
Yfirlýsing 
um náttúruvættið Litluborgir í Hafnarfirði. 

1. gr. 
Um friðlýsinguna. 

Hafnarfjarðarkaupstaður, kt. 590169-7579, er samþykkur tillögu um að friðlýsa 
Litluborgir við Helgafell í Hafnarfirði sem náttúruvætti, skv. 2. tölulið 53. greinar laga um 
náttúruvernd, nr. 44/1999. 

Litluborgir eru hraunborgir og gervigígar sem myndast hafa við það að hraun hefur 
runnið yfir stöðuvatn. Aðrar merkar og áhugaverðar myndanir á svæðinu eru dropsteinar og 
kísilgúr. Hið friðlýsta svæði er 10,6 hektarar að stærð. 

2. gr. 
Markmið friðlýsingarinnar. 

Markmiðið með friðlýsingu Litluborga sem náttúruvættis er að vernda sérstæðar 
jarðmyndanir í landi Hafnarfjarðar. 

Jafnframt er það markmið með friðlýsingunni að varðveita jarðmyndanir svæðisins 
vegna mikils fræðslugildis, en Helgafell og nágrenni þess hefur um langan tíma verið afar 
vinsælt útivistarsvæði. 

3. gr. 
Mörk náttúruvættisins. 

Mörk náttúruvættisins Litluborga afmarkast af eftirfarandi ISN-93 hnitum og eru sýnd á 
meðfylgjandi uppdrætti: 

hnit X Y 
1 361489 393686 
2 361774 392632 
3 361663 392475 
4 361262 392336 
5 361193 392475 
6 361310 392572 
7 361361 392568 

4. gr. 
Umsjón náttúruvættisins o.fl. 

Umsjón og rekstur náttúruvættisins skal vera í höndum umhverfisnefndar 
Hafnarfjarðarbæjar, samkvæmt samningi Umhverfisstofnunar og Hafnarfjarðarbæjar sem 
umhverfisráðherra staðfestir. Umhverfisstofnun skal sjá um gerð verndaráætlunar fyrir 
náttúruvættið í samráði við Hafnarfjarðarbæ, sbr. d-lið 6. gr. laga um náttúruvernd, nr. 
44/1999. 

5. gr. 
Umferð um náttúruvættið. 

Almenningi er heimil för um náttúruvættið, enda sé gætt góðrar umgengni. Í samræmi 
við samþykkt um hundahald er óheimilt að hafa hunda í náttúruvættinu án fylgdar og tryggrar 
stjórnar. Umferð vélknúinna farartækja, þ.m.t. vélsleða, er óheimil í náttúruvættinu. 



6. gr. 
Verndun jarðmyndana, gróðurs og dýralífs. 

Óheimilt er að hrófla við eða skemma á annan hátt jarðmyndanir í náttúruvættinu 
Litluborgum. Óheimilt er að spilla gróðri og trufla dýralíf innan marka náttúruvættisins. 
Ræktun og dreifing framandi tegunda er jafnframt óheimil innan marka þess. 

Skotveiðar eru óheimilar á svæðinu.  

7. gr. 
Landnotkun og mannvirkjagerð. 

Allar framkvæmdir innan náttúruvættisins eru háðar leyfi Hafnarfjarðarbæjar og 
Umhverfisstofnunar, sbr. 38. gr. laga um náttúruvernd, nr. 44/1999. Framkvæmdir skulu vera 
í samræmi við samþykkt skipulag og verndaráætlun. Gert er ráð fyrir merktum og stikuðum 
gönguleiðum og stígum um svæðið sem tengst geta öðrum gönguleiðum um uppland 
Hafnarfjarðar.  

8. gr. 
Undanþágur. 

Umhverfisráðherra getur, að fenginni umsögn Umhverfisstofnunar og umhverfisnefndar 
Hafnarfjarðarbæjar, veitt heimild til þess að vikið verði frá reglum þessum í einstökum 
tilfellum gangi það ekki gegn markmiðum friðlýsingarinnar. 

9. gr. 
Refsiákvæði. 

Brot gegn friðlýsingu þessari varðar sektum eða fangelsi allt að tveimur árum, skv. 75. 
og 76. gr. laga um náttúruvernd, nr. 44/1999. 

10. gr. 
Gildistaka. 

Friðlýsingin öðlast þegar gildi.  
 

 

 

Hafnarfirði, 3. apríl 2009. 

 

 

 

Lúðvík Geirsson 

Bæjarstjóri 
 
 
 
 

Vottar: __________________________________ 
 
 __________________________________ 

 

 

 



Uppdráttur af náttúruvættinu Litluborgir í Hafnarfirði. 

 

 


