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1 NÁTTÚRUFAR 
Í skýrslunni Vesturströnd Eyjafjarðar, náttúrufar og minjar, sem var ritstýrt af Helga 
Hallgrímssyni og gefin út af Náttúrugripasafni Akureyrar árið 1982, er umfjöllun um 
náttúrufar á svæðinu. Í skýrslunni er vesturströndinni skipt niður í minni svæði og fjallað um 
náttúrufar á hverju svæði fyrir sig. Eðli málsins samkvæmt nær umfjöllunin því til mun stærra 
svæðis en skipulagsvæðissins sem hér er til umfjöllunar. Engu að síður eru hér birtir 
útdrættir úr helstu köflum sem við eiga, enda gefa þeir ágæta yfirlitsmynd af náttúrufari á 
svæðinu: 

Mýrar 

„Í hvosinni milli Bakkaása og Reiðholts hafa fyrrum verið víðlendar mýrar sem 
Pálmholtslækur hefur að mestum hluta ræst fram. [...] Þessar mýrar eru yfirleitt ekki 
mjög blautar. og þorrna sumar allmikið yfir sumarið. Þær eru yfirleitt nokkuð þýfðar 
og þurrlendisgróður þó oft ríkjandi í þúfunum.“1 Mýrarnar eru utan skipulagssvæðis 
sem hér er til umfjöllunar. 

Mólendi 

Flokkun á mólendi í þrjá meginflokka (hrísmóa, lyngmóa, grasmóa) en staðsetning 
ekki skilgreind á korti.2 

Ræktað land 

Tún eru meginhluti ræktaðs lands á svæðinu.3 

Flóra 

Ítarleg gróðurathugun var unnin fyrir svæðið þar sem öllu svæðinu var skipt upp í 
5x5km reiti og gróður skráður. Umfjöllunin er almenns eðlis og verður ekki séð að 
innan skipulagssvæðis, sem hér er til umfjöllunar, hafi fundist plöntur sem 
sérstaklega þarf að vernda4  

Fuglalíf 

Fjölbreytt og auðugt fuglalíf í mýrarsundi fyrir neðan Baldursheim og Ytri-Reistará. Á 
Pálmholtsmýrum er minna um fugla, enda svæðið þurrara, en á Pálmholtslæknum 
sem er víða djúpur og hyljóttur og í skurðum útfrá honum, sáust nokkrar endur með 
unga sína. Mýrarnar við Syðri-Bakka/Gilsbakka voru lítið athugaðar m.t.t. fugla, en 
þær eru gróðurríkar og er þar líklegt nokkurt varp af mýrafuglum, svo sem 
hrossagauk, stelk og spóa.5 

Ströndin 

„Ströndin frá Hörgárósum út að Bakkatjörn er mjög einsleit, alsett smávíkum með 
klappanefjum á milli. Frá nefjunum teygja sig grýttar fjörur til beggja átta en í 
víkurbotnunum eru malar- og smásteinafjörur með einhverju af grænþörungum ofan 

                                                             
1 Helgi Hallgrímsson (ritstj.) 1982:100. 
2 Helgi Hallgrímsson (ritstj.) 1982:102. 
3 Helgi Hallgrímsson (ritstj.) 1982:104. 
4
 Helgi Hallgrímsson (ritstj.) 1982:106. 

5 Helgi Hallgrímsson (ritstj.) 1982:123. 
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til í þeim. Grýttu fjörurnar vaxnar þangi, en stundum dálítið af grænþörungi ofan til í 
þeim. Skúfaþang myndar víðast allbreitt og samfellt belti neðan til í fjörunni. Í efri 
hluta fjörunnar er víðast belti af klapparþangi og smávöxnu bóluþangi. Við Dysnes er 
fjaran breið og vel gróin. Þar var lítið eftir af fjörudýrum, og sáust þar, auk maura, 
klettadoppu og fjörukarls, mikið af smákræklingi, marflóm og fjörudoppum (Littorina 
spp.). Undir steinunum var mikið af flatormum og ánum. Þanglýs af ættkvíslinni Jaera 
sáust þar einnig.“6 

Botnþörungar/botngróður 

Fjallað um mikilvægi þaraskóga á klapparbotnum en undirstrikað að útbreiðsla í 
Eyjafirði hefur ekki verið rannsökuð mikið.7 Í tengslum við þennan kafla er umfjöllum 
um botndýr í Eyjafirði en þau hafa ekki verið skráð mjög nákvæmlega en „þess þarf 
naumast að geta að auðugt botndýralíf er undirstaða annars sjódýralífs, einkum fiska 
og sæspendýra, enda lifir fjöldi fiskitegunda beint eða óbeint á botndýrum, svo sem 
skeljum, kröbbum og liðormum”8 

Skýrslunni um Vesturströnd Eyjafjarðar lýkur á lista yfir bæði þá staði og fyrirbæri sem höfðu 
þegar verið skráðir á þáverandi náttúruminjaskrá og þá staði sem skýrsluhöfundar töldu að 
ætti að vernda eða fylgjast sérstaklega með. Innan og í næsta nágrenni við skipulagssvæðið 
eru tveir staðir skráðir á verndunarlistann: 

Landslags- og jarðfræðiminjar: 

nr. 32. Pálmholtslækjargil, gil Gilsbakka/Sjávarbakka.9 

Lífríkisminjar: 

nr. 14. Fjörur við Syðri-Bakka (Bakkatjörn, Bakkarif, Dysnes), Sjávarbakka og Ós. 
Lífríkar þangfjörur.10 

                                                             
6
 Helgi Hallgrímsson (ritstj.) 1982:136. 

7 Helgi Hallgrímsson (ritstj.) 1982:147. 
8 Helgi Hallgrímsson (ritstj.) 1982:159-161. 
9
 Helgi Hallgrímsson (ritstj.) 1982:206. 

10 Helgi Hallgrímsson (ritstj.) 1982:209. 
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2 VEÐURFAR 

  

Mynd 1. Tíðni vindátt á Dysnesi á ársgrundvelli, frá september 1990-ágúst 1991. 
Vindáttir úr norðri og suðri eru nokkuð jafnalgengar en ríkjandi vindátt á veturnar er úr suðri 
og úr norðri á sumrin. 

Vegna undirbúnings að stóriðju á svæðinu voru unnar veðurmælingar á vegum MIL 
(Markaðsskrifstofa Iðnaðarráðuneytisins og Landsvirkjunnar) í mastri á Dysnesi, frá júní 1990 
til ágúst 1991. Vindmælingar voru gerðar á tveimur stöðum í mastri á Dysnesi, í 10 m og 38 
m hæð yfir jörð. Vanhöld urðu á nothæfum mælingum í 10 m hæð og nokkur vanhöld á 
mælingum í 38 m hæð í kjölfar óveðurs og rafmagnsleysis yfir háveturinn.  

Meðalvindhraði á Dysnesi í 35 m hæð yfir jörð: 

Sep Okt Nóv Des Jan Feb Mar Apr Mai Jún Júl Ágú Árið 

7,2 5,4 5,2 7,4 10,8 8,7 8,4 6,1 6,3 5,7 4,3 5,7 6,3 

Mynd 2. Meðalvindhraði á Dysnesi í 38 m hæð yfir jörð, september 1990 – ágúst 
1991, m/s. 
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3 JARÐSKJÁLFTAR 

 
Mynd 3. Hröðunarkort í Þjóðarskjali með staðli FS ENV 1998-1-1:1994. Höfundar: Björn Ingi Sveinsson 
og Páll Halldórsson (2003 – endurskoðað 2009). 

Páll Halldórsson jarðeðlisfræðingur fjallar um jarðskjálftavirkni við Dysnes í umfjöllun um þrjá 
mögulega stóriðjustaði á Norðurlandi í skýrslunni Jarðskjálftavirkni á Norðurlandi frá 2005: 

„Undirstaðan [við Dysnes] eru 8,5 til 10 milljón ára gömul berglög. Engin þekkt 
misgengi eða jarðskjálftasprungur eru á svæðinu. Næstu líkleg svæði sem geta gefið 
af sér skjálfta ≥ 6 eru í u.þ.b. 15 km fjarlægð. Mestu jarðskjálftaáhrif sem þekkt eru af 
svæðinu við Dysnes eru áætluð áhrif og hröðun skjálfta með upptök á Skjálfanda 
1755, stærð ≈ 7. Reiknuð áhrif skjálftans á Dysnesi eru 6,8 og hröðun 5,8% af g. Það 
eykur á óvissu þessara talna að auk stærðarinnar er fjarlægðin háð nokkurri óvissu. Á 
síðustu öld olli Dalvíkurskjálftinn 1934 mestum áhrifum við Dysnes, stærð hans var 
6,2 og fjarlægð 25 km. Reiknuð áhrif skjálftans voru 6,5 og hröðun 5,5% af g. Á 
hröðunarkortinu [mynd 2.7] er staðurinn við neðri jaðar 20% svæðisins en tölurnar 
sem liggja að baki kortinu gefa til kynna að mesta líkleg hröðun á 500 ára bili sé 22% 
af g, sem samsvarar því að 10% líkur eru á þessari hröðun á 50 ára tímabili.”11 

  

                                                             
11 Páll Halldórsson, 2005:33. 
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4 HAFÍS 
Norðurskautið og höfin í kring eru að miklu hulin með ís. Vindur og hafstraumar eru sífellt að 
brjóta upp ís sem flýtur frá þangað til hann bráðnar í hlýrri sjó. Hafís á Grænlandssundi rekur 
stundum undan vindum og straumum inn á siglingaleiðir við Ísland og upp að ströndum 
landsins. Íssins gætir mest norður af Vestfjörðum og Norðurlandi en getur borist austur fyrir 
Melrakkasléttu. Ísbreiðan er gjarnan djúpt undan Norðurlandi. Í norðanáttum getur ísinn 
borist suður inn á siglingaleiðir við Norðurland og jafnvel Austfirði. Hafísinn í Grænlandssundi 
er mestur að vorlagi. Hætta á hafískomu við Ísland er því mest í maí.12 

Hafísár koma í bylgjum. Ef skoðað eru tímabilið 1964-2001 má draga þá ályktun að hafís geti 
valdið truflunum á 8 til 10 ára fresti, í nokkra daga í senn. Með eftirlitstækni nútímans á það 
þó ekki að valda erfiðleikum.13 

Í greinargerð Veðurstofu Íslands frá 2002 um Hafíshættu úti fyrir Norðurland er sérstakur 
kafli um hafís í Eyjafirði: 

Um miðjan níunda áratuginn sl. samdi Eiríkur Sigurðsson stutt álit um hafís í Eyjafirði 
fyrir Svæðaskipulag Eyjafjarðar. Þar segir m.a.: "Á hafísárum hefur ís oft rekið inn á 
Eyjafjörð og hann á stundum leið þar langt fram á sumar. Hafís rekur oftast inn á 
Eyjafjörð á tímabilinu mars til maí, alloft í febrúar og jafnvel í janúar og nokkur dæmi 
eru um að ís hafi rekið inn á fjörðinn fyrir áramót (t.d. frá 19. öld). Talið er að ís sem 
kemur snemma vetrar sé sjaldan mikill og standi yfirleitt stutt við, sbr. máltækið 
"Sjaldan er mein að miðsvetrarís", en frá því eru þó ýmsar harkalegar 
undantekningar á miklum ísaárum 19. aldar. Vorísinn er almennt talinn þaulsætnari 
enda hefur hann alloft verið á firðinum langt fram á sumar, jafnvel fram í byrjun 
september (1882). Fremur sjaldgæft er að hafís fylli Eyjafjörð nema hann verði 
samfrosta með lagnaðarís. Allmörg dæmi eru um mikla lagnaðarísa á firðinum. 
Frosta- og ísaveturinn mikla 1881 var Eyjafjörður lagður út undir Hrísey í lok janúar 
og nærri þriggja álna þykkur ís var síðar mældur á Akureyrarhöfn. Lagnaðarís leysti 
ekki af Eyjafirði fyrr en 8. - 9. maí. 
 
Í kafla um hafís í ritinu Vesturströnd Eyjafjarðar sem unnið var fyrir Staðarvalsnefnd 
um iðnrekstur (ritstjóri Helgi Hallgrímsson) árið 1982 segir svo: "Þess má að lokum 
geta að Eyjafjörð leggur á hverjum vetri innan Oddeyrar (þ.e. Pollinn), svo siglingar 
geta á stundum verið erfiðar inn til Akureyrar". 
 
Vegna sjávarfalla rekur hafís oftast inn með vesturströnd Eyjafjarðar og fyllir þá 
stundum alla firði og víkur við fjörðinn utanverðan. Er skemmst að minnast 
vandkvæða vegna hafíss í mars-apríl 1979, t.d. á Ólafsfirði og Dalvík. Á 
hægviðratímabilum, sem tíðust eru að vorlagi, getur hafís verið á þvælingi um 
Eyjafjörð vikum saman eftir sjávarföllum og þarf þá sterka suðlæga vinda til að 
hrekja hann út úr firðinum." 
 
Þrátt fyrir vandkvæði stöku sinnum er lagnaðarís alla jafna ekki til trafala í Eyjafirði 
en rétt þótti að minna á myndun hans á firðinum í kaldri tíð. Að dómi staðkunnugra 
leggur að vísu Pollinn ekki lengur og er það af manna völdum, þ.e.a.s. fyrir tilstilli 
hitaveitunnar. 14

 

 

                                                             
12 Þór Jakobsson o.fl., 2002. 
13

 Almenna verkfræðistofan o.fl. 2003. 
14 Þór Jakobsson o.fl., 2002:12. 
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5 FORNLEIFAR 
Helgi Hallgrímsson segir í yfirliti um söguminjar í skýrslu um náttúrufar og minjar á 
vesturströnd Eyjafjarðar að niður við sjóinn sunnan við ós Pálmholtslækjar hafi um skeið eftir 
aldamótin 1900 myndast vísir að sjávarþorpi hjá Sjávarbakka. Þar voru byggð nokkur hús sem 
síðar voru rifin, nema Litli-Hvammur sem enn stendur.15 Þetta gamla sjávarþorp er utan 
skipulagssvæðis en eldri fornleifar er að finna innan þess. Grunnskráning á fornleifum var 
gerð í Arnarneshreppi af Þjóðminjasafni Íslands snemma á 9. áratugnum. Engar friðlýstar 
fornminjar eru innan skipulagssvæðis en frumkönnun og aðalskráningu fornleifa er að finna í 
eftirfarandi skýrslum: 

 Brimsnes, Dysnes og Bakki, frumkönnun á fornleifum á þremur iðnaðarlóðum á 
Norðurlandi 2005, eftir Adolf Friðriksson. 
Ekki var farið í vettfangsferðir við vinnslu skýrslunnar og í inngangi ítrekað að aðeins 
væri um að ræða frumkönnun sem byggist eingöngu á fyrirliggjandi upplýsingum. Í 
niðurstöðu frumkönnunar segir að „Dysnes gæti kallað á talsverðar rannsóknir ef 
verulegar minjar leynast á býlunum sem þar eru, en innan reits er enginn bæjarhóll 
sem kunnugt sé.” 16 

 Fornleifaskráning í Arnarneshreppi, eftir Elínu Ósk Hreiðarsdóttir og Þóru 
Pétursdóttir (ritstj.) 

Fornleifastofnun Íslands skráði fornleifar í Arnarneshreppi á árunum 2006-2007 og 
skilaði lokaskýrslu árið 2008. Innan deiliskipulagssvæðis eru 14 staðir úr þeirri 
skráningu og njóta allir verndar skv. þjóðminjalögum og þar af eru tveir staðir sem 
hafa bæði mikið varðveislu- og rannsóknargildi segir í skýrslunni.17  

 Á deiliskipulagssvæði eru 14 þekktir og skráðir fornleifastaðir: 

o EY-631:001 F og G Kirkjuvegurinn gamli gata leið 

  „Leið lá í suður meðfram Ásunum frá leið EY-631:002 í norðvestri 
um alla sveitina og hefur hún verið kölluð ýmsum nöfnum m.a. 
Kirkjuvegurinn gamli og Reiðgöturnar. Líklega hefur verið farið um 
þennan veg á milli bæjanna austar í sveitinni nær sjónum og frá 
þeim m.a. til kirkju á Möðruvöllum. [...]“18 

o EY-070:019 heimild um brú 

 „Brúarstæði við Pálmholtslæk, ca. 100 m sunnan við Pálmholtsveg; 
þar var brú yfir lækinn, áður en vegurinn var byggður.“19 

                                                             
15

 Helgi Hallgrímsson (ritstj.), 1982:184. 
16 Adolf Friðriksson, 2005:15. 
17 Elín Ósk Hreiðarsdóttir og Þóra Pétursdóttir (ritstj.), 2008:139. 
18

 Elín Ósk Hreiðarsdóttir og Þóra Pétursdóttir (ritstj.), 2008:101. 
19 Elín Ósk Hreiðarsdóttir og Þóra Pétursdóttir (ritstj.), 2008:66. 
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o EY-070:025 frásögn um vað 

 [...] „vað var á Pálmholtslæk um 1200 m SSA við Pálmholt og um 75 m 
austan við malarveg 812. Vaðið var hluti af gamla veginum EY-631:001 
sem lá N-S um sveitina [...]“20 

o EY-071:009 Dysnes heimild um legstað 

 [...] „Hér og þar á svæðinu eru háar og aflangar rofnar þúfur sem gætu 
hugsanlega líkst dysjum en engin mannabein eru sjáanleg”21 

o EY-071:011 Pollnaustavík gryfja naust 

 [...] „10m innan við sjávarkambinn lítil tjörn um 4x7m í þvm. Sunnan v. 
hana a) um 10x4,5m stór rúst að innanmáli [...] veggir ógreinilegir. [...] 
Hugsanlega uppsátur fyrir báta bæði í gryfjunni og í tjörninni”22 

o EY-071:012 tóftir verbúð 

                                                             
20 Elín Ósk Hreiðarsdóttir og Þóra Pétursdóttir (ritstj.), 2008:68. 
21

 Elín Ósk Hreiðarsdóttir og Þóra Pétursdóttir (ritstj.), 2008:79-80. 
22 Elín Ósk Hreiðarsdóttir og Þóra Pétursdóttir (ritstj.), 2008:80. 

 

Mynd 2.3 Skráðar fornleifar innan skipulagssvæðis 
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 [...] „Tvær tóftir á um 16x5m stóru svæði fast ofan við fjöru. [...] Veggir 
tóftanna eru allir torfhlaðnir en engar grjóthleðslur sjáanlegar [...] eru 
tóftirnar mjög rofnar og ógreinilegar.”23 

o EY-071:013 Kumblholt örnefni legstaður 

 e.t.v. nafn dregið af heykumli... „[...] engin raunveruleg kuml hafa fundist 
á holtinu er ekki víst að nafn þess tengist [...] könnunargröftur í ágúst 
2006 leiddi í ljós það sem virtist vera rænt kuml. Fullnaðarrannsókn er 
ekki lokið. Ljóst er að fleiri kuml eru umhverfis og kunna sum þeirra 
jafnvel að vera óröskuð.”24 

o EY-071:022 tóft óþekkt hlutverk 

 „[...] tóftin er um 4x3m stór og snýr A-V. Hún er mjög rofin vegna 
sjávargangs. [...]”25 

o EY-071:023 gerði óþekkt hlutverk 

 garðlag 

 „[...] Skráð var torfhlaðið garðlag sem er um 2m á breidd, 0,8-1m á hæð 
og um 65m langt. [...] Hugsanlegt er að allur lækjarbakkinn á þessu svæði 
hafi verið notaður sem eins konar hólf fyrir búpening þar sem í norðri er 
þessi hái bakki og í suðri er djúpur lækur sem erfitt getur verið að komast 
yfir. [...]”26 

o EY-071:024 tóft óþekkt hlutverk  

 „[...] Tóftin er þrískipt, bogalaga, vel grasigróin og snýr A-V. Tóftin er um 
20x6-8m á stærð. [...] Veggirnir eru um 0,4-1m á hæð en inngangar á milli 
hólfa eru mjög ógreinilegir. Engar grjóthleðslur eru sjáanlegar. Hlutverk 
tóftarinnar er óþekkt en ekki er ólíklegt að hér sé um e-s konar aðhald f. 
búpening að ræða eins og stekk eða sel en einnig er hugsanlegt að hér 
hafi verið e-s konar hjallar eða verbúð fyrir fiskimenn sem geymdu báta 
ofan við lendingu 025 en engar heimildir hafa fundist um slíkt.”27 

o EY-071:025 mannvirki lending 

 „Á þessu svæði er malarfjara og grasigróinn þýfður sjávarbakki fast 
norðan við mynni Pálmholtslækjar.”Vörin er rudd frá sjó og um 17m upp í 
land. Efst er hún 5m br. en þrengist þegar nær dregur sjó. [...] 2 bátar 
voru 1985 í vörinni.” 

o EY-071:026 tóft óþekkt hlutverk 

 „[...] Tóftin er tvískipt um 10x6m stór og snýr NNA-SSV. Veggir hennar eru 
torfhlaðnir, 1-2m á breidd og 0.5-1m á hæð. Veggirnir eru mjög þýfðir og 

                                                             
23

 Elín Ósk Hreiðarsdóttir og Þóra Pétursdóttir (ritstj.), 2008:81. 
24 Elín Ósk Hreiðarsdóttir og Þóra Pétursdóttir (ritstj.), 2008:81. 
25 Elín Ósk Hreiðarsdóttir og Þóra Pétursdóttir (ritstj.), 2008:84. 
26

 Elín Ósk Hreiðarsdóttir og Þóra Pétursdóttir (ritstj.), 2008:85. 
27 Elín Ósk Hreiðarsdóttir og Þóra Pétursdóttir (ritstj.), 2008:85. 
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grónir lyngi og mosa. Óljóst er hvar inngangar hafa verið í tóftina. [...] Ekki 
ljóst hvaða hlutverki þessi tóft gengdi en hugsanlega er hér um að ræða 
e-s konar aðhald eða skýli f. búpening.”28 

o EY-071:036 tóft óþekkt hlutverk 

 „[...] Þrískipt tóft. [...] Alls er rústin 17x6,5m. [...] Veggir hennar eru um 1-
3m á breidd, um 0,4-1m á hæð og grónir mosa- og lyngi. Engar 
grjóthleðslur eru sjáanlegar. Trúlega er hér um að ræða stekk eða 
beitarhús frá Syðri-Bakka.”29 

o EY-071:037 gerði kálgarður 

 „[...] Kálgarðurinn er um 28x10m á stærð og snýr A-V. Torfhlaðið garðlag 
sést ennþá á suður-, austur- og vesturhlið garðsins. Það er um 2m á 
breidd og 0,4-0,6m á hæð. Allur jarðvegur innan garðsins er fokinn burtu 
og þar er nú aðeins grýttur jarðvegur. Örnefnið Bygghóll gefur til kynna 
hugsanlega akuryrkju á svæðinu (sjá 010) en ólíklegt er að þessi kálgarður 
tengist henni á nokkurn hátt.”30 

 Samantekt á flokkun fornleifa er eftirfarandi: 

o 2 Legstaðir sem taldir eru hafa mikið varðveislu- og rannsóknargildi. 

o 4 Tóftir sem allar eru ógreinilegar og flestar með óþekkt hlutverk. 

o 3 Naust eða bátalendingar. 

o 2 Gerði. 

o 3 Heimildir og merki um samgöngustaði. 

Í umfjöllun um verndun og kynningu minja í lokaskýrslu fornleifaskráningar 
Fornleifastofnunar Íslands frá 2008 segir: „Tveir kumlastaðir eru líklega í landi Syðri-Bakka og 
hefur hvorugur verið rannsakaður að fullu ennþá. Fyrst er að nefna Dysnes (071:009) þar 
sem þústir sem líkjast kumlum fundust í vettvangsrannsókn en hafa aldrei verið rannsakaðar. 
Hins vegar er það Kumlholt (071:013) en þar leynast nokkrar þústir (hugsanlega allt að sex) í 
röð frá norðri til suðurs, og holur í þeim með sömu stefnu. Grjót er í syðstu kumlunum en 
rofskallar eru á milli, grónir. Sumarið 2006 stóð Fornleifastofnun Íslands fyrir könnunargreftri 
í eina þústina á Kumlholti og leiddi rannsóknin í ljós það sem virtist vera rænt kuml. Fundust 
þar hælbein úr manni og rónaglar og er því nokkuð öruggt að um kuml er að ræða. 
Fullnaðarrannsókn er ekki lokið. Ljóst er fleiri kuml eru umhverfis og kunna sum þeirra 
jafnvel að vera óröskuð. Kumlholt og Dysnes hafa því bæði mjög mikið varðveislu- og 
rannsóknargildi.”31 

Fornleifaskráning hefur verið færð inná hnitsetta kortagrunna. 

                                                             
28 Elín Ósk Hreiðarsdóttir og Þóra Pétursdóttir (ritstj.), 2008:86. 
29 Elín Ósk Hreiðarsdóttir og Þóra Pétursdóttir (ritstj.), 2008:89. 
30

 Elín Ósk Hreiðarsdóttir og Þóra Pétursdóttir (ritstj.), 2008:89. 
31 Elín Ósk Hreiðarsdóttir og Þóra Pétursdóttir (ritstj.), 2008:139. 



DYSNES Í HÖRGÁRSVEIT – VIÐAUKAR  11 

6 JARÐVEGSDÝPI OG PRUFUHOLUR 
Halldór G. Pétursson vann greinargerð um jarðfræði á svæðinu árið 2003: 

Berggrunnur 

„Berggrunnur í Arnarneshreppi við Eyjafjörð og á Dysnessvæðinu er talinn um 10,5 - 
9 milljón ára gamall og er hann basalthraunlagastafli sem hallar um 4° til suðurs 
(Ólafur G. Fóvenz o.fl. 1984). Berggrunnurinn á stóriðjulóðinni er að mestu hulinn 
lausum jarðlögum og sést ekki í fast berg nema á einstaka stað meðfram ströndinni 
og á nokkrum stöðum upp með Pálmholtslæk. Viðbúið er að brotalínur svo sem 
gangar og misgengi leynist víða í staflanum en á stóriðjulóðinni er ómögulegt að 
koma auga á þær einfaldlega vegna þess að svæðið er hulið lausum jarðlögum. Það 
er einungis neðst í bökkunum við sjóinn sem sést í nokkra ganga og er stefna þeirra 
til norðurs og norðausturs. Samkvæmt þessu er lega þeirra tveggja brotalína sem 
dregnar hafa verið upp á korti [mynd 2.3] í skýrslu vinnuhóps Vatnsorkudeildar 
Orkustofnunar (1983) ákaflega óviss og þær brotalínur sem hugsanlega leynast undir 
lausu hulunni gætu allt eins legið annars staðar og haft aðra stefnu. […] 

Laus jarðlög 

Eins og áður sagði er berggrunnurinn á svæðinu þakinn lausum jarðlögum og er þar 
aðallega um jökulruðning að ræða. Þykkt jökulruðnings á stóriðjulóðinni og næsta 
nágrenni er nokkuð mismunandi, sennilega frá því að vera örþunnt skæni og upp í 2 
til 3 m. Klapparholt eru rétt undir yfirborði til suðurs í nágrenni við bæina Ós og 
Ásláksstaði. Til norðurs þykknar jökulruðningurinn og er orðinn tugir metra á þykkt í 
Bakkaási og Arnarnesnöfum norðan við stóriðjulóðina. Þá er einnig hugsanlegt að 
nokkuð þykkur ruðningur leynist undir Pálmholtsmýri vestan við svæðið. 
Jökulruðningurinn er þéttur og harður, en ekki samlímdur, og hefur sennilega orðið 
svona samþjappaður vegna fargsins frá jöklunum sem gengu yfir hann á síðasta 
jökulskeiði. Jökulruðningurinn er gropinn og vatnsinnihald getur verið allnokkuð í 
honum en gegnflæði er mjög hægt en þó nógu mikið að til að halda við mýrum, t.d. 
uppi á Bakkaási. Á yfirborði getur jökulruðningurinn orðið vatnsósa og að algeru 
svaði ef mikið vatn kemst að honum. Þetta er rétt að hafa í huga t.d. við mikinn 
gryfjugröft vegna byggingaframkvæmda. […]”32 

                                                             
32

 Halldór G. Pétursson, 2003. 
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Mynd 2.5 Yfirlitskort úr skýrslu Orkustofnunar frá 1983 
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7 EFNISTÖKUMÖGULEIKAR 
Þörf verður fyrir jarðefni í landfyllingar og varnargarða. Uppbygging þeirra mun verða í 
áföngum á löngum tíma og efnisþörf því mismunandi í samræmi við uppbyggingarhraða. 
Fyllingarefni fæst væntanlega við dýpkun utan við viðlegukanta. Talsverð jarðvegsþykkt er á 
skipulagssvæðinu, sem ekki nýtist í landfyllingar. Ekki er ljóst á þessu stigi hvort fyllingarefni 
fáist innan svæðisins. 

Unnin var skýrsla af Halldóri G. Péturssyni árið 2011 þar sem rætt er um mögulega 
uppbyggingu við Dysnes. Mun umfangsmikil uppbygging á svæðinu kalla á mikinn flutning 
byggingarefna af ýmsum gerðum og gæðum á svæðið. Viðbúið er að einhverjar efnisnámur í 
sveitarfélaginu gangi til þurrðar og mögulegt að opna þurfi nýjar efnisnámur, t.d. á 
sjávarbotni.33 Rétt er að benda á að með umfangsmikilli uppbyggingu er átt við eldri 
hugmyndir, sem fela í sér mun meiri landfyllingar en stefnt er að nú. 

Listi Halldórs úr svæðisskipulagi yfir efnistökumöguleika í nágrenni: 

 Dalvíkurbyggð: Nokkrir efnistökumöguleikar eru taldir upp í Dalvíkurbyggð en 
minnst 15 km fjarlægð frá Dysnesi gerir þá sennilega óhentuga. 

 Gálmaströnd: Engir efnistökumöguleikar eru taldir upp á Gálmaströnd. 

 Hörgársveit: 7 efnistökusvæði. Fyrst og fremst möl en einnig sandur og berg. (Sjá 
töflu og kort í viðauka) 

Á eftirfarandi mynd og töflu eru efnistökumöguleikar í Hörgársveit. 

                                                             
33 Halldór G. Pétursson, 2011. 
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Mynd 4. Efnistökumöguleikar í Hörgársveit á korti. 

Nr. Staðsetning Gerð Efni Magn 

Hs-1 Hörgárgrunn Sjávarbotn/óshólmar Sandur/möl >10.000.000 m3 

Mikið magn malar- og sandefna sem Hörgá hefur sett af sér í þúsundir ára. Nákvæmari rannsóknar er 
þó þörf og mats á áhrifum á lífríkið. 

Hs-2 Nunnuhólmi 

 

Sjávarbotn – eyri? Sandur/möl ? 

Leyfi til efnisvinnslu 45.000m3 var veitt árið 2000 en HGP þekkir ekki hvað varð af framkvæmdum. 

Hs-3 Lónsmelar Malarhjalli/óshólmar Möl >300.000 m3 

Talsvert malarnám hefur verið síðustu 25 árin en lítið hefur verið unnið síðustu árin og óvissa ríkir um 
framtíðina. Nálægð við friðland og forminjar við Gása gerir erfitt fyrir. 

Hs-4 Djúpárb.-Björg-
Möðruv. 

Malarhjalli/óshólmar Möl >3.000.000 m3 

Vinnsla við Djúpárbakka og Möðruvelli erfið af ýsmsum sökum. Nokkuð magn enn eftir við Björg. 

Hs-5 Laugaland Áreyri Möl 30-40.000 m
3
 

Efnismiklar malareyrar. Þarf þó að huga að lífríki ár og að efnisnám orsaki ekki bakkarof hinum megin í 
dalnum. 

Hs-10 Moldhaugaháls Grjótnám Berg 5-10.000.000 m3 
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Nr. Staðsetning Gerð Efni Magn 

Áætlanir eru um mikið grjótnám ofan þjóðvegar í Moldhaugahálsi (Skútaberg ehf. 2011). Ca. 10 km frá 
Dysnesi. Deiliskipulag og umhverfisskýrsla er fullunnið og er í lögbundnu kynningarferli. 

Hs-11 Glæsibær Malarhjalli Möl/sandur 100.000 m
3
 

Vinnslu var hætt á sínum tíma til að hlífa túnum en talsvert efni virðist vera að finna undir túnum hjá 
Glæsibæ. 

Tafla 2.2 Efnistökumöguleikar í Hörgársveit. Hs-6 og Hs9 eru í minnist 18 km frjarlægð og því ekki 
teknir með í töflunni. 

 Um efnistöku á sjávarbotni í norðurhluta Eyjafjarðar: Talsvert hefur verið leitað að 
malarefnum á sjávarbotninum milli Hríseyjar og lands en án árangurs þó flest í 
jarðfræði svæðisins bendi til þess að þar ættu að finnast efnismiklar malarmyndanir. 
Engar nákvæmar jarðfræðirannsóknir eða endurvarpsmælingar hafa þó farið fram til 
að ganga úr skugga um að þar leynist vinnanlegar námur. Víðar í firðinum finnast 
jökulbrúnir og jökulgarðar sem þyrfti að kanna betur m.t.t. dýptar og efnis hvort 
gætu nýst sem námur. 

 Laufásgrunn og Fnjóskárósar: Viðbúið er að samskonar setmyndanir finnist þar og 
við Hörgárgrunn og Hörgárósa. 

 Vaðlaheiðargöng: Um 200.000m3 efnis úr Vaðlaheiðargöngum þarf að nýta á annan 
hátt en til Vegagerðar tengdum göngunum. 
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8 HÚSAKÖNNUN 
Einu húsin sem standa innan skipulagssvæðisins eru bæjarhúsin við Gilsbakka. Við 
húsakönnun var farin vettfangsferð til skrásetningar og upplýsinga leitað hjá Jósavin 
Gunnarssyni, byggingarfulltrúa Eyjafjarðarsvæðis. Lauslegt mat er sýnt með táknum: 

+   mikilvægt, gott, áhugavert, jákvætt;  
0  Óvisst, þokkalegt, miðlungs, á ekki við;  
-   Slakt, slæmt, neikvætt. 

Hús innan skipulagssvæðis eru ekki talin hafa varðveislugildi.  

Húsaskrá 

Gilsbakki, íbúðarhús 

Byggingarár 1969 

 

Byggingarstíll Módernismi 

Upphafleg notkun Íbúð 

Núverandi notkun Íbúð 

Aðal byggingarefni Holsteinn 

Klæðning Múrað 

Þakform Einhalla og flatt 

Þakklæðning ATH Mynd 2.9 Sept. 2010. 

Hönnuður Líklega Byggingarstofnun Landbúnaðarins. (Heimild: Jósavin Gunnarsson) 

Húsbyggjandi Óþekkt 

Lýsing 123.2m² 

Varðveislumat 

Umhverfisgildi +/0 Ekki í samræmi við byggingarhefð sveitarinnar 

Upprunaleg gerð + 

Varðveislugildi 0 

 

Gilsbakki, útihús 

Byggingarár 1975 

 

Byggingarstíll Hefðbundinn 

Upphafleg notkun Útihús 

Núverandi notkun Geymsla 

Aðal byggingarefni Steypa 

Klæðning Múrað 

Þakform Tvíhalla og einhalla 
viðbygging með 
skúrþaki 
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Þakklæðning Bárujárn Mynd 2.10 Sept. 2010. 

Hönnuður Óþekkt 

Húsbyggjandi Óþekkt 

Lýsing 72.3m² 

Varðveislumat 

Umhverfisgildi 0  

Upprunaleg gerð 0 

Varðveislugildi 0 

 

Gilsbakki, hlaða 

Byggingarár 1976 

 

Byggingarstíll Hefðbundinn 

Upphafleg notkun Hlaða 

Núverandi notkun Geymsla 

Aðal byggingarefni Timbur 

Klæðning Bárujárn 

Þakform Tvíhalla 

Þakklæðning Bárujárn Mynd 2.11 Sept. 2010. 

Hönnuður Óþekkt 

Húsbyggjandi Óþekkt 

Lýsing 49.8m² 

Varðveislumat 

Umhverfisgildi 0  

Upprunaleg gerð + 

Varðveislugildi 0/- 
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