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REYKJADALUR
FUNHEIT NÁTTÚRA, YLVOLG ÚTIVIST
A PATH TO A WARM NATURAL BATH

Bílastæði / Parking

Hestagerði / Horse paddock

Heitur lækur, baðstaður / Hot spring, bathing (1,7 km)

Helstu háhitasvæði / Main Geothermal Areas

Salerni / WC

Þurrsalerni / Composting toilet

Stikuð gönguleið / Marked trail

Vegur / Road

Jeppavegur  / 4WD gravel road
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ÞÚ ERT HÉR
YOU ARE HERE

R E Y K J A D A L U R

Rjúpnabrekkur

Djúpagil

Gott er að baða sig í heita læknum í Klambragili.
Visitors can enjoy a relaxing bath in the hot river in Klambragil.

Kolsýruhver í Klambragili.
Soda spring in Klambragil.

Leirhverir í Klambragili. Gilið myndaðist við jökulárrof.
Mudpots in Klambragil. The gully was formed in a glaciofluvial erosion.

Stór leirhver í Reykjadal.
A big mudpot in Reykjadalur.

Verkefnið er unnið í samstarfi við Ferðafélag Íslands, Náttúrufræðistofnun Íslands, Slysavarnafélagið Landsbjörgu, Safe Travel, Hveragerðisbæ, Landbúnaðarháskóla Íslands að Reykjum 
í Ölfusi og Sveitarfélagið Ölfus. Verkefnið er fjármagnað af Original Bu�, S.A. í gegnum European Outdoor Conservation Association og með styrk frá atvinnuvega- og nýsköpunar-
ráðuneyti, Framkvæmdasjóði ferðamannastaða auk samstarfsaðila.

JARÐHITI
Jarðhiti í Reykjadal og Hveragerði er í rótum útkulnaðrar eldstöðvar 
sem var virk fyrir um 120.000 árum í rekbeltinu á svipuðum slóðum og 
Hengill er í dag. Eldstöðina hefur rekið til austurs frá miðju rekbeltisins 
og jöklar hafa sorfið hana niður. Eldstöðinni fylgir sprungu- og eld-
stöðvakerfi sem nær frá sjó í Selvogi, norðaustur um Hengilssvæðið 
um Nesjavelli til Þingvalla. Á stærstum hluta Hengilssvæðisins er að 
finna móberg og móbergsset frá ísöld en einnig basalthraun sem runnu 
eftir að henni lauk. Jarðhiti á svæðinu einkennist af leirugum vatns-
hverum og kolsýruhverum og víða eru merki um aukna virkni í seinni 
tíð. Í Klambragili eru fjölmargir kolsýruhverir og laugar með miklu 
rennsli, sem gefa megnið af hita Reykjadalsár. Mörg þessara fyrirbæra 
njóta sérstakrar verndar samkvæmt náttúruverndarlögum.

NÁTTÚRUFAR
Jarðhitinn hefur víða áhrif á gróður svæðisins og felst sérkenni hvera-
gróðurs einkum í gróskumiklum votlendissamfélögum við heita læki og 
laugar og moslendi þar sem þurrara er. Ýmsar hitakærar tegundir jurta 
vaxa á svæðinu og má þar nefna laugadeplu (Veronica anagallis-
aquatica) og naðurtungu (Ophioglossum azoricum). Báðar þessar jurtir 
eiga undir högg að sækja og eru því á válista háplantna. Ennfremur 
finnast ýmsar hitakærar tegundir mosa og smádýra, sumar hverjar á 
válista. Litríkar og fjölbreyttar hveraörverur setja svip sinn á svæðið. 
Þær flokkast sem bakteríur og fornbakteríur og eru margar afar 
fágætar.

HVERAFUGLAR OG AÐRAR SÖGUR
Reykjadalur hefur löngum verið nýttur til beitar og vegna jarðhitans gat 
fé gengið þar lengur að grænum gróðri en annarsstaðar. 

Í þjóðsögum er getið um svokallaða „hverafugla“ í hverum á 
Ölkelduhálsi og Hagavíkurlaugum. Þeir voru sagðir litlir vexti, dökkleitir 
og taldir synda í bullandi hverum. Sagt var að ekki þýddi að sjóða þá en 
ef þeir væru látnir í kalt vatn bragðist þeir sem soðnir væru. 

Þá segir í Landnámabók að Ingólfur Arnarson landnámsmaður hafi 
búið hin síðustu ár ævi sinnar á Reykjum í Ölfusi, þá blindur orðinn.

VERNDUM VIÐKVÆMA NÁTTÚRU REYKJADALS
Reykjadalur er einn fjölsóttasti náttúrulegi baðstaður landsins í afar 
fögru og friðsælu umhverfi. Það einkennir Reykjadal, líkt og önnur 
jarðhitasvæði, hve viðkvæmt svæðið er fyrir átroðningi og umferð. 
Setjum vernd svæðisins ávallt í fyrsta sæti, fylgjum merktum 
stígum og hverfum frá ef aðstæður, t.d. árstími eða tíðarfar, leyfa 
ekki umferð. Þannig getum við og komandi kynslóðir áfram notið 
þessa einstaka svæðis. Njótið svæðisins!

GEOTHERMAL ACTIVITY
Geothermal activity in Reykjadalur and at Hveragerði occurs in the roots of 
an extinct volcano, which was active 120,000 years ago and has been 
carved out by glacial erosion. Bedrock in the Hengill area consists mostly 
of hyaloclastites and sediments dating from the last glacial period and of 
basaltic lava that flowed in the post-glacial period. Mud pots and soda 
springs characterize geothermal activity in the area. The Klambragil valley 
features numerous soda springs and warm springs with substantial 
discharge, providing most of the warmth of the Reykjadalur River. 
The Icelandic law on nature conservation lays down special protection of 
some of these geothermal features.

FLORA AND SMALL ANIMALS
The area’s vegetation has been a�ected by its geothermal activity and 
includes lush wetland plant communities thriving near hot streams and 
warm springs as well as mossy terrain in dryer patches. Among the geo-
thermal plant species on display are Blue Water-speedwell (Veronica 
anagallis-aquatica) and Small Adder’s-tongue (Ophioglossum azoricum), 
which are both on the red list of threatened species in Iceland. The area is 
home to various thermophilic (heat-loving) species of moss and inverte-
brates, some of which are listed as endangered. Diverse and colourful 
thermophilic microbes, classified as Bacteria and Archaea, add to the 
area’s character, some of them are very rare. 

HOT SPRING BIRDS AND OTHER STORIES
The Reykjadalur valley has long been used for grazing, with the geo-
thermal heat providing sheep with prolonged access to vegetation. 

Folk tales tell of “hot spring birds” at Ölkelduháls and Hagavíkurlaugar. 
Small and dark-hued, they were said to swim in the bubbling hot springs. 
Boiling these birds was thought to be of no avail, but immersing them in 
cold water was said to infuse them with a taste as if they had been boiled.

Also, Iceland’s Book of Settlements tells that Ingólfur Arnarson, Iceland’s 
first permanent settler, spent his last days blind at the nearby farm Reykir 
in Ölfus.

PROTECT REYKJADALUR’S FRAGILE NATURAL ENVIRONMENT
Located in a scenic and peaceful setting, the Reykjadalur valley is one 
of the Iceland’s most frequently visited natural bathing spots. But like 
other geothermal areas, it is very sensitive to tra�c. Please stay on the 
marked trails and o� sensitive terrain. If the conditions of weather or 
time of year do not allow tra�c, please turn away and visit later. This 
will enable us all and future generations to continue enjoying this 
unique area. Enjoy your bath!

Since 1969, Landvernd (The Icelandic Environment Association) has 
striven to protect Icelandic nature. Your support is of great value to us. 
More information on landvernd.is/en.“

Landvernd hefur staðið vörð um náttúru Íslands frá stofnun samtak-
anna árið 1969. Þinn stuðningur er mikils virði. Sjá nánar á landvernd.is

Mýradúnurt (Epilobium palustre) og annar hveragróður.
Epilobium palustre and other geothermal vegetation.

This project is carried out in collaboration with Iceland Touring Association, the Icelandic Institute of Natural History, the Icelandic Association for Search and Rescue, Safe Travel, Hveragerði and Ölfus 
municipalities and the Agricultural University of Iceland in Reykir Ölfus. The funding for this project was generously provided by Original Bu�, S.A. via the European Outdoor Conservation Association and 
by the Minstry of Industries and Innovation, the Tourist Site Protection Fund as well as collaborators.
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VARÚÐ!
• Vinsamlegast fylgið merktum gönguleiðum.
• Í Reykjadal er mikið um hveri. Gætið þess að stíga ekki á ummynduð leirflög (lituð svæði með útfellingum).
• Allar stikur eru númeraðar – í neyðartilfellum hringið í 112 og gefið upp númer á næstu stiku.
• Munið að hafa ávallt með ykkur vind- og vatnsheld föt því veður getur breyst með stuttum fyrirvara.
• Lausarekstur hrossa og akstur vélknúinnna ökutækja er bannaður á svæðinu.
• Sendið ferðaáætlun á www.safetravel.is þegar farið er í lengri ferðir.

CAUTION!
• Please stay on marked trails for your own safety.
• Many hot springs are active in this area. Do not step on thermally altered clay (coloured areas with deposits).
• Wooden markers on the trails are numbered – if accident occurs call 112 and give the emergency dispatcher 
 the number on the marker closest to you.
• Weather can change with short notice – always bring with you wind- & waterproof clothes. 
• Horse herding and motor vehicle driving is forbidden in the area.
• If travelling outside marked hiking trails always leave your travel plan at www.safetravel.is


