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Abstract 
Vegagerðin hired Rannveig Þórhallsdóttir, an archaeologist at the company Sagnabrunnur to 

do an archaeological registration because of reconstruction of the road at Borgarstaðarvegur in 

Hjaltastaðaþinghá, Múlaþing. This project has the registration nr. 2533. This additional report 

is written about the area that will be used to collect materials (mines) for the road construction.  

Seven sanctioned archaeological remains were within the 100 m sanctioned distance, it is 

suggested that they will be marked on site, as well as one protected archaeological remain that 

is within 15 m distance of the road reconstruction area. 

The Cultural Heritage Agency of Iceland will decide on a sufficient preservation of the 

archaeological remains, according to the Icelandic Heritage Law Nr. 80/2012. 

Inngangur 
Að beiðni Vegagerðarinnar á Austurlandi var starfsmaður Sagnabrunns ehf., Rannveig 

Þórhallsdóttir, fornleifafræðingur, ráðin að fornleifaskrá breytingar á verkefni 2533 vegna 

námutökusvæðis á Borgarfjarðarvegi í Hjaltastaðaþinghá, Múlaþingi. Fulltrúi verkkaupa voru 

Sveinn Sveinsson og Daði Gils Þorsteinsson.  

Samkvæmt 16. gr. laga um menningarminjar nr. 80/2012 skal skráning á fornleifum, húsum og 

mannvirkjum fara fram á vettvangi áður en gengið er frá aðalskipulagi eða deiliskipulagi. Þessi 

fornleifaskráning fer því fram til að uppfylla skilyrði 16. gr. laga nr. 80/2012. Tilgangur 

fornleifaskráningarinnar var að kanna skv. þeim lögum heimildir um fornleifar á vegstæðinu, 

ásamt því að skoða vegstæðið á vettvangi til að meta eins nákvæmlega og unnt er hvort 

fornleifar sjáist á yfirborði eða gætu leynst undir sverði.  

Framkvæmdasvæðið 
Breytingar vegna framkvæmda á Borgarfjarðarvegi í Hjaltastaðaþinghá út frá ákvörðun um 

námutökusvæði er í landi eftirfarandi bæja og minjastaða: Hleinargarðs og Tjarnarlands. Einnig 

er fjallað um breytingar á vegstæði eða merkingar á vettvangi hjá Kjarvalshvammi, 

Ketilsstöðum og Ártúni. Á mynd 1 má sjá tillögur um  námatökusvæði.  
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Mynd 1. Námur á fjórum stöðum eru merktar inn með rauðu á milli Hjartarstaða og Hleinargarðs og í landi Tjarnarlands.  

Skráningin 
Í lögum um menningarminjar nr. 80/2012 eru allar fornleifar friðaðar og sumar friðlýstar. Þeim 

má enginn, hvorki landeigandi, framkvæmdaaðili né nokkur annar spilla, granda né úr stað 

færa, nema með leyfi Minjastofnunar Íslands (21. gr.). Því eru allar þær fornleifar á 

könnunarsvæðinu sem og annars staðar og eru eldri en 100 ára, friðaðar skv. lögunum. 

Friðlýstum fornleifum fylgir 100 m friðhelgt svæði út frá ystu sýnilegu mörkum þeirra skv. 22. 

gr. Um friðaðar fornleifar er 15 m friðhelgað svæði umleikis samkvæmt sömu grein. Sú hefð 

hefur þó komist á að fara ekki of nálægt fornleifum og taka tillit til eðlis þeirra og þarfa. 

 

Þær fornleifaskráningar sem búið er að vinna á svæðinu eru eftirfarandi: 

 

- Adolf Friðriksson og Ragnar Edvardsson. (2001). Fornleifakönnun vegna 

fyrirhugaðrar virkjunar við Kárahnjúka. Fornleifastofnun Íslands.  

- Birna Gunnarsdóttir, Mjöll Snæsdóttir. (1996). Fornleifaskráning í Hjaltastaðaþinghá 

I. Hreimsstaðir, Rauðholt, Hjaltastaður, Svínafell, Jórvík, Jórvíkurhjáleiga, 

Víðastaðir, Hrollaugsstaðir, Bóndastaðir og Dratthalastaðir. Reykjavík, 

Fornleifastofnun Íslands. FS023-96031.  

- Birna Gunnarsdóttir, Guðný Zoëga, Mjöll Snædóttir, Orri Vésteinsson og Sædís 

Gunnarsdóttir. (1998). Fornleifaskráning í Hjaltastaðaþinghá II. Reykjavík, 

Fornleifastofnun Íslands. FS050-96032. 
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- Orri Vésteinsson og Sædís Gunnarsdóttir. (1998). Menningarminjar á Fljótsdalshéraði 

og í Borgarfirði eystra. Svæðisskráning. Fornleifastofnun Íslands. Reykjavík.  

- Rannveig Þórhallsdóttir. (2018). Fornleifaskráning á Fljótsdalshéraði vegna lagningar 

háspennulínu á Eiðum, frá Kirkjumiðstöð Austurlands til Tjarnarlands. 

Fornleifafræðistofan. 

- Rannveig Þórhallsdóttir. (2020). Fornleifaskráning á breyttu vegstæði á 

Borgarfjarðarvegi í Hjaltastaðaþinghá, Múlaþingi. Sagnabrunnur ehf. 

 

Í vinnslu hjá höfundi þessarar skýrslu eru einnig fornleifaskráning á lagnaleið ljósleiðara í 

Hjaltastaðaþinghá fyrir Hitaveitu Egilsstaða og Fella. Í Sveitir og jarðir í Múlaþingi, Kumli og 

Haugfé og árbókum Ferðafélags Íslands var að finna greinargóðar vísbendingar um fornleifar, 

sem og við skoðun á túnakortum, jarðabókum og örnefnaskrám. 

Rannveig Þórhallsdóttir, starfsmaður Sagnabrunns ehf., hafði áður skoðað vettvang í góðu 

haust- og vetrarveðri þann 8. nóvember og 1. desember 2020.  

. 

Hleinargarður  

Námurnar fara nær friðlýstum fornleifum en 100 m í landi Hleinargarðs, að Selsklettum 

(friðlýsingarnúmer 76000801). Friðlýstu fornleifarnar að Selsklettum eru garðlag (1780-1250), 

tóft (1780-1255), tóft (1780-1254), tóft (1780-1253), þúst (1780-1252), tóft (1780-1251) og 

tóft (1780-1256). Fornleifarnar eru um 140 m norðan við Borgarfjarðarveg og um 1,25 km 

vestur af Hleinargarði. Sjá má staðsetningu friðlýstra minja að Selsklettum og fjarlægð frá 

framkvæmdarsvæði á mynd 2, einnig er vísað í upplýsingarnar um minjarnar sem birtust í fyrri 

skýrslu vegna fornleifaskráningarinnar. Friðlýstu fornleifarnar eru í um 8 m fjarlægð austan 

við áætlað námusvæði í landi Hleinargarðs.  

Sótt er um leyfi til að nær friðlýstu fornleifum að Selsklettum en 100 m friðlýsingarmörk segja 

til um, að því tilskyldu að friðlýstu minjarnar verði vel merktar á vettvangi og því gætt við 

námutöku að raska ekki friðlýstum minjum. 



 7 

  

Mynd 2. Friðlýstar fornleifar að Selsklettum merktar inn með bleiku og námsvæði í landi Hleinargarðs merkt inn með 
appelsínugulu. 

 

Kjarvalshvammur 

Hjá Kjarvalshvammi er vegstæði breytt þannig að tillaga fyrir neðan veg, merkt inn með rauðu 

var valin, sjá mynd 3.  
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Ketilsstaðir og Ártún 

Í fyrri skýrslu vegna verkefnisins var eftirfarandi fornleif mæld upp: 

NM-2533-6 (NM-208:004), stekkur útihús, standa uppi á kletti ofan heimreiðar, um 8 km frá 

þjóðvegi og um 100 m 

norðvestur af íbúðarhúsi. 

Stærð 6x7, breidd veggja 

um 1 m, hæð veggja um 0,4 

m. Inngangur til V. 

Stekkurinn er greinanlegur á 

yfirborði, hann var mældur 

upp.  

Lagt er til að fornleifar nr. 

NM-2533-6 verði merktar á 

vettvangi, sjá mynd 4.  

 

NM-2533-4

NM-2533-5

NM-2533-10

NM-2533-6 NM-2533-7

NM-2533-8

NM-2533-9

NM-2533-11

NM-2533-12

Mynd 4. Vegna nálægðar við framkvæmdarsvæðið er lagt til að minjar NM-2533-6 
verði merktar á vettvangi. 

Mynd 3. Sú leið sem var valin hjá Kjarvalshvammi er merkt hér inn með rauðu.  
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Niðurstaða 
Í töflu 1 er að finna lista yfir niðurstöðu fornleifaskráningarinnar vegna námutökusvæðis og 

breytinga á vegstæði tengdar verkefni 2533 í Hjaltastaðaþinghá. Áður skráðar fornleifar sem 

um getur í fyrri skýrslu,  sjö friðlýstar fornleifar og ein friðuð, töldust í það mikilli nálægð við 

framkvæmdarsvæðið að nauðsynlegt var að leita leyfis frá minjaverði til að fara nær friðlýstu 

fornleifunum en 100 m, skv. lögum nr. 80/2012. Til að gæta að varðveislu minja í nálægð við 

framkvæmdarsvæðið er lagt til að merkja friðlýsta minjasvæðið að Selklettum. Það teljast 

nægjanlegar mótvægisaðgerðir að mæla upp og staðsetja friðuðu minjarnar til þess að þeim 

verði ekki raskað við framkvæmdirnar, en það er þó ákvörðun Minjastofnunar Íslands með 

hvaða hætti varðveislu eða frekari rannsóknum skuli vera háttað.  

Minnt er á að allar minjar sem eru eldri en 100 ára eru friðaðar og þeim fylgir 15 m 

friðhelgunarsvæði út frá ystu mörkum þeirra. Þegar ekki er hægt að tryggja öryggi fornleifa 

eða þær þarf að fjarlægja vegna fyrirhugaðra framkvæmda þarf að grípa til mótvægisaðgerða. 

Slíkar aðgerðir geta verið allt frá breyttri áætlun um framkvæmdir sem taka tillit til fornleifa 

(1. kostur), nákvæmri GPS staðsetningu og ljósmyndun, að nákvæmri fornleifarannsókn, s.s. 

könnunarskurðum. Þá er tekinn þverskurður í gegnum minjarnar, snið teiknað og ljósmyndað 

og gjóskulaga leitað til að aldursgreina eftir atvikum.  

Leita þarf leyfis Minjastofnunar Íslands í öllum tilfellum og stofnunin ákveður umfangið og 

setur þá skilmála sem henni kann að þykja nauðsynleg. Varast ber að nýta svæðin í kringum 

fornleifar sem geymslustaði eða brautir fyrir vélar og tæki, eða efnisgeymslur af hverju tagi 

nema að leyfi Minjastofnunar Íslands komi til með eða án skilmála sem stofnunin kann að setja.  
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Tafla 1 með niðurstöðu fornleifaskráningarinnar. 

 
 

 

 

Minjanr. Teg. Fj. Hættuma

t 

Hætta Ástand Aldur Frið

lýst

? 

Mótvægisað

gerðir 

ÍSNET hnit 

1.  

1780-1250 

Selsklettar, 

garðlag 

1 Vegagerð Í hættu Illgreina

nleg 

870-

1500 

Já Merktar á 

vettvangi 

717099, 555514. 

2. 

1780-1255 

Selsklettar, tóft  Vegagerð Í hættu Greinanl

eg 

1500-

1900 

Já Merktar á 

vettvangi 

717065, 

555522. 

3. 

1780-1254 

Selsklettar, tóft  Vegagerð Í hættu Illgreina

nleg 

870-

1500 

Já Merktar á 

vettvangi 

717077, 555511. 

4.  

1780-1253 

Selsklettar, tóft  Vegagerð Í hættu Illgreina

nleg 

1500-

1900 

Já Merktar á 

vettvangi 

717079, 555505. 

5. 

1780-1252 

Selsklettar, þúst  Vegagerð Í hættu Illgreina

nleg 

1500-

1900 

Já Merktar á 

vettvangi 

717071, 555503. 

6. 

1780-1251 

Selsklettar, tóft  Vegagerð Í hættu Greinanl

eg 

1500-

1900 

Já Merktar á 

vettvangi 

717066, 555501. 

7. 

1780-1256 

Selsklettar, tóft  Vegagerð Í hættu Illgreina

nleg 

870-

1900 

Já Merktar á 

vettvangi 

717052, 

555524. 

8.  

NM-2533-6 (NM-

208:004) 

Stekkur, útihús 1 Vegagerð Í hættu Greinanl

eg 

1800-

1900 

Nei Minjar 

mældar upp 

717301.095,  

560517.923. 
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