og vekja athygli á viðkvæmum náttúruminjum og mikilvægi á aðgæslu vegna þeirra. Áhersla ætti að vera á að leggja göngustíga
og reiðleiðir eftir landslaginu án skeringa og með sem minnstu efni. Af fenginni reynslu
undanfarinna ára í tengslum við aukinn straum manna um landið má ljóst vera að þegar
umferð eykst á afmörkuðu svæði þá eykst jafnframt álag á náttúru þess. Gera má ráð fyrir
að aukin umferð útivistarfólks eða ferðamanna um svæðið muni til framtíðar hafa áhrif á
gróðurfar og mögulega tegundasamsetningu. Fylgjast þarf vel með svæðinu og með því má
bregðast við álagi á náttúruna og hiklaust skal loka viðkvæmum stöðum þar til gerðar hafa
verið ráðstafanir til að vernda þá fyrir frekari ágangi. Fræðsla og upplýsingar um náttúrufar
og menningarminjar er mikilvægur þáttur í að bæta almenna umgengni um svæði eins og
Urriðavatnsdali.
Eins og fram hefur komið er það hraunið sem hefur langhæst verndargildi af náttúruminjum
svæðisins. Auk þess nýtur það sérstakrar verndar samkvæmt náttúruverndarlögum og forðast
ber að raska því nema brýna nauðsyn beri til. Það þarf því að rökstyðja hvers vegna brýn
nauðsyn beri til að fara í framkvæmdir sem raska hrauni. Í þessu samhengi er vert að benda
á að í Tjarnholti, sem er innan athugunarsvæðisins og suður af núverandi golfvelli, er svæði
með lágt verndargildi sem auðveldlega gæti rúmað stækkun golfvallarins. Það er vissulega fjær
golfskálanum en er ekki í sjálfu hrauninu.
Verði komist að þeirri niðurstöðu að framkvæmdir í hrauninu séu nauðsynlegar þá þarf að
leggja áherslu á eftirtalin atriði:
•

Ekki verði hróflað við hrauninu sjálfu, svo sem með því að brjóta niður hraunkolla eða gera
skeringar í það (22.–23. mynd).

•

Efnisflutningar inn á hraunið verði takmarkaðir eins og kostur er. Stígar og golfbrautir verði
í lægðum í hrauninu til þess að draga úr áhrifum á landslag.

Sá hluti hraunsins sem kallast Flatahraun hentar að ýmsu leyti fyrir golfbrautir. Þarna er flatt
helluhraun sem er svo til algróið og þar vaxa nú þegar tegndir plantna sem geta með aukinni
útbreiðslu ógnað ásýnd hraunsins. Sama má segja um gömlu námuna sunnan við Dyngjuhól
en því svæði hefur þegar verið raskað þó nokkuð. Erfiðara verður að koma fyrir golfbrautum
í úfna hrauninu vestur og suður af námunni án þess að valda talsverðu raski og breytingu á
ásýnd hraunsins.
Mikilvægt er að vernda og viðhalda náttúrulegu gróðurfari og yfirbragði svæðisins. Því þarf að
huga sérstaklega að því hvernig eigi að bregðast við framandi tegundum plantna sem þegar eru
farnar að dreifa sér um svæðið og breyta ásýnd þess. Það þarf að móta stefnu um hvernig best
er að viðhalda náttúrulegu yfirbragði svæðisins, svo sem með því að banna notkun framandi
ágengra plantna við uppbyggingu þess og jafnframt móta aðgerðaáætlun með sérstakri áherslu
á að koma í veg fyrir frekari útbreiðslu framandi eða ágengar tegunda sem hafa bein áhrif á
gróðurfar, jarðminjar og ásýnd lands.
22

NÁTTÚRUFRÆÐISTOFNUN ÍSLANDS 2016

Urriðavatnsdalir: gildi náttúruminja

Í þessu samhengi ber fyrst að nefna alaskalúpínu sem finnst víðast hvar innan svæðisins og
er skilgreind sem ágeng tegund (Náttúrufræðistofnun Íslands og Landgræðsla ríkisins 2011).
Þekkt er að þar sem lúpína nær sér á strik myndar hún þéttar breiður og gjörbreytir gróðurfari
og ógnar þar með líffræðilegri fjölbreytni. Stafafura er framandi tegund sem er jafnframt farin
að dreifa sér þó nokkuð um athugunarsvæðið og einnig greni. Þessar tegundir geta hulið með
öllu yfirborð og landslagseinkenni hraunsins og því er mikilvægt að koma í veg fyrir frekari
útbreiðslu þeirra á hrauninu.
Ekki liggja fyrir endanlegar tillögur um hvernig fyrirhugað er að breyta landnotkun á svæðinu
þar sem nú er unnið að útfærslu hugmynda. Mat Náttúrufræðistofnunar Íslands byggir því á
almennu mati á náttúrufari svæðisins. Stofnunin telur að með stofnun fólkvangs og ef nýtt
skipulag í Urriðavatnsdölum tekur tillit til framangreindra ábendinga og lagar sig að náttúru
svæðisins þá megi finna lausnir sem gera svæðið áhugavert til útivistar og náttúruskoðunar en
jafnframt að náttúrulegum einkennum þess verði haldið til haga og vernduð. Búast má við að
með nýrri byggð í Urriðaholti muni umferð aukast um svæðið og er því mikilvægt að skipuleggja
það á þann hátt að það anni aukinni umferð án þess að náttúrufari þess hnigni.

22. mynd. Skering í hraunið við reiðveg norðan við Dyngjuhól. Slík sár eru áberandi ljót og eru mjög
lengi að hverfa. Ljósm. Kristján Jónasson, 31. október 2016.
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23. mynd. Skering í Urriðakotshraun við Heiðmerkurveg. Ljósm. Kristján Jónasson, 31. október 2016.
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