
Háhitasvæðið við Seltún er fallegt brennisteins-og 
leirhverasvæði í Krýsuvíkurlandi.   Í hæðunum þar fyrir 
ofan eru ekki síðri staðir mótaðir af jarðhita og liggja 
gönguleiðir þangað frá Seltúni. Þetta svæði er orðið 
einn af hornsteinum ferðaþjónustunnar, ekki síst fyrir 
þá sem stoppa stutt. Á árinu 2016 er talið að a.m.k. 
250.000 ferðamenn hafi komið þangað. 

Undirritaður fór í gönguferð um þessar slóðir 
sunnudaginn 22. maí 2016 og skoðaði þar ástand lands, 
hverasvæða og gönguleiða. Ljóst er að sú vinna sem 
þar hefur verið unnin að verndun hverasvæðanna 
undanfarin ár og áratugi dugar skammt til að vernda 
landið gegn álagi af völdum hraðvaxandi fjölda 
ferðamanna. 

Eins og myndirnar hér á eftir bera með sér bíða  
mörg brýn verkefni við að draga úr þeim stórkostlegu 
náttúruskemmdum sem eru að verða í Seltúni og 
nágrenni.  Svæðið ber eins og er ekki alla þá mörgu 
sem þangað koma. Verja þarf þar háum fjárhæðum 
til landvörslu og úrbóta. Mikið er í húfi vegna 
umhverfisverndar og hagsmuna ferðaþjónustunnar.

Skemmdirnar í Seltúni og nágrenni eru dæmigerðar 
fyrir þann mikla skaða sem er að verða á fallegum 
stöðum víða um land vegna vaxandi álagsaf völdum 
ferðamanna. Þær undirstrika einnig mikilvægi gróður- 
og jarðvegsverndar, því vatnsrof í stígum og stjórnlaust 
traðk getur valdið víðtækum landskemmdum. Átaks 
er þörf í úrbótum en jafnframt verður að styrkja 
fagþekkingu á uppbyggingu slíkra innviða, allt 
frá skipulagi og hönnun til framkvæmda í sátt við 
náttúruna.  
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Afar lítið er um hvatningu til 
þess að fólk fari ekki út fyrir 
stíga, og þá eingöngu tengt 
hættu vegna heitra hvera. 
Svæðið er það viðkvæmt 
að skýrt bann þarf, með 
skýringum t.d. á skilti hvers 
vegna. Sýna mætti dæmi um 
skemmdir af völdum traðks.

Aðstaða er ekki á nokkurn 
hátt fullnægjandi fyrir þann 
mikla fjölda sem kemur 
í Seltún, t.d. einungis tvö 
salerni og þau eru auk 
þess lokuð yfir veturinn. 
Byggingarnar eru of nálægt 
hverasvæðinu,  trufla 
sjónræna heild þeirra. 

Möguleikar til upplýsinga-
miðlunar um svæðið og 
verndun þess eru illa nýttir. 
Stórt kort af Hafnarfirði 
þekur t.d. hlið salernishússins 
en hvergi er yfirlitskort 
af hitasvæðunum og skýr 
varnaðarorð um mikilvægi 
verndunar. 

Það virðist náttúrulögmál hér á landi að leggja þurfi bílum nánast ofan í djásnin sem eru aðalaðdráttaraflið. Slíkt 
spillir sjónrænni fegurð þeirra og veldur óþarfa óróa við þau. Leggja ætti af innsta hluta bílastæðisins.  Unnið er að 
stækkun bílastæða með gerð nýs plans neðar. Ætti að flytja hreinlætisaðstöðuna þangað?  



Hér á landi viðast pallar í hátísku. Gæti leiðin inn á hverasvæðið farið betur í landinu? Þarf almennt að huga betur 
að lit og efnisvali? Er gjallið meðfram pall-brautinni að skríða út fyrir afmörkunina ? Heildarmynd aðkomunnar 
virkar ekki nógu náttúruleg. 

Afmarkanir með stígum eru of litlar, liggja víða of nálægt hverasvæðunum, og opin bil eins og hér gætu gefið til 
kynna að fara megi út fyrir stíga. 



Afleiðingarnar eru stórkostlegar 
skemmdir, svæðið í heild er að 
drabbast niður. Allt frá fyrstu 
hverum og upp í hæðir. Mikið 
er um traðk út fyrir stíga og og 
fegurð litríkar hveraskánarinnar 
sem einkenndi svæðið er ekki 
svipur hjá sjón.  

Á nokkrum árum hefur fjöldi þeirra margfaldast sem fara upp í efri hverasvæðin. Lítið er þar að gert til að vernda 
þau. Fegurð hverasvæðanna spillist og nýjar slóðir eru stöðugt að myndast. Framkvæmdir vegna úrbóta endurspegla 
brýna nauðsyn þess að efla fagþekkingu við stígagerð allt frá hönnun til framkvæmda.



Hér er möl of gróf og leiðinleg til göngu. Auk þess eru 
gerð þau mistök að „stokka“ stíginn með því að raða 
grjóti beggja vegna. Það er til lýta og með þessu er 
stígnum breytt í vatnsfarveg. Vatnið grefur. 

Hér hefur  framkvæmd farið forgörðum. Álag 
göngufólks er ekki megin orsakavaldurinn 
heldur vatnsrof og skortur á viðhaldi. 

Án skilvirkra ráðstafana til að beina 
vatni út af stígum er endingatími 
þrepa og annarra ráðstafana til að 
greiða leið og vernda land stórlega 
skertur og viðhaldskostnaður 
margfaldur.



Þessar myndir eru í mörgu dæmigerðar fyrir afleiðingar þess fjársveltis og stjórnleysis sem ógnar æ fleiri 
náttúruperlum Íslands. Hluta hverasvæðisins hefur verið spillt, stór svæði úttröðkuð og bönd til afmörkunar allt of 
nálægt hveraaugunum.

Hvar á að ganga? 



Þessi og enn verri verða örlög mikils hluta stígakerfisins 
ef viðeigandi ráðstafanir eru ekki gerðar allt frá hönnun 
til framkvæmda. Djúpir skurðir grafast og hætt er við að 
nýjar slóðir myndist til hliðar. Úrbætur þurfa að byrja á 
að beina vatni út af stígum, þær verða þeim mun dýrari 
sem skemmdir eru meiri.



Því ofar sem kemur verður 
niðurníðslan meira áberandi. Traðk 
og stjórnlaus myndun slóða veldur 
skemmdum á síbreikkandi svæði.



Hverasvæðin þarf að girða  frá gönguleiðinni. Þau eru ofurviðkvæm og eru nú þegar mikið skemmd af traðki. 
Koma þarf í veg fyrir að umferð beinist inn á viðkvæm  hverasvæði. Það á að vera grundvallarforsenda að undirbúa 
slík svæði fyrirfram til verndunar, áður en aukinni umferð er beint að þeim með stígagerð.

Eftir því sem ofar dregur kemur minnka álagsskemmdir. En þó ber æ meira á þeim með hverju árinu. Gengið er 
í jaðrana, hveraskánin molnar, og skemmdu ágangssvæðin stækka. Sporaslóðir má sjá inn á sum svæðin, freisting 
fyrir fleiri að fara. Gönguleiðir eru að myndast tilviljanakennt niður að borholunum í Krýsuvík. Hvergi afmarkanir 
eða varnaðarorð vegna umgengni. 



Efstu hverasvæðin  innan göngufæris frá meginperlunni fjölsóttu í Seltúni eru táknmynd þess þeirrar fegurðar sem 
einkenndi önnur svæði áður en ágangsskemmdir fóru að spilla þeim. Litadýrðin nýtur sín og er breytileg eftir birtu. 
Þarna er hins vegar ekkert gert til að vernda þau. Hversu aðgengileg  á í raun að gera slík svæði?
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