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Þéttbýlisstaðir 

• Á Vesturlandi eru átta kaupstaðir og kauptún. 

• Flestir þeirra eru  sjávarþorp.  

• Akranes er stærsti kaupstaður Vesturlands, liggur við 
Faxaflóa og er einn af stærri útgerðastöðum landsins. 

 



Þéttbýlisstaðir 

• Á Snæfellsnesi eru þrír fallegir þéttbýlisstaðir.  

• Grundafjörður er með 872 íbúa og er 36. 

. fjölmennasta sveitarfélag á Íslandi. Rif er þorp á 
utanverðu Snæfellsnesi, á milli Hellissands og 
Ólafsvíkur. 

•  Þar búa 137 manns. Þorpið er hluti af sveitarfélaginu 
Snæfellsbæ.  

• Á Stykkishólmi búa um 1100 manns og Stykkishólmur 
er stærsti kaupstaðurinn á Snæfellsnesi. 



Hérna sjáum við Snæfellsnes 

 



Sögustaðir  

• Reykholt er meðal þekktustu sögustaða á Íslandi, 
skólasetur, fræðasetur, kirkjustaður og prestssetur frá 
fornu fari. 

•  Þar bjó Snorri Sturluson á þrettándu öld og þar var 

hann veginn árið 1241. 

 



Sögustaðir 

• Talið er að laugin hafi verið hlaðin á 13. öld, og er hún kennd 
við Snorra Sturluson, en fyrstu heimildir um að það hafi verið 
laug í Reykholti eru frá dögum Snorra Sturlusonar (sem var uppi 
frá 1178-1241), en heimildir finnast líka 
í Landnámabók og Sturlunga sögu. 

•  Tveir hverir finnast þar helstir, Skrifla og Dynkur. Var vatni veitt í 
Snorralaug úr Skriflu eftir um 120 m löngum neðanjarðarstokki 
og er baðlauga í Reykholti oft getið í gömlum heimildum.  

• Snorralaug er með elstu mannvirkjum sem varðveist hafa hér á 
landi.  

• Frá lauginni lágu jarðgöng til bæjarhúsa Snorra og hafa þau 
verið grafin upp að hluta. 



 Þjóðgarðar 

• Þjóðgarðurinn Snæfellsjökull vestast á 
Snæfellsnesi var stofnaður árið 2001.  

• Hraun eru mjög áberandi í þjóðgarðinum og í 
þeim eru margir merkilegir hraunhellar. 

•  Snæfellsjökull er 1446 metra hár og hæsta 
fjall sem sést frá Reykjavík.  

• Vel má ganga á jökulinn en nú er algengara að 
farið sé á toppinn á vélsleðum og snjóbílum.  



Friðlýst svæði 

• Breiðafjörður er stærsta friðlýsta sjávarsvæði á 
Íslandi. 

• Á Breiðarfjarðaeyjum eru fjölbreytt plöntulíf 
og stór hluti af fuglastofni lunda, æðarfugls og 
teistu.  

• Um 90% af skörfum landsins verpa í eyjunum 
ásamt rúmlega helmingi arnarstofnsins sem er 
friðaður. 



Þjóðsögur 

• Barnafoss er foss í Hvítá,  við jaðar Hallmundarhrauns  fyrir 
ofan Hraunfossa. 

•  Þar er steinbogi yfir ána, en engum er ráðlagt að reyna að fara yfir 
hann 

• Sagnir eru um annan steinboga á ánni á þessum stað sem nú er 
horfinn. 

• Bogarnir neðan fossins hurfu á sjötta og sjöunda áratugnum, en 
boginn á gömlu fossbrúninni er alltaf þurr nema í flóðum. 

• Sjálf fossbrúnin er komin tugum metrum ofar en áður og er nú 
iðuflaumur þar sem áður var aðalafossinn. 

• Erfið aðkoma er að steinboganum sem hefur alltaf heillað ofurhuga 
og stökk þar yfir aðkomumaður um miðja síðustu öld og síðast varð 
þar banaslys árið 1984. 

• Til eru heimildir fyrir því að fossinn hafi áður verið 
nefndur Bjarnafoss. Svæðið var friðlýst árið 1987. 
 



Barnafoss 



Örnefni og kennileiti 

• Helstu örnefni og kennileiti eru: 
Snæfellsnes,Ólafsvík,Löngufjörur. 

• Einnig er Snæfellsjökull bæði örnefni og 
kennileiti en Snæfellsjökull er bæði stærsta og 
þekktasta kennileitið á Vesturlandi  



TAKK FYRIR OKKUR  

• UPPLÝSINGAR OG MYNDIR VORU FUNDNAR Á 
GOOGLE OG WIKIPEDIA 


