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Inngangur 

Í þessari greinargerð er farið yfir þær borholur sem eru í Skarðshreppi hinum forna. Þær eru 

13 að tölu. Með aðstoð Trausta Bjarnarsonar bónda á Á og upplýsingum frá Steinólfi 

Lárussyni í Ytri-Fagradal tókst að setja gróflega út hvar átta af borholunum á Tindum voru. 

Aðeins sést fóðurrör í einni þeirra. Trausti og Steinólfur voru verkamenn við námugröftinn á 

Tindum öll árin sem hann var. Númerin sem fylgja holunum á Tindum eru sett á holurnar í 

þeirri röð sem þær voru GPS-mældar og því ólíklegt að rétt númer sé á holunum miðað við 

þær borskýrslur sem til eru. Upplýsingar um holurnar eru í 1. töflu og staðsetningar eru sýndar 

á 1. og 2. mynd. 

 

1. tafla. Borholur í Skarðsstrandarhreppi í Dalasýslu. * Ekki vitað hvenær borun lauk en hún 

stóð í meira en eitt ár. 

Staðarnr. Heiti Lögbýli Dýpi Borár N-hnit V-hnit 

33701 ÁÁ-01 Á 45 1950 65° 15.807 22° 20.213 

34301 TI-01 Tindar 106 1950 65° 18.633 22° 13.175 

34302 TI-02 Tindar 88 1950 65° 18.500 22° 13.508 

34303 TI-03 Tindar 42 1950 65° 18.532 22° 13.524 

34304 TI-04 Tindar  1950 65° 18.598 22° 13.566 

34305 TI-05 Tindar  1950 65° 18.626 22° 13.651 

34306 TI-06 Tindar  1950 65° 18.679 22° 13.462 

34307 TI-07 Tindar  1950 65° 18.539 22° 13.248 

34308 TI-08 Tindar  1950 65° 18.431 22° 13.199 

34309 TI-09 Tindar 93,3 1950 

  33741 NP-01 Nýp 81 2009 65° 19.383 22° 08.258 

34311 YF-01 Ytri-
Fagradalur 

157 1985 
65° 20.456 22° 04.210 

34312 YF-02 Ytri-
Fagradalur 

64 1999-* 
65° 20.279 22° 05.075 
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1. mynd. Staðsetning borholna í Skarðshreppi hinum forna. 

 

 

2. mynd. Staðsetning borholna á Tindum. 
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ÁÁ-01 - Á 

Borhola ÁÁ-01 er  um 250 metra austur af bænum. Þar er vegslóði að ánni og er holan á 

lágum hávaða innan við slóðann. Hún er komin á kaf í kjarr og sést mjög illa. Hún er í 

þokkalegu ástandi. 

 

 

3. mynd. Borhola ÁÁ-01 á Á á Skarðsströnd. Bæjarhúsin í baksýn. 
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TI-01 - Tindar 

Borhola TI-01 er talin hafa verið á lágu klettaholti vestan við flóann sem er vestan þjóðvegar. 

Holan er norðan við vegslóðann að námunni. Ekki tókst að finna fóðurrör. 

 

 

4. mynd. Borhola TI-01 á Tindum. Horft í suður. 
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TI-02 - Tindar 

Borhola TI-02 er inn undir neðsta fossinum í Búðará. Hún er á norðurbakka árinnar. 

Fóðurrörið sést enn en er illa farið. Fóðurrörið er 3" vítt. 

 

 

5. mynd. Borhola TI-02 á Tindum.  
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TI-03 - Tindar 

Borhola TI-03 er um 60 metrum utar en hola TI-02 og var á norður bakkanum. Líklegt er að 

skriða hafi farið yfir holuna og sést hún ekki. 

 

 

6. mynd. Borhola TI-03 á Tindum. Holan er á því svæði sem rauði hringurinn afmarkar. 
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TI-04 - Tindar 

Borhola TI-04 var um 130 metrum utar en hola TI-03. Hún var á norðurbakkanum en ekki 

fannst hún og er líklega kominn á kaf í jarðveg. 

 

 

7. mynd. Borhola TI-04 á Tindum. Holan er á því svæði sem rauði hringurinn afmarkar. 
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TI-05 - Tindar 

Borhola TI-05 var í fjörunni undir bökkunum norðan við ármynnið. Hún sést ekki lengur. 

 

 

8. mynd. Borhola TI-05 á Tindum var í fjörunni undir bökkunum hægra megin á myndinni. 

Horft í suðvestur. 
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TI-06 - Tindar 

Borhola TI-06 var við vegslóðanum þar sem hann sveigir til norður niður að námunni. Holan 

var sunnan við slóðann. Land er þarna raskað og holan sést ekki lengur. 

 

 

9. mynd. Borhola TI-06 á Tindum. Holan var á því svæði sem rauði hringurinn afmarkar. 
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TI-07 - Tindar 

Borhola TI-07 var við húsgrunn sem er sunnan við vegslóðann niður að námunni. Þetta er á 

móts við miðjan flóann sem er vestan þjóðvegar. Holan sést ekki. 

 

 

 

10. mynd. Borhola TI-07 á Tindum. Holan er á því svæði sem rauði hringurinn afmarkar. 

 



12 

 

TI-08 - Tindar 

Borhola TI-08 var sunnan vegslóðans niður að námunni og skammt vestur af núverandi 

þjóðvegi. Þarna hefur landi verið raskað og ekki sést holan. 

 

 

11. mynd. Borhola TI-08 á Tindum. Holan er á því svæði sem rauði hringurinn afmarkar. 

Búðardalsbærinn í baksýn. 
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TI-09 - Tindar 

Ekki er vitað hvar hola TI-09 er en miðað við hvernig holurnar á Tindum eru settar út þá 

mætti ætla að hún sé nærri námuopinu. 
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NP-01 - Nýp 

Borhola NP-01 er um 70 metra ofan við íbúðarhúsið og efst í skógrækt sem þar er. Holan er 

með dælu og vatnið nýtt. Frágangur mætti vera betri. 

 

 

12. mynd. Borhola NP-01 á Nýp. Bæjarhúsin í baksýn. 
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13. mynd. Borhola NP-01 á Nýp. 
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YF-01 - Ytri-Fagridalur 

Borhola YF-01 er í suður árbakka Fagradalsár um 800 metra austur af bænum. Áin hefur 

skolað frá holunni sem var boruð á þurru á sínum tíma. Holan var undir ármöl í mörg ár en nú 

hefur áin skolað ofan af henni aftur. Í holunni er ekkert fóðurrör en trétappi hefur verið rekinn 

í holuopið. 

 

 

14. mynd. Borhola YF-01 í Ytri-Fagradal. 
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15. mynd. Borhola YF-01 í Ytri-Fagradal. 
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YF-02 - Ytri-Fagridalur 

Borhola YF-02 er um 400 metra suðaustur af bænum og í um 120 metra hæð. Hún er ofan og 

innan við tún. Holan er í þokkalegu ástandi og Setuliðsborinn situr enn á henni. 

 

 

16. mynd. Borhola YF-02 í Ytri-Fagradal. 
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17. mynd. Borhola YF-02 í Ytri-Fagradal. Setuliðsborinn er á holunni. 

 


