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Þorlákshöfn 20 km

Gönguleiðir
Hengilssvæðið er fjalllendi milli Suðurlandsvegar 
og Þingvallavatns, frá Mosfellsheiði austur að 
Grafningsfjöllum. Á svæðinu er flest það sem 
prýðir íslenska náttúru: áhugavert landslag, 
hvera- og gígasvæði, fjölbreytt gróðurfar, ár og 
stöðuvötn. Svæðið er kjörið til útivistar allan 
ársins hring. Unnið hefur verið markvisst að því að 
búa í haginn fyrir útivistarfólk með neti merktra 
gönguleiða, upplýsingatöflum, gönguskála og útgáfu 
gönguleiðakorts. Orkuveita Reykjavíkur hefur haft veg
og vanda af þessu starfi síðan 1990, í samráði við 
sveitastjórnir á svæðinu.

Jarðfræði og landslag
Hengilssvæðið er á miðju vestra gosbelti landsins, 
sem nær frá Reykjanesi að Langjökli. Berggrunnur er 
að mestu móberg sem myndast hefur í gosum undir 
jökli á síðustu jökulskeiðum ísaldar. Grafningsmegin 
á svæðinu er röð móbergshryggja sem fylgja ríkjandi 
sprungustefnu NA-SV og ganga út í Þingvallavatn. 
Á Hengilssvæðinu eru þrjú eldstöðvakerfi með 
megineldstöðvum, hverum og laugum. Þetta 
eru Hveragerðiseldstöð, Hrómundartindskerfi og 

Hengilskerfi sem er yngst og virkast. Eftir ísöld eru 
þekkt 4–5 sprungugos á svæðinu. Seinast gaus á 
Hengilssvæðinu fyrir um 2000 árum á 30 km langri 
sprungu sem náði frá Þrengslum, um Hellisheiði, 
Innstadal og í Sandey í Þingvallavatni. Þá rann yngsta 
hraunið á Hellisheiði og Nesjahraun í Grafningi. 
Síðustu umbrot í Hengilskerfinu urðu árið 1789. Þá 
gliðnaði og seig spilda á sprungubelti sem liggur yfir 
Dyrafjöll og Hestvík og norður yfir Þingvallavatn milli 
Almannagjár og Hrafnagjár og land seig um 1–2 m. 
Hverir og laugar finnast í öllum eldstöðvakerfunum, 
en þó mest í Hengilskerfinu. Þekktustu hverasvæðin 
eru í Reykjadal, á Ölkelduhálsi, ofan við Nesjavelli og 
í Innstadal.

Gróðurfar
Fyrir landnám óx birkiskógur með fjölbreyttum 
undirgróðri á svæðinu upp í 3–400 metra hæð yfir 
sjávarmáli. Ofar tók við harðgerður og lágvaxinn 
fjallagróður og samfelld gróðurþekja náði upp í 
5–600 metra hæð. Smám saman breyttist gróðurfar í 
kjölfar kólnandi veðurfars, búsetu og skógarnytja. Nú 
er samfellt birkikjarr á afmörkuðum svæðum upp af 
Þingvallavatni. Birkistofninn er kræklóttur og lágvaxinn 
en getur þó náð tveggja metra hæð. Fjölbreytni í 

gróðri er allmikil, en grasaættin er einkennandi og 
útbreiddust. Margar gerðir mólendis eru á svæðinu, 
en það er mest áberandi í Grafningi. Í Ölfusi er land 
grösugra, en graslendi nær þó sjaldnast yfir stór, 
samfelld svæði. Á láglendi eru stærstu votlendissvæðin 
við Villingavatn, Króksmýri og í Dælum austan við 
Úlfljótsvatnsfjall, auk minni mýrlenda við tjarnir og 
læki. Allstórt og fjölbreytt flóasvæði er í Fremstadal. 
Mýrastör er jafnan ríkjandi tegund í mýrum. Strjáll 
bersvæðisgróður vex á melum, en tegundafjöldi er 
þó mikill. Þar má nefna geldingahnapp, lambagras, 
blávingul, blóðberg, músareyra, holurt, holtasóley 
o.fl. Í Nesjahrauni er samfelld breiða af gamburmosa, 
sem er landnámsplanta á hraunum. Mosinn myndar 
jarðveg fyrir aðrar tegundir og þar dafnar krækilyng, 
bláberjalyng, blávingull, kornsúra, móasef, túnvingull,
hvítmaðra, grávíðir og fleiri tegundir.

Landgræðsla og skógrækt
Orkuveita Reykjavíkur hefur síðan 1989 unnið að 
umfangsmikilli landgræðslu og skógrækt á jörðum 
sínum. Áhersla er lögð á að endurheimta gróður á 
röskuðum svæðum og nýta til þess gróður sem fyrir 
er á staðnum. Þar má nefna söfnun og dreifingu 
á fræslægju ásamt mosadreifingu og söfnun og 

gróðursetningu á víðigræðlingum sem teknir eru á 
svæðinu. Mikil vinna er lögð í frágang og landgræðslu 
á röskuðum svæðum vegna framkvæmda við 
Hellisheiðarvirkjun á líkan hátt og gert var á 
Nesjavöllum á sínum tíma. Jafnframt hafa skátar og 
önnur félagasamtök stundað skógrækt á svæðinu með 
góðum árangri. 

Nesjavallavirkjun 
og Hellisheiðarvirkjun 
Hengillinn er eitt stærsta háhitasvæði landsins, um 100 
km² að flatarmáli. Talið er að hiti á 1 km dýpi sé um 
eða yfir 250°C og á stórum hluta svæðisins um 300°C. 
Á Nesjavöllum er fyrsta jarðvarmaorkuver Orkuveitu 
Reykjavíkur. Uppsett afl 120 MW í rafmagni og  
1640 l/sek af 83°C heitu vatni. Við Kolviðarhól 
er stöðvarhús Hellisheiðarvirkjunar. Afkastageta 
virkjunarinnar í dag er 303 MW í rafmagni og  
650 l/sek af 90° heitu vatni eða 133 MW.

Þjónusta
Orkuveita Reykjavíkur á einn gönguskála á 
Hengilsvæðinu. Skálinn er í mynni Engidals austast 
á Mosfellsheiði. Hann er opinn öllum án endurgjalds 

og þjónar öryggishlutverki sem opið sæluhús fyrir 
útivistarfólk. Frekari upplýsingar um skálann eru á 
heimasíðu Orkuveitu Reykjavíkur www.or.is.

Öryggismál
Fjalllendi Hengilsins er háhitasvæði með mörgum  
sjóðandi hverum og heitum laugum. Sýnið því ýtrustu 
varkárni í nánd við þessa staði. Sýnið einnig gætni 
þegar farið er um tæpar götur, brattar skriður, eða þar 
sem hætta getur stafað af grjóthruni eða snjóflóðum. 
Hafið ávallt meðferðis kort og áttavita. Verið ekki ein 
á ferð og fylgist vel með veðurspá. Á vinnusvæðum 
Orkuveitu Reykjavíkur við Hellisheiðar- og 
Nesjavallavirkjun eru ýmsar hættur sem ber að varast. 
Brennisteinsvetni er í jarðgufu og í miklum styrk getur 
það verið skaðlegt heilsu. Ekki er leyfilegt að fara 
inn á borteiga virkjananna. Varist jarðgufupípur og 
mannvirki sérstaklega þegar keyrt er um vinnusvæði 
í snjó. 

Vinsamlegast farið varlega og hafið 
hugfast að fólk ferðast um svæðið á 
eigin ábyrgð.

Kortagerð: Landmótun ehf. Nýbýlavegi 6, Kópavogi
Aðalkort er birt með leyfi Landmælinga Íslands
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Gönguleiðir
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Til umhugsunar

 Akið ekki utan vega og slóða

 Eyðið ekki eða spillið gróðri

 Truflið ekki dýralíf

 Látið hunda ekki ganga lausa

 Kveikið ekki elda

 Hendið ekki rusli á víðavangi

 Hlaðið ekki vörður

 Letrið ekki á náttúrumyndanir

 Spillið ekki hverum og laugum

 Tjaldið á merktum tjaldsvæðum

112 
er neyðarsími  
allra landsmanna
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