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Útdráttur 

Herðubreiðarfjöll eru klasi þriggja móbergsfjalla frá síðasta kuldaskeiði ísaldar norðanvert 

á sprungusveimi Öskju, samtals um 10 km
3
. Tvö þeirra, Hrúthálsar sunnar og Gjáfjöll 

norðar, liggja nánast saman og mynda um 5 km breiðan og um 15 km langan hálendisrana í 

NNA stefnu, sem rís um 150-200 m yfir hraunbreiður gosbeltisins. Hrúthálsar og Gjáfjöll 

eru mynduð af fjölda eldgosa á fremur stuttum sprungum. Um 2 km suðaustan við 

Hrúthálsa rís móbergsfjallið Eggert um 480 m yfir hraunbreiður frá suðri, mest 

dyngjuhraun frá Kollóttudyngju og Flötudyngju. Eggert er um 4 km langt og 2 km breitt 

móbergsfjall, sem liggur ofan á móbergsseti og rofnum rhýólít-gúl nyrst en suðurendi 

fjallsins er þykk bólstrabergseining. Milli Hrúthálsa og Eggerts liggur megin-sigdæld 

Öskjusveimsins í skarði milli Hrúthálsa og Eggerts en um 4 km suður af skarðinu er gígur 

Kollóttudyngju. Yfirborðshöggun Öskjusveimsins í Herðubreiðarfjöllum er að mestu yngri 

en Kollóttadyngja þannig að merkjanlegt sig, vart undir 100 m, hefur verið á Nútíma, 

einkum á spildunni milli Hrúthálsa og Eggerts. Kulnuð jarðhitasvæði eru í 

Herðubreiðarfjöllum, það stærsta við norðurenda Eggerts. 

Herðubreiðarfjöll eru að mestu byggð úr ólivín-þóleiíti en í Eggert kemur fyrir kvars-

þóleiít. Elsta þróaða bergið á svæðinu er rhýólítið nyrst undir Eggert en ísúr hraun frá 

Nútíma hafa runnið í sigdældinni milli Eggerts og Hrúthálsa. Ísúra bergið er að því er 

virðist basalt-andesíte eða dasít en við nánari athugun kemur í ljós að bergið er blandberg, 

sem myndast hefur við rhýólít blöndun í basaltkviku. Einkenni ísúra blandbergsins er ísúr 

dulkornóttur grunnmassi með stakdílóttar leifar af hálf-uppétnum basaltsteindum, einkum 

plagíóklas og ólivín. 
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Abstract  

Origin of Evolved Rocks in the Hrúthálsar – Eggert 
Central Volcano 

Herðubreiðarfjöll on the north-lobe of the Askja fissure swarm is a cluster of three 

hyaloclastite mountains formed during the last glaciation with a combined volume of about 

10 km3. Two of the mountains, Hrúthálsar towards the south and Gjáfjöll towards the 

north form an almost continouos 5 km wide and 15 km long NNA ridge that ranges some 

150-200 m above the adjoining lava fields of the rift-zone. Hrúthálsar-Gjáfjöll are built of 

numerous eruptions on short eruptive fissures. About 2 km southeast of Hrúthálsar the 

hyaloclastite mountain Eggert ranges about 480 m above lavafields from the south, mostly 

from the Kollóttadyngja and Flatadyngja lava-shields. Eggert is about 4 km long and 2 km 

wide hyaloclastite mountain resting on hyaloclastite sediment and an eroded rhyolite dome 

to the north while its south termination is a thick pillow-basalt unit. The main graben of the 

Askja fissure swarm runs in the valley between Hrúthálsar and Eggert only about 4 km 

north of the crater of the Kollóttadyngja lava-shield. Surface tectonics of the Askja fissure 

swarm is mostly younger than the Kollóttadyngja lava indicating subsidence, not less than 

100 m, in the valley between Hrúthálsar and Eggert. Extinct geothermal fields are found in 

the area, the largest one at the north flank of Eggert. Herðubreiðarfjöll are mostly built up 

by olivine tholeiite but quarz tholeiites are also exposed in Eggert. The oldest evolved rock 

in the area is rhyolite below the northern flank of Eggert but intermediate lavas have issued 

in the valley between Eggert and Hrúthálsar during the Holocene. These intermediate 

rocks, appearing as basaltic andesites or dacites, turn out to be hybrid rocks formed by 

mixing between basalt and rhyolite. The main characteristics of these hybrid rocks are 

cryptocrystalline intermediate groundmass and sparse relics of basaltic minerals, mostly 

plagioclase and olivine in a state of severe resorption. 
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1 Inngangur 

Herðubreiðarfjöll á sprungusveimi Öskju í Ódáðahrauni, NV við Herðubreið, er 

fjallabálkur sem samanstendur af Gjáfjöllum, Hrúthálsum og Eggerti, talið frá norðri til 

suðurs. Fjöllin eru að mestu einsleit móbergsfjöll sem gosið hafa í flekaskilum á 

norðurgosbelti Íslands. Dyngjur frá fyrri hluta Nútíma og hraun frá Nútíma umlykja fjöllin.  

Norðurgosbelti Íslands nær allt frá Vatnajökli og norður fyrir Melrakkasléttu og út fyrir 

Tjörnes þar sem Tjörnes-þverbrotabeltið tengist gosbeltinu. Norðurgosbeltið er um 70 km 

breitt og 200 km langt. Á Nútíma virðist eldvirkni mest við vesturjaðar gosbeltisins og 

einkennist fyrst í stað af dyngjuhraunum en síðar fremur af sprungugosum (Guðmundur E. 

Sigvaldason, 1974). Walker (1974) telur að sprungusveimarnir sem koma fram á yfirborði 

gosbeltanna samsvari þeim gangasveimum sem kortlagðir hafa verið í hinum Tertíera hluta 

jarðlagastaflans. Norðurgosbeltið er tvískipt og liggur í tveim bogadregnum reinum, önnur 

frá Bárðarbungu í boga í gegnum megineldstöðvarnar Öskju, Fremrinámar, Kröflu og 

Þeistareyki. Hin reinin liggur samsíða þeirri áðurnefndu frá Kverkfjöllum að 

Melrakkasléttu um Fjallgarða (Kristján Sæmundsson, 1978). Eldvirkni er mest í 

megineldstöðvum og sprungusveimum þeim tengdum og hver eldstöð á sögulegum tíma 

verið að jafnaði virk á 100 – 150 ára fresti, 5 – 10 ár í senn (Axel Björnsson o.fl., 1977). 

Þessi tímabil eiga við þau kerfi á norðurgosbeltinu sem hafa verið virk á sögulegum tíma, 

það er, Krafla og Askja (Þorvaldur Þórðarson og Guðrún Larsen, 2007).  

Megineldstöðvar einkenna gosbelti Íslands. Á norðurgosbelti Íslands er almennt talað um 

megineldstöðvarnar Öskju, Fremrináma, Kröflu og Þeistareyki, frá suðri til norðurs 

(Kristján Sæmundsson, 1978). Nú nýlega hefur verið talað um Hrúthálsa og Eggert í þessu 

samhengi, þar sem rhýólít finnst í Eggerti og ummerki um jarðhita á svæðinu. Einnig finnst 

ísúrt berg í Eggerti og í Hrúthálsum og syðst í Gjáfjöllum (Kristján Sæmundsson, Haukur 

Jóhannessonog Karl Grönvold, 2005).  Kverkfjöll og Fjallgarðar eru svo á austari 

sprungureininni sem áður var getið, þó svo að Fjallgarðar séu annað hvort í dvala eða 

útbrunnir (Kristján Sæmundsson, 1978). Megineldstöðvar einkennast helst af súru og ísúru 

bergi (Walker, 1963) en einnig af mjög tíðri basískri eldvirkni (Kristján Sæmundsson 

1978). Til að súr og ísúr kvika geti myndast í megineldstöðvum þarf annað hvort kvikuhólf 

þar sem basalt diffrast í þróaða kviku (Þorleifur Einarsson, 1991) eða háan hitastigul vegna 

innskota til þess að mynda súra kviku með bráðnun úr vötnuðu basalti (Níels Örn 

Óskarsson o.fl., 1982). Það er fleira sem einkennir megineldstöðvar. Gangar sem skera 

berglögin undir réttu horni og koma fyrir í sveimum (Walker, 1960). Flestar 

megineldstöðvar mynda háhitasvæði (Kristján Sæmundsson, 1978) og kulnuð háhitasvæði 

eru algeng, sbr. Kröflukerfið, þar sem finna má virk jarðhitasvæði á 2 – 3 stöðum og 

kulnuð svæði innan sama kerfis (Kristján Sæmundsson, 1991).  
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Mynd 1: Norðurgosbelti Íslands: Megineldstöðvar eru táknaðar með rauðum hringjum. 

Neðst á miðri myndinni eru Kverkfjöll en þaðan til norðurs er Askja, Hrúthálsar, 

Fremrinámar, Krafla og Þeistareykir. Megineldstöðvarnar eru í sprungusveimum með 

áþekka sprungustefnu, sem ræðst af spennusviði plötuskilanna. Ætla má að 

megineldstöðvarnar marki virkustu plötuskilin á yfirborði þannig að gliðnun á síðasta 

kuldaskeiði og Nútíma virðist mest við vesturjaðar gosbeltisins. Appelsínugulur rammi 

sýnir myndflöt Mynda 2 og 3. (Kristján Sæmundsson o.fl., 2005). Mynd breytt af höfundi.  

 

Á tveimur stöðum í Herðubreiðarfjöllum má finna kulnuð, ummynduð jarðhitasvæði. 

Annað svæðið liggur á milli Hrúthálsa og Eggerts og þekur það um 8 hektara þar sem 

ummyndun er óslitin, en við tekur breitt svæði þar sem vægrar ummyndunar gætir. 

Brennistein og hverasölt er ekki að finna en gifslög finnast þó í litlum mæli. Hitt svæðið 

sem um ræðir er austan Hrúthálsa og er í raun tvískipt. Þar er hægt að greina hverabolla, en 

þó er engin virkni þar núna. Ekki er vitað hvenær sú virkni hætti, en svæðið hefur verið 

virkt á Nútíma og eru nyrstu bollarnir nýlegastir (Kristján Sæmundsson o.fl., 2005).  

Samkvæmt upplýsingum frá Orkustofnun í Rammaáætlun er metið svo að jarðhitasvæðið í 

Hrúthálsum búi yfir afli upp á 20 MW og orkugetu uppá 160 GWh/a, en engar 

viðnámsmælingar eru fyrir hendi þannig að það mat er byggt á ummerkjum á yfirborði 
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(Rammaáætlun, 2009) Þó er talið ólíklegt að svæðið sé virkjanakostur sem nýttur verði í 

náinni framtíð (Rammaáætlun, 2010). 

Umhverfis Herðubreiðarfjöll eru dyngjuhraun ríkjandi. Dyngjur myndast við flæðigos úr 

stuttum sprungum eða staðbundnu gosopi og fá þannig lag sitt af því að hraun rennur til 

allra átta og hringlaga skjöldur myndast um gosopið. 20 - 30 dyngjur hafa myndast frá 

ísaldarlokum á Íslandi og allmargar eru þekktar frá hlýskeiðum ísaldar (Þorleifur 

Einarsson, 1991). Þessi mikla myndun dyngja á uppruna sinn í þrýstilétti á skorpu og í 

möttli við hörfun jökla. Þrýstingur myndaður af fargi jökulsins byggir upp spennu í 

berggrunni og sprungur myndast og stækka kvikuhólfið, kvika eykst í því og leitar upp. 

Við þrýstiléttinn þegar jöklar hörfa, greiðist leið kvikunnar til yfirborðs. Dyngjur á 

gosbeltum Íslands hafa tilhneigingu til að myndast á jöðrum eldstöðvakerfa (Ruth. E. B. 

Andrews og Ágúst Guðmundsson, 2007) og á það við um Kollóttudyngju. Kollóttadyngja 

er suðvestan við Eggert og rís hæst 1180 m yfir sjávarmál og um 480 m yfir hraunin 

umhverfis. Lágmarks rúmtak Kollóttudyngju er yfir 6 km
3
 (Ari Trausti Guðmundsson og 

Ragnar Th. Sigurðsson, 2002). Dyngjan er eldri en 4500 ár B.P. (Guðmundur E. 

Sigvaldason, Annertz og Nilson, 1992).  

Lítið hefur veri ritað um Herðubreiðarfjöll. Í Ódáðahrauni, bók Ólafs Jónssonar (1945), 

talar hann lítillega um Eggert og Hrúthálsa og veitir þar athygli litlum, fremur unglegum 

eldvörpum í austurhlíðum Hrúthálsa og lýsir þeim sem sundurlausu gjallhröngli í 

reglulegum gígum. Hann lýsir sandorpnum apalhraunum sem hafa runnið frá þessum 

gígum, og einnig miklu helluhrauni sem hefur runnið austur frá Hrúthálsum en nær ekki að 

rekja það til nánari upptaka. Þá lýsir hann einnig jarðhitamyndunum norðarlega í 

Hrúthálsum og minnist á brennisteinslög þar.  

Sumarið 2004 stunduðu Kristján Sæmundsson, Haukur Jóhannesson og Karl Grönvold 

rannsóknir á svæðinu. (Kristján Sæmundsson o.fl, 2005). Upp úr því var svæðið 

frumkortlagt og sýnum þeim sem þessi ritgerð byggir á safnað.  

Í rannsókn á sprungusveimi Öskjukerfisins kemur Ásta Rut Hjartardóttir (2008) inn á 

hugmyndir um megineldstöð í Hrúthálsum (Kristján Sæmundsson o.fl., 2005). Þar bendir 

hún á að megineldstöð sú sem grunsemdir hafa vaknað um að sé í hálsunum hafi ekki áhrif 

á höggun á svæðinu og að sú höggun sem er í Hrúthálsum sé lítið frábrugðin þeirri á 

svæðunum í kring. Þannig séð væru Herðubreiðarfjöll hluti af sprungusveimi Öskju. 

Þetta verkefni miðar að því að skilgreina þróað berg í Herðubreiðarfjöllum og kanna 

líkindi þess við þekktar, ítarlega kannaðar megineldstöðvar svo sem Kröflu (Nicholson 

o.fl, 1991; Kristján Jónasson, 1994, 2007) og Heiðarsporð (Kristján Jónasson, 2005) 

Tilgangurinn er að meta myndunarhætti þróaða bergsins út frá efnasamsetningu og 

bergfræðilegum athugunum. 
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2 Ágrip af jarðfræði 

Hrúthálsar eru um það bil 6,5 km langur fjallgarður sem liggur í N–S stefnu á milli 

Gjáfjalla og Eggerts, norðaustur af Öskju. Breidd hálsanna er um 4,5 km og aflíðandi til 

vesturs en brattari að austan. Hálsarnir ná hæst 1050 m hæð yfir sjávarmál en greina má 

þrjá toppa sem ná yfir 1000 m og rísa þeir um það bil 200 m yfir umhverfið. Það er mitt 

mat að rúmtak hálsanna sé um það bil 2 km
3
 ofan yfirborðs. Talsverð ummerki höggunar 

eru á svæðinu þar sem sprungur ganga í gegnum hálsana endilanga í NNA–SSV stefnu. 

Stærstu misgengin um þessar sprungur eru um 50 m. Sprungur má einnig finna í hraunum 

umhverfis fjöllin og til suðurs í hlíðar Kollóttudyngju sem bendir til þess að þær séu frá 

Nútíma. Gíga er víða að finna í Hrúthálsum og Eggerti og má sjá þá á Mynd 2. Hálsarnir 

eru myndaðir af mörgum samliggjandi móbergshryggjum og liggur lagskipt móbergstúff 

ofan á þeim. Hryggirnir eru skornir af göngum sem víðast hvar skaga út úr þeim (Kristján 

Sæmundsson o.fl., 2005)  

Gjáfjöll taka við norðan Hrúthálsa. Fjöllin eru um 6,5 km í NNA stefnu en allt að 5,5 km í 

A-V. Uppbygging þeirra er að mestu leiti lík byggingu Hrúthálsa (Karl Grönvold, munnleg 

heimild, 9. maí 2012). Fjöllin rísa að jafnaði um 150-200 m yfir nærliggjandi hraunfláka 

og eru fimm áberandi toppar sem standa upp úr, allt frá 830 – 1094 m.y.s. Það er mitt mat 

að rúmtak Gjáfjalla sé að minnsta kosti 2,3 km
3
 ofan umhverfisins. 

Eggert rís hæst 1334 m yfir sjávarmál og um 400 – 500 m yfir hraunin umhverfis, en 

hraunin liggja um 100 m neðar austan við fjallið. Fjallið er örlítið sporöskjulaga og liggur 

langás þess í NNA og er um 4 km en fjallið er styttra í A–V stefnu eða um 3 km. Ég met 

það því svo að rúmtak Eggerts sé um 2,7 km
3
 ofan umhverfisins. Eggert rís upp úr 

hraunbreiðunni um 1,5 km SSV við Hrúthálsa og sunnan hans taka hlíðar Kollóttudyngju 

við. Vestan hans eru hraun og austan við hann er allmikið dyngjuhraun. Hraunin sem 

umlykja fjöllin eru öll runnin fyrir landnám og fyrir H3 öskulagið frá Heklu (Kristján 

Sæmundsson o.fl. 2005) og því eru þau eldri en um það bil 3.000 ára. Hraun hafa runnið úr 

gígaröðum austarlega í Hrúthálsum og talar Ólafur Jónsson (1945) um að hraun hafi runnið 

austur úr hálsunum. Engin eldvirkni hefur verið á sögulegum tíma (Kristján Sæmundsson, 

munnleg heimild, 9. maí 2012).  

Vestan til í elsta hluta Eggerts er fremur lítil opna í rhýólít móberg, um 0,5x0.2 km að 

flatarmáli. Ofan á rhýólítinu liggur lagskipt túff eða móbergsset og eru þau lög saman yfir 

100 m þykk. Sunnan og austan í fjallinu er bólstraberg, ofan á því móberg og á toppnum 

má finna stóran túffgíg (Kristján Sæmundsson o.fl., 2005).   

Í heild má líta á Hrúthálsa og Gjáfjöll sem tvo lítið eitt hliðraða sprungusveima, með 2 km 

hliðrun til austurs. Eggert er sá þriðji með 3,5 km hliðrun frá þeim vestasta (Hrúthálsar), til 

austurs. Þessi hliðrun er best greinanleg með því að bera saman hæstu hryggi eininganna.  

Þannig má meta að lágmarksrúmtak Herðubreiðarfjalla sé um 7,2 km
3
 en þá er ótalið efni 

sem rofið hefur í burtu af jöklum. Óvisst mat á heildarrúmtaki er því um 10 km
3
. Bygging 

Hrúthálsa og Gjáfjalla er eins og áður sagði áþekk. Sjá má kerfi móbergshryggja sem koma 

fram eins og raðir móbergskolla, í stefnu 30 – 35° A, sem markað gætu hver sína 
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goseiningu. Ef litið er á Hrúthálsa og Gjáfjöll sem eina heild má gróflega meta fjölda 

eldvarpa út frá þessum móbergstoppum sem og greinilega gíga sem í fjallgarðinum eru og 

meta má sem goseiningar, en mér telst svo til að þeir séu að minnsta kosti 8 - 10 talsins, og 

koma fyrir í röðum samsíða langás fjallanna. Með þessu má sjá að fjöllin hafa byggst upp í 

mörgum litlum eldvörpum (≈0,8 - 1 km
3
). Órofnir túffgígar í austurhlíðum Hrúthálsanna 

sem gosið hafa á Nútíma marka síðan endalok uppbyggingarinnar. Ekki er loku fyrir það 

skotið að syðsti og efsti hluti Eggerts, ofan við rhýólítopnuna og móbergssetið nyrst í 

fjallinu, hafi myndast í einu stóru gosi undir jökli. 

Á jarðfræðikorti af svæðinu (Mynd 2) má sjá opnur í grágrýtiskolla frá síðasta hlýskeiði 

ísaldar (Eem 130-110 þús. ár) bæði vestan í Hrúthálsum og austan í Gjáfjöllum og er þetta 

grágrýti að líkindum undirlag fjallanna. Ekki er unnt að tengja Hrúthálsa og Gjáfjöll beint 

við Eggert en leiða má líkum að svipuðum myndunartíma þótt ekki hafi enn fundist 

grágrýtisopna í undirlagi Eggerts. 
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Mynd 2: Jarðfræðikort af Herðubreiðarfjöllum. Sýnatökustaðir eru merktir með 

blágrænum (basalt) og rauðgulum (ísúrt/súrt berg) tölusettum punktum sbr. Töflu 1 og 

Töflu 2. Athyglisvert er að jarðhitaummyndun á yfirborði fylgir sigdældinni þar sem tíðni 

eldgosa á Nútíma er mest. Grágrýtisopnurnar sýna undirlag Hrúthálsa og Gjáfjalla sem 

mynduðust á síðasta kuldaskeiði. Ætla má að Eggert sé frá svipuðum tíma en heildarsig í 

sigdældinni er að líkindum um 100 m þannig að hugsanlega tengist móbergið undir 

hraunafyllingunni. (Kristján Sæmundsson o.fl., 2005). Mynd breytt af höfundi. 
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3 Greiningaraðferðir 

Gljásneiðar voru gerðar af þrem ísúrum sýnum (NAL806, NAL8011 og NAL819) fyrir 

smásjárrannsókn í áfallandi ljósi og greining í rafeindasmásjá eða örgreini ef þurfa þætti. 

Brot af handsýni voru slípuð þannig að stakir dílar og dílaþyrpingar kæmu fram í vinnufleti 

sýnanna. Flöturinn var síðan límdur með epoxy-kvoðu á kringlótt smásjárgler, 2.5 cm í 

þvermál. Límkvoðan var hert við 70°C í sólarhring. Sýnin voru síðan unnin í um það bil 2 

mm á þykkt á vatnskældu slípihjóli og síðan jöfnuð á 200 GRIT sandpappír. Loks voru 

sýnin skyggð í um eina klukkustund í slípivél með 3 µm demantsdufti í glycerin 

grugglausn.  

Textúr og megindrættir í steindasamsetningu sýnanna var kannaður í víðsjá í stækkun allt 

að X100. Gljásneiðar voru kannaðar í stækkun X600 í áfallandi ljósi í bergfræðismásjá. 

Efnagreining bergs með litrófsgreiningu er gerð á súrri upplausn af bræddu bergi. 

Upplausn bergs í súrri lausn er einungis gerleg ef bergið hefur áður verið leyst upp í bráðnu 

salti (FLÚX) en bráðin storknar í gler, sem auðveldlega má leysa upp. Í þessu tilfelli var 

notað LiBO2 (líþíummetaborat) flúx með bræðslumark 851°C. Hlutföllin í bráðinni eru 

tveir hlutar flúx móti einum hluta bergs.  

Sýnin eru öll hraunsýni, en eitt þeirra, NAL 713, er ummyndað rhýólít úr Eggerti. Eitt 

sýnanna, NAL 818, er gjall úr hæsta gíg Eggerts og eitt sýni, NAL 816, er móbergssýni úr 

gíg á toppi Eggerts. Hraunsýnin eru að mestu leiti fersk og eru plagíóklasdílar viðvarandi. 

Flest sýnin bera einnig ólivín og pyroxen kristalla eins og fram kemur í Töflu 1. 

Sýni til efnagreininga voru unnin úr stórum handsýnum en hluti þeirra var grófmalaður, 

hristur saman og hluti af þeim mulningi, 5-7 g, var síðan malaður í bergduft í agatkvörn. 

Kornastærð duftsins er um 60-100 µm.  
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Tafla 1: Sýnaskrá með hnitum og berglýsingu. Staðsetningar sýnanna eru sýndar á Mynd 2 

þar sem þau eru númeruð sbr. dálk 2 í töflunni 

Númer 

sýnis

Númer 

á korti Staðsetning Lýsing úr feltbók Berglýsing

NAL 700 1
65° 17' 59'' N 

16° 23' 02'' W

Móbergshóll út í hraunum austan við 

syðsta hluta Herðubreiðarfjalla

Ólivín og plagíóklas dílótt berg, og dílar allt að 1,5 mm. 

Plagíóklas nálar og magnetít er í grunmassa.   Bergið er ferskt. 

Blöðrur < 5%.

NAL 703 2
65° 18' 67''N 

16° 23' 94'' W

Úr yngsta hrauntauminum austan við 

Herðubreiðarfjöll.

Plagíóklas stórdílar, allt að 3 mm.  Smærri plagíóklas dílar, 0,3-

0,4 mm.  Magnetít í grunnmassa. Blöðrur 15-20%.

NAL 713 3
65° 15' 29'' N 

16° 26' 93'' W

Líparít austan í Eggerti, nyrsti 

flekkurinn. Brotaberg.

Ummyndað, Brúnleitt berg og duftlitur ljósbrúnn.  Ekkert 

magnetít til staðar. Myndlaust járnoxíð (limonít), og 

dimmrauðir kristallar (götít) í ummyndun.  Plagíóklas stórdílar, 

2-2,5 mm. Pyroxen kristallar greinanlegir.

NAL 716 4
65° 15' 23'' N 

16° 26' 76'' W

Úr móberginu í Eggerti rétt norðan við 

líparítið.

Plagíóklas stórdílar allt að 1,5 mm, og nálar allt að 2 mm að 

lengd.  Tiltölulega ferskt berg.  Magnetít í grunnmassa, blöðrur 

5-10%. 

NAL 805 5
65° 16' 15'' N 

16° 26' 44'' W

Dyngjugígur austan við jarðhitasvæðið í 

Eggerti.

Stórblöðrótt berg, ≈20%.  Plagíóklas og ólivín dílar, allt að 1 

mm.  Í blöðrum má sjá ólívín kristallar með rauða oxaða kápu. 

Magnetít í grunnmassa. Að heita alveg kristallað.

NAL 806 6
65° 16' 52'' N 

16° 28' 19'' W

Mjög súrlegt hraun norðan við Eggert. 

Gróft apalhraun rétt (<100 m.) Austan 

við GPS-hnit.

Mjög fínkornótt.  Mjög dökkt berg, og fínir plagíóklas kristallar, 

0,2 mm.  Magnetít í grunnmassa, og fáeinir pyroxenar eru til 

staðar .  Brotsár myndar eggjar.  Engar blöðrur.

NAL 807 7
65° 16' 36'' N 

16° 29' 19'' W

Brún við gíg rétt sunnan við 

“Þursahnjúk”. Í bröttu hrauni rétt við 

gíginn.

Stórblöðrótt berg, ≈35%. Mjög fínkornótt og magnetít í 

grunnmassa.  Engir dílar greinanlegir í handsýni.  Plagíóklas, 

pyroxen, ólivín og oxíð sjást í grunnmassa. 

NAL 808 8
65° 16' 37" N  

16° 29' 45" W

Gamli gígurinn utan í Hrútafjöllum 

suðaustarlega. Gígurinn er upp í 

hlíðunum en við hlíðarfótinn hverfur 

hraunið undir yngri hraun. Tekið í 

brekkufætinum.

Lítið eitt af magnetíti í grunnmassa.  Dökkgrátt berg. Einstaka 

plagíóklas greinanlegur í handsýni.  Fínkornótt. Plagíóklas, 

pyroxen og ólivín greinanlegt með stækkun.  Örfínar blöðrur, 

2-3%. 

NAL 811 9
65° 15' 90'' N 

16° 30' 32'' W

Glampandi, klingjandi hraun norðan við 

Eggert vestarlega. Straumflögótt með 

smávægi af feldspati.

Dökkgrátt berg. Plagíóklas nálar, 2-5 mm og  plagíóklas dílar 

allt að 1,5 mm. Pyroxen dílar, allt að 1,5 mm.  grunnmassi 

fínkornar og magnetít til staðar.  Örfínir ólivín kristallar 

greinanlegir með stækkun.

NAL 812 10
65° 16' 10'' N 

16° 30' 24'' W
Andesít bomba ofan á yngri gíg

Fínkornótt, plagíóklas yrjótt berg. Örfínar blöðrur, 5-7%. 

Fáeinir stærri plakóklas kristallar, allt að 1 mm.  Magnetít í 

grunnmassa.

NAL 813 11
65° 13' 64'' N 

16° 27' 38'' W

Kollóttadyngja úr tumuli. Við 

auðausturhorn Eggerts.

Mjög blöðrótt ,≈35-40%.  Olivín og plagíóklas dílar, allt að 1 

mm.  Magnetít í grunnmassa.  Fínkornótt.

NAL 816 12
65° 15' 00'' N 

16° 28' 95'' W

Eggerts móberg norðan við stóra 

“móbergsgíginn” sunnan í Eggert

Ljósbrúnt móberg. Plagíóklas kristallar, < 1mm greinanlegir í 

samlímdum massanum. 

NAL 818 13
65° 15' 42'' N 

16° 28' 84'' W

Gjall úr hæsta gígnum á Eggert. Safnað 

talsvert austan við gíginn “Andesít” 

gígnum yngra

Gjall. Engir kristallar sjánlegir. Glerjað.

NAL 819 14
65° 15' 82'' N 

16° 28' 87'' W
Dílótt “andesít” í misgengi.

Dökkgrátt berg.  5-10% blöðrur.   Kristalþyrping, ólivín + 

plagíóklas, og oxíð innlyksur í ólivíni (2x3mm). Magnetít í 

grunnmassa.  Plagíóklas og pyroxen dílar, 0,5-1 mm. Ferskt.

NAL 820 15
65° 17' 91'' N 

16° 34' 10'' W

Post glacial helluhraun gróft en 

dílasnautt við suðvesturenda Hrúthálsa. 

Er óviss uppruni.

Plagíóklas yrjótt berg með einstaka blöðrum, 1-2%.  Mjög 

ljósir ólivín dílar, <0,5 mm. Plagíóklas dílar allt að 1 mm.  

Pyroxen dílar allt að 0,5 mm.  Magnetít í grunnmassa.

NAL 821 16
65° 18' 96'' N 

16° 34' 73'' W

Næsta hraun fyrir sunnan 

(Kerl.dyngja??) og mun úfnara. Mikið af 

smáum dílum plag (mest og ólivin. 

Tekið rétt við hraunjaðarinn. Sennilega 

>H4

Ljósgrátt blöðrótt berg, ≈30%. Plagíóklas stórdílar, allt að 3,5 

mm. Smærri ólivín dílar.  Fínkornótt berg og magnetít í 

grunnmassa.  Plagíóklas kristallar í grunnmassa og olivín einnig 

en í minna magni.

NAL 822 17
65° 15' 54'' N 

16° 31' 84'' W

Úr mildilega dílóttu hrauni úr gígnum 

norðvestan við Eggert

Dökkgrátt fínkornótt berg, blöðrur ≈10%. Fínir plagíóklas dílar, 

og ólivín + plagíóklas hópdílar. Magnetít í grunnmassa.

NAL 823 18
65° 14' 93'' N 

16° 30' 54'' W

Lítill kringlóttur gígur vestan við Eggert. 

Nokkuð dílótt – sæmilega stórir dílar

Grátt berg, blöðrur ≈15%. Ferskt. Plagíóklas stórdílar, allt að 3 

mm. Grunnmassi plagíóklas yrjóttur og með magnetíti.
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Mynd 3: Dreifing viðmiðunarsýna umhverfis Herðubreiðarfjöll. Sýnin sem þessi ritgerð 

fjallar sérstaklega um eru táknuð með svörtum ferningum en viðmiðunarsýni af svæðinu 

eru táknuð með svörtum þríhyrningum. Fáein viðmiðunarsýni eru einnig frá 

Hvammsfjöllum, vestan við myndflötinn. 
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Sýni sem efnagreind voru eru úr sýnasafni Jarðvísindastofnunar Háskóla Íslands og var 

safnað á árunum 2004 og 2005 af Karli Grönvold, Hauki Jóhannessyni, og Kristjáni 

Sæmundssyni. Frá hraununum umhverfis Hrúthálsa, milli Hrúthálsa og Eggerts og frá 

Eggerti sjálfum voru efnagreind 18 sýni, sem merkt eru á Mynd 2. Staðsetning sýnanna og 

einfölduð berglýsing er skráð í Töflu 1.  

 

Aðferðin er eftirfarandi: 

100 mg bergduft er vegið saman við 200 mg flúx í grafítdeiglu og efnunum blandað vel 

saman. Deiglan er glædd í ofni við 1000°C í 30 mínútur en þá er deiglan tekin úr glæðingu 

og bráðin látin storkna í glerperlu. 

Glerperlan er leyst upp í sýrublöndu í plastflösku, sem er haldið á sífelldum snúningi í um 

það bil 4 klst á þar til gerðri hrærivél. Mikilvægt er að viðhalda stöðugri hreyfingu meðan 

glerperlan leysist upp þar eð annars væri hætta á kísilútfellingu á yfirborði perlunnar. 

Sýrublandan er 5% HNO3, 1,33% HCl og 1,33% hálfmettuð oxalsýra (H2C2O4).  

Hlutföll uppleystra efna og sýru er stillt á 1/100, þannig að 100 mg bergduft og 200 mg 

flúx er leyst í 30 ml af sýrublöndu, sem þá er tilbúin til litrófsgreiningar. Tilgangur 

oxalsýrunnar er einkum að halda Al
+3

 jóninni í upplausn en hún myndar sterkan oxalat-

komplex. Kísill í súrri upplausn kemur fyrir sem dimer en fjölliðast smám saman og ætti 

því að falla út með tímanum. Þess vegna eru sýnin leyst upp daginn fyrir mælingu. 

Efnagreiningarnar eru staðlaðar með samskonar upplausn af bergi með þekkta 

samsetningu. Í þessu tilviki voru notuð staðalsýni ATHO (rhýólít), BALK (FeTi-basalt) og 

BTHO, sem er ólivín-þóleiít úr sama bergi og alþjóðastaðallinn USGS-BIR-1. 

Efnagreiningin (Tafla 2) er gerð með litrófsgreiningu í argon-plasma litrófsgreini. Tækið er 

af gerðinni SPECTRO CIROS sem les styrk allra litrófslínanna samtímis. Stillilausn, sem 

er þriðjungsblanda allra staðlanna, er greind í upphafi mælinganna og síðar með ákveðnu 

millibili, til dæmis í tíundu hverri greiningu. Tilgangur stillilausnarinnar er að skrá 

hugsanlegar breytingar í styrk litrófslínanna þegar líður á vinnudaginn. Eftir mælinguna 

eru allar niðurstöður leiðréttar miðað við stillilausnina en á SPECTRO CIROS tækinu 

nemur breytingin innan við einn af hundraði á um það bil 8 klst. Litrófsgreiningin mælir í 

raun aðeins hlutföll allra aðalefna og flestra snefilefna í magni yfir 10 ppm. Raunverulegur 

styrkur efnanna er reiknaður með staðallínum fyrir hvert efni. Summa allra efnanna er 

yfirleitt 100 +/- 2%. Í þessu verkefni er summa efnanna stillt á 100% (Tafla 2). Aðferðin 

byggir að mestu á aðferð, sem lýst er af Govindaraju og Mevelle (1987). 
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4 Bergfræði og efnasamsetning 

Bergfræði íslensku gosbeltanna birtist í heimildum sem tvískipt umræða; annars vegar 

um uppruna basaltsins og hins vegar um uppruna og gerð þróaðra bergtegunda í 

megineldstöðvum (Níels Örn Óskarsson o.fl., 1982). 

Þetta verkefni miðar að skilgreiningu bergsins úr Hrúthálsum, Gjáfjöllum og Eggert 

þannig að leitað er eftir einkennum beggja meginhópanna í sýnasafninu. Það er fljótsagt 

að meginhluti sýnanna er dæmigert þóleiít. Þóleiíti gosbeltanna er lýst til fullnustu í 

fjölda heimilda (Schillerup, 1995; Carmichael, 1967; Sveinn Jakobsson, 1979) en á 

rannsóknarsvæðinu kemur það fyrir í þrem megin-bergásýndum: grófkorna ólivín-

þóleiít í dyngjum, fínkorna eða plag-stakdílótt þóleiít úr sprungugosum og dulkornótt 

eða plag-míkró-dílótt sprungubasalt. Berg móbergsmyndunarinnar virðist að mestu vera 

fínkorna eða plag-stakdílótt þóleiít, sem ráða má af bólstra og kubbabergsbrotum þess. 

Ísúrt berg af svæðinu einkennist af mjög fín- eða dulkornóttum grunnmassa með tvær 

áberandi gerðir af plagíóklas. Í fyrsta lagi er fínkorna (50 – 150µm) kjörlaga (e. 

euhedral) plagíoklas í listum eða flögum (andesín-habitus), sem myndar gjarnan sveipi 

af straumflögun í grunnmassanum. Í öðru lagi eru makródílar af plagíóklas, sem oftast 

er með áberandi uppleysingar-hvarfarima (e. resorption) á yfirborði. Klínópyroxen- 

mikródílar, aflangir eða þráðlaga, hafa myndast milli feldspat-listanna þar sem þeir eru 

þéttastir. Ólivíndílar koma sjaldan fyrir (NAL811) og eru þá að mestu uppleystir innst 

en varðveita rima af kjörlaga yfirborði, sem að líkindum hefur verið þróaðasti 

(járnríkasti) hluti þeirra. Kristalþyrping (glomerophyric assemblage) af ólivín og 

plagíóklas í upplausnarástandi kom fyrir í einu sýni. Mikið er af fínkorna kúbískum 

oxíðum (títanómagnetít) í hálfglerjuðum grunnmassanum. Oftast er um að ræða 

greinóttar (dendritic) þyrpingar að örsmáum (minni en 20 µm) magnetítkristöllum. Fyrir 

kemur að kjörlaga títanómagnetít myndist úr þyrpingunum og algengt er að 

súlfíðinnlyksur sjáist í stærstu kristöllunum. Ekki fannst neitt ilmenít í sýnunum. 

Eitt súrt sýni (NAL 713) neðst úr NA-horni Eggerts er í sýnasafninu. Bergið er 

upphaflega næstum alglerjað gráleitt rhýólít með stöku feldspat flögum (andesine-

oligoklas) alsett 1-2 mm loftbólum. Bólurnar eru fylltar af albít-kvars holufyllingum, 

sem rýra gildi þessa sýnis til efnagreininga verulega þar sem ætla mætti að holufyllingar 

af þessari gerð komi fram í óeðlilega háu natríuminnihaldi. Rhýólít hluti sýnisins er 

nánast ferskur þannig að bergið er ekki ummyndað í sjálfu sér en hefur greinilega legið í 

frárennsli kólnandi jarðhitavökva. Efnasamsetning sýnasafnsins er skráð í Töflu 2 en 

eins og fram kemur í Töflu 1 og Myndum 2 og 3 eru sýnin víðsvegar af svæðinu. Þegar 

rætt er um efnasamsetningu sýnanna ber að hafa í huga að sýnasafnið er rætt í tveim 

hópum, það er að segja sýni úr Eggerti og sýni úr Hrúthálsum og Gjáfjöllum. Auk þess 

er fjöldi viðmiðunarsýna af svæðinu (Mynd 3) ræddur til samanburðar og eru þau sýni 

auðkennd á myndum með heitinu NAL. 
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Tafla 2: Efnagreiningar frá Herðubreiðarfjöllum. Sýnin eru skráð með lýsingu í Töflu 1 og staðsetningar merktar á Mynd 2. Aðalefni eru 

skráð sem hundraðshluti af þunga (Wt%) og snefilefni sem ppm, og summa þeirra stillt á 100.  

Sýni NAL700 (1) NAL703 (2) NAL713 (3) NAL716 (4) NAL805 (5) NAL806 (6) NAL807 (7) NAL808(8) NAL811 (9) NAL812 (10)NAL813 (11)NAL816 (12)NAL818 (13)NAL819 (14)NAL820 (15)NAL821 (16)NAL822 (17)NAL823 (18)

SiO2 49,39 49,41 65,97 49,91 49,41 56,84 49,32 49,78 57,84 49,53 49,26 51,35 53,40 52,51 49,10 49,39 49,41 49,82

Al2O3 14,25 14,14 18,25 14,36 14,20 16,00 14,16 14,32 16,20 14,20 14,16 14,79 15,19 14,94 14,17 14,20 14,18 14,37

FeO 10,16 10,87 4,46 11,00 9,53 9,92 12,55 14,73 9,65 13,54 10,56 9,98 11,18 11,05 10,78 9,83 11,84 12,01

MnO 0,18 0,18 0,24 0,18 0,18 0,20 0,17 0,17 0,20 0,17 0,18 0,19 0,19 0,18 0,18 0,18 0,17 0,18

MgO 9,17 7,20 0,05 6,10 9,58 2,76 6,56 4,90 2,16 5,30 7,74 6,22 4,48 5,28 9,88 8,85 6,93 6,68

CaO 12,96 13,21 0,05 13,21 13,71 5,76 11,27 9,35 5,08 9,99 13,49 13,09 8,27 9,16 11,78 14,09 11,69 11,87

Na2O 2,27 2,62 6,14 2,76 2,25 4,60 2,88 3,06 4,72 3,20 2,52 2,34 3,72 3,57 2,34 2,32 2,83 2,72

K2O 0,00 0,25 4,57 0,20 0,02 1,80 0,37 0,45 2,10 0,59 0,10 0,12 1,11 1,04 0,07 0,04 0,40 0,18

TiO2 1,36 1,75 0,08 1,95 0,88 1,54 2,29 2,77 1,41 2,88 1,68 1,620 1,936 1,848 1,415 0,875 2,112 1,835

P2O5 0,11 0,20 0,01 0,19 0,08 0,44 0,27 0,35 0,49 0,44 0,17 0,154 0,371 0,261 0,116 0,066 0,276 0,188

ppm

Ba 1,15 59,15 960,50 47,16 9,29 382,39 81,70 98,41 444,52 129,28 25,12 29,31 237,03 223,29 19,87 14,12 88,36 43,11

Co 55,68 54,26 0,00 53,36 52,83 27,49 60,68 63,80 20,68 60,60 54,61 50,53 42,93 46,39 61,72 53,47 56,94 57,28

Cr 328,83 250,11 19,35 121,39 395,64 64,15 168,12 69,98 27,08 65,56 345,02 173,66 98,71 148,67 409,63 302,74 203,77 178,55

Cu 130,02 128,50 22,88 142,36 125,06 48,90 99,69 62,66 37,94 103,59 141,01 128,77 74,87 96,08 129,85 166,09 115,71 130,34

La 28,92 29,35 45,92 29,58 28,64 36,36 29,37 30,20 37,72 29,95 28,80 30,19 33,48 32,32 28,81 28,51 29,76 29,22

Ni 158,35 98,91 6,53 63,77 174,53 28,64 75,29 30,90 12,24 37,01 102,46 77,71 80,70 70,35 191,21 137,25 83,58 70,73

Rb 53,49 53,25 78,86 52,64 53,45 63,96 52,01 53,24 65,50 54,39 52,94 53,93 57,03 58,38 52,14 53,00 53,95 53,28

Sc 37,61 40,83 2,61 38,93 38,93 26,47 40,46 40,10 24,66 39,94 43,99 35,63 33,22 34,85 36,73 42,19 40,41 43,19

Sr 189,25 236,93 132,18 284,28 156,60 225,04 235,22 206,82 231,22 239,48 193,25 270,06 226,29 223,71 193,09 139,50 236,46 202,96

V 259,91 325,13 0,00 341,90 238,52 98,01 368,97 408,50 41,37 429,08 301,86 264,80 241,65 276,43 257,37 257,58 344,68 370,95

Y 45,24 46,16 80,48 46,77 44,51 65,42 48,07 52,09 68,85 50,87 46,59 47,03 57,13 54,71 45,10 44,46 47,99 47,25

Zn 59,96 60,40 83,99 61,40 58,76 72,10 62,35 66,43 73,67 64,39 60,69 62,63 67,81 66,46 60,77 59,09 61,89 62,57

Zr 196,69 206,52 520,93 209,82 192,14 346,90 215,19 233,49 370,68 231,93 205,21 208,78 282,39 275,62 195,87 187,90 216,78 205,96  
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Á mynd 4 er #MgO, MgO/(Mg=+FeO), sýnt sem fall af TiO2 en ætla mætti að Ti sé 

utangarðsefni í þóleiíti allar götur þar til Fe-Ti oxíð yrðu stöðugir fasar eftir verulega mikla 

kristöllun. Á myndinni koma fram megineinkenni þóleiít-basaltsins en þar má einmitt 

greina tvo áðurnefnda samsetningar-hópa, sem nefna mætti frumstætt basalt (MgO-ríkt 

ofar á Mynd 4) og þróað basalt (MgO-snauðara neðar á Mynd 4). MgO-ríki hópurinn er 

gjarna nefndur ólivín þóleiít og er ríkjandi byggingarefni úthafsskorpunnar en MgO-snauði 

hópurinn er gjarna nefndur kvars-þóleiít eða þróað basalt og einkennir megineldstöðvar 

eins og fyrr getur. Lengst til hægri á myndinni eru nokkur Ti-rík sýni, sem í gosbeltunum 

koma einkum fyrir við megineldstöðvar og marka lokastig kristöllunar (þróunar) áður en 

Fe-Ti oxíð falla út. Eftir það snýst þróunin móti lækkandi Mg-Fe-Ti og ísúrt eða súrt berg 

myndast. Á Mynd 4 myndi slík þróun stefna frá Ti-hámarkinu niður í vinstra horn 

myndarinnar. 

Mismunur bergsins í Eggerti annars vegar og í Hrúthálsum og Gjáfjöllum hins vegar 

kemur glöggt fram á Mynd 4. Eggert (rauðir þríhyrningar) er úr aðeins þróaðra basalti en 

Hrúthálsar og Gjáfjöll (grænir þríhyrningar). Ti-rík samsetning hefur þróast í Hrúthálsum 

en ekki í Eggerti. Báðir hóparnir gætu hafa myndað ísúrt og súrt berg með kristaldiffrun. 

Í Töflu 1 kemur fram að utangarðs (e. incompatible) snefilefni og alkali-málmar basaltsins 

fylgja kísilmagni (þróunarstigi) bergsins. Undantekning er að Na í rhýólítinu NAL 713 frá 

Eggerti er verulega hærra en vænta mætti í gosbergi vegna albít –holufyllinga. Ni og Cr 

fylgja MgO og Mn, Co og V fylgja FeO. Allt er þetta dæmigert fyrir þóleiít gosbeltanna. 

Þróuðu bergsýnin sýna ýktari mynd af sömu fylgni og almennt mætti ætla að þetta staðfesti 

að steindir bergsins stjórni magni kristalsækinna efna. 
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Mynd 4: Magnesíum-tala, (MgO/(MgO+FeO), sýnd sem fall af TiO2 í sýnum frá 

Hrúthálsum, Gjáfjöllum og Eggerti ásamt umlykjandi hluta gosbeltisins. Sýni frá Eggerti 

eru táknuð með rauðum fylltum þríhyrningi (#MgO-E), sýni frá Hrúthálsum og Gjáfjöllum 

eru táknuð með grænum fylltum þríhyrningi (#MgO-H+G) og sýni frá gosbeltinu 

umhverfis eru táknuð með svörtum tígli (#MgO-NAL). Kristal-diffrun þóleiíts í þessu kerfi 

myndar feril með lækkandi #Mg móti hækkandi TiO2. Svörtu tíglarnir, sem tákna basalt frá 

gosbeltinu umhverfis Hrúthálsa, Gjáfjöll og Eggert, skiptast í tvo meginhópa; annars 

vegar röð með hátt #Mg og lágt TiO2 í upphafi (efri hópurinn á myndinni) og hins vegar 

hóp með lægra #Mg. Basaltsýni frá H+G falla saman við efri hópinn en E-sýnin falla 

saman við neðri hópinn. 

 

Á Mynd 5 er fylgni Zr og Y sýnd fyrir allt sýnasafnið. Þessi efni eru valin til að ræða þróun 

bergsins þar sem ætla mætti að þau væru lítt eða ekki hreyfanleg í ummyndunarferlum og 

samlímingarferlum móbergs. Neðst til vinstri sést að basalt-hópurinn er með mjög þétta 

fylgni eins og raunar allt basalt íslensku gosbeltanna. Það sem vekur athygli er að afar góð 

fylgni er einnig milli efnanna í þróaða berginu og að ekki er munur milli sýnanna frá 

Eggerti og hinum svæðunum. Niðurstaða efnagreininganna er sú að þær sýna reglulega 

fylgni milli efna og koma vel heim og saman við það sem almennt er vitað um 

bergsamsetningu rekbeltanna. Því er talið að þessar greiningar standi undir frekari túlkun á 

þróun bergsins í Herðubreiðarfjöllum. 
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Mynd 5 Zirkoníum (%Zr) sýnt sem fall af Y (%Y) í sýnum frá Hrúthálsum, Gjáfjöllum og 

Eggerti ásamt umlykjandi hluta gosbeltisins. Sýni frá Eggerti eru táknuð með rauðum 

fylltum þríhyrningi (#MgO-E), sýni frá Hrúthálsum og Gjáfjöllum eru táknuð með grænum 

fylltum þríhyrningi (#MgO-H+G) og sýni frá gosbeltinu umhverfis eru táknuð með svörtum 

tígli (#MgO-NAL). Einsleit NAL-sýnin neðst til vinstri marka í raun samsetningu ólivín-

þóleiíts allra plötuskila á Íslandi. Efnadreifing þessa hóps endurspeglar að líkindum 

mismunandi magn uppbræðslu í jarðmöttlinum. Sýnin frá Herðubreiðarfjöllum eru aftur á 

móti einkennandi fyrir megineldstöðvar í gosbeltunum. 
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5 Umræða 

Einungis fáein staðfest meginatriði er unnt að nýta í umræðunni um tilvist eiginlegrar 

megineldstöðvar í Herðubreiðarfjöllum. Fyrir liggur að Herðubreiðarfjöll eru á sprungu- 

eða gangasveimi Öskju. Hugsanlegt er að uppruna þróaða basaltsins í Eggerti megi rekja til 

kvars-þóleiít laggangavirkni norður eftir Öskjusveimnum sbr. Sveinagjárgosin 1875 

(Haraldur Sigurðsson og Sparks, R.S.J., 1978).  

Herðubreiðarfjöll eru um 10 km
3
 af basalti og eru mynduð í mikilli gosvirkni á skömmum 

tíma (síðasta kuldaskeiði) í fjölda eldgosa. Miklar líkur eru á að innskotavirkni í 

jarðskorpunni á þessum tíma hafi verið veruleg enda liggja Herðubreiðarfjöll yfir gliðnandi 

plötuskilum. Á síðasta kuldaskeiði hefur gosbeltið gliðnað um um það bil 2 km og þótt 

einungis um tíundi hluti gliðnunarinnar hefði orðið á Öskjusveimnum væri veruleg 

innskotavirkni þar óhjákvæmileg og enn líklegri á litlu dýpi þar sem eldvirknin er fjöldi 

meðalstórra gosa. 

Það er því afar líklegt að ummyndun í rótum Herðubreiðarfjalla hafi verið veruleg vegna 

staðbundinnar upphitunar. Spurningin er þá hversu líklegt má telja að kvikuhólf hafi náð að 

myndast undir Herðubreiðarfjöllum. Það er augljóst að í Herðubreiðarfjöllum er landsig 

snemma á Nútíma langtum meira en á næstu spildum gangasveimsins. Þetta kemur gleggst 

fram í dalnum milli Hrútfjalla og Eggerts en einkum vestan í suðurenda Eggerts þar sem 

einstök misgengi eru allt að 50 m. Athyglisvert er að höggun er mun minni í 

Kollóttudyngju en gígur hennar er aðeins 4 km suður af dalmynninu. Ef ályktað væri að 

hið staðbundna landsig tengdist kvikufærslu úr jarðskorpunni til yfirborðs má leiða líkum 

að því með vísan í rhýólítgos eins og myndaði rhýólítið nyrst í Eggerti. Skammur líftími 

jarðhita á yfirborði gæti bent til þess að grunnstæðir hitagjafar svo sem innskot væru minni 

háttar en einnig er þess að gæta að í sigdalnum er vissulega ríkjandi niðurstreymi 

yfirborðsvatns og kæling því mikil.  

Kvikuflutningur úr skorpu sigdalsins er sem sagt staðfestur og kemur fram sem rhýólít-gos, 

ísúr gos og staðbundið landsig innan sprungusveimsins. Hvort um er ræða hægfara 

samsöfnun og síðar gos súrra kvikudreifa úr skorpunni (Kristján Jónasson, 1994) eða 

tæmingu eiginlegs kvikuhólfs (Carmichael, 1967) verður ekki ráðið af landsiginu og 

rhýólítinu einu saman.  

Hið bergfræðilega svar við þeirri spurning liggur einkum í gerð ísúra bergsins. Þar kemur 

til að í þeim megineldstöðvum þar sem ekki finnst ísúrt berg (Daley gap) útilokar tilvist 

rhýólíts án ísúrra bergtegunda ekki kvikuhólf með kristaldiffrun. Því verður heldur ekki í 

móti mælt að kristaldiffrun hlýtur að gerast að einhverju marki allsstaðar þar sem innskot 

tapa varma til umhverfisins. Spurningin er eingöngu hve mikil diffrun getur orðið á 

hverjum stað. Þar sem ísúrt berg er rakið til diffrunar fylgir það innskotavirkni basalts og er 

undanfari súra bergsins og megineinkenni þess er beltaðir kristallar (einkum plagioklas og 

cpx), sem þróast í átt til jafnvægis við kísilríkri kviku svo sem lýst er í Þingmúla 

(Carmichael, 1967). Þessu er öfugt farið í Herðubreiðarfjöllum; súra bergið er fyrsta 

þróaða berg á svæðinu og ísúra bergið er nánast dulkornótt með frumstæðari steindir í 

upplausnarástandi. 
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Á Mynd 6 er bergið frá Herðubreiðarfjöllum sýnt í TiO2-K2O línuriti, sem túlka mætti sem 

svo að diffrunarferill frá basalti að rhýólíti væri til staðar. Áður hefur komið fram, að 

basalthópurinn, sem einkennir Eggert er annar og þróaðri en basalthópurinn í Hrúthálsum 

og Gjáfjöllum. Fyrsta niðurstaða í umræðunni um kvikuhólf undir Herðubreiðarfjöllum er 

því sú að kvikukerfin yrðu að vera tvö, eitt fyrir hvorn basalthóp því báðar samsetningarnar 

mynda ísúrt berg samkvæmt. Mynd 6. 

 

 

Mynd 6: TiO2 sýnt sem fall af %K2O í sýnum frá Herðubreiðarfjöllum. Merkingar sýnanna 

eru þær sömu og í Myndum 4 og 5. Í líkani, sem byggir á kristaldiffrun er gengið út frá að 

basalt (lengst til vinstri, neðst) þróist í átt að hækkandi K2O (utangarðsefni). TiO2 hækkar 

einnig við diffrunina uns títanoxíð (Ti-mt eða Im) fer að falla út en eftir það lækkar TiO2 

þar til kerfið nær rhýólít-samsetningu (neðst til hægri). Samkvæmt Diffrunarlíkani væri 

basaltið með um 1,5% TiO2 móðurefni þróaða bergsins. 

Sé fylgni Zr og Y á Mynd 5 könnuð nánar sést að fylgni ísúra bergsins stefnir ekki á 

upphafspunkt (e. origo) línuritsins gegnum basalthópinn en þetta eitt og sér útilokar 

einfalda diffrun basaltsins í átt að rhýólítinu efst til hægri á Mynd 6. Þetta gæti bent til þess 

að TiO2-K2O ferillinn á mynd 6 væri ekki diffrunarferill heldur blöndunarferill. Til að 

kanna það nánar var gerður líkanreikningur fyrir basaltsýnið NAL 816 í forritinu Melts-

rhyolite (Ghiorso et al., 1995) við 1, 2 og 3 kb, FMQ oxunarstig og áætlað vatnsmagn 

kviku 0,2%. Niðurstöður við mismunandi þrýsting eru nánast eins og nokkur atriði úr 

líkanreikningi við 2 kb eru skráð í Töflu 3. Þar kemur fram það steindafylki, sem vænta 

mætti að einkenndi ísúra bergið ef um diffrum hefði verið að ræða, en ekki er til staðar í 

berginu. Þess í stað inniheldur ísúra bergið dulkornóttar jafnvægissteindir og hræ af 

basaltsteindum, sem eru að leysast upp að meira eða minna leyti. Skýrasta dæmið um þetta 
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er yfirborðsskel af mikið uppleystum ólivín í sýni NAL 811 en samkvæmt líkanreikningi 

ætti ólivín ekki að geta fundist í kvikunni. 

Tafla 3: Niðurstöður líkanreiknings með forritinu Melts-rhyolite (Ghiorso et al., 1995; 

Asimow og Ghiorso, 1998) við 2 kb þrýsting. Reikningarnir gera ráð fyrir FMQ-

súrefnisbúffer og vatnsinnihaldi 0,2%. Niðurstöður af líkanreikningi við 1 kb og 2 kb 

þrýsting gefa nánast sömu niðurstöðu. Skammstafanir: fsp = feldspat; cpx = klínópyroxen; 

im = ilmenít; mt = magnetít; ap = apatít; qz = kvars; opx = ortopyroxen. 

T°C Fasar % Fract SiO2

1210 T-liquidus 0 51,2

Fsp An78

1206 fsp+cpx 2,7 51,3

1100 fsp+cpx+im 69 52,8

1096 fsp+cpx+mt 71 54,4

1089 fsp+cpx+mt+im 74 55,6

1020 fsp+cpx+mt+im+ap 86 61,4

1012 fsp+cpx+im+ap 88,5 63,1

862 fsp+cpx+im+ap+qz 94,74 70,7

854 fsp+cpx+im+ap+qz+opx 94,76 70,7

NAL-816  Melts-rhyolite 2kb FQM, 0,2% H2O

 

 

Myndræn framsetning af líkanreikningunum er á Mynd 7 þar sem %MgO er sýnt sem fall 

af %TiO2. Þar kemur í ljós að diffrunarferillinn hefur miklu hærri títanmettun en bergröðin. 

Ennfremur kemur fram að sé eitthvað diffrað berg í sýnasafninu er það Ti-ríka basaltið, 

sem víða finnst þar sem ekkert ísúrt eða súrt berg er til staðar í tíma og rúmi. 
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Mynd 7: MgO sýnt sem fall af TiO2 í sýnum frá Eggerti (rauðir þríhyrningar) í 

Herðubreiðarfjöllum og NAL-viðmiðunarsvæðinu (Mynd 3). Önnur sýni en frá Eggerti eru 

táknuð með svörtum tígli. Kristöllunarferill reiknaður með Melts-rhyolite forritinu (2 kb) 

er táknaður með blárri línu. Niðurstaðan er að ísúra og súra bergið í Herðubreiðarfjöllum 

er blandberg (e. hybrid rock). 

 

Ísúra bergið utan við diffrunarferilinn á Mynd 7 er því að öllum líkindum blandberg (e. 

hybrid rock) orðið til við blöndun basalts og rhýólít kviku. Slíku ferli er lýst í smáatriðum 

til skýringar á uppruna ísúrs bergs í Kröflu og er vísað til þess hér (Kristján Jónasson 1994; 

Guðmundur E. Sigvaldason, 1979). Meginferlið byggir á að súrt berg, sem myndast við 

uppbræðslu í vatnaðri og ummyndaðri skorpu, skríður saman og myndar kvikusvæði undir 

rótum eldstöðvarinnar. Ísúra bergið myndast þegar basalt blandast á uppleið súru 

kvikunnar. Þessir myndunarhættir ísúru kvikunnar skýra til fulls þær steindir sem í henni 

finnast. Myndun rhýólíts við uppbræðslu í skorpunni getur einnig skýrt að rhýólít er fyrsta 

þróaða bergið, sem nær til yfirborðs, svo sem ráða má af rhýolít-opnunni neðst í Eggert. 

Mikilvægt er að bæði ólivín þóleiít (Hrúthálsar) og kvars þóleiít mynda basalthluta 

mismunandi blandbergseininga. Þetta bendir til að súri þátturinn sé til staðar undir öllu 

svæðinu og myndi blandberg með því basalti sem gýs hverju sinni. 
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6 Niðurstöður 

Herðubreiðarfjöll eru mynduð undir jökli á síðasta kuldaskeiði á um 15 km langri spildu af 

Öskjusveimnum, rétt norðan við Kollóttudyngju. Landsig í Herðubreiðarfjöllum á Nútíma 

nemur að minnsta kosti 100 m og er staðbundið. Elsta þróaða bergið í Herðubreiðarfjöllum 

er rhýólít nyrst í Eggerti. Ísúr hraun frá Nútíma eru blandberg, sem einkennast af ísúrum 

grunnmassa og basaltsteindum í upplausnarástandi. Líklegast er talið að myndun súra 

þáttarins megi rekja til uppbræðslu á ummynduðu basalti í rótum fjallanna þar sem bæði 

ólivín þóleiít úr Hrúthálsum og kvars þóleiít úr Eggerti mynda blandberg með súra 

þættinum. 

Í Herðubreiðarfjöllum eru því vissulega megineldstöð á upphafsstigi. 
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