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Tíðni vindátta (%), 7.3.1997 - 16.8.2005, allir mánuðir.
Sjálfvirk stöð
Heildarfjöldi: 2855
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FORSENDUR

1.1

NÁTTÚRUFAR OG NÁTTÚRUMINJAR
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Hér er fjallað um helstu þætti í náttúrufari í Reykhólahreppi. Leitað var fanga hjá fjölmörgum
aðilum og höfunda getið í hverjum kafla fyrir sig eða neðanmáls.
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Sjálfvirk veðurathugunarstöð er á Reykhólum en þar hafa verið gerðar veðurathuganir frá
1949. Sjálfvirki veðurathugunarstöð var sett upp 2004. Hér er stuðst við langtímameðaltal
frá 1949 til 2004 fyrir hita- og úrkomutölur en fyrir vind þá er stuðst við gögn frá vindmælingum í Gilsfirði.
Vindur

Skilyrði:
vindhraði >= 15 m/s

Ríkjandi vindáttir á svæðinu taka mið af staðháttum og landslagi. Þannig lagar vindur sig
mikið að meginstefnu aðliggjandi fjalla. Á mynd hér til hliðar eru vindrósir sem sýna annars
vegar tíðleika vindátta yfir 15 m/s á Reykhólum og hins vegar heildartíðni vindátta.

S
Tíðni vindátta (%), 7.3.1997 - 17.8.2005, allir mánuðir.
Sjálfvirk stöð
Heildarfjöldi: 71614
Logn: 0.2%

VEÐURFAR

N

Út frá þeim gögnum sem liggja fyrir hafa verið teiknaðar vindrósir fyrir Reykhóla 1997-2004
Samkvæmt þeim er austanátt ríkjandi á svæðinu. Aðrar áttir eru sjaldgæfari. Svokallaðan
Gilsfjarðarstreng er glöggt hægt að sjá á efri myndinni en það er nokkuð algeng hvöss
vindátt sem lagar sig eftir lengdarstefnu fjarðarins.
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Ársúrkoma á Reykhólum 1949-2004 var að meðaltali 573 mm. Mest er úrkoman mánuðina
ágúst-október, en minnst í maí-júní. Til samanburðar þá var meðalársúrkoma í Stykkishólmi
701 mm og 814 mm í Reykjavík fyrir tímabilið 1961-2003.

S

Mynd 1. Tíðleiki vindátta (%) í Gilsfirði 1997-2005. Efri
myndin sýnir tíðni vindátta sem fara yfir 15 m/s
(Heimild: Veðurstofa Íslands 2004).
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Meðalúrkoma 1949-2004

Hitastig

70,0

Þegar samanburður er gerður á meðalhita á Reykhólum, Reykjavík og Akureyri fyrir tímabilið 1961-2003, sbr. mynd 2. kemur í ljós að meðalhitinn á Reykhólum er nokkuð lægri en í
Reykjavík í öllum mánuðum en hærri en á Akureyri öllum mánuðum að undanskildum
sumarmánuðunum maí fram í september.1
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Á kortum sem sýna jafnhitalínur á Íslandi í júlí kemur fram að meðalhiti á byggðum svæðum
er hvað lægstur á láglendi við innanverðan Hvammsfjörð og Gilsfjörð. Í Hvammsfirði er
skýringin líklega sú að kaldur strengur liggur frá Húnaflóa og vestur yfir heiðar, en vesturhluti Húnaflóa er eitt kaldasta svæði landsins á sumrin.
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Mynd 2. Meðalársúrkoma á Hamraendum og Ásgarði 1985-2003
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Reykhólar 1949-2004

Mynd 3. Meðalhiti á Reykhólum 1949-2004, Reykjavík og Akureyri
1961-2003. (Heimild Veðurstofa Íslands 2004)
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Vefsíða Veðurstofunnar, http://www.vedur.is, 22.11.2004
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1.3.1

Gróðurfar

ágúst 2008

Ekki hefur verið gefið út gróðurkort af skipulagssvæðinu, en á Rannsóknarstofnun landbúnaðarins eru til handriti af gróðurkortum af afmörkuðum svæðum og
samanburði á gervitunglamyndum og þeim athugunum á gróðurfari sem liggja fyrir. Við
upphaf skipulagsvinnunnar var gengið út frá að stuðst yrði við fyrirliggjandi gögn.
Rannsóknarstöð Skógræktar ríkisins á Mógilsá hefur unnið yfirlit um útbreiðslu og afmörkun
kjarrlendis á svæðinu.
Á yfirlitskorti RALA er landinu skipt í fjóra flokka (sbr. kort 2.1), þ.e. þrjá flokka gróins lands
og einn flokk ógróins lands. Þar sem gróðurþekja er að meðaltali meira en 30% þá telst
landið gróið. Vegna þess hve mælikvarði kortsins er lítill (1:500 000) ber þess að geta að
flokkarnir skarast heilmikið, þannig að á svæðum sem eru flokkuð með þurrlendisgróðri eru
einnig lítil votlendissvæði og öfugt.
Í A-Barðastrandarsýslu er láglendi víða mjög vel gróið, en hlíðar eru skriðurunnar, og
gróður nær skammt upp eftir þeim. Í skýrslu um landnýtingu á Íslandi frá 1985 er sýnd meðalþekja gróðurs eftir hreppum. Samkvæmt því er gróðurþekjan á skipulagssvæðinu með
25-50%. Samfelld svæði með mosaþembu finnast á hæðum og upp til fjalla og eftir því sem
ofar dregur verður gróðurþekja mun gisnari og við tekur bersvæðisgróður og ógróið land. Ef
tekið er mið af hæð yfir sjó þá má segja að algróið land nái upp í 200 m hæð, hálfgróið land
er aðallega á hæðarbilinu 200-400 m, en ofar er lítill gróður.
Fremst á nesjum og við árósa eru votlendissvæði mest áberandi. Stærstu votlendissvæðin sem eru tiltölulega ósnortin er strandbeltið á Reykjanesi frá Reykhólum að Stað.
Óvíða er jafnmikla grósku að finna og í mörgum Breiðafjarðareyja þótt lág og hrjóstrug sker
séu einnig ótal mörg. Talsverður munur er jafnan á gróðurfari eyja og hólma sem liggja
nærri landi og hinna sem eru lengra úti á firðinum. Gróður er fjölbreyttari í eyjum nær landi,
svo sem eyjum undan Múlanesi og Reykjanesi. Þar er að finna ýmiskonar kvistgróður, sem
vantar að mestu í úteyjarnar. Úteyjar eru að mestu þaktar þýfðum, frjósömum og velgrónum
grasmóum. Eyjarnar njóta frjósemi sjávarins í ríkum mæli vegna áburðar frá sjófuglum.
Jarðvegur er annars mjög grunnur víðast hvar á Breiðafjarðareyjum og víða vatnsskortur.
Þær takmörkuðu mýrar sem eru í eyjunum eru sannkallaðar lífæðar, en þar eru helstu
forðabúr neysluvatns.
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Mosaþemba (Mþ). Þar er mosi ríkjandi tegund, en ýmsar aðrar tegundir vaxa í mismunandi miklu
magni í mosaþembunni. Gróðurþekja mosaþembunnar er slitrótt og hún er mjög viðkvæm fyrir ágangi
manna og búfjár.
Annað gróið þurrlendi (Þ). Hér er slegið saman í einn flokk öllum þurrlendisgróðri að undanskilinni
mosaþembu. Um er að ræða kvistlendi, kjarrlendi, sef- og starmóa og graslendi. Gróðurþekja þessara
flokka er almennt meiri en mosaþembunnar og þessi gróður er ekki eins viðkvæmur og hún.
Votlendi (M). Þessi flokkur samanstendur af mýrum og flóum og er ekki gerður greinarmunur þar á.
Æskilegt hefði þó verið að sýna flóana sérstaklega þar sem þeir hafa meira náttúruverndargildi, sérstaklega hvað varðar fuglalíf. Gróðurþekja á votlendissvæðum er ávallt 100%.
Ógróið land (Ó). Allt land með minna en 30% gróðurþekju. Á svæðinu er mestmegnis um að ræða
mismunandi grýtta mela, en einnig er nokkuð um grjót og moldir.

1.3.2

Útbreiðsla og ástand birkiskóga og kjarrlendis
Í Reykhólahreppi finnst kjarrlendið víða, allt frá Berufirði og vestur í Múlasveit. Kjarrlendi er
samfelldast meðfram strönd Berufjarðar og Þorskafjarðar, þar sem það vex alveg niður í
sjó og teygir sig upp í 350 metra hæð í Gufudal. Í Múlasveit er samfelldasta kjarrlendið í
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fjarðarbotnum. Hins vegar er lítið um kjarr við sunnanvert Reykjanes og umhverfis
Gilsfjörð. Í Múlasveit er samfelldasta kjarrlendið í fjarðarbotnum. Hins vegar er lítið um
kjarr við sunnanvert Reykjanes og umhverfis Gilsfjörð.
Athugun, sem fram fór á ástandi skógarleifa árið 1977 gaf til kynna að stærsti hluti af
skóginum hafi verið lágvaxið kjarr en þó mun hærra og þroskameira í Reykhólahreppi en
t.a.m. í nágrannasýslunni, Dalasýslu. Mest af skóglendi reyndist undir 2 m á hæð, en þó
nokkrir blettir með 4-6 metra trjám. Víða er mikið af reynivið innan um kjarrið, og stendur
hann oftast upp úr kjarrinu. Flatarmál skóglendis samkvæmt þessari athugun reyndist vera
rúmlega 4 þúsund ha í Dalasýslu og um 7 þúsund ha í A.-Barðastrandarsýslu. Talið var að
rúmur fimmtungur alls skóglendis hafi þá verið í afturför og rúmur helmingur staðnaður, en
aðeins fjórðungur í framför. Ástæða þess að ástand skógarleifa var betra í Reykhólahreppi
má sennilega þakka strjálbýli, enda þýtur birkigróður upp í úthögum sumra eyðijarða. Í
Múlasveit er nánast engin beit og hefur hreppsnefnd samþykkt að banna beit í Múlasveit,
en landbúnaðarráðuneytið hefur ekki staðfest þá ákvörðun.
1.3.3

Skilyrði til skógræktar
Í athugunum Hauks Ragnarssonar á skógræktarskilyrðum á Íslandi kemur í ljós að almennt
séð eru þau heldur slök á skipulagssvæðinu, sökum snjóþyngsla og norðanvinda. Skilyrði
eru þó þokkaleg á nokkrum afmörkuðum svæðum þar sem er sæmilegt skjól og land hallar
mót suðri. Útbreiðsla náttúrulegs birkikjarrs gefur nokkra vísbendingu þar um. Þar getur
árangur verið góður ef vel er vandað til tegunda og kvæma.Í Reykhólasveit er skilyrði best í
Barmahlíð og norðan Þorskafjarðar einnig eru góð skilyrði í Djúpadal og austan við Kollafjörð og Kvígindisfjörð.
Í Barmahlíð var í kringum 1946 girtir 10 ha lands og hófst þar gróðursetning barrviða í
birkikjarrið, m.a. var sitkagreni plantað þar árið 1956. Þegar Rannsóknarstöðin á Mógilsá
gerði könnun á vexti erlendra trjátegunda á árunum 1973-1976, vakti vöxtur sitkagrenisins í
Barmahlíð sérstaka athygli.

1.4

JARÐFRÆÐI OG LANDSLAG
Lítið hefur verið ritað um jarðfræði svæðisins. Hér er stuðst við grein Hauks Jóhannessonar
jarðfræðings, sem birtist í Breiðfirðingi, tímariti Breiðfirðingafélagsins, 1986.
Um Snæfellsnes, Staðarsveit og Helgafellssveit liggur útkulnað gosbelti sem var síðast virkt
fyrir um 6 millj. árum, s.k. Snæfellsnesrekbelti, sem sveigir til austurs um Hvammsfjörð.
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Öllum jarðlögum á Vestfjörðum, í Breiðafirði, Dölum og á Mýrum hallar inn að þessu forna
gosbelti og eiga uppruna sinn þar. Aldur jarðlaga hækkar eftir því sem fjær dregur miðju
gosbeltisins. Elstu jarðlög á svæðinu eru um 12 millj. ára, en á þeim tíma hefur hið forna
Snæfellsnesrekbelti verið í fullum gangi. Eldvirkni hefur á þessu tímaskeiði verið bundin við
megineldstöðvar og sprungureinar, eins og þekkt er í dag.
Jarðlögum má skipta í þrennt eftir aldri og gerð; i) tertíeri jarðlagastaflinn sem er eldri en
3milj. ára, ii) jarðlög frá ísöld, 3 millj. til 10 þús. ára iii) og loks jarðlög frá nútíma yngri en
10 þús. ára.
1.4.1

Berggrunnur og laus jarðefni
hraunlögum og á milli þeirra eru oft þunn og rauðbrunnin setlög, sem eru að uppruna forn
jarðvegur.
Setlög
Þó að eldvirkni hafi verið nær stöðug, þá hafa komið tímabil þar sem dregið hefur niður í
henni. Þá hafa myndast þykk setlög, sem rekja má um langan veg. Í setlögum ber mikið á
vatnaseti með plöntusteingervingum; surtarbrandi og blaðförum.
Af setlögum á Breiðafjarðarsvæðinu eru Brjánslækjarlögin þekktust, auk laga sem eru
kennd við Tinda á Skarðsströnd, þar sem síðast var unninn surtarbrandur um miðjan sjötta
áratuginn. Af plöntuteingervingum má ráða að loftslag hefur verið mun hlýrra og rakara en
nú er og landið klætt hávöxnum laufskógum, svipað og vaxa í sunnanverðri N.-Ameríku.
Megineldstöðvar
Á svæðinu er nokkrar útkulnaðar megineldstöðvar, eins og kemur fram á korti 2.1. Öskjur
eru áberandi í öllum eldstöðvunum Eitt af aðaleinkennum megineldstöðva eru háhitasvæði.
Megineldstöðvar á svæðinu eru þessar:
Elsta eldstöðin mun vera undir Reiphólsfjöllum, en hún sést lítið þar sem hún er kaffærð
undir yngri hraunlögum. Aldur hennar eru tæp 12 millj. ár. Jarðlög eru einkum ísúr hraun,
sem sjást í Fjarðarhornsdal og Kálfadal í Kollafirði.

°
Mynd 6. Megineldstöðvar og jarðhiti á Breiðafjarðarsvæðinu.

Næst að aldri er Flateyjareldstöð sem er líklega 11-12 millj. ára. Innan hennar liggja nær
öll Hergilseyjarlönd. Skáldmeyjareyjar, Flatey, Prestflaga og Stykkiseyjar. Margar eyjanna
eru úr stuðluðu innskotabergi, s.s. mestöll Hergilseyjarlönd Sauðeyjar og Skáldmeyjareyjar
og Hafnarey norðan við Flatey. Í Diskæðarskeri er ísúrt sambrætt gjóskulag, svo nefnt
flykruberg. Lagið er mjög flöguótt og af því mun nafn eyjarinnar dregið.
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Króksfjarðareldstöð er að mestu á þurru. Hún er greinileg askja, full af gosefnum, einkum
móbergi og gjóskulögum. Innskot eru einnig algeng, t.d. Vaðalfjöll. Aldur hennar er 10-11
millj. ár.
Ísöld
Landslag á svæðinu einkennist mjög af rofi jökla. Óvíst er að jöklar hafi hulið allt land á
jökulskeiðum ísaldar. Á Vestfjörðum mun sjálft Vestfjarðahálendið, þ.e. Glámusvæðið hafa
verið þakið jökulskildi og frá því runnið skriðjöklar niður alla dali og út í Breiðafjörð, en
skagar og múlar þar fyrir utan verið að mestu jökulvana.
Jarðmyndanir frá nútíma
Á ísöld fergðu jöklar landið og seig það undan farginu. Þegar jöklar bráðnuðu í ísaldarlok
fyrir um 10 þús. árum hækkaði hraðar í sjónum sem nam landlyftingu og var sjávarstaða því
allt að 100m hærri en hún er í dag. Þá hafa engar eyjar verið á Breiðafirði. Víða má sjá
malarhjalla inn til landsins sem eru í raun sjávarkambar frá þessum tíma. Þessar strandmyndanir eru einkum áberandi í Geiradal, Miðhúsamel og Garpsdal. Í þessum sjávar og
strandmyndunum má víða finna skeljar sem lifa í köldum sjó, t.d. á Reykhólum.
1.4.2

Jarðhiti og nýting hans
Jarðhita er að finna á nokkrum stöðum á svæðinu. Öll þessi svæði eru í jaðri fornra megineldstöðva, sbr. kort 2.1. Á síðustu árum hefur farið fram veruleg jarðhitaleit á svæðinu þar
sem m.a. hafa verið boraðar hitastigulsholur að ráði Orkustofnunar.
Nýtingarmöguleikar jarðhita eru einkum þessir:
• húsahitun; íbúðarhúsnæði, útihús og sumarhús.
• iðnaður, sbr. Þörungaverksmiðjan á Reykhólum.
• upphitun sundlauga, sbr. Reykhóla og Djúpadal.
• ræktun; ylrækt og fiskeldi.
• heilsustarfsemi.
• auk þess hafa hverasvæði aðdráttarafl fyrir ferðamenn.
Á Reykhólum á Reykjanesi er mestur jarðhiti á öllu svæðinu. Megin jarðhitasvæðið liggur
við sunnanverða hæðina sem Reykhólabyggð stendur á. Allar helstu hveraþyrpingar á
svæðinu raðast á línu sem með stefnu NV-SA sem nær frá Höllustaðalaugum, um Reykhóla að Einireyki við Langavatn. Fyrst var borað á Reykhólum 1967 og fengust þá um 1520 l/sek af 100°C heitu vatni. Nú gefur svæðið 70 l/sek af 114°C heitum jarðhitavökva.
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Jarðhitinn á Reykhólum hefur verið nýttur til hitaveitu og þurrkunar á þangi í Þörungaverksmiðjunni. Ennfremur er nokkuð til ylræktar. (OSJHD 7830)
Á Laugalandi á Reykjanesi eru volgrur.
Í Djúpadal var fyrir nokkrum árum borað eftir jarðhita með góðum árangri. Vatnið er nýtt til
upphitunar á sundlaug og íbúðarhúsi.
Í Kollafirði er jarðhitavottur í fjöruborði.
Á Kletti í Geiradal hafa rúmlega 20 sekúndulítrar af 75 stiga heitu vatni fengist úr 578
metra djúpri borholu sem boruð var í landi Kletts í Geiradal. Hitaveita hefur verið lögð á
Tinda og Ingunnarstaði.

1.5

GRUNNVATN OG LINDASVÆÐI
Berggrunnur á svæðinu er gamalt og þétt blágrýti og því erfiðleikum bundið að vinna vatn úr
honum. Úrkoma sem fellur á svæðinu rennur því að mestu burtu á yfirborði, nema þar sem
laus vatnsgeng jarðlög hylja fast berg. Á þeim stöðum sem slík jarðlög hafa mikla útbreiðslu
og vatnsrýmd, eru möguleikar á að vinna jarðvatn til neyslu.
Helstu vinnslumöguleikar eru í berghlaupum, malarásum og öðrum malarlögum. Þá er
einnig mögulegt að vinna vatn úr áreyrum á allmörgum stöðum, en slíkt kostar jafnan mikla
brunnagerð og yfirleitt dælingu. Víða koma fram smásytrur á lagmótum í fjallshlíðum í blágrýtisstaflanum og er algengast að þær séu virkjaðar sem einkaveitur fyrir einstaka bæi.
Fremur litlar rannsóknir hafa verið gerðar í neysluvatnsmálum á svæðinu.

1.6

DÝRALÍF
Á skipulagssvæðinu liggja mestar rannsóknir á dýralífi fyrir á Breiðafirði og á það einkum
við fuglalíf.
Fuglar
Fuglalíf við Breiðafjörð er fjölbreytt og er talið að 37 tegundir verpi reglulega í Breiðafjarðareyjum. Fimm tegundir til viðbóta hafa orpið þar en teljast ekki árvissir varpfuglar. Þá eru að
auki nokkrar tegundir sem verpa við strandsvæði fjarðarins, þannig að þegar allt er talið
lætur nærri að 50 tegundir verpi í eyjum og strandsvæðum, sem er um 70% af árvissum
varpfuglum á Íslandi. Sjófuglar eru algengastir og hafa verið nýttir til hlunninda um aldir.
Svæðið telst til þýðingarmestu sjófuglabyggða landsins þótt fuglabjörg séu þar lág, en þar
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eru margar tegundir og fjöldi einstaklinga mikill. Hér eiga einkum í hlut tíu tegundir sjófugla;
fýll, dílaskarfur, toppskarfur, æðarfugl, svartbakur, hvítmáfur, rita, kría, teista og lundi. Aðrar
algengar varptegundir í eyjunum eru grágæs, stokkönd, tjaldur, sandlóa, stelkur, hrossagaukur, þúfutittlingur, maríuerla og snjótittlingur. Þrjár varptegundir eru sjaldgæfar, ekki
einungis á Breiðafirði, heldur á landinu öllu; helsingi, haförn og þórshani. Talið er að 35-40
verpandi hafarnarpör finnist á Íslandi og þar af verpi um 60% við Breiðafjörð. Þórshani er
með fágætustu fuglum landsins og við könnun á stofnstærð hans sumarið 1987 var talið að
12-15 varppör væru í Breiðafjarðareyjum.
Selur
Selir eru áberandi og þýðingarmikill hluti lífríkis Breiðafjarðar. Landselur og útselur kæpa á
skerjum um allan fjörð og hafa gert frá örófi alda. Mikilvæg hlunnindi eru af báðum
tegundunum þó nokkur afturkippur hafi komið í nýtingu þeirra hin síðari ár. Talning á fjölda
landsela bendir til þess að á Breiðafirði séu 6-8 þúsund dýr eða 15-20% heildarfjölda
stofnsins við Ísland. Mestur fjöldi þeirra er í Vestureyjum, undan Skarðströnd og einnig
nokkuð á Hvammsfirði, en finnst auk þess um allan fjörð. Um helmingur allra útsela hér við
land, 4-6 þúsund dýr, finnast við Breiðafjarðareyjar og er þær því mjög mikilvægar fyrir útselastofninn. Mest af kópum í látrum eru í Vestureyjum í Skarðseyjum og Hergilseyjarlöndum. Algengustu hvalir á Breiðafirði eru hnísa, hnýðingur og háhyrningur.
Refur og minkur
Refir eru víðast upp til fjalla og heiða. Þeir hafa leitað í varplönd við strendur og eyjar næst
landi, en hafa ekki átt þar fasta búsetu, enda hafa hlunnindabændur haldið þeim frá
vörpum. Ekki hefur gengið eins vel að losna við minkinn úr eyjunum. Fyrst var vart við mink
í Breiðafjarðareyjum í Brokey á árinu 1948 og voru þeir orðnir nokkuð algengir um miðjan
sjöunda áratuginn. Hann nær að fara enn lengra út frá ströndum en refur og sést reglulega
á eyjum og hólmum á Hvammsfirði, undan Reykjanesi, Múlanesi og öðrum nesjum í Barðastrandarsýslu. Rottur og mýs fylgja oftast byggðu bóli en hefur verið útrýmt í eyjum á
Breiðafirði.
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NÁTTÚRUVÁ
Hættusvæði eru svæði þar sem hætta stafar af ofviðri, skriðuföllum, snjóflóðum, jarðskjálftum eða hafís. Samkvæmt lögum er það hlutverk Almannavarna ríkisins að skrá og
gera úttekt á hættusvæðum á landinu og framkvæma hættumat. Hingað til hefur þessi
vinna nær eingöngu einskorðast við þéttbýlisstaði á landsbyggðinni.
Ekki hefur verið gerð úttekt á hættusvæðum á skipulagssvæðinu. Ljóst er að skipulagssvæðið er utan jarðskjálfta- og eldgosasvæða, en vitað er um að á ýmsum svæðum er töluverð hætta vegna snjóflóða og skriðufalla. Þekkt snjóflóðasvæði eru víða í bröttum hlíðum,
s.s. Gilsfirði, Reykjanesi og vesturhlíðum Þorskafjarðar. Brýnt er að slík úttekt verði gerð
sem fyrst varðandi ofanföll, en helstu markmið hennar eru þessi:
• að kortleggja hættusvæði og meta hættu almennt.
• að koma í veg fyrir að íbúðarbyggð og sumarbústaðasvæði verði skipulögð á
hættusvæðum.
• meta þörf á endurbótum vegakerfis vegna ofanflóðahættu, þ.m.t. hugsanlegan
flutning á vegarstæðum .

1.8

HLUNNINDI

1.8.1

Hagnýt jarðefni
Engin heilstæð úttekt hefur verið gerð á hagnýtum jarðefnum á svæðinu. Til er ófullkomin
skrá yfir helstu efnistökustaði Vegagerðar ríkisins. Þar er um að ræða efni í burðarlag og
slitlag. Burðarlagsefni er tekið á ótal stöðum og eru engin vandamál varðandi framboð á
því. Hins vegar er hörgull á slitlagsefni.
Fáar góðar steypuefnisnámur eru þekktar á svæðinu, en þær helstu eru í Landi Seljaness
í landi Borgar. Grjót til hafnargerðar hefur verið tekið úr landi Miðjaness.

1.8.2

Hlunnindanytjar
Hlunnindabúskapur hefur hvergi á landinu verið eins áberandi og á Breiðafirði. Allt frá landnámstíð hefur Breiðafjörður ásamt aðliggjandi byggðum verið talinn eitt gjöfulasta svæði
landsins, oft nefnt gullkista þjóðarinnar. Þar kemur margt til, s.s. fjölbreytt og auðugt fuglalíf,
grasnytjar af fjörubeit, sölvatekja og annarra þörunga og fengsæl fiskimið.
Í seinni tíð hefur laxveiðin verið arðsömust, en að auki eru talsverð hlunnindi af silungsveiði,
dúntekju og selveiði og nokkuð hefur verið veitt af grásleppu. Til viðbótar hafa bæst við
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leiga af þangfjörum í Reykhólasveit og vinna við þangöflum. Þá má telja leigu lands undir
sumarbústaði til hlunninda.
Lax- og silungsveiði
Mikill fjöldi straumvatna er að finna á skipulagssvæðinu eins og á öllum Vestfjörðum, enda
þótt ekki sé um neinar stórár að ræða. Í þeim er nær óteljandi fjöldi fossa sem falla niður af
hásléttunni, oft í stórbrotnum giljum og gljúfrum. Engin stór vötn eru í Reykhólahreppi, en
hins vegar er fjöldi smærri vatna, tjarna og sjávarlóna. Í ám er víðast hvar silungsveiði og
lax í þeim stærri. Í töflu 1 er flokkun laxveiðiáa eftir veiðimagni í meðalári skv. gögnum frá
Veiðimálastofnunar2.
Veiðiár í
Reykhólahreppi
Þorskafjarðará
Gufudalsá
Fjarðarhornsá

A:
>500/ári

B:
100-500/ári

C:
<100/ári
x
x
x

Tafla 1 Laxveiðiár - flokkun eftir veiðimagni 2004.

Fuglar
Nytjar af fuglum og eggjum voru mjög þýðingamikil áður fyrr, sérstaklega taka skarfs-,
æðar-, svartbaks-, kríu-, lunda-, teistu- og hvítmáfseggja. Æðar- og skarfsegg, svartbaksog kríuegg eru enn nytjuð en í mun minna mæli og alls ekki tínd með jafn reglubundnum
hætti og áður. Nú eru tekin ritu- og fýlsegg, sem ekki var fyrrum, líklega vegna þess að rita
var sjaldgæf og fýll óþekktur varpfugl.
Æðardúnstekja er víða í Breiðafjarðareyjum. Þetta eru einu hlunnindin sem nokkurn veginn
jafn mikil rækt er lögð við nú og áður. Verð á æðardúni hefur lengi verið hátt og dúntekja
þess vegna haldist við. Lundatekja var mikil fyrrum og var kofan þá tekin í holum. Nú er
stunduð nokkur veiði með háfi, sem flokkast meira undir sport en brýna nauðsyn.
Selur
Af selveiðum voru áður töluverð hlunnindi. Skinnin voru nýtt til fatagerðar og kjöt og spik til
matar og til lýsingar. Á seinni árum hafa einkum verið veiddir landselskópar eftir að skinn
urðu útflutningsvara. Á síðustu áratugum hafa skinn hins vegar verið verðlítil en vonir
standa til þess að selskinn verði aftur verðmæt útflutningsvara.
2

Guðni Guðbergsson, Lax- og silungsveiðin 2004, maí 2005
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Fiskveiðar í sjó
Fiskveiðar eru aðallega utarlega á Breiðafirði, en grásleppuveiðar eru þó mest stundaðar
innarlega í firðinum, þ.e.frá Reykhólum, Stað á Reykjanesi, Flatey og Svefneyjum á Breiðafirði.

1.9

NÁTTÚRUMINJAR
Í sveitarfélaginu eru 3 náttúruverndarsvæði og 10 svæði á náttúruminjaskrá. Þessi svæði
eru öll auðkennd á skipulagsuppdrætti.

1.9.1

Friðlýst svæði
Þrjú svæði eru friðlýst í Reykhólahreppi og er þeim lýst í töflunni hér að neðan.
Heiti svæðis

Lýsing

Jörð/jarðir

Breiðafjörður
Flatey

Fjölskrúðugt fugla- og dýralíf.
Í Flatey hefur verið verslun frá því á miðöldum og hún er
fræg fyrir handrit sem kennt er við hana (Flateyjarbók). Þó
búseta hafi að mestu lagst af er eyjan töfrandi fyrir
menningarminjar sínar. Þorpið í Flatey er eitt fárra slíkra þar
sem svipmót gamla tímans hefur haldið sér. Náttúrufegurð er
mikil í eyjunni og óvenju fjölskrúðugt fuglalíf. Austurhluti
eyjarinnar var friðlýstur 1975 vegna fuglaverndunar og er
óheimilt að fara um svæðið frá 15. apríl til 15. ágúst.
Grösug eyja úti fyrir Reykhólasveit. Vegna fuglaverndunar er
óheimilt að fara um svæðið frá 15. apríl til 15. júlí. Friðlýst
1977.

Fjöldi jarða
Flatey

Hrísey

1.9.2

Svæði á náttúruminjaskrá
Í Reykhólahreppur eru eftirtalin svæði á náttúruminjaskrá. Lýsingar á svæðunum eru teknar
orðrétt úr texta skrárinnar3.
Nr. í
skrá
302

3

Heiti svæðis

Lýsing

Jörð

Borgarland

(1) Nesið milli Króksfjarðar og Berufjarðar í
landi Borgar, Hafrafells, Klukkufells, Mýrartungu og Hríshóls. (2) Sérkennilegt og fagurt
landslag. Tjarnir og mýrar með miklu fuglalífi.

Borg

Vefsíða Umhverfisstofnunar,http://www.ust.is/Natturuvernd/Natturuminjaskra/nr/296, 16.11.2004
16
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Norðurströnd
Þorskafjarðar
og fjörur í
Djúpafirði

304

Kerlingarfjörður
og Skálmarnes

332

Hergilsey

333
334

Stagley
Klofningur við
Flatey
Diskæðarsker

335
336
337

Langey við
Flatey
Oddbjarnarsker

338

Barmahlíð

Landmótun sf

(1) Fjörur, fitjar og sjávartjarnir frá Teigsskógum að Grónesi. Auk þess skóglendi á norðurströnd Þorskafjarðar milli Teigsskóga og Hallsteinsness. (2) Víðlendar og lífauðugar fjörur
með miklu fuglalífi. Þéttur skógur og gott sýnishorn af landslagi við norðanverðan Breiðafjörð.
(1) Svæðið milli Hjarðarness að vestan og Vattardalsár í botni Vattarfjarðar að austan. Að
norðan liggja mörkin um Kjálkafjarðará og
Þingmannaheiði. (2) Ríkulegt gróðurfar með
skóglendi í fjörðum, fuglabjarg í Múlanesi.
1) Eyjan öll. (2) Óbyggð eyja, fjölbreytt að
landslagi, stuðlabergsmyndanir. Mikið og fjölskrúðugt fuglalíf. Söguminjar.
(1) Eyjan öll. (2) Mikið fuglalíf.
(1) Klofningur er rétt vestan við Flatey. (2)
Sérstætt landslag og mikið fuglalíf.
(1) Eyjan tilheyrir Flateyjar-löndum. (2) Jarðfræðilega sérstæð eyja.
(1) Eyjan tilheyrir Flateyjarlöndum. (2) Eyja með
gróskumiklum gróðri og fjölbreyttu fuglalífi.
(1) Lítil eyja um 11 km vestur af Flatey. (2) Sérstætt landslag, jarðhiti, auðugt lífríki. Söguminjar.
(1) Hlíðin frá Hlíðarhálsi vestan megin við botn
Berufjarðar, suður að Börmum. (2) Gróskumiklar
blóma- og kjarrbrekkur.

ágúst 2008
Hallsteinsnes og
fleiri jarðir

Skálanes og fleiri
jarðir?

Hergilsey
Stagley
Flatey
Flatey
Flatey
Oddbjarnarsker
Barmahlíð og
fleiri jarðir
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ÍBÚAR, ATVINNA OG BYGGÐ

2.1

INNGANGUR
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Eftirfarandi umfjöllun um mannfjölda byggir á opinberum gögnum frá Hagstofunni og
Byggðastofnun og ná til áranna 1971-2004.

2.2.

ÍBÚAÞRÓUN, ALDURSDREIFING OG ÍBÚASPÁR
Á síðustu 10 árum hefur íbúum í Reykhólahreppi fækkað úr 307 árið 1999 í 266 á árinu
2008 Íbúum hefur því fækkað eins og víðar á Vestfjörðum. Á undanförnum 20 árum hefur
íbúum Reykhólahrepps fækkað um 31% eða frá því að vera 388 árið 1985 niður í 266 lok
árs 2005. Álíka þróun má sjá hjá nágrannasveitarfélögunum Dalabyggð og
Saurbæjarhreppi.

Mynd 8. Íbúaþróun í Reykhólahreppi 1999-2008

Fólksfækkun má rekja til mikilla fólksflutninga frá svæðinu á síðustu áratugum. Samkvæmt
tölum Hagstofunnar voru á tímabilinu 1996-2005 brottfluttir umfram aðflutta 99 og er þá
miðað við innanlandsflutninga. Þetta eru um 10 að meðaltali á ári. Á þessu sama tímabili
voru engir brottfluttir umfram aðflutta innan sveitarfélagsins, flestir sem fluttu af svæðinu
fluttu sig á milli landsvæða innanlands.
Á skipulagstímabilinu er gert ráð fyrir að fjölgun íbúa verði á bilinu 0,5-1% á ári. Gert er
ráð fyrir að aukningin verði að mestum hluta á Reykhólum. Íbúafjöldi 1. janúar 2008 var 266
Þar af bjuggu 128 á Reykhólum og 138 í dreifbýli. Miðað við 0,5-1% árlega fjölgun verða
íbúar í sveitarfélagsins um 270-310 í lok skipulagstímans árið 2018. Ef þróun síðustu 10
ára heldur áfram, en þá er miðað við 1,3% fækkun á ári, þá verða íbúar Reykhólahrepps
um 185 í lok skipulagstímans.

Mynd 9. Íbúaspá fyrir Reykhólahrepp
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Aldursskipting íbúa í sveitarfélaginu kemur fram á mynd hér til hliðar. Í samanburði við
landsmeðaltal þá eru í Reykhólahreppi mun færri karlar í aldurshópunum 0-19 ára en hjá
konum eru fleiri í aldurshópnum 10-19 ára. Í aldurshópunum 25-29 og 30-34 ára er meðaltalið mun minna en á landsvísu. Í flestum aldurshópum 35 ára og upp úr er meðaltalið
meira en á landsvísu og ber sveitarfélagið greinilega þess merki að það sé að eldast og að
ungt fólk flytjist á brott.

85-++
80-84
75-79
70-74
65-69
60-64
55-59

A ld u r

50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19
10-14
05-09
00-04
6,0%

4,0%

2,0%

,0%

2,0%

4,0%

6,0%

Hlutfallsleg skipting
Karlar

Konur

Reykhólahreppur-karlar

Reykhólahreppur-konur

Mynd 9. Aldursdreifing í Reykhólahreppi 1. des 2005..
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2.2.1.

Atvinnumál
Landbúnaður er mikilvægasta atvinnugreinin í Reykhólahreppi og árið 19974 voru um 33%
ársverka í hreppnum í landbúnaði. Af öðrum atvinnugreinum er þjónusta stærst með ríflega
19% ársverka og tengjast þau flest skólanum og dvalarheimili aldraðra á Reykhólum. Með
Þörungaverksmiðjunni á Reykhólum hefur iðnaður einnig hlotið aukið vægi en verksmiðjan
er stærsti einstaki vinnuveitandinn í Reykhólahreppi og starfa þar um 20 manns.

Þjónusta
Landbúnaður

Bankar og fleira

Meðaltekjur eftir atvinnugreinum á Vestfjörðum árið 2003 voru þær lægstu á landinu sbr.
mynd 13. Minnstur er munurinn í iðnaði og fiskvinnslu en mestur þegar horft er til fiskveiða
sem hefur þó verið aðalatvinnuvegur Vestfirðinga. Ef horft er til meðaltekna einstaklinga þá
námu heildartekjur einstaklinga á Vestfjörðum um 2.300 þús. kr. Einungis á Norðurlandi
vestra voru þær minni 5.

Samgöngur

Fiskveiðar
Verslun

ágúst 2008

Fiskvinnsla
Byggingar
Iðnaður

Ferðaþjónusta í Reykhólahreppi
Af mynd 14 má sjá að gistinóttum hefur fjölgað jafnt og þétt síðastliðin ár á Vestfjörðum fyrir
utan árið 2002 þar sem nokkur fækkun var á ferðamönnum. Gistinætur voru alls 39565 árið
1998 en voru komnar upp í 67362 árið 2003 og er þetta 41% fjölgun gistinátta á svæðinu. 6

Mynd 12. Ársverk í Reykhólahreppi 1997
(Heimild : Byggðarrannsóknarstofnun HA)

Framboð á gistingu á Vestfjörðum er ágætt en þar voru 360 herbergi með um 830 rúmum
árið 2003. Þetta er aukning um 21% á herbergjafjölda frá árinu 2000 en þá voru þau 283
talsins og rúmin voru 624.7
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Í Reykhólahreppi er ágætt framboð á einföldu gistirými en samtals eru um 52-58 uppábúin
rúm og rúmlega 50 svefnpokapláss. Samkvæmt tölum Hagstofunnar var nýting rúma á
hótelum og gistiheimilum á Vestfjörðum fyrir júní til ágúst árið 2003 að meðaltali um 38%
sambærilegar tölur fyrir Reykhólahrepp eru til fyrir árið 1999 en þá var meðalnýting 44% og
var þá miðað við tvo mánuði á ári. Nokkrir ferðaþjónustuaðilar hafa náð að lengja ferðatímabilið með því að selja rjúpna- og gæsaskyttum gistingu á haustin.
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Mynd 13. Meðaltekjur 2003, eftir atvinnugreinum og svæðum í þús. kr.
(Heimild: Hagstofa Íslands )
4

Frá og með árinu 1997 hefur Byggðastofnun hætt að skrá svæðisbundið fjölda ársverka eftir
atvinnugreinum og verður því að styðjast við tölur frá 1997 fyrir einstaka hreppi.
5
Heimasíða Hagstofu Íslands, http://www.hagstofa.is, 31.01.2005
6
sama
7
Ferðamálaráð Íslands, Auðlindin Ísland, 2002
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Þrjú merkt tjaldstæði eru í hreppnum eins og kemur fram í töflu hér að neðan. Hótel
Bjarkarlundur er starfræktur yfir sumarmánuðina og er með veitingasal. Í Flatey er einnig
Gistiheimilið Vogur og þar er einnig rekinn veitingastaður á sumrin .
80000

Afþreyingarmöguleikar eru nokkrir í Reykhólahreppi. Ein hestaleiga er í Fremri Gufudal,
tvær sundlaugar eru á svæðinu; á Reykhólum og í Djúpadal. Sundlaugin á Reykhólum er
25 metra útilaug með heitum pottum. Í Djúpadal er innilaug í einkaeign með opnunartíma
eftir samkomulagi. Stangaveiðileyfi eru seld á Hafrafelli, Fremri-Gufudal og Djúpadal.
Nokkrar gönguleiðir eru á svæðinu. Í Barmahlíð er merktur göngustígur sem skógræktarfélagið hefur haft umsjón með og á Reykhólum er merktur fuglaskoðunarstígur frá Grettislaug niður að Langavatni.
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Það helsta sem ferðmenn nefna sem það eftirsóknarverðasta á Vestfjörðum er náttúrufegurðin. Í Reykhólahreppi er fjölbreytt landslag og mikil náttúrufegurð. Fuglalíf er fjölbreytt
og jarðfræði svæðisins er um margt áhugaverð. Söguslóðir eru víða í Reykhólahreppi og
tengjast þær t.d. Laxdælu, Grettissögu og Gísla sögu Súrssonar. Skáldin Jón Thoroddsen,
Matthías Jochumsson og Gestur Pálsson bjuggu allir á svæðinu á sínum tíma.8
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Gistinætur alls
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Innlendir ferðamenn
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2003

Erlendir ferðamenn

Mynd 14. Gistinætur á Vestfjörðum 1998-2003 (Heimild: Hagstofan)

Gististaði í Reykhólahreppi má sjá í eftirfarandi töflu, sem er þó ekki tæmandi

Hótel
Gistiheimili
Bændagisting
Svefnpokagisting
Tjaldsvæði

8

Hótel Bjarkarlundur í Berufirði
Djúpidalur í Gufudalssveit
Álftaland á Reykhólum
Krákuvör í Flatey
Bær í Króksfirði
Miðjanes á Reykjanesi
Gilsfjarðarbrekka í Gilsfirði
Grunnskólinn á Reykhólum (gisting í heimavist)
Reykhólar á Reykjanesi
Bjarkarlundur í Berufirði
Fremri-Gufudalur í Gufudalssveit

Atvinnuþróunarfélag Vestfjarða, Úttekt á stöðu og möguleikum ferðaþjónustu í Reykhólahreppi
sumarið 1999, 2001
21
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Landbúnaður

Mjólkurkýr í Reykhólahreppi
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Í Reykhólahreppi hefur
sauðfé fækkað nokkuð
frá því 1981 ára. Árið
1981 taldist sauðfé í
hreppnum 10385 en árið
2003 hafði því fækkað
niður í 8355 sem nemur
um 20% fækkun.

Sauðfé í Reykhólahreppi

Fjöldi

Á árabilinu 1981 til 2003
hafa orðið töluverðar
breytingar á fjölda mjólkurkúa í Reykhóla-hreppi.
Árið 1985 voru rétt yfir
200 mjólkurkýr í hreppnum en þeim hafði síðan
fækkað um ríflega 30 árið
1995. Árið 2003 var tala
mjólkurkúa komin upp í
184.
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Ekki er mikið eftir af
alifuglum í Reykhólahreppi. Á milli áranna
1981 og 2000 fækkaði
þeim úr 330 niður í 0.
Árið 2003 var fjöldi þeirra
komin upp í 25.

Alifuglar í Reykhólahreppi
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Hrossaeign hefur verið
sveiflukennd á milli ára.
Mestur var fjöldinn árið
2000 eða 184 hross, en
minnsta hrossaeign var
árið 1981 eða 116 hross.
Árið 2003 voru 130 hross
skráð í Reykhólahreppi.9
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2.2.2.

Skógrækt
Skógrækt á vegum Vesturlandsskóga er ný grein í landbúnaði á svæðinu. Markmiðið með
Vesturlandsskógum er að gefa sem flestum tækifæri til að taka þátt í fjölnytjaskógrækt og
stuðla þannig að þróun og viðhaldi byggðar á svæðinu jafnframt því að græða og bæta
landið og byggja nýja náttúruauðlind fyrir komandi kynslóðir. Með fjölnytjaskógrækt er átt
við hvers konar skógrækt sem gefur af sér fjölbreyttar nytjar eins og smíðavið, ber og
sveppi, skjól og útivist, landslagsfegurð og margt fleira.

9

Upplýsingaþjónusta landbúnaðarins
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Verkefnið skiptist í þrjá meginþætti; timburskógrækt, skjólbeltarækt og landbótaskógrækt.10
Heiti jarðar

Stærð (ha)

Skógar
Miðjanes
Mávatún
Mýrartunga
Bær
Ingunnarstaðir
Garpsdalur
Skálanes

100
13
27
27
40
54
42
28

Tafla 2. Bæir sem voru þátttakendur í Skjólskógaverkefninu árið 2004.

2.3.

Miðstöð stjórnsýslu fyrir Reykhólahrepp er á Reykhólum. Reykhólahreppur heyrir undir
sýslumannsembættið á Patreksfirði. Samvinna er á milli Reykhólahrepps, Saurbæjarhrepps
og Dalabyggðar um heilsugæslu og byggingareftirlit.. Fyrirsjáanlegt er að samstarf sveitarfélaganna á eftir að aukast enn frekar í framtíðinni. Stefnt er að því að efla þjónustu á
svæðinu og að jafna sem mest þjónustustig dreifbýlis og þéttbýlis.

Nemendaspá 2004-2016
60

50

Fjöldi

40

2.3.1

30

20

OPINBER ÞJÓNUSTA OG SAMSTARF SVEITARFÉLAGA

Grunnskólar og leikskólar
Grunnskólinn á Reykhólum, Reykhólaskóli, þjónar öllum Reykhólahreppi. Í Reykhólaskóla
eru 40 nemendur í 1.-10. bekk. Í skólanum er samkennsla árganga og hafa kennarar umsjón með fleiri en einum árgang eða bekk. Í húsnæði grunnskólans er starfræktur leikskóli
með rými fyrir um 20 börn.

óbreytt ástand
0,5% fjölgun
1% fjölgun

10

0
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Samkvæmt nemendaspá, sem fram kemur á mynd 15, mun nemendum fjölga um 3-6 ef
miðað er við 0,5-1% fjölgun íbúa á skipulagstímunum. Ef þróun undangenginna ára heldur
áfram munu nemendum halda áfram að fækka.

Ár

Mynd 15. Spá yfir nemendafjölda í Grunnskólanum Reykhólum.

2.3.2

Sjúkraflutningar, almannavarnir og brunavarnir
Á Patreksfirði er aðsetur sýslumanns sem þjónar Reykhólahreppi. Brunavarnir eru undir
stjórn sveitarstjórnar Reykhólahrepps en hreppurinn rekur sitt eigið slökkvilið. Samstarf er
á milli slökkviliðanna í Reykhólahreppi og í Dalabyggð. Með aukinni sumarhúsabyggð og
fjölgun ferðamanna er brýnt að auka bruna- og slysavarnir á svæðinu. Þá verður að leggja
aukna áherslu á merkingar vega og slóða.

10

Heimasíða Suðurlandsskóga, http//www.sudskogur.is, 15.11.2003
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Flugbraut sem geta þjónað hlutverki sem sjúkravöllur er á Reykhólum.
2.3.3

Heilbrigðisstofnanir og íbúðir aldraðra
Heilsugæslustöð er í Búðardal og er útibú á Reykhólum, sem er rekin sameiginlega af sveitarfélögum í Dalasýslu og Reykhólahreppi. Í útibúinu Barmahlíð á Reykhólum er pláss fyrir
13 vistmenn í hjúkrunarrýmum og 2 í dvalarrýmum og alls eru um 10 starfsmenn í útibúinu.
Reykhólahreppur er aðili að Heilbrigðiseftirliti Vestfjarða og heyrir undir starfssvæði svæðisráðs um málefni fatlaðra á Vestfjörðum, skv. lögum um málefni fatlaðra.

2.3.4

Sorphirða
Reykhólahreppur er með þjónustusamning við Sorpstöð Vesturlands sem er byggðasamlag
flestra sveitarfélaga á Vesturlandi. Tekið er á móti sorpi á móttöku- og urðunarsvæði
stöðvarinnar í landi Fíflholts í Borgarnesi.

2.4

SAMGÖNGUR

2.4.1

Vegir
Helstu þjóðvegir í Reykhólahreppur eru Vestfjarðavegur og Reykhólasveitarvegur. Reykhólahreppur er ekki tengdur þjóðvegi 1 með bundnu slitlagi, en Vestfjarðarvegur liggur frá
þjóðvegi 1 um Bröttubrekku, Búðardal, um Svínadal og yfir Gilsfjörð. Til austurs liggur
Tröllatunguvegur yfir í Steingrímsfjörð og Steinadalsvegur yfir í Kollafjörð, en þetta eru
sumarfærir fjallvegir. Þorskafjarðarvegur tengir síðan Reykhólahrepp við Djúpaveg og
tengir þannig byggðalagið við norðanverða Vestfirði. Vestfjarðavegur heldur síðan áfram
um Þorskafjörð og Barðaströnd til Brjánslækjar. .

Landmótun sf
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Vegheiti (nr.)

Vegflokkur

Km

Hlutfall

Vestfjarðavegur (60)
Garpsdalsvegur (602)
Tröllatunguvegur (605)
Reykhólasveitarvegur (607)
Þorskafjarðarvegur (608)
Króksfjarðarnesvegur (6009)
Gautsdalsvegur (6020)
Heimreiðar að einstökum
bæjum
Fjallvegir

Stofnvegir
Tengivegir

120
49

57%
23%

Safnvegir

23

11%

Landsvegir

19

9%

Samtals

211

100,00%

Tafla 3 Vegir í Reykhólahreppi

(Heimild: Vegagerð ríkisins)

Eins og fram kemur í töflu 3 þá er heildarvegalengd þjóðvega í Reykhólahreppur um 215
km og nema stofnvegir rúmum helmingi af vegakerfinu innan sveitarfélagsins eða 56%. Til
stofnvega telst Vestfjarðarvegur.
Vegflokkur

Heildarlengd
Malbikaðir vegir
Malarvegir
km
km
%
km
%
Stofnvegir
120
55
46
65
54
Tengivegir
49
17
35
32
65
Safnvegir
23
0
0
23
100
Landsvegir
19
0
0
19
100
Summa/meðaltal
211
72
34
139
65
Tafla 4 Flokkun vega í Reykhólahreppi. (Heimild: Vegagerð ríkisins)
Stærsti hluti vegkerfisins í Reykhólahreppi eru malarvegir eins og sjá má í töflu4.
Af 215 km voru árið 2004 einungis 720 km með bundnu slitlagi eða einungis 34%.
Malarvegir voru 139 km eða sem nemur 65% af heildarvegakerfi hreppsins. 11

11

Vefsíða Vegagerðar ríkisins, http://www.vegagerdin.is/, 12.11.2004
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Vestfjarðarvegur í Gilsfirði

Vestfjarðarvegur á Klettshálsi

SDU
254
385

SDU
101
141

VDU
57
73

ÁDU
135
199

ÁDU: Árdagsumferð, meðalumferð á
dag yfir árið

VDU
12
19

SDU: Sumardagsumferð, meðalumferð
á dag yfir sumartímann, júní-september

ÁDU
47
70
VDU: Vetrardagsumferð, meðalumferð
á dag yfir vetrartímann, desember-mars

Tafla 5 Umferð. (Heimild: Vegagerð ríkisins)
Umferð hefur aukist tiltölulega jafnt og þétt á síðastliðnum árum um vegi í Reykhólahreppi.
Yfir sumarmánuðina hefur umferð aukist frá árinu 2000 um 51% um Gilsfjörð en um 39%
um Klettsháls. Gera má ráð fyrir að umferð muni halda áfram að aukast ef þróunin verður
eins og hún hefur verið síðastliðin ár. Við þetta má bæta að ef vegir væru betri þá myndi
umferð að öllum líkindum aukast meira heldur en þessar talningar sýna.
2.4.2

Flugsamgöngur
Hlutverk flugsamgangna í samgöngukerfi Íslendinga hefur tekið miklum breytingum hin
síðari ár, einkum í ljósi þess að vegakerfið er sífellt að batna og það tekur æ styttri tíma að
komast landleiðina á milli staða. Bifreiðar eru því að taka við af flugi og er almennt talið að á
leiðum, sem taka um 3 klst. eða skemur, séu forsendur fyrir flugi brostnar.
Á Vestfjörðum er staðan þó sú að flug er nauðsynlegur þáttur í samgöngum svæðisins og
er því mikilvægt að tryggja til framtíðar greiðar og öruggar flugsamgöngur til og frá Vestfjörðum.
Viðurkenndum flugvöllum og lendingarstöðum á Vestfjörðum hefur fækkað mjög hratt. Fyrir
20 árum voru þeir 27 talsins en eru nú einungis níu. Aðeins fjórir af þeim níu völlum sem
Flugmálastjórn heldur við og viðurkennir teljast til áætlunarflugvalla en það eru: Bíldudalsflugvöllur, Gjögurflugvöllur og Ísafjarðarflugvöllur með Þingeyrarflugvöll sem varaflugvöll.
Hinir fimm eru Patreksfjarðarflugvöllur, Reykjanesflugvöllur, Arngerðareyrarflugvöllur,
Hólmavíkurflugvöllur og Reykhólaflugvöllur. 12

12

Heimasíða Flugmálastjórnar Íslands, http://www.flugmalastjorn.is, 25.11.2004
Fjórðungssamband Vestfirðinga, Samgöngur á Vestjörðum, 2004
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Samgöngur á sjó
Samgöngur á sjó hafa lítið verið nýttar enda aðstæður ekki ákjósanlegar. Höfn er á
Reykhólum og bryggja við sláturhúsið í Króksfjarðarnesi en það er fyrst og fremst vinnusvæði og því óheppilegt fyrir ferðamenn. Önnur bryggja er á Stað en þar þarf að gæta
sjávarfalla. Aðrar bryggjur eru að finna í Flatey, Hvallátrum og Skáleyjum.

2.4.4

Almenningssamgöngur
Almenningssamgöngur inn á svæðið hafa verið til staðar í óbreyttu formi í nokkuð mörg ár
en haldið er uppi rútusamgöngum frá og til Reykjavík 4 sinnum í viku.

2.4.5

Vatnsveitur
Reykhólahreppur rekur tvær kaldavatnsveitur og hitaveita er á Reykhólum sem rekin er af
Orkubúi Vestfjarða.

2.5

FORNMINJAR
Svæðisskrá fornleifa liggur fyrir, en hún var unnin af Fornleifastofnun Íslands árið 1999. Í
svæðisskráningu felst öflun heimilda um fornleifar á viðkomandi skipulagssvæði og gagnasöfnum sem gefur til kynna yfirlit og eðli menningarminja á svæðinu. Helstu flokkar heimilda
sem stuðst er við í svæðisskráningu fornleifa eru jarðabækur, túnakort, örnefnaskrár og
fornleifaskýrslur.
Þjóðminjalög nr. 107/2001 kveða á um að allar fornleifar 100 ára og eldri séu friðaðar sbr.
9. gr. laganna. Til fornleifa teljast hvers kyns leifar fornra mannvirkja og annarra staðbundinna minja sem menn hafa gert eða mannaverk eru á, svo sem:
a. búsetulandslag, byggðaleifar, bæjarstæði og bæjarleifar ásamt tilheyrandi mannvirkjum
og öskuhaugum, húsaleifar hvers kyns, svo sem kirkna, bænhúsa, klaustra og búða,
leifar af verbúðum, naustum, verslunarstöðum og byggðaleifar í hellum og skútum.
b. vinnustaðir þar sem aflað var fanga, svo sem leifar af seljum, verstöðvum, bólum, mógröfum, kolagröfum og rauðablæstri.
c. gömul tún- og akurgerði, áveitumannvirki og leifar eftir veiðar til sjávar og sveita.
d. gamlir vegir, stíflur, brýr, vöð, varir, hafnir og bátalægi, slippir, ferjustaðir, kláfar, vörður
og vitar og önnur vega- og siglingamerki ásamt kennileitum þeirra.
e. virki og skansar og önnur varnarmannvirki.
f. gamlir þingstaðir, meintir hörgar, hof og vé, brunnar, uppsprettur, álagablettir og aðrir
staðir og kennileiti sem tengjast siðum, venjum, þjóðtrú eða þjóðsagnahefð.
g. áletranir, myndir eða önnur verksummerki af mannavöldum í hellum eða skútum, á klettum, klöppum eða jarðföstum steinum og minningarmörk í kirkjugörðum.
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h. haugar, dysjar og aðrir greftrunarstaðir úr heiðnum eða kristnum sið.
i. skipsflök eða hlutar úr þeim.
Í fyrirliggjandi skipulagstillögu eru fornminjar teknar fyrir með tvennum hætti. Annars vegar
eru auðkenndar allar friðlýstar fornminjar á svæðinu og þær merktar á uppdrátt eins og
nákvæmni uppdráttar leyfir. Og hins vegar eru auðkenndar þær jarðir þar sem aðrar
fornminjar hafa fundist. Í þeim tilvikum er vísað til svæðisskrár.
Í Reykhólahreppi eru eftirfarandi staðir friðlýstir samkvæmt þjóðminjalögum:13
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•

Bær í Geiradal. Rúst eyðibýlisins Vellir, uppi í Bæjardal, á austurbakka lækjar, er
rennur ofan þeim megin í dalnum. Þinglýst 1931.
Hríshóll í Reykhólasveit. Naðardalsrústir, fornar seljarústir og bæjarrústir. Þinglýst
1931.
Berufjörður í Reykhólasveit. Dysjaleifar fornar við Berufjarðarbotn. Þinglýst 1931.
Reykhólar á Reykjanesi. a. Grettislaug, svo nefnd, sunnan á túnhólnum. b. Rústir
Titlingsstaða, eyðibýlis skammt suðvestur frá Reykhólum. Þinglýst 1931.
Staður á Reykjanesi. Gamla kirkjan á Stað. Timburkirkja reist 1864.
Gröf í Þorskafirði. 1. Rústir fornbæjarins Grímkelsstaða fast innan við Grímkelsstaðaá
niðri undir sjó. Túnstæðið er milli Akranesmels og Grímkelsstaðaár og eru bæjarrústir
innan túngarðsins. 2. Fornt akurgerði í Akraneshvammi milli Akraness og
Grímkelsstaðaár. Þinglýst 1989.
Hlíð í Þorskafirði. a. Dysjar sex úti undir Stórahrauni, framan í barði á melbrún, rjett
ofan við fjöruna. b. Haugur forn á Stekkjarnesi, bæjarmegin við mýrardrag, sm liggur
eftir nesinu; - grasi gróinn hóll. Þinglýst 1931.
Hofsstaðir í Þorskafirði. a. "Hoftóft", svo nefnd, í túninu, á flöt vestur frá bænum. b.
"Veizlusalstóft", er svo nefnist, skammt frá "hoftóftinni". c. "Hallshaugur", svo kallaður,
lítill hóll, flatur að ofan, norðan við hinn forna túngarð. d. Bænhústóft, í norðaustur frá
hoftóftinni og kringlóttur garður um. e. Rauðdalsrúst; er hún í litlum dal, (Rauðsdal),
milli Hofstaða og Berufjarðar. Þinglýst 1931.
Hyrningsstaðir í Berufirði. Leifar fornra dysja við botninn á Berufirði. Þinglýst 1931
Kollabúðir í Þorskafirði. Öll mannvirki á hnum forna Þorskafjarðarþingstað, sem er
upp frá fjarðarbotninum. Þinglýst 1931.
Múli í Kollafirði. Kirkjugarður gamall og kirkjutóft á honum. Þinglýst 1936.
Skógar í Þorskafirði. Rústir Askmannsstaða í Seljadal, suðvestur frá Skógum.
Þinglýst 1931.
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Fornleifanefnd-Þjóðminjasafn Íslands 1990. Fornleifaskrá, skrá um friðlýstar fornleifar.
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Flatey á Breiðafirði. I) a. Hin forna klausturtóft, sem er efst og austast í Flateyjartúni.
b. Ólafarakur, er svo heitir, stór girðing, austast á eynni; kenndur við Ólöfu ríku.
Þinglýst 1931. Silfurgarður, hlaðinn hafnargarður vi gömlu höfnina. Fyrir löngu er búið
að slétta "Klausturtóftina" og aðeins s.k. Klaustursteinn stendur eftir. Þinglýst 1975.
Hergilsey í Flateyjarlöndum. a. Hin forna Ingjaldsbæjarrúst; hún er að nokkru leyti að
baki núverandi bæ. b. Ingjaldsbyrgi, er svo heitir; það er við hæð eina fyrir sunnan
bæinn. c. "Fíflsgerði", svo nefnt, skammt frá Vaðsteinabergi. Þinglýst 1931.
Svefneyjar á Breiðafirði. a. Forn girðing, er liggur í útsuður frá hóli í túninu, er
þinghóll heitir. 1.b. Akrar, svo nefndir, allstórt svæði suður frá túninu, við veginn. 1.c.
Saltgrafir, heita, norðvestur frá bænum, við sjóinn. Þinglýst 1931.

Húsfriðun
Í II. Kafla um húsafriðun nr. 104/2001 er kveðið á um friðun húsa og annarra mannvirkja og
skipulag húsafriðunar.
Ákvæðin eru í öllum meginatriðum samhljóða ákvæðum eldri þjóðminjalaga sem miðað
hefur verið við friðlýsingu húsa á skipulagssvæðinu.Í Reykhólahreppi falla eftirtalin hús
undir ákvæði laga um húsfriðun:14
Klausturhólar Flatey. Timburhús flutt inn tilsniðið frá Noregi og reist 1901.
Friðaður 1. janúar 1990 samkvæmt aldursákvæði 1. mgr. 36. gr. þjóðminjalaga nr. 88/1989.
Bókhlaðan í Flatey. Timburhús reist 1864. Friðuð í A-flokki af menntamálaráðherra 2. apríl 1975 samkvæmt 1. mgr. 26. gr. og 27. gr. þjóðminjalaga nr. 52/1969.
Félagshús í Flatey. Tvö sambyggð timburhús, Gunnlaugshús og Benediktsenshús. Friðuð 1. janúar 1990 samkvæmt aldursákvæði 1. mgr. 36. gr.
þjóðminjalaga nr. 88/1989.
Gufudalskirkja. Timburhús reist 1908. Friðuð 1. janúar 1990 samkvæmt
aldursákvæði 1. mgr. 36. gr. þjóðminjalaga nr. 88/1989.
Staðarkirkja á Reykjanesi. Timburhús reist 1864. Friðuð 1. janúar 1990
samkvæmt aldursákvæði 1. mgr. 36. gr. þjóðminjalaga nr. 88/1989.
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Heimasíða húsafriðunarnefndar ríkisins, http://hfrn.is/html/fridud_hus/vestfirdir.htm, 25.01.2005
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