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Verndarsvæði í Reykjavík

• 5 friðlýst svæði 
að öllu innan 
Reykjavíkur

• 2 fólkvangar sem 
Reykjavík er aðili 
að rekstri að

• 13 svæði á 
náttúruminjaskrá

• Um 25 svæði 
undir 
hverfisvernd



Friðlýst svæði samkvæmt náttúruverndarlögum

Fossvogsbakkar

Háubakkar

Laugarás
Eldborg, Bláfjöllum

Rauðhólar

Bláfjallafólkvangur
Reykjanesfólkvangur



Friðlýst svæði samkvæmt náttúruverndarlögum









Úttektarvinna á friðlýstum svæðum

• Háubakkar, Fossvogsbakkar og Laugarás

– Úttekt á vettvangi sumar 2013. Skýrslur kynntar í 
september 2013.

• Rauðhólar

– Úttekt á vettvangi haust 2013, sumar 2014. Enn á 
eftir að klára vettvangsvinnu. Áætlað 2015.

• Eldborg í Bláfjöllum – Áætlað 2015.



Mat á ásýnd og verndargildi svæðanna

• Stuðst var við sérstakan gátlista og lagt mat á 
eftirfarandi

– Mörk svæðisins og staðsetningu náttúruminja

– Ástand og sýnileika náttúruminja

• Náttúrulegt rof, skemmdir og rask

• Sýnileiki úr nálægð og fjarlægð

• Aðgengi og öryggismál



Mat á ásýnd og verndargildi svæðanna

• Heildarásýnd svæðis og gróðurfar
– Helstu gróðurlendi skilgreind, ríkjandi tegundir greindar og 

unnin gróðurkort

• Annað lífríki
– Fuglalíf, smádýralíf, sveppir o.fl.

• Stígar, merkingar og annar aðbúnaður
• Umgengni á svæðinu, mengun og landnotkun
• Verndar-, fræðslu- og upplifunargildi svæða skilgreind



Markmið og aðgerðir

• Samhliða úttekt á ástandi voru markmið með verndun 
svæðanna endurskilgreind
– Dæmi: „Að tryggja að jökulsorfið berg og minjar um hæstu

sjávarstöðu í Laugarási varðveitist óraskað til frambúðar og 
viðhaldi hlutverki sínu sem mikilvægar og fágætar jarðsögulegar 
minjar í Reykjavík“.

– Dæmi: „Að tryggja almenningi í Reykjavík aðgang að þeim 
friðlýstu náttúruminjum sem finnast í Fossvogsbökkum, að 
umhverfi þeirra sé snyrtilegt, aðgengilegt og beri með sér ímynd 
friðlýstrar náttúru og að til sé staðar fræðsla um svæðið og 
hlutverk friðlýsingar“.

• Nauðsynlegar aðgerðir tilgreindar
� Nýtt sem drög fyrir vinnu verndaráætlana sem nú stendur 

yfir hjá UST í samstarfi við USKR sem og gerð 
þjónustusamninga



Laugarás

Niðurstaða úttektar
• Útbreiðslusvæði 

lúpínu fer stækkandi 
– skyggir á 
grágrýtisklappir

• Trjágróður í miklum 
vexti

• Upprunalegur 
holtagróður á 
undanhaldi

• Umbætur á stígum 
og fræðsluskilti 
nauðsynlegar



Laugarás

Aðgerðir
• Sjálfboðaliðar á vegum 

UST

– Lúpína slegin í kringum 
jarðminjar sumarið 2013

– Trjágróður grisjaður á 
svæðinu haustið 2013

– Möl borin í stíg haustið 
2013

• Nýtt fræðsluskilti hannað 
og sett upp í janúar 2014

• Verndaráætlun og 
þjónustusamningur við 
UST í vinnslu



Fossvogsbakkar
Niðurstaða úttektar
• Útbreiðsla lúpínu og þistils mikil á svæðinu á kostnað 

upprunalegs gróðurs – áhrif á sýnileika setlaga frá 
göngustígum. 

• Þörf á aukinni fræðslu



Fossvogsbakkar
• Aðgerðir:
• Sjálfboðaliðar á vegum UST

– Útbreiðsla lúpínu á miðju svæðisins heft sumarið 2014

– Fræðsluskilti sett upp á tveimur stöðum í janúar 2014. 

– Verndaráætlun og þjónustusamningur í vinnslu.



Háubakkar
Niðurstaða úttektar

• Skógarkerfill og lúpína vaxa 
ofan í setlögin

• Svæðið er notað til að losa 
rusl

• Merkja þarf svæðið betur og 
bæta þarf aðbúnað fyrir gesti



Háubakkar
Aðgerðir:
• Mest allt járnarusl fjarlægt af 

svæðinu sumar 2013
• Fræðsluskilti hannað og sett upp 

í janúar 2014
• Verndaráætlun og 

þjónustusamningur í vinnslu
• Ásýnd svæðisins mun taka 

miklum breytingum með tilkomu 
Vogabyggðar samkvæmt 
tillögum að nýju deiliskipulagi.



Fræðsluskiltin



Mat á friðlýsingargildi 
annarra verndarsvæða

Úr nýsköpunarverkefni 
Elísu Skúladóttur 2014

Gróðurkort af 

Laugarnesi

Gufuneshöfði

Starmýri


