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1 Inngangur
Um þessar mundir vinnur Styrktar- og líknarsjóður Oddfellowreglunnar að stefnumótun varðandi framtíðarnotkun lands síns í Urriðavatnsdölum. Svæðið er í landi
Garðabæjar og er hluti af útivistarsvæði höfuðborgarsvæðisins. Mynd 1 sýnir
jarðgrunnskort af umræddu svæði. Stór hluti svæðisins er þakinn hrauni, sem rann frá
Búrfelli allt í sjó fram eða rúmlega 10 km leið. Hraunið er um 8100 ára (kolefnisaldur
7240 ár) og nefnist einu nafni Búrfellshraun, en á svæði Oddfellow kallast það
Urriðakotshraun. Frá Búrfelli alla leið niður í eignarland Oddfellowa eru fallegar
hrauntraðir, Búrfellsgjá ofar og Selgjá neðar. Búrfell, Búrfellsgjá og Selgjá eru á
náttúruminjaskrá (Vefsíða Umhverfisstofnunar 1) og eru auk þess í náttúruverndaráætlun 2004–2008 sem náttúruvætti (Vefsíða Umhverfisstofnunar 2). Bæjaryfirvöld í
Garðabæ hafa hug á að leita eftir friðlýsingu á þessu svæði sem að hluta til liggur
innan eignarlandsins í Urriðavatnsdölum. Styrktar- og líknarsjóðurinn hyggst vinna að
friðlýsingunni með yfirvöldum í Garðabæ, en af þeim sökum er nú lögð áhersla á að
ljúka gerð framtíðarskipulags af landi hans með eflingu útivistar á svæðinu í huga. Nú
þegar er þarna golfvöllur í holtunum vestan hraunsins auk göngu- og reiðstíga um
hraunið. Hugmyndir eru um verulega stækkun golfvallarins. Nú er þar 18 holu völlur
auk 9 holu æfingavallar. Stefnt er að því að bæta 9 holum við og er einkum horft til
lægðar í Urriðakotshrauni fyrir nýjar brautir.
Íslenskum orkurannsóknum (ÍSOR) barst verkbeiðni 4. janúar 2007 frá Alta ehf, þar
sem óskað er eftir mati á verndargildi jarðminja á svæðinu. Verkefnið felst í :„að skoða
viðkomandi svæði, kortleggja og skrá þær jarðfræðiminjar sem þar er að finna og meta
verndargildi þeirra, svo sem varðandi einkenni og fágæti.“. ÍSOR gerði verkáætlun
sem Styrktar- og líknarsjóðurinn samþykkti 22. janúar. Þá var hins vegar kominn snjór
yfir allt sem hamlaði útivinnu fram að mánaðamótum að snjór var að mestu horfinn úr
hrauninu nema í gjótum. Útivinnan fór því ekki fram fyrr en í febrúar.
Á 10. áratug síðustu aldar fór fram jarðfræðivinna á Orkustofnun þar sem höfðuðborgarsvæðið var kortlagt og stóðu öll sveitarfélögin á svæðinu saman að verkinu.
Voru gerð þrenns konar kort: berggrunnskort, jarðgrunnskort og vatnafarskort, í
mælikvarðanum 1:25.000, á 4 kortblöðum eða alls 12 kortblöð. Hér höfum við kosið að
nota jarðgrunnskortið til grundvallar því það sýnir yfirborðsmyndanir, sem eru einmitt
þær sem hér eru til athugunar. Mynd 1 er unnin úr kortblaðinu Elliðavatn 1613/III SV-J
(Skúli Víkingsson et al. 1995). Styrktar- og líknarsjóður Oddfellowreglunnar lét gera
úttekt á náttúrufari, landnýtingu og hugsanlegu framtíðarskipulagi svæðisins og gaf út
í framhaldi af því ritið Urrðravatnsland árið 1988. Í þessari skýrslu hefur verið höfð
hliðsjón af náttúrufarsköflunum í fyrrgreindu riti.
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Mynd 1: Jarðgrunnskort af eignarsvæði Styrktar- og líknarsjóðs Oddfellowreglunnar.
-8-

Mynd 2: Markasteinn utan í Tjarnarholti, grettistak úr grágrýti með fuglaþúfu á merkjum
Urriðavatns, Setbergs og Garða. Þúfan á steininum er nefnd í gömlum landamerkjalýsingum. Svanur Pálsson stendur við steininn. Ljósm. Árni Hjartarson.

2 Stutt yfirlit um jarðfræði svæðisins
2.1 Berggrunnur
Hæðirnar beggja megin við Urriðakotshraun eru úr síðkvarterum grágrýtishraunlögum (Helgi Torfason et al. 1993). Norðan til í Urriðaholti og Vífilstaðahlíð er svonefnt
Reykjavíkurgrágrýti sem myndar undirstöður undir miklum hluta höfuðborgarsvæðisins allt utan frá Engey og Viðey og suður um Álftanes og Hafnarfjörð. Ofan á
það leggst Breiðholtsgrágrýtið. Báðar þessar myndanir eru beltótt dyngjuhraun, fremur
ferskt, með misþykkum hallalitlum flæðieiningum (hraunbeltum) úr þéttu bergi með
þunnum kargalögum í milli. Holufylling er lítil en þó er brúnleitur leir víða í sprungum og glufum. Lögin eru um 100–200 þús ára gömul, komin frá ýmsum eldstöðvum en
upptök þeirra flestra eru óþekkt. Neðsti hluti þeirra ber víða vott um hraða
vatnskælingu og hafa grágrýtishraunin því líklega runnið í sjó.
Berggrunnurinn er nokkuð sprunginn og misgenginn en ekki er að sjá að sprungurnar
gangi út í hraunið á svæðinu sem hér er til umfjöllunar. Það er ekki fyrr en syðst í
Selgjá að komið er í yngri höggun, þ.e. sem hefur verið virk eftir að Búrfellshraunið
rann (Jón Jónsson 1965, Guðmundur Kjartansson 1973). Þar ganga Hjallamisgengið
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svokallaða og nokkur minni misgengi því tengt austan aðalmisgengisins þvert yfir
hraunið. Jón Jónsson telur Hjallamisgengið vera alls um 12 m í hrauninu en utan þess
er það allt að 65 m. Af því má ráða að höggun hefur verið virk þar löngu áður en
hraunið rann og hún hefur haldið áfram eftir að það rann. Í hrauninu eru misgengisbrúnir allar mjög skarpar en í grágrýtisholtunum eru þær máðar af ísaldarjöklinum.

2.2 Laus jarðlög og ísaldarmenjar
Víðast hvar þekja laus jarðlög berggrunninn en þó má sjá berar klappir eins og t.d.
milli Grunnavatna, í Víkurholti og í Hádegisholti (mynd 1 og Skúli Víkingsson et
al. 1995). Jökulruðningur hylur víða holt og hæðir en annar staðar er hann þunnur
og ósamfelldur. Í holtunum vestan Urriðakotshrauns er varla hægt að tala um jökulruðning heldur er þar mest um veðraðan berggrunn. Grettistök, sem ísaldarjökullinn
hefur rifið laus og flutt til, sjást þó víða og eru sum þeirra allvegleg (mynd 2). Af
jökulkembum og jökulrákuðum klöppum má sjá að síðasta skrið jökulsins á svæðinu
var til norðvesturs frá Bláfjallasvæðinu út á Faxaflóa. Ummerki hæstu sjávarstöðu í
ísaldarlokin eru í um 35 m hæð yfir sjó sunnan Urriðavatns en í um 40 m y.s. við
Vífilsstaðavatn (fara hækkandi til norðausturs á þessu svæði) (Skúli Víkingsson o.fl.
1995, Hreggviður Norðdahl og Halldór G. Pétursson 2005). Sjór hefur því að öllum
líkindum náð inn í skarðið milli Urriðaholts og Vífilsstaðahlíðar þegar hæst stóð í
ísaldarlokin.

2.3 Búrfellshraun
Hraunstraumurinn sem rann frá Búrfelli í sjó fram nefnist einu nafni Búrfellshraun en
hefur fjölmörg sérnöfn eftir einstökum hlutum hraunsins, svo sem Smyrlabúðarhraun,
Gráhelluhraun, Lækjarbotnahraun, Urriðakotshraun, Hafnarfjarðarhraun, Garðahraun
og Gálgahraun. Sá hluti sem þessi skýrsla fjallar um nefnist Urriðakotshraun.
Samkvæmt örnefnaskrám nær það frá Vífilsstaðahrauni og inn að Selgjá.

2.3.1 Aldur hraunsins
Búrfellshraun er með elstu hraunum sem vitað er um á Heiðmerkursvæðinu. Það kom
frá Búrfelli, sem er stakur gígur á hinu mikla sprungu- og misgengjasvæði sem teygir
sig allt sunnan frá Krýsuvík, um Heiðmörk og norður fyrir Rauðavatn. Guðmundur
Kjartansson jarðfræðingur lét gera aldursgreiningar af því og birti í grein í Náttúrufræðingnum (tafla 1, Guðmundur Kjartansson 1973). Ein er af birkilurki ofan á
hrauninu við Balaklett í Hafnarfirði, annað af fjörumó rétt undir hrauninu við Balaklett
og það þriðja er úr neðstu jurtaleifum í sniði við Balaklett. Aldur hraunsins ætti að vera
lítið eitt yngri en aldur fjörumósins, en aldursgreining á honum gaf 7240 ±130 14C ár.
Þegar umreiknað er yfir í raunaldur (Stuvier og Reimer 1993) fæst að fjörumórinn er
um 8100. Hraunið sjálft er lítið eitt yngra eða rétt um 8000 ára og hefur því runnið um
6000 f.Kr. (Tafla 1, Árni Hjartarson 2006).
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Tafla 1. Aldursgreiningar á Búrfellshrauni.
Sýni

C ár

14

Raunaldur Árabil f.Kr.
ár

Birkilurkar yfir Búrfellshrauni

5850 ± 110

6690

4690 (4805-4578)

Fjörumór fast undir Búrfellshrauni 7240 ± 130

8100

6100 (6228-5989)

Neðstu jurtaleifar

9780

7780 (7966-7600)

8740 ± 140

2.3.2 Upptök
Gígurinn, Búrfell, er það eldvarp sem næst er byggð á höfuðborgarsvæðinu (mynd 3).
Hann er af þeirri gerð sem nefnist eldborg, en eldborgir einkennast af því að gosið
hefur átt sér stað á stuttri sprungu eða pípulaga gosrás og myndar því stakan aðalgíg
og stundum smærri gíga þar hjá. Engir slíkir hliðargígar eru hjá Búrfelli, það stendur
eitt og stakt, hlaðið úr gjalli og hraunkleprum. Bergið í Búrfellshrauni er ólivínbasalt
með hvítum plagíóklasdílum og ljósgrænum ólivíndílum. Ólivínhnyðlingar finnast
víða í hrauninu. Um þetta sem og fleira svipar hrauninu til dyngjuhrauna.

Mynd 3: Horft til vesturs yfir Búrfell. Búrfellsgjá gengur vestur úr gígnum en beygir svo
snögglega til norðurs. Ljósm. Árni Geirsson.
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Í upphafi gossins rann hraunið til vesturs í átt að Kaldárseli því misgengisstallar
vörnuðu því leið skemmstu leið í átt til strandar. Guðmundur Kjartansson nefnir að
hugsanlegt sé að hluti þess hafi runnið í sjó við Straumsvík en sé nú hulinn yngri
hraunum. Nýlegar boranir við skoplhreinsistöð austur af álverinu leiða í ljós að svo er.
Þar kemur hraunið fram neðst í borholunni SVK-02. Þar er yfirborð hraunsins á 15,5 m
dýpi, sem er 8 m undir sjávarmáli. Seinna í gosinu, þegar hraunið hafði hlaðið vel
undir sig, komst það yfir misgengisþröskuld við Kaldá og gat þá runnið niður með
Ásfjalli og til Hafnarfjarðar. Þegar enn lengra leið á gosið komst hraunið yfir
misgengisstalla við Smyrlabúð og flæddi eftir það niður með Vífilsstaðahlíð og til
sjávar í Arnarnesvogi. Sjór stóð lægra í heimshöfunum þá en hann gerir nú svo ystu
tungur hraunsins teygja sig út fyrir ströndina.

2.3.3 Stærð
Búrfellshraun er miðlungshraun að stærð. Flatarmál hraunsins á yfirborði er rúmlega
16 km2. Ekki er gott að átta sig á hversu stórt hraunið hefur verið í upphafi því yngri
hraunstraumar hafa runnið yfir það og hafa t.d. þakið alla álmuna sem teygði sig til
sjávar við Straumsvík. Hér er reiknað með því að þriðjungur hraunsins sé hulinn og
það sé því 26 km2 að flatarmáli. Jón Jónsson (1978) álítur meðalþykkt hraunsins vera
um 20 m og byggir það á borholugögnum frá Hafnarfirði og Garðabæ. Rúmmál
hraunsins er því um 0,5 km3.

2.3.4 Hrauntraðir
Miklar hrauntraðir mynduðust í Búrfellshrauni meðan á gosinu stóð við það að hrauná
rann út úr gígnum í lengri tíma og myndaði eins konar farveg. Elsta tröðin liggur niður
hjá Kaldárseli og hefur myndast meðan aðalhraunið rann niður hjá Ásfjalli til Hafnarfjarðar. Hún nefnist Lambagjá. Búrfellsgjá og Selgjá eru yngri hrauntraðir, en þær eru í
hraunstraumnum sem rann niður með Vífilsstaðahlíð. Yngst er svonefnd Kringlóttagjá
en hún er sunnan við Búrfellsgíg og hefur orðið til í lokahrinum gossins.
Búrfellsgjá á sér fáa sína líka á landinu. Næst gígnum, þar sem halli er mikill er gjáin
þröng (20-30 m) og með bröttum veggjum (hin eiginlega Búrfellsgjá) en er niður á
jafnsléttu kemur verður hrauntröðin lægri og víðari (mynd 4). Þar sem Hjallamisgengið sker hraunið eru gjár og stallar, þar er Hrafnagjá, við hana skiptir hrauntröðin
um nafn og heitir Selgjá þar utan við. Búrfellsgjá og Selgjá eru yfir 200 m breiðar þar
sem þær eru breiðastar. Vegna síðari tíma höggunar og landsigs í grennd við Búrfell
liggur Selgjá nú ofar í landi en Búrfellsgjá. Veggir gjánna eru víða 5–10 m háir og sums
staðar þverhníptir og slútandi þannig að víða eru skjól og skútar sem þóttu fyrrum
ágætt afdrep fyrir sauðfé í vondum veðrum. Við utanverða Selgja eru veggirnir þó
lægri. Undir gjárveggjunum eru einnig fjöldi gamalla seljarústa og minja um forna
búskaparhætti.
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Mynd 4: Horft niður eftir Búrfellsgjá. Smyrlabúð í fjarska. Ljósm. Ingibjörg Kaldal.

2.3.5 Hraunhellar
Neðan við Selgjá hefur hrauná runnið áfram á yfirborði, en einnig í rásum undir
storknuðu yfirborði hraunsins (sjá kafla 4.3). Þar eru fjölmargir skútar og hraunhellar.
Samkvæmt skilgreiningu er talað um hraunhelli ef hann er >20 m langur og manngengur, en annars er talað um skúta (Björn Hróarsson 1990). Önnur skilgreining sem
stundum er notuð af hellarannsóknamönnum er sú að hraunhellir sé “samheiti allra
holrúma í hraunum þar sem myrkur ríkir” (Björn Hróarsson 2006). Hér verður fyrri
skilgreiningunni fylgt enda er sú síðari fráleit. Hellum er skipt í fjölmarga flokka eftir
því hvernig þeir mynduðust. Í Urriðakotshrauni eru nær allir hellar svokallaðir hraunrásarhellar, þ.e. myndaðir við rennsli hrauns í hraunrás undir storknuðu yfirborði.
Þegar kvika berst ekki lengur til hraunrásarinnar getur rennsli haldið áfram eftir henni
ef landhalli er nægilegur, hún tæmist og hraunhellir eða hraunrásahellir myndast. Oft
er þakið svo þunnt að það hrynur ofan í hrauntröðina og því oft erfitt að segja til um
hvar einn hellir endar og annar byrjar.
Margir hraunhellar eru þekktir í Búrfellshrauni. Í hinni miklu hellabók Björns
Hróarssonar eru nafngreindir 13 hellar og skútar í hrauninu (tafla 2) en þó munu þeir
vera fleiri. Margir þeirra eru í þeirri álmu hraunsins er gengur niður með Urriðavelli
og er í landi Styrktar- og líknarsjóðs Oddfellowreglunnar.
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Mynd 5: Maríuhellar eru þrír hraunhellar í einni og sömu hraunrásinni. Hér sést inn í dökkan
munna Vífilsstaðahellis.Ljósm. Árni Hjartarson.
Tafla 2: Þekktir hraunhellar í Búrfellshrauni (Björn Hróarsson 2006).
Nafn

Lengd - m Aths.

Kaldárselshellar

Nokkrar hraunbólur, fjárskjól

Hreiðrið
Ketshellir

30

Í Smyrlabúðarhrauni

Kershellir/Hvatshellir

50

Í Smyrlabúðarhrauni

Setbergsselshellir

15

Þorsteinshellir (Sauðahellirinn syðri)
Selgjárhellir (Skátahellir syðri)

237

Skátahellir nyrðri

Skúti

Vífilsstaðahellir

22

Maríuhellar

Urriðakotshellir

22

Maríuhellar

Draugahellir

80

Maríuhellar

Jónshellir (Jónshellar)

79

Hraunsholtshellir (Arneshellir)

Skúti
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Af hraunhellum á svæðinu eru Maríuhellar líklega kunnastir almenningi en þeir eru
rétt á norðurmörkum eignarlands Oddfellow. Einstökum hellum er lýst nánar í kafla
4.3.

2.3.6 Höggun
Eins og segir í kafla 2,1 eru engin ummerki höggunar í Urriðakotshrauni fyrr en kemur
suður undir mörk Selgjár og Búrfellsgjár. Þar gengur Hjallamisgengið þvert yfir
hraunið á móts við Smyrlabúð ásamt nokkrum minni misgengjum. Við aðalbrotið
hefur jörð misgengið um 12 m og sýnir það hversu miklar lóðréttar hreyfingar hafa
orðið þar síðan hraunið rann. Vatnsgjá er skammt norðan Gjáréttar; sprunga sem er
opin niður fyrir grunnvatnsborð svo í botni hennar er ágætasta neysluvatn á um 6 m
dýpi. Annað misgengið er Hrafnagjá á mörkum Selgjár og Búrfellsgjár.

Mynd 6: Vatnsgjá (Gjáréttarvatnsgjá). Þrep hafa verið gerð niður að vatnsborðinu á 5–6 m
dýpi. Ljósm. Ingibjörg Kaldal.
Sprungur og misgengi skera Urriðaholt, Urriðavatnsdali og einnig Vífilsstaðahlíð
handan hraunsins. Þar sjást engar sprungur í hrauninu sjálfu sem liggur þarna á milli,
svo ljóst virðist að þær eru eldri en það, sem aftur þýðir að land hefur ekkert haggast á
þessum slóðum síðastliðin 8000 ár, eða síðan hraunið rann. Sprungustefnan er í stórum
dráttum til norðausturs.
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3

Vatnafar

3.1 Yfirborðsvatn
Urriðavatnsdalir og Urriðavöllur eru á jaðri þess mikla hrauna- og grágrýtisflæmis á
Reykjanesskaga sem að staðaldri er afrennslislaus á yfirborði. Hafnarfjarðarlækur er
syðsti lækurinn sem fellur af landi til sjávar í Faxaflóa. Næsti stöðugi lækjarós er
afrennsli Hlíðarvatns í Selvogi og síðan Ölfusárós. Þegar Búrfellshraun rann gerbreytti
það vatnafari á svæðinu upp af Hafnarfirði. Það kaffærði farveg lækjarins sem rann frá
Vífilsstaðavatni og lækjar sem rann út sundið milli Urriðaholts og Setbergs. Þegar
hraunið rann þar inn í sundið stemmdi það uppi lítið stöðuvatn og Urriðavatn varð til.
Einnig fyllti það algerlega farvegi Hamarskotslækjar í Hafnarfirði. Fyrir gosið er líklegt
að allt þetta vatn hafi streymt að einum ósi í Hafnarfirði. Síðan Búrfellshraun rann
hefur vatnafarið verið með svipuðu móti og í dag.

3.2 Grunnvatn
Á þessu svæði eru jarðlög afar lek, mestöll úrkoman sígur í jörð og berst til sjávar með
grunnvatnsstraumum. Urriðavatnsdalir eru gott dæmi um þetta. Þar er lægð í landinu
og ef berggrunnurinn væri þéttur eins og utan hraunasvæða landsins stæði þar uppi
lítið stöðuvatn. Vatn getur að vísu safnast þarna fyrir á vetrum, þegar jörð er frosin og
svelluð, en oftast hverfur það fljótt í jörðu niður í lekt og sprungið grágrýtið sem undir
er. Ekki er vel ljóst hver verða afdrif þessa vatns en líklega sígur það í samræmi við
sprungustefnuna til norðausturs og sameinast grunnvatnsstraumi í Vífilsstaðahrauni. Í
borholu UK-02 við golfskálann, sem er 177 m djúp, voru 44,5 m niður á grunnvatnið
þegar það var mælt þann 4. mars 2007. Þarna er landhæð um 80 m svo grunnvatnsborðið er í 35–36 m y.s. Grunnvatnsstraumurinn í hrauninu sígur undir byggðina í
Vífilsstaða- og Hafnarfjarðarhrauni allt til sjávar. Hitinn í efstu lögum grunnvatnsins í
borholunni var 3,5°C.
Ljóst er að yfirborðsmengun á þessum slóðum á greiða leið niður til grunnvatnsins.
Hins vegar má segja að starfrekstur golfvallar skapi enga ógn umfram aðra athafnasemi á svæðinu nema síður sé. Líklega er það túnáburður sem hefur mest áhrif.
Áburðargjöf kemur einkum fram sem hærra nítratinnihald í grunnvatninu. Þetta væri
óheppilegt ef neysluvatnsból væru neðar á afrennslissvæðinu en þeim er ekki til að
dreifa. Mengunin frá golfvallarsvæðinu er vafalítið hverfandi miðað við þau
mengunarefni sem síga til grunnvatnsstraumsins eftir að hann kemur niður í þéttbýlið.
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4 Land Styrktar- og líknarsjóðs IOOF

Mynd 7: Núverandi golfbrautir (hvítar) í Urriðavatnsdölum og hugmyndir að nýjum brautum (gular). Útmörk eignalands Oddfellow eru sýnd með rauðgulri línu. Línurnar eru
frá ALTA ehf. en myndkortið er frá Hnit hf.
Eins og sjá má á mynd 7 er óskað eftir að stækka Urriðavöll með því að gera nýjar
brautir úti í Urriðakotshrauni. Hér verður því lýst nánar þessum kafla hraunsins og því
sem þar hefur fundist markvert.

4.1 Yfirborðsáferð hraunsins
Einn meginstraumur Búrfellshrauns rann niður meðfram Vífilsstaðahlíð alla leið niður
í Hafnarfjörð og Skerjafjörð. Það er jafnframt stærsti hluti hraunsins. Áður en hraunið
komst upp yfir misgengisstallana hefur það þurft að hlaða mikið undir sig því land var
mun lægra austan þeirra. Síðan hraunið rann hefur land haldið áfram að síga og er nú
aftur lægra austan stallanna. Þegar hraunstraumurinn fékk aðhald milli grágrýtisholtanna breyttust rennslishættir þess sem endurspeglast í yfirborðsáferð hraunsins
(sjá kort í viðauka). Þar fyrir ofan og niður fyrir Selgjá er hraunið mishæðalítil helluhraun með hrauntröðum og hraunrásum með hellum. Þar sem Selgjáin fer að verða
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ógreinileg og hraunið hefur þurft að troðast niður dalinn er það orðið miklu úfnara.
Guðmundur Kjartansson (1973) lýsir rennsli Búrfellshrauns svo að í Búrfellsgjá og
Seljgá hafi það runnið eins og vatnsfall á milli skara en þar neðan við megi fremur líkja
því við skriðjökul sem mjakast hafi fram allur samtímis jaðra á milli, en að vísu hraðast
í miðju. Við jaðrana hefur hraunið víða hrannast upp í úfna hrauka (mynd 8) sem eru
hærri en miðja hraunsins sem er gárótt eins og skriðjökull. Þar eru sveigmyndaðir
hryggir sem bunga fram í straumstefnuna.

Mynd 8: Úfnir basalthraukar sem hrannast hafa upp við austurjaðar hraunsins. Ljósm.
Ingibjörg Kaldal.
Í örnefnaskráningu Guðlaugs Rúnars Guðmundssonar (2001) er þessi hluti hraunsins
nefndur Bruni og er það vel við hæfi. Þetta sést eðlilega best úr lofti eins og á myndkortinu hér fyrir framan (mynd 7). Þarna er hraunið hallalítið og nokkuð jafnbreitt 500–
600 m. Nyrst vex hallinn snögglega um leið og nokkuð þrengir að því við landamerkin
að Vífilsstöðum. Þar er hár og mikill hraunhóll í hrauninu miðju, Dyngjuhóll. Á honum
er Dyngjuhólsvarða. Á landamerkjunum neðan við Dyngjuhól eru Maríuhellar en þeim
er lýst í hellakaflanum.

- 18 -

Mynd 9: Horft yfir neðsta hluta Selgjár. Ljósm. Árni Geirsson.

4.2 Hrauntraðir
Hrauntröðunum í Búrfellshrauni er lýst í kafla 2.3.4. Syst í Urriðakotshrauni er Selgjáin
heilleg með lágum en greinilegum veggjum og sléttum botni (mynd 9). Á kafla hverfur
gjáin en við tekur net hraunrása þar sem víða sér ofan í misheillega hellisskúta (sjá
kafla 4.3). Um 200 m neðar verður hrauntröðin aftur nokkuð greinileg og eru veggir
hennar hæstir þar sem tröðin er þrengst um það bil er hún sveigir til vesturs. Þar fyrir
neðan opnast tröðin og verður rúmlega 100 m breið á um 100 m löngum kafla. Neðar
er varla hægt að tala um hrauntröð lengur, alla vega er eingöngu veggur vestan megin
hennar sem verður ógreinilegri eftir því sem neðar dregur. Þar er álitamál hvort um
eiginlega hrauntröð er að ræða eða einungis brot og hrun hraunfleka þegar hraunána
þvarr. Það er einkum á þessum kafla hraunsins sem óskað er eftir að leggja nýjar
gofbrautir.

4.3 Hellar
Eins og fyrr segir eru margir þekktir hraunhellar í Búrfellshrauni. Í þeim hluta þess
sem nefnist Urriðakotshraun og snerta þessa athugun eru hellar einkum á tveimur
svæðum. Syðra svæðið er við neðri enda Selgjár en það nyrðra skammt norðan við
Dyngjuhól við veginn inn í Heiðmörk (sjá staðsetningu hellanna á kortinu aftast).
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Mynd 10: Einn af munnum Selgjárhellis en hann er stærsti þekkti hellirinn í Búrfellshrauni.
Nýleg grjótdys er utan við hann. Ljósm. Ingibjörg Kaldal.

4.3.1 Selgjárhellar
Selgjá var áður nefnd Norðurhellagjá eftir hellunum norðan hennar sem margir hverjir
voru notaðir sem fjárhellar og kölluðust einu nafni Norðurhellar. Síðar fengu þeir hvert
sitt nafnið og gjáin nafnið Selgjá.
Selgjárhellir (einnig nefndur Skátahellir syðri) er við neðri enda Selgjár og teygir sig til
norðvesturs í framhaldi af henni (mynd 10). Hellisgöngin hafa tekið við nokkru af
hraunrennslinu í hrauntröðinni en síðan tæmst er hraun hætti að renna eftir henni.
Hleðslur eru fyrir hellismunnanum í enda hrauntraðarinnar. Þetta er stærsti hellirinn í
Búrfellshrauni. Lengd aðalhellisrásarinnar er 105 m en heildarlengdin, þegar öll útskot
eru mæld, er samkvæmt Birni Hróarssyni 237 m. Allmörg niðurföll eða göt eru í
hellisloftinu og úti fyrir einu þeirra er falleg steindys. Við steindysina er hægt að
komast ofan í norðvestasta og heillegasta hluta hellisins. Þar er hann 4-5 m víður og og
hár og þokkalega manngengur 40–50 m inn. Þar er hellisgólfið á um 11 m dýpi í
hrauninu.
Þorsteinshellir (Sauðahellirinn syðri eða efri) er skammt frá Selgjárhelli og liggur að
nokkru samsíða honum í hrauninu. Hellirinn en lágur og víða nokkuð hruninn og með
mörgum niðurföllum. Efsti munninn er í norðurenda Selgjár, engar hleðslur eru þar en
í einu niðurfallinu fyrir miðjum helli eru fallegar hleðslur. Þar hefur verið gerður
einskonar forskáli með hlöðnum veggjum og miklum hraunhellum í þaki. Frá inn-
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ganginum liggja þrep niður í þröng hlaðin göng sem tengja saman tvo lága hella.
Nafnið Þorsteinshellir er ekki í Örnefnabók Guðlaugs R. Guðmundssonar en er notað
af Birni Hróarssyni (2006) sem segir að hellirinn sé kenndur við Þorstein bónda í
Kaldárseli, sem notaði hann sem fjárhelli á 19. öld.

Mynd 11: Maríuhellar er samheiti á þremur hellum á landamerkjum Urriðavatns (Urriðakots)
og Vífilsstaða; Draugahelli, Vífilsstaðahelli og Urriðakotshelli.

4.3.2 Maríuhellar
Maríuhellar er samheiti á hellum í hrauninu á landamerkjum Urriðavatns (Urriðakots)
og Vífilsstaða rétt við veginn upp í Heiðmörk. Björn Hróarsson (2006) lýsir stuttlega
þremur hellum á þessum slóðum; Vífilsstaðahelli, Urriðakotshelli og Draugahelli. Í
heimildum sjást einnig samheitin Fjárhellrar, Vífilsstaðafjárhellrar og Urriðakotsfjárhellrar um þessa hella. Nafnið Maríuhellar virðist gamalt eins og fram kemur í
landamerkjalýsingu Urriðakots frá 1890 og birt er í riti Guðlaugs R. Guðmundssonar
(2001) um örnefni og leiðir í landi Garðabæjar. Þar segir m.a. “Urriðakot á hálfa
Fjárhellra mót Vífilsstöðum sem fyrrum hjetu Maríuhellrar.” Landamerkjalýsing frá
1834 er nær samhljóða og þar má ljóst vera að Maríuhellanafnið er frá 18. öld eða eldra.
Engar sagnir fylgja þessari nafngift en Maríuvellir (Maríuflöt) eru milli hrauns og
hlíðar þarna skammt frá, þar sem bílastæðin eru.
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Hellarnir þrír eru allir rétt við bílveginn og í sömu hraunrás svo í augum sumra hellarannsóknarmanna er hér um einn þrískiptan helli að ræða (mynd 5). Þarna er hægt að
ganga ofan í allmikið niðurfall um 15 vel hlaðin hraunhelluþrep og þar eru tveir víðir
hellismunnar hvor gegnt öðrum. Niðurfallið virðist vera gamall viðmiðunarpunktur á
landamerkjum Urriðakots (Urriðavatns) og Vífilsstaða.
Urriðakotshellir gengur suður frá niðurfallinu. Hann er víðastur yst en dregst saman og
lækkar innar. Auðvelt er að komast 22 m inn en þá taka við þröng göng sem ekki
verður skriðið í. Gat er á hellisþaki. Þarna átti Urriðakot fjárból.
Vífilsstaðahellirinn gengur til norðvesturs frá niðurfallinu. Aðeins 22 m eru á milli
hellanna. Hann er 22 m langur undir þaki, fallega hvelfdur og 3–4 m á hæð. Þröngur
munni er þar við hellisendann og því hægt að ganga í gegnum hellinn. Talsvert tað var
þar á gólfinu fram eftir 20. öld en það var að lokum allt stungið út og notað að Vífilsstöðum. Útifyrir munnanum þrönga er grunnt niðurfall 22 m langt þar sem hellisþakið
hefur fallið saman.
Draugahellir er vestastur Maríuhella, 18 m norðvestur af munna Vífilsstaðahellis.
Inngangurinn í hann er um þrönga gjótu sem liggur niður með vegg hraunrásarinnar.
Fyrst er farið 3,5 m niður en síðan má smeygja sér milli stórgrýtis og veggjar eftir
hallandi göngum uns komið er í víðara rými innan við hrunið á 5–6 m dýpi í hrauninu.
Þar verður fyrir gild hraunsúla á vinstri hönd, 20 m að ummáli, en rúmgóð og hvelfd
hellisgöng þar inn af. Hellirinn er í heild 65–70 m langur inn í botn en er mjög lágur
innst. Víð hvelfing með kúpulaga þaki gengur út frá honum til hægri. Allmikið hrun
hefur orðið þar úr loftinu svo hrúgur af stórgrýti eru á gólfi. Annars staðar er lítið um
hrun. Nafn hellisins er tilgreint í örnefnaskrá Guðalugs R. Guðmundssonar (2001) en
engin saga fylgir því.
Nafnlaus hellir er 70 m austan við Maríuhella skammt frá göngustíg um hraunið. Þar er
allmikið niðurfall en norður úr því gengur lágur hvelfdur hellir, 22 m á lengd en um 12
m víður yst.
Einhver ruglingur er á nöfnum hellanna. Hér er farið eftir lýsingu Guðlaugs R.
Guðmundssonar (2001) en einnig var farið með Svani Pálssyni á vettvang, en hann er
fæddur í Urriðakoti 1937 og þekkir öllum betur örnefni á þessum slóðum. Samkvæmt
lýsingu Björns Hróarssonar (2006), og hnitum sem hann gefur upp, slær hann saman
Vífilsstaða- og Urriðakotshellum og nefnir einu nafni Urriðakotshelli, um Draugshelli
er hann sammála Svani og Guðlaugi en nafnlausa hellinn kallar hann Vífilsstaðahelli.

4.3.3 Aðrir hellar
Sauðahellir er nefndur í örnefnaskrá (Guðlaugs R. Guðmundssonar 2001). Þetta er skúti
sem er í hraunjaðrinum gegnt Kolanefi í Vífilsstaðahlíð. Munni hans snýr að hlíðinni
og eru hlaðnir kampar báðum megin við innganginn. Skútinn sjálfur er 3x5 m og um
1,5 m á hæð þar sem mest er. Við hann var sauðum frá Urriðakoti gefið hey á vetrum á
fyrri hluta 20. Aldar. Skútinn er ekki á skrá Björns Hróarssonar enda nær hann ekki
máli sem fullgildur hellir.
Þar sem hrauntröðin sveigir til vesturs er op í hrauninu rétt sunnan við göngustíginn
(sjá kort í viðauka og mynd 11). Á þessu stigi máls er ekki vitað hvort einungis er um
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gjótu að ræða eða hvort þetta er inngangur í helli. Björn Hróarsson nefnir ekki helli á
þessum stað í bókum sínum, né er hans getið í örnefnaskránni.

Mynd 12: Skúti við gangstíg um Flatahraun. Hann mun hugsanlega fara undir golfbraut ef af
verður. Ljósm. Ingibjörg Kaldal.

5 Niðurstöður
Urriðakotshraun er merkileg náttúrusmíð eins og segja má um öll hraun á Íslandi og
fágætt landslagsform þegar litið er til jarðarinnar í heild. Það er hins vegar ekki hægt
að segja að það sé ósnortið í dag og verður að skoðast í því samhengi. Um hraunið
liggja akvegir, göngustígar, reiðvegir og raflínur og auk þess var umtalsverð efnistaka
um tíma í Bruna skammt sunnan við Dyngjuhól. Þar hefur nú verið útbúið útivistarsvæði. Einnig hefur töluvert verið gróðursett af trjám á kafla í hrauninu. Mest af
þessum framkvæmdum eru snyrtilega gerðar og falla víðast hvar vel að hrauninu en
helst má setja út á reiðveginn, en dæmi eru um að rutt hafi verið úr hraunkollum við
lagningu hans. Slík sár eru ákaflega ljót og áferð hraunsins þar spillt. Hraunið í heild er
skemmtilegt útivistarsvæði og býr yfir fjölbreyttum náttúru- og menningarminjum.
Hinar jarðfræðilegu minjar eru, eins og rakið hefur verið hér að framan, hraunsvigður,
hrauntraðir, fallegir hólar og hryggir, sprungur og gjár og ekki síst hraunhellar. Þetta
þarf allt að vernda. Áætlanir um golfbrautir og lagning þeirra á því svæði sem fyrirhugað er í Flatahrauni í Urriðavatnsdölum eiga ekki að þurfa að rekast á verndunar- 23 -

sjónarmiðin. Vel útfærðar golfbrautir eiga að geta fallið vel að hrauninu og þurfa ekki
að ógna neinum af þeim minjum sem nefndar hafa verið. Sjáum við ekkert því til
fyrirstöðu að leyfi verði veitt til framkvæmda að því tilskyldu að ekki verði rótað við
hrauninu heldur eingöngu fyllt upp í lægðir undir brautirnar. Ljóst má vera að slíkur
völlur staðsettur í sérstæðu brunahrauni mun þykja einstakur á heimsmælikvarða.

6 Heimildir
Árni Hjartarson 2006: Vatnafar við Urriðakotsvatn. Vatnafarsrannsóknir 2005. Unnið fyrir
Þekkingarhúsið ehf. Íslenskar orkurannsóknir, ÍSOR-2006/005.
Björn Hróarsson 1990: Hraunhellar á Íslandi. Mál og menning. Reykjavík 1990.
Björn Hróarsson 2006: Íslenskir hellar. Vaka-helgafell/Edda útgáfa, Reykjavík 2006.
Guðlaugur Rúnar Guðmundsson 2001: Örnefni og leiðir í landi Garðabæjar. Safn til sögu
Garðabæjar III. Garðabær 2001.
Guðmundur Kjartansson 1973: Aldur Búrfellshrauns við Hafnarfjörð. Náttúrufræðingurinn,
42, 159-183.
Helgi Torfason, Árni Hjartarson, Haukur Jóhannesson, Jón Jónsson og Kristján
Sæmundsson 1993: Berggrunnskort , Elliðavatn 1613/III SV-J, 1:25.000. Landmælingar Íslands, Orkustofnun, Hafnafjarðarbær, Garðabær, Kópavogsbær, Seltjarnarnesbær og Reykjavíkurborg.
Hreggviður Norðdahl og Halldór G. Pétursson 2005: Relative Sea-level changes in Iceland:
New Aspects of the Weichselian Deglaciation of Iceland. Í Caseldine, Russel, Harðardóttir and Knudsen (ritstj.). Iceland – Modern processes and Past Environments, 25-78.
Elsevier, Amsterdam.
Jón Jónsson 1965: Bergsprungur og misgengi í nágrenni Reykjavíkur. Náttúrufræðingurinn
35, 75-95.
Jón Jónsson 1978. Jarðfræðikort af Reykjanesskaga. Orkustofnun, OS-JHD 7831.
Skúli Víkingsson, Árni Hjartarson, Haukur Jóhannesson, Helgi Torfason, Hreggviður
Norðdahl, Jón Eiríksson og Kristján Sæmundsson 1995: Jarðgrunnskort, Elliðavatn
1613/III SV-J, 1:25.000. Landmælingar Íslands, Orkustofnun, Garðabær, Hafnarfjarðarbær, Kópavogsbær, Seltjarnarnesbær og Reykjavíkurborg.
Styrktar- og líknarsjóður Oddfellowreglunnar 1988. Urrðravatnsland, 62 bls.
Stuvier, M. and Reimer, P.J., 1993: Extended 14C database and revised CALIB radiocarbon
calibration program. Radiocarbon 35, 215-230.
Vefsíða Umhverfisstofnunar (1) 2007:
http://www.ust.is/Natturuvernd/Natturuminjaskra/nr/72
Vefsíða Umhverfisstofnunar (2) 2007:
http://www.ust.is/Natturuvernd/Natturuverndaraaetlun/

- 24 -

