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Inngangur
Að

Með skýrslunni fylgir fornleifaskrá og

beiðni

Ásbjörns

Blöndal,

forstöðumanns þróunarsviðs HS Orku, tóku
skýrsluhöfundar, Ómar Smári Ármannsson
fornleifafræðingur

og

Ragnheiður

stafrænn hnitagrunnur.

Tilgangur fornleifaskráningar
Samkvæmt

4.

mgr.

3.

gr.

laga

um

Traustadóttir fornleifafræðingur, að sér

menningarminjar nr. 80/2012 (mml.), sem

fornleifaskráningu

tóku við af þjóðminjalögum nr. 107/2001 1.

á

affallslagnar

frá

Svartsengi í sjó við Vörðutanga.

janúar 2013, njóta fornleifar friðunar og eru

Leiðin, sem gengin var, er 4500 m. Skoðað var

þannig verndaðar gegn hvers kyns raski.

svæði u.þ.b. 20-30 m út frá stikum sem settar

Í 3. mgr. 3. gr. mml. eru fornleifar skilgreindar

höfðu verið niður til að marka lagnaleiðina.

með svofelldum hætti:

Skráningin fól í sér athugun á fyrri skráningum,

„Fornleifar teljast hvers kyns mannvistarleifar,

heimildasöfnun,

á landi, í jörðu, í jökli, sjó eða vatni, sem menn

og

úrvinnslu,

vettvangsskráningu
mat

á

minjum

innan

skipulagssvæðisins, s.s. hættumat, og skýrsluog kortagerð.

hafa gert eða mannaverk eru á og eru 100 ára
og eldri, svo sem:
a. búsetulandslag, skrúðgarðar og kirkjugarðar,

Ómar Smári sá um vettvangsvinnu, enda hefur

byggðaleifar, bæjarstæði og bæjarleifar ásamt

hann um árabil gengið svæðið í þeim tilgangi

tilheyrandi leifum mannvirkja og öskuhauga,

að leita að minjum og skrá þær. Ragnheiður sá

húsaleifar hvers kyns, svo sem leifar kirkna,

um úrvinnslu gagna, Margrét Valmundsdóttir

bænhúsa, klaustra, þingstaða og búða, leifar

fornleifafræðingur vann kort en Anna Rut

af verbúðum, naustum og verslunarstöðum og

Guðmundsdóttir annaðist uppsetningu á

byggðaleifar í hellum og skútum,

skýrslunni.

b. vinnustaðir þar sem aflað var fanga, svo

Á umræddu svæði er að finna fornar leiðir,

sem leifar af seljum, verstöðvum, bólum,

vörður, leifar refagildru og garð. Vörður með

mógröfum, kolagröfum og rauðablæstri,

járnstöngum voru jafnframt skráðar þótt þær
teljist ekki til fornleifa heldur eru minjar um
veru bandaríska hersins hér á landi eftir seinni

c.

tún-

og

akurgerði,

leifar

rétta,

áveitumannvirki og aðrar ræktunarminjar, svo

heimsstyrjöld.

og leifar eftir veiðar til sjávar og sveita,

Til upplýsingar fyrir framkvæmdaraðila voru

d. vegir og götur, leifar af stíflum, leifar af

tekin hnit þar sem lagnaleiðin þverar vinsæla
gönguleið þótt hún sé ekki forn.

brúm og öðrum samgöngumannvirkjum, vöð,
varir, leifar hafnarmannvirkja og bátalægi,
slippir, ferjustaðir, kláfar, vörður og önnur
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vega- og siglingamerki ásamt kennileitum

ráðstafanir til verndar fornleifum, viðhalds

þeirra,

eða endurbóta, en áður skal gera landeiganda

e. virki og skansar og leifar af öðrum
varnarmannvirkjum,
f. 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 manna völdum í hellum eða skútum, á
klettum, klöppum eða jarðföstum steinum og
minningarmörk í kirkjugörðum,
h. haugar, dysjar og aðrir greftrunarstaðir úr
heiðnum eða kristnum sið,

eða ábúanda viðvart um þær. Ef nauðsyn
krefur lætur Minjastofnun Íslands rannsaka
fornleifar með uppgreftri eða á annan hátt.“
Friðhelgi fornleifa er ekki háð því að þær
séu þekktar eða hafi verið skráðar. Ef áður
óþekktar fornleifar finnast ber að tilkynna það
Minjastofnun Íslands, sbr. 38. gr. mml., og án
tafar skv. 1. mgr. 23. gr. megi ætla að þær séu
í hættu.
Eitt

af

markmiðum

fornleifaskráningar

er að sporna við því að minjar verði fyrir
skemmdum af gáleysi eða að nauðsynjalausu.
Fornleifaskráning

kemur

að

notum

í

minjavörslu þegar ákvarðanir eru teknar um

i. skipsflök eða hlutar þeirra.“

aðgerðir til verndar einstökum minjastöðum

Í 21. gr. mml. er kveðið á um verndun

gagni í rannsóknum og kynningum. Í þessu

fornleifa:

tilviki, þar sem unnið er að deiliskipulagi á

„Fornleifum, sbr. 3. mgr. 3. gr., jafnt þeim sem
eru friðlýstar sem þjóðminjar og þeim sem

eða minjasvæðum. Auk þess kemur hún að

útvistarsvæði, verða til möguleikar á að kynna
og nýta minjar á svæðinu.

njóta friðunar í krafti aldurs, má enginn, hvorki

Ekki er það síður hagur þeirra sem stýra hvers

landeigandi, ábúandi, framkvæmdaraðili né

konar framkvæmdum að eiga aðgang að

nokkur annar, spilla, granda eða breyta, hylja,

yfirliti um fornleifar á tilteknu svæði. Segja

laga, aflaga eða flytja úr stað nema með leyfi

má að við það vinnist tvennt. Unnt verður

Minjastofnunar Íslands.

að taka tillit til minjanna við skipulagsvinnu

Eigendur og ábúendur jarða skulu hlúa að
fornleifum á landareignum sínum og viðhalda
umhverfi þeirra eftir því sem sanngjarnt getur
talist. Minjastofnun Íslands er skylt að veita
ráðgjöf og leiðbeiningar í því sambandi.
Minjastofnun Íslands gerir nauðsynlegar

og nýta þær til að varðveita sögu staðarins í
landslaginu. Einnig má minnka stórlega líkur
á að framkvæmdaraðilar rekist í miðjum
klíðum á fornleifar sem þeir gerðu sér ekki
grein fyrir að gætu verið fyrir hendi en reynist
svo nauðsynlegt að rannsaka með tilheyrandi
kostnaði og töfum á framkvæmdum.
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unninn

segir að Minjastofnun Íslands ákveði að

vegna framkvæmda og undir þrýstingi

undangenginni vettvangskönnun hvort frekari

frá framkvæmdaraðilum, er heldur ekki

rannsóknar sé þörf, hvort gera skuli tillögu um

æskilegur frá sjónarmiði fornleifafræðinnar.

friðlýsingu eða hvort fornleifarnar megi víkja

Fornleifaskráning

vegna

og þá með hvaða skilmálum. Óheimilt er að

hagsmuni fræðigreinarinnar og þeirra sem

veita leyfi til framkvæmda fyrr en ákvörðun

standa að framkvæmdum.

Minjastofnunar Íslands liggur fyrir.

Skráning fornleifa, húsa og mannvirkja skal

Í 2. mgr. 28. gr. mml. segir að framkvæmdaraðili

skv. 16. gr. mml. fara fram áður en gengið

greiði

er frá aðalskipulagi eða deiliskipulagi.

fornleifum sem Minjastofnun Íslands ákveður

Áður en deiliskipulag er afgreitt eða leyfi til

að séu nauðsynlegar vegna fyrirhugaðra

framkvæmda eða rannsókna er gefið út skal

framkvæmda.

skráning ætíð fara fram á vettvangi.

framkvæmdir skal sá sem fyrir þeim stendur

Björgunaruppgröftur,

sem

er

sameinar

þess

Skulu skipulagsyfirvöld hafa samráð við
Minjastofnun Íslands um tilhögun skráningar
eða endurskoðun á fyrri fornleifa-, húsaog

mannvirkjaskrám

með

hliðsjón

af

kostnað

við

Við

þær

allar

rannsóknir

á

umfangsmiklar

bera kostnað af nauðsynlegum rannsóknum
og vettvangsskráningu fornleifa.

Fornleifaskráning og aðferðir

skipulagi.

Við fornleifaskráningu hafa fornleifar verið

Óheimilt er að veita leyfi til framkvæmda

flokkaðar eftir jörðum. Í þessu tilviki eru þær

án

allar í landi Húsatófta.

fyrirhuguðum

breytingum

undanfarandi

á

fornleifa-,

mannvirkjaskráningar.

Þegar

húsa-

og

sérstaklega

stendur á getur Minjastofnun Íslands veitt
undanþágu

fyrir

framkvæmdum

með

Í skýrslunni er fjallað um hvern minjastað fyrir
sig, ljósmyndir voru teknar af þeim öllum og

tilteknum skilyrðum.

tóftir teiknaðar upp þegar við átti. Jafnframt

Skipulagsyfirvöld skulu tilkynna Minjastofnun

voru hnitsettar og færðar inn á loftljósmynd frá

Íslands um gerð skipulagsáætlana og verulegar

Loftmyndum ehf. og í stafrænan hnitagrunn.

voru gerð kort af stöðunum. Minjar á svæðinu

breytingar á þeim og um gerð skýrslna um
mat á umhverfisáhrifum.

Jarðarnúmer

Almennt er æskilegt að framkvæmdum sé

Jarðir eru auðkenndar með heiti og númeri

beint frá minjastöðum en sé þess enginn

samkvæmt jarðatali Johnsen, Húsatóftir nr. 27.

kostur ber að tilkynna Minjastofnun Íslands

Þar að auki er fornleifunum gefið raðnúmer.

um

framkvæmdirnar

með

sannanlegum

hætti með minnst fjögurra vikna fyrirvara
eins og segir í 23. gr. mml. Enn fremur
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Tegund, hlutverk og heiti

frá afstöðu skráðra minja í landslaginu, þeim

Tegund og hlutverki minja er eins og venjan
er um fornleifaskráningar lýst í fáum orðum,
þ.e. almennt séð hvort um sé að ræða tóftir
bæja eða útihúsa, höfn, byrgi, túngarð og þar
fram eftir götunum.
Stundum sér fornra minja ekki stað í
landslaginu þótt þeirra sé getið í heimildum
og kunna margar ástæður að vera fyrir því.
Kemur þá fram í fornleifaskránni að „heimild”
sé til um t.d. útihús. Er leitast við að hafa
fornleifaskrána eins nákvæma og kostur er
því að leifar fornminja kunna að leynast í
jörðu þótt ekki sé unnt að sjá þær með berum
augum á yfirborðinu.

lýst, bæði formi, umfangi og ástandi, og aðrar
athugasemdir gerðar þegar þörf krefur, t.d.
vísað í aðrar heimildir.

Hættumat
Leitast er við að leggja mat á þá hættu sem að
fornleifunum kann að steðja, bæði af völdum
náttúru og manna. Þetta er gert til að unnt sé
að grípa til viðeigandi ráðstafana liggi minjar
undir skemmdum eða geti orðið fyrir raski.
Hætta vegna ábúðar þýðir að framkvæmdir
eða álag kunni að raska fornminjum. Hætta
vegna veðrunar þýðir að fornleifar séu smám
saman að mást í burtu fyrir áhrif lofts eða vatns.
Hætta vegna landbrots þýðir að fornleifar geti

Hafi fornminjarnar sérnafn, t.d. Sundvarða, er
það sérstaklega skráð en þegar engu slíku er
til að dreifa kemur fyrir að hlutverki þeirra sé
lýst þar sem heitið stæði annars, t.d. stígur eða
varða.

glatast af völdum vatns eða uppblásturs.
Ekki er lagt mat á hættuna þegar einungis er til
heimild um fornleifar en þær ekki fundist við
vettvangsskráninguna. Í þessu tilviki fundust
þær hins vegar allar.

Staðsetning
Tekin voru gps hnit á öllum minjum
úti

á

vettvangi

og

þau

færð

inn

í

landupplýsingakortagrunn. Staðsetning þeirra
er svo færð inn á loftmyndir frá Loftmyndum
ehf. Allflestar minjarnar sjást á loftmyndunum
en þó ekki allar.
Í hjálagðri fornleifaskrá eru bæði gefin upp
gps hnit og hnit í landshnitakerfinu Ísnet 93.

Staðhættir og lýsing
Leitast er við að lýsa staðháttum og greint er
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Fornleifar og minjar á vettvangi

Ákvörðun um að stika þessa nýju leið um

Reykjavegur [27-701]

árið 1995 en tveimur árum áður hafði Ari

Reykjavegur er vinsæl gönguleið sem var
stikuð árið 19961 og byggist ekki á fornum
leiðum. Heildarlengd vegarins er 125 km frá
Reykjanesi til Nesjavalla en að Þingvöllum
145 km.2

Reykjanes og reisa við hana skála var tekin
Trausti Guðmundsson jarðfræðingur komið
hugmyndinni á framfæri við ferðamálanefnd
Reykjavíkur.

Gunnar H. Hjálmarsson 2002.
2
http://www.ferlir.is/?id=8780

á

höfuðborgarsvæðinu tóku málið að sér og
stofnuðu framkvæmdanefnd á vegum nær
allra sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu
og

1

Ferðamálasamtök

Suðurnesjum

undir

forystu

Péturs

Rafnssonar. Þessi sveitarfélög fjármögnuðu
framkvæmdina.

Auk

þess

komu
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Reykjavegur [27-701]

ferðamálasamtök

Varða [27-704]

Suðurnesja,

Útivist,

Ferðafélag Íslands og fleiri aðilar að málinu.

Vörður með járnstöng
[27-704/720/721/722]
Grjóthrúgur með járnstöng í miðjunni sem
áður hefur verið spjald á sem gaf til kynna
hættusvæði,

æfingasvæði

varnaliðsins

eða varnaðarorð af einhverju tagi vegna
fjarskiptastöðvarinnar skammt austar.

Varða [27-721]

Varða [27-720]

Varða [27-722]
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Vörður
[27-702/703/705/706/707/714]
Vörðurnar liggja við aðra leiðina [27-719]
sem tengdist Árnastíg. Vörðurnar eru allar
töluvert frá línulögninni og ættu því að vera
lítilli hættu.

Varða [27-702]

Varða [27-706]

Varða [27-703]

Varða [27-707]

Varða [27-705]

Varða [27-714]
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Gata [27-719]

Götur [27-719]
Tvær leiðir að Árnastíg mætast á einum stað
og liggja síðan hlið við hlið, mosagrónar næst
stígnum. Önnur leiðin er frá Járngerðarstöðum
en hin liggur niður að sjó og hefur stefnuna
norður-suður. Þær sjást helst á kafla suðaustan
við línulögnina. Flestar skráðar vörður sem
tengjast þessum leiðum. Leiðirnar eru ekki
greinilegar og hafa lítið verið gengnar í seinni
tíð. Línan liggur þvert á vestari götuna.

Varða [27-708]

Vörður[27-708/709/713/716/717/718]
Vörðurnar er misvel varðveittar, heilar,
hálfhrundar eða alveg fallnar. Þær eru allar
í hættu vegna línulagnarinnar. Vörðurnar
[27-708/713/716] eru alveg fallnar, hinar
vörðurnar [27-709/717/718] eru nokkuð
heillegar. Varða [27-716] er á Vörðunesi og er
hún eina varðan sem er hlaðin úr sjávargrjóti.
Aðrar vörður eru hlaðnar úr hraunhellum.

Varða [27-709]

Varða þessi er hrunin og aðeins fóturinn eftir.

12

Varða [27-713]

Gata [27-710]

Varða [27-716]

Fyrsti akvegurinn [27-715]

Gata [27-710]
Gamla reiðleiðinn fyrir ofan Brunna norðan
við fyrst akveginn [27-715].Hún er greinileg
á köflum og liggur þvert á línulögnina.

Fyrsti akvegurinn [27-715]
Varða [27-717]

Akvegur [27-715] var lagður snemma á 20.
öld frá Grindavík að Höfnum. Vegurinn liggur
þvert á línulögnina. Leiðinni hefur verið
raskað áður og sums staðar er hún horfin.

Varða [27-718]
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Refagildra [27-712]
Hruninn refagildra. Er ekki ólíklegt að búið
sé að taka grjót úr henni. Hún hefur verið um
80 cm á lengd, 40 cm á breidd og 20 cm á
hæð. Refagildran er skammt norðan við garð
[27-711], í miðju línustæðinu.

Sundvarða efri [27-723] og
Sundvarða neðri [27-724]
Í örnefnaskrá segir: „Fyrir vestan Markhól
er Hvalvík ... Vestan Hvalvíkurkletta er
Jónsbás, u.þ.b. 80 m breiður ... Vestan
Jónsbáss

er

hár

malarkampur,

sem

kallaður er Stekkjartúnskampur ... Vestan
Stekkjartúnskamps eru klettabásar, nefndir
Sölvabásar ... Vestan Sölvabása skagar tangi
fram í sjó. Heitir hann Vörðunes, en er í
daglegu tali nefndur Vörðunestangi. Beint
upp af honum, u.þ.b. 1 kílómetra, er stór
hlaðin varða.“
„Tvær vörður með dálitlu millibili stóðu á
bakkanum tæpum 200 metrum austan við

Refagildra [27-712]

Vatnslón. Vörður þessar heita Sundvörður.“

Garður [27-711]

Í örnefnaskrá segir um vörðurnar: „Þegar

Skeifulaga garður hlaðinn úr hrauni, um 30
m langur, 40 cm breiður og 20 cm hár. Hann
liggur ofan á klöpp í austur/vestur og sveigir í
norður. Ef til vill var hann notaður til að þurrka
þang eða verið herslugarður. Garðurinn er í
miðju línustæðinu.

þær bar í háan hraunstand í háhrauninu og í
Höskuld, hnjúk austan í Þórðarfelli, þá var
verið á réttu Djúpsundi ... Var því miði haldið,
þar til Hvirflavörður bar saman á Snúningnum.
Þá var sveigt til vinstri inn á Staðarvík,
en þaðan var greið leið inn í Staðarvör og
Tóftarvör, þótt brimhroði væri. Snúningur var
nefnt, þar sem beygjan var tekin, og talað um
að vera komin á Snúning.“3
Varðan [27-723] er hlaðin úr hraungrýti og
er um 2 m á hæð. Hún er mest um 1,5 m í
þvermál og umför grjóts eru um tíu. Varðan
[27-724] er að hluta til fallinn,hlaðin úr
hraungrýti og er um 1,5o m á hæð hlaðin ofan
á hæð og umför grjóts eru 8.

Garður [27-711]
3

Örnefnaskrá Húsatóftir

14

Sundvarða efri [27-723]

Sundvarða neðri [27-724]
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Niðurstöður

Er því beint til framkvæmdaraðila að reyna að

Á hinu afmarkaða svæði þar sem línulögn er

raska þeim í lengstu lög. Í 21. gr. mml. segir

fyrirhuguð voru skráðar 19 fornleifar, það eru
leiðir,vörður, refagildra og garður.

sneiða hjá fornleifunum og komast hjá því að
um verndun fornleifa, að „jafnt þeim sem eru
friðlýstar sem þjóðminjar og þeim sem njóta

Á svæðinu eru ýmsar minjar í hættu vegna
fyrirhugaðra framkvæmda HS Orku, sbr.
meðfylgjandi kort, en línan mun skera allar
leiðirnar að einhverju leyti. Leiðirnar hafa
verið skertar áður eða eru illar varðveittar

friðunar í krafti aldurs, [megi] enginn, hvorki
landeigandi, ábúandi, framkvæmdaraðili né
nokkur annar, spilla, granda eða breyta, hylja,
laga, aflaga eða flytja úr stað nema með leyfi
Minjastofnunar Íslands“.

þannig að minjagildi þeirra er minna fyrir
vikið. Ýmsar vörður við leiðirnar sem eru í
hættu eru líka fallnar en þó eru þarna vörður
sem eru heillegar og því æskilegt að reyna
varðveita þær ef kostur er.
Leifar refagildru og garðurinn fara undir
lögnina. Minjagildi gildrunnar er ekki mikið
þar sem hún er þegar fallin og lítið eftir af
henni. Hlutverks garðsins er óþekkt, en ekki
ólíklegt að þarna hafi þang verið þurrkað
eða hann verið herslugarður. Víða má finna
garða við sjávarsíðuna en það verður að vera
mat Minjastofnunar hvort garðurinn megi
víkja fyrir framkvæmdum eða þurfi nánari
rannsóknar við.
Ekki er víst að allar minjar á svæðinu
sjáist á yfirborðinu eða hafi verið skráðar.
Ef áður óþekktar fornleifar koma í ljós
á

framkvæmdasvæðinu

ber

að

stöðva

framkvæmdir, varast frekara rask og tilkynna
þegar í stað um fundinn til Minjastofnunar
Íslands, sbr. 38. gr. mml. Minjastofnun Íslands
metur eðli þeirra og umfang og hvort frekari
rannsókna sé þörf áður en framkvæmdir geta
haldið áfram.
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Fornleifaskráning vegna affallslagnar frá Svartsengi í sjó við
Vörðutanga

Fornleifaskráning vegna affallslagnar frá Svartsengi í sjó við Vörðutanga
Nr.

Mynd

Hlutverk

Tegund

Sérheiti

701

Leið

Gata

Reykjavegur

702

Samgöngu
bót

Varða

Varða

Aldur

Hæð
Hættumat Ástand GPS N GPS V
(cm)

Mikil hætta

40

Lítil hætta

Fallin

X-hnit

Y-hnit

6351795 2229023

377992

328771

6350676 2229060

375918

328626
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Fornleifaskráning vegna affallslagnar frá Svartsengi í sjó við Vörðutanga
Nr.

Mynd

Hæð
Hættumat Ástand GPS N GPS V
(cm)

X-hnit

Y-hnit

Hálffallin 6350587 2229000

375750

328666

375609

328626

Hlutverk

Tegund

Sérheiti

Aldur

703

Samgöngu
bót

Varða

Varða

Óviss

50

Lítil hætta

704

Samgöngu
bót

Varða

Varða með
stöng

2000

170

Engin hætta

Heilleg

6350510 2229039
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Fornleifaskráning vegna affallslagnar frá Svartsengi í sjó við Vörðutanga
Nr.

Mynd

Hæð
Hættumat Ástand GPS N GPS V
(cm)

X-hnit

Y-hnit

Lítil hætta

Greinan
legar
6350502 2229089
fornleifar

375596

328585

Lítil hætta

Hálffallin 6350475 2229078

375546

328591

Hlutverk

Tegund

Sérheiti

Aldur

705

Samgöngu
bót

Varða

Varða

Óviss

60

706

Samgöngu
bót

Varða

Varða

2000

60
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Fornleifaskráning vegna affallslagnar frá Svartsengi í sjó við Vörðutanga
Nr.

Mynd

Hæð
Hættumat Ástand GPS N GPS V
(cm)

Hlutverk

Tegund

Sérheiti

Aldur

707

Samgöngu
bót

Varða

Varða

Óviss

25

Lítil hætta

Fallin

708

Samgöngu
bót

Varða

Varða

Óviss

50

Mikil hætta

Hróf

X-hnit

Y-hnit

6350417 2229136

375441

328537

6350281 2229274

375195

328410
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Fornleifaskráning vegna affallslagnar frá Svartsengi í sjó við Vörðutanga
Nr.

Mynd

Hlutverk

Tegund

Sérheiti

Aldur

709

Samgöngu
bót

Varða

Varða

Óviss

710

Leið

Gata

Gamla
reiðleiðin

Óviss

Hæð
Hættumat Ástand GPS N GPS V
(cm)

60

X-hnit

Y-hnit

Mikil hætta

Hálffallin 6349988 2229153

374646

328480

Mikil hætta

Greinan
6349701 2229415
legar
fornleifar

374125

328236
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Fornleifaskráning vegna affallslagnar frá Svartsengi í sjó við Vörðutanga
Nr.

Mynd

Hlutverk

Tegund

711

Garður

Hleðsla

712

Refagildra

Hleðsla

Sérheiti

Aldur

GarðurÞanggarður 1500-1900

Refagildra

Óviss

Hæð
Hættumat Ástand GPS N GPS V
(cm)

X-hnit

Y-hnit

20

Vel
greinan
6349708 2229454
Mikil hætta
legar
fornleifar

374140

328204

20

Mikil hætta

6349710 2229450

374143

328208

Fallin
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Fornleifaskráning vegna affallslagnar frá Svartsengi í sjó við Vörðutanga
Nr.

Mynd

Hæð
Hættumat Ástand GPS N GPS V
(cm)

Hlutverk

Tegund

Sérheiti

Aldur

713

Samgöngu
bót

Varða

Varða

Óviss

15

Mikil hætta

Fallin

714

Samgöngu
bót

Varða

Varða

Óviss

20

Lítil hætta

Fallin

X-hnit

Y-hnit

6349707 2229477

374139

328185

6349705 2229384

374131

328261
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Fornleifaskráning vegna affallslagnar frá Svartsengi í sjó við Vörðutanga
Nr.

Mynd

Hlutverk

Tegund

Sérheiti

715

Leið

Gata

Fyrsti
akvegurinn

716

Samgöngu
bót

Varða

Varða

Aldur

Hæð
Hættumat Ástand GPS N GPS V
(cm)

X-hnit

Y-hnit

Greinan
6349663 2229506
legar
fornleifar

374059

328157

374099

328136

Mikil hætta

Óviss

20

Mikil hætta

Fallin

6349684 2229534
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Fornleifaskráning vegna affallslagnar frá Svartsengi í sjó við Vörðutanga
Nr.

Mynd

Hlutverk

Tegund

Sérheiti

717

Samgöngu
bót

Varða

Varða

718

Samgöngu
bót

Varða

Varða

Aldur

Óviss

Hæð
Hættumat Ástand GPS N GPS V
(cm)

X-hnit

Y-hnit

70

Mikil hætta

Heilleg

6350004 2229096

374673

328528

40

Mikil hætta

Heilleg

6350141 2229134

374929

328511
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Fornleifaskráning vegna affallslagnar frá Svartsengi í sjó við Vörðutanga
Nr.

Mynd

Hlutverk

Tegund

Sérheiti

719

Leið

Gata

Gata

720

Samgöngu
bót

Varða

Varða með
stöng

Aldur

Hæð
Hættumat Ástand GPS N GPS V
(cm)

X-hnit

Y-hnit

Illgreinan
6350582 2229206
legar
fornleifar

375750

328497

376010

328543

Mikil hætta

2000

170

Mikil hætta

Heilleg

6350723 2229168
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Fornleifaskráning vegna affallslagnar frá Svartsengi í sjó við Vörðutanga
Nr.

Mynd

Hæð
Hættumat Ástand GPS N GPS V
(cm)

Hlutverk

Tegund

Sérheiti

Aldur

721

Samgöngu
bót

Varða

Varða með
stöng

2000

170

Mikil hætta

Heilleg

722

Samgöngu
bót

Varða

Varða með
stöng

2000

170

Mikil hætta

Heilleg

X-hnit

Y-hnit

6350940 2229193

376414

328544

6351314 2229238

377110

328546
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Fornleifaskráning vegna affallslagnar frá Svartsengi í sjó við Vörðutanga
Nr.

Mynd

Sérheiti

Aldur

Hæð
Hættumat Ástand GPS N GPS V
(cm)

Hlutverk

Tegund

723

Kennimark

Varða

Sundvarða
1500-1900
efri

200

Lítil hætta

724

Kennimark

Varða

Sundvarða
1500-1900
neðri

100

Lítil hætta

Heilleg

X-hnit

6349292 2229614 374553.4

Hálffallin 6349793 2229620

374305

Y-hnit

328094

328077

36

