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Ágrip 

 

Meistararitgerð þessi tekur til athugunar og kortlagningar 

Hvalfjarðarmegineldstöðvarinnar.  Rannsóknarsvæðið nær frá Laxárvogi í Kjós að 

Brynjudal sunnan fjarðar og frá Saurbæjarströnd að Þyrli norðanmegin. 

Samfelldastar opnur eru með sjó fram, í giljum, meðfram og neðan brúna 

Brekkukambs.  Megináhersla er lögð á strandlengjuna.  Upphleðslu jarðlaga, 

berggöngum, sprungum og misgengjum eru gerð skil.  Aðalefni ritgerðarinnar er 

megineldstöðin, en lauslega er einnig fjallað um berglagastaflann ofan á henni. Vikið 

er að jarðhita sem fundist hefur innan takmarka eldstöðvarinnar og tengslum hans við 

virka höggun.  Hvalfjarðareldstöðin og umhverfi hennar hefur til þessa helst verið 

skoðað af stúdentum við Háskóla Íslands sem kortlagningarverkefni undir leiðsögn 

Kristjáns Sæmundssonar.  K/Ar aldursgreiningar liggja fyrir á berglögum neðan 

hennar, auk segulmælinga  (Kristjánsson, Friðleifsson, & Watkins, 1980).  

Berglög eldstöðvarinnar koma fram báðum megin við Hvalfjörð.  Sunnan megin ná 

þau frá Hálsnesi inn að Hvammsvík og upp í vesturendann á Reynivallahálsi, en 

norðan megin frá Saurbæ inn að Þyrli og upp í Brekkukamb.  Þau eru frá Gauss 

segulskeiði og spanna í aldri tímabilið frá Mammoth upp að mörkum 

Gauss/Matuyama, eða 600-700.000 ár.  Svæðislægur halli kringum eldstöðina er 

suðaustlægur, á bilinu 5-10° við sjávarmál.   

Berglög eldstöðvarinnar skiptast í þrjár syrpur.  Sú elsta er úr þóleiíthraunlögum, 

oftast þunnum og nokkrum súrum lögum.  Hún kemur fram í Þúfufjalli og Hálsnesi.  

Í henni er ummyndun mest, klórít/epidót ásýnd ráðandi við sjávarmál.  Einnig er 

mikill fjöldi ganga.  Mest er af keilugöngum með NA-SV-læga stefnu, hallandi til 

SA um 25-40°.  Miðsyrpan er fjölbreytt að gerð, með þykkum hraunlögum, 

móbergslögum og líparíti.  Hún nær yfir svæðið milli Þúfufjalls og Þyrils og 

Kjósarmegin myndar hún Hvammsnes og hálsendann yfir að Neðra Hálsi.  

Berglögum í miðsyrpunni hallar um og yfir 20° til suðurs á kafla utan til en annars 

álíka bratt til suðausturs.  Í miðsyrpunni er færra af göngum og bratt hallandi gangar 

(lóðgangar) algengastir.  Ummyndun er vægari, kvars/laumontít ásýnd ráðandi við 

sjávarmál.  Vestan til í miðsyrpunni koma fyrir bergeitlar, bæði innskotsnabbar 

(pluggar) og innskotsfleygar úr dóleríti.  Í miðsyrpunni koma fyrir þrjú jökulbergs- 
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og móbergslög, það neðsta nokkuð ofan við botn hennar, en það efsta nærri efri 

mörkum.  Miðað við tíðni jökulskeiða og samfellda rétta segulmögnun berglaga í 

henni (samsvarandi efsta hluta Gauss) má ætla að hún hafi myndast á 300-400.000 

árum. 

Skilin á milli elstu og miðsyrpunnar eru glögg þar sem skiptir frá hallalitlu, 

þunnlögóttu þóleiíti yfir í þykk þóleiíthraunlög með bröttum, suðaustlægum halla.  

Skilin markast einnig af suðausturhallandi innskotsfleyg vestan við Hrafnabjörg og 

misgengi í Neðra Reyrhólsgili þar upp af.  Þetta er túlkað sem vesturjaðarinn á öskju.  

Brot og hallabreytingu má rekja til vesturs neðan við Brekkukamb og áfram í sveig 

til suðurs að Stapa, rétt utan við Natóbryggjuna.  Þannig séð er askjan um 3 km í 

þvermál.  Innan hennar eru innskotseitlarnir.  Þetta er túlkað sem smáaskja innan í 

annarri stærri sem nær inn undir Brekkukamb en austurjaðarinn væri inn við 

Bláskeggsá.  Þessi skýring þykir líklegust til að skýra þrennt, óvenjubrattan halla í 

miðsyrpunni allri, keilugangana sem ná suður yfir fjörðinn með sömu stefnu og halla 

og í þriðja lagi setlagabunka í Brekkukambi.  

Brattur suðaustlægur halli ofan og austan við Miðsand, mestur um 25°, er 

staðbundinn.  Austurjaðar hallafráviksins er við Helguhól og inn með Þyrli 

norðvestan megin.  Auk miðsyrpunnar er sami bratti hallinn á yfirliggjandi 

dyngjubasalti og móbergslagi báðum megin við Gljúfurá, en setlagabunkinn gengur 

yfir, miklu þynnri vestar.  Þessi bratti halli felur í sér mikið sig til suðausturs, sem 

antitetisk misgengi með falli norðvestan megin vega þó að nokkru upp.  Hann hefur 

komið til eftir að basalt- og móbergslög fóru að leggjast utan á eldstöðina.  Snörunin 

fól í sér myndun sigdældar þeirrar sem setlagabunkinn síðan fyllti upp.  Sigspildu 

þessa mætti túlka sem öskju.  Vídd hennar væri 5 km. 

Askjan eða öskjurnar hafa myndast seint á upphleðslu tíma eldstöðvarinnar.  Þær eru 

líklega tvær, lítil innan í stóri.  Ekki verður með vissu bent á ákveðið lag eða lög sem 

tengst gætu myndun þeirra.  Tvennt kemur þar helst til greina.  Annars vegar 

keilugangarnir.  Þeir myndu eiga rót í grunnstæðu kvikuhólfi og gætu að hluta til 

hafa fætt af sér hraun og askjan sigið í takt við gosmagnið.  Ignimbrítlag í 

Reynivallahálsi efst í miðsyrpunni með líparíthraunum gæti einnig tengst öskju 

myndun, og þá þeirri yngri.  Lag sem myndi samsvara því hefur hins vegar ekki 
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fundist fyrir víst norðan Hvalfjarðar.  Líparít lag efst í Álftarskarði gæti verið frá 

svipuðum tíma. 

Yngsta syrpan sem tengist eldstöðinni er öskjufylling, allt að 150 - 200 m þykkur 

bunki af setlögum og móbergi í Brekkukambi.  Setlögin ná frá Álftaskarði inn undir 

Gljúfurdal, rúmlega 4 km A-V, og hvíla mislægt á berglögum miðsyrpunnar. 

Setlögin eru aðallega úr túffkenndu móbergsefni, en innan um eru völubergslög. 

Neðra borð syrpunnar heldur nokkurn veginn hæð kringum 450 m.  Að teknu tilliti til 

svæðislæga hallans og misgengja er ljóst að setlögin eru í dæld sem er dýpst í 

Mósyllum og upp af Miðsandsdal.  Nokkrir gangar eru í syrpunni.  Þeir eru úr 

móbergi og kvíslast óreglulega um hana, hafa líklega myndast þegar setbunkinn var 

vatnsósa og lítt harðnaður.  Setlögin ganga til suðausturs ofan í berglagastaflann 

undir kubbabergslag og dyngjusyrpur sem eru nokkuð ofan við berglög 

eldstöðvarinnar.  Setlagasyrpan er staðbundin við eldstöðina.  

Rétt segulmagnaðir gangar við utanverðan Hvalfjörð sunnan megin eru taldir tengjast 

Hvalfjarðareldstöðinni (Fridleifsson, 1973).  Fjöldamörg misgengi með NA-SV 

stefnu skera berglög eldstöðvarinnar sem og berglögin utan og innan við hana.  Þau 

eru flest með falli norðvestan megin, sem oft nemur tugum metra.  Undantekning er 

misgengi með um 200 m falli til suðausturs í Reynivallahálsi.  Norðan Hvalfjarðar 

hefur það ekki fundist fyrir víst.   

Berglög ofan á megineldstöðinni eru neðan til aðallega dyngjur.  Ofar koma 

þóleiítsyrpur fyrir.  Auk algengra rauðra millilaga koma fyrir með nokkuð reglulegu 

millibili jökulbergslög, oft tengd móbergi.  Segulmælingar og aldursgreiningar benda 

til samfellu í upphleðslunni fram yfir Oldovai, þ.e. mitt Matuyama-segulskeiðið.  

Gangaþéttleiki er um 1-2% í berglögunum ofan við megineldstöðina.  

Holufylling basaltlaganna neðan til í Þyrli og Miðfelli austan og vestan 

eldstöðvarinnar samsvarar efri hluta mesólít-skólesítbeltisins.  Það bendir til að 

rúmlega 1 km hafi rofist ofan af berglagastaflanum miðað við sjávarmál.  
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Abstract 

This M.Sc. thesis takes to the mapping off the Hvalfjörður central volcano.  The 

resurge area extends from Laxárvogur to Brynjudalur on the south coast of 

Hvalfjörður and from Saurbær to the Þyrill on the north coast.  The main goal is to 

map the central volcano, specially the lava pile, dykes and faults.  Also this thesis 

takes on the alteration with inn the volcano and conation to the thermal activity at 

present time.  The area around the central volcano has mainly been observed by 

students from University of Iceland as a part of training in geological mapping under 

supervision of Kristján Sæmundsson.  Age of the lava pile below the volcano has 

been stables (Geirsdóttir, 1990), also paleomagnetic studies (Kristjánsson, 

Friðleifsson & Watkins, 1980). 

The Hvalfjörður area belongs to the sequence of late Tertiary to early Quaternary 

flood basalts with minor interlayer of hyaloclastites and rhyolites.  Rocks formations 

from the Hvalfjörður central volcano cane been seen on both sits of the fjord.  They 

are from Gauss magnetic polarity epoch (3.1 - 2.4 Ma), and represent the time from 

Mammoth paleomagenetic event to the Gauss/Matuyama boundary ore 600-700.000 

years.   The local dip of the lava pile in the area is 5-10° at the coast.  

The central volcano can be divided in to tree major units.  The oldest one is the 

western part of the volcano made of tholeiite lavas and some rhyolit.  In this part the 

alteration is high, with chlorite/epidote facies on the coast. This western part is 

crosscut with dykes, mainly cone sheets with NA-SV strike and 25-40°dipe.   

Middle unit is more complex with thick basalt lavas, hyalocastites and rhyolit lavas.  

Rocks in this unit dip over 20° in some parts to the south but mainly dipping to SA.  

Alteration is less in, quartz/laumondit at the coast. We have basaltic intrusions 

(dolerite) and three diamictite and or hyalocalastite units within the middle part.  Al 

rock units are normal magnetic so we can estimate a time scale of 300-400.000 ears. 

The middle part represents the caldera of the central volcano. The calderas are two; 

the western rim is defined at Hrafnabjörg intrusion and the eastern rim near 

Bláskeggsá. The smaller caldera is within the other, the western rim is the same but 

the brittle structures and tilting of the strata up of Stapi is the eastern rim.  
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The oldest unit is the caldera filling with 150-200 m thick sediments, hyalocastits 

and some lava.  This unconformity extends from Álftaskarð in the vest to 

Gljúfurárdal in the east some 4 km A-V.  The sediments are thickest near 

Miðsansdal, in the eastern part some lava has run together with the sediments. 

Rocks wits are above the volcano are mostly from shield volcanoes and some 

tholeiite.  The amount of hyalocastite increases in the stratigraphy near the active 

volcanic zone.  

The basalt is affected by a low temperature zeolite facies metamorphism, caused by 

the burial of the lava succession and a higher heat flow influenced by the Hvalfjördur 

central volcano. The high alteration represents the granat-epidót field.  The coast 

from Hálshólar at the Hvammsvík peninsula is altered with choroid and laumondit. 

Northern coast from Saurbæ at Hrafnabjörg have the same alteration except from 

local epidot-granat zone near Ferstikla.  

The low temperature zeolite facies in the basaltic lavas in Þyrill and Miðfell at vest- 

and eastern site of the volcano represents the mesolite-skolesite zeolite zone (Walker 

1960). That indicates that nearly 1 km has been eroded of the lava pile. 
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1 Inngangur 

1.1 Formáli 

Ritgerð þessi er skrifuð til meistaraprófs í jarðfræði við Háskóla Íslands.   

Viðfangsefnið er kortlagning megineldstöðvar í Hvalfirði sem nær frá Laxárvogi 

í Kjós norðaustur yfir Hálsnes og Hvammsvík, og norðar fjarðar frá Saurbæ að 

Þyrli og upp í Brekkukamb (1. mynd).  Megináhersla var lögð á strandlengjuna 

og gilin norðan megin þar sem opnur eru samfelldastar og megineldstöðin kemur 

best fram.  Upphleðsla jarðlaga er rakin og lýst innskotum (göngum, 

keilugöngum, eitlum), ummyndun og höggun á svæðinu.  Gerð er grein fyrir 

þróun eldstöðvarinnar og bergi innan hennar sem og berglögum næst undir og 

ofan á henni.  Upphaf eldstöðvarinnar er skilgreint sem syrpa af þunnlögóttu 

þóleiíti.  Lok hennar eru skilgreind þar sem syrpa af dyngjubasalti leggst mislægt 

ofan á súr berglög og settúff. 

Leiðbeinendur verkefnisins eru Kristján Sæmundsson, jarðfræðingur hjá 

Íslenskum Orkurannsóknum og Sigurður Steinþórsson prófessor í bergfræði við 

Háskóla Íslands. 

Gagnaöflun fór að mestu fram 2005 og 2006 en nokkrar frekari athuganir voru 

gerðar 2007.  Úrvinnsla gagna fór að mestu fram haustið 2007 og fram á vor 

2008.  Loka frágangur í ársbyrjun 2009. 

Ljósmyndir í ritgerðinni tók höfundur fyrir utan myndir 28 og 31 sem eru frá 

Kristjáni Sæmundssyni og mynd 23 frá Sigurði Sveini Jónssyni. 

 

1.2 Rannsóknarsvæðið 

Kortið á 1. mynd sýnir rannsóknarsvæðið.  Auk megineldstöðvarinnar sjálfrar 

nær það nokkuð út fyrir hana vestur með Hvalfirði og inn fyrir hana í Þyrli og 

Reynivallahálsi.  Svæðið nær svo frá Hálshólum inn með ströndinni að 

Hvammsvík og inn að mynni Brynjudals.  Reynivallahálsinn er innan 

rannsóknarsvæðisins, einkum norðurhlutinn sem og partur af Þrándarstaðafjalli 

en þar eru áhrif eldstöðvarinnar löngu horfin.  Að norðan nær hið kortlagða 
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svæði frá Hvítagrjótseyri við Saurbæ austur með ströndinni að Hrafnabjörgum 

og inn að Þyrli.  Kalastaðir eru við enda rannsóknarsvæðisins vestan megin. 

 

 
Mynd 1. Yfirlitsmynd af rannsóknarsvæðinu.  Rauð sporaskja sýnir útlínur megineldstöðvar. 

 

Þúfufjall og Brekkukambur voru kortlögð að sunnanverðu en einnig var stuðst 

við eldri óútgefin kort og sumt í þeim var séð öðruvísi nú.  Stærð svæðisins er 

um 120 km
2
 að meðtöldu því sem er í firðinum.  Kortlagða svæðið er því um 85 

km
2
.  Fjöllin sunnan megin eru brött og um 400 m há.  Norðan megin á það sama 

við innan við Bláskeggsá.  Brattlendið er í setlögum efst í megineldstöðinni.  Í 

henni sjálfri eru fjöllin aflíðandi og oft skriðurunnin, einkum í Þúfufjalli og á 

kafla í Brekkukambi.  Brekkukambur er yfir 600 m á hæð en þar er 

rannsóknarsvæðið hæst.  Á Miðsandi er bækistöð Hvals hf. og líparítnámur 

Sementsverksmiðjunnar.  Þar var olíubirgðastöð bandaríska hersins. 

Atvinnustarfsemi var þarna nokkur á sumrin en liggur nú að mestu niðri fyrir 

utan námur Sementsverksmiðjunnar og ferðaþjónustu á Bjarteyjarsandi sem og 

ört stækkandi frístundabyggð. 
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1.3 Fyrri rannsóknir 

Áhugi manna á jarðfræði í Hvalfirðinum hófst ekki að ráði fyrr en um og eftir 

1950.  Mackenzie ferðaðist um landið árið 1810 sunnan- og vestanvert og tók 

sýni við Neðri Háls í Kjós þar sem hann hafði fundið súrt berg (Vilmundardóttir 

E, 2003). Peacock (1924) lýsti bergfræðiathugunum sem hann gerði á 

sýnishornum úr safni Mackenzies.  Sýnin frá Neðra Hálsi voru þar á meðal og af 

grein hans má sjá að Mackenzie taldi súra bergið vera innskot (Peacock, 1924).  

Helgi Pjeturss skoðaði ísaldamenjar í Hvalfirði upp úr aldamótunum 1900 og 

lýsti jökulbergslögum (Pjetursson, 1900; 1901; 1910). 

Trausti Einarsson (1957) og Þorbjörn Sigurgeirsson (1957) lýstu athugunum á 

segulstefnu í bergi á Hvalfjarðar- og Borgarfjarfjarðarsvæðinu.  Trausti greinir 

einnig frá eldri jökulbergslögum og plöntuleifum sem áður var vitað um á 

þessum slóðum (Einarsson, 1963; Einarsson, 1962).  Einnig gerði Piper (1971) 

svipaðar athuganir og Trausti og Þorbjörn þar sem hann tengdi 

bergsegulmælingar segultímatalinu. 

Á árunum fyrir 1960 skoðuðu H. Wensink og M.G. Rutten Hvalfjarðarsvæðið 

(Rutten, 1958, Rutten & Wensink, 1959) og gerðu athuganir á segulstefnu bergs 

sem og almennar jarðfræðiathuganir. 

Stúdentar í jarðfræðikortagerð við Háskóla Íslands undir umsjón Kristjáns 

Sæmundssonar kortlögðu Hvalfjarðarsvæðið að hluta á árunum 1972-1979.  Þar 

voru eftirfarandi svæði tekin fyrir sunnan fjarðar: Eyrarfjall (Jónsson, 1973), 

Meðalfell og suðurhlíðar Reynivallaháls  (Hjartarson, 1973) og Reynivallaháls 

(Gunnlaugsson, 1973).  Í framhaldinu var Þrándarstaðarfjall tekið fyrir 

(Guðmundsson, 1976; Pétursson, 1976; Kjartansdóttir, 1976) og Múlafjall 

(Torfason, 1974). 

Norðan fjarðar kortlögðu Freyr Þórarinsson o.fl (1974) Þyrilinn og náði 

jarðlagastaflinn á milli seguleininga sem Trausti Einarsson kallar N4 og N3.  

Stúdentarnir skiptu honum upp í fjórar einingar, taldar ofan frá: setdeild, efri 

Þyrilsdeild, móbergsdeild og neðri Þyrilsdeild.  Þetta eru að mestu öfugt 

segulmögnuð hraun og setlög á milli tveggja vel afmarkaðra rétt segulmagnaðra 

syrpna (Þórarinsson, 1974). 
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Árið 1979 var aftur komið að jarðfræði Þyrils, Hlöðver Bergmundsson kortlagði 

efri hlutann, Guðrún Helgadóttir neðri hlutann og Jóhanna Axelsdóttir 

Þyrilsnesið (Bergmundsson, 1979; Axelsdóttir, 1979; Helgadóttir, 1979). 

Árið 1977 voru Gláma og Þúfufjall tekin fyrir í þremur B.Sc.-ritgerðum.  Ágúst 

Guðmundsson tók jarðlagaskipan og jarðsögu þar sem Glámustaflinn var helst 

skoðaður og tengdur við Þúfufjall (Guðmundsson, 1977).  Sama ár skoðaði Einar 

H. Svavarsson bergfræðina og ummyndun staflans (Svavarsson, 1977) og Jón 

Erlendsson jarðhnik (Erlendsson, 1977). 

Árið 1978 var ströndin frá Saurbæ að Ferstiklu skoðuð af Lárusi Guðjónssyni og 

innskotum, ummyndun og hraunlögum lýst (Guðjónsson, 1978).  Þar kemur fram 

að jarðlögin hafi orðið fyrir háhitaummyndun þar sem epidót og granat kemur 

fram á afmörkuðu svæði.  Lega og halli keiluganga var tengt 

Hvalfjarðareldstöðinni, en mikill fjöldi þeirra kemur fram á ströndinni.  Bára 

Björgvinsdóttir o.fl. (1978) skoðuðu vesturhluta Brekkukambs frá Álftaskarði að 

Suðu og ströndina frá Stapa að Brekkuhöfða.  Einnig fóru þau yfir 

jarðeðlisfræðileg gögn sem styðja tilvist eldstöðvarinnar.  Meginniðurstaða 

þeirra er að skipta megi svæðinu í tvær einingar, tvískiptan neðri hluta úr 

móbergi og basalti sem snarhallar til SA/SSA, og efri hluta sem er setlög, 

móberg og hraunlög sem liggja mislægt þar ofan á.  Á milli þessara atburða hefur 

neðri staflinn orðið fyrir mikilli höggun, hugsanlega vegna ketilsigs.  

Efri hluta þessa svæðis, þ.e. setlögin, tók svo Björn A. Harðarson fyrir í B.Sc. 

ritgerð sinni árið 1978.  Björn skoðaði setlögin frá Brekkukambi að Bláskeggsá 

og skipti þeim í þrjár meginsyrpur.  Almennt er setið af ýmsum gerðum, þó 

aðallega silt-, leir-, og sandsteinslög sem hafa myndast í rólegu umhverfi 

(vatnaset).  Einnig kemur fyrir völu- og hnullungaberg sem og árset og 

jökulbergslög, túff- og móbergslög.  Í vatnasetinu fundust plöntuleifar á þremur 

stöðum í Brekkukambi (Harðarson, 1978).  

Þær skýrslur sem unnar voru í námskeiði jarðfræðikortagerðar (HÍ) enduðu 

margar sem B.Sc. ritgerðir og fjölluðu um jarðlagaskipan og segulfrávik í bergi, 

millilög, set, sem og bergfræði og jarðhnik. 
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Leó Kristjánsson, o.fl. (1980) mældu jarðlaga- og segulsnið frá Akrafjalli við 

utanverðan Hvalfjörð um Eyrarfjall og  Esju.  Meginniðurstöður þeirra eru að 

jarðlagastaflinn sé um 4,2-1,8 M ára og alls hafi 13 jökulskeið gengið yfir á 

tímabilinu.  Forslund og Ágúst Guðmundsson (1991) könnuðu dreifingu ganga 

og misgengja, halla þeirra og stefnu á 30 km sniði meðfram suðurströnd 

Hvalfjarðar.  

Áslaug Geirsdóttir (1990) skoðaði jökulbergslög í Hvalfirði og Borgarfirði og 

tengdi þau við segultímatalið.  Áslaug Geirsdóttir og Jón Eiríksson (1993) tóku 

1000 m samsett jarðlagasnið í Hvalfirði, þar af eru 140 m setlög, og tengdu það 

Matuyama á segultímatalinu.  Í sniðinu er að finna allt að 7 jökulbergslög, það 

elsta um 2,7 M ára. 

Weisenberger (2005) greindi dreifingu síðsteinda á suðurströnd Hvalfjarðar frá 

Eyrarfjalli inn að Hvammshöfða.  Einnig lýsti hann bergfræði staflans.  

Weisenberger og Selbekk (2007) athuguðu þátt seólíta í ummyndun í Hvalfirði 

og dreifingu þeirra á sama svæði. 

 

1.4 Jarðfræði svæðisins 

1.4.1 Berggrunnur 

Svæðið frá mynni Hvalfjarðar til inndalanna er æði fjölbreytilegt, hæstu fjöll um 

1100 metrar en annars er meðalhæð þeirra rúmir 400 m.  Akrafjall og Esjan 

standa sitthvorum megin við mynni fjarðarins en í Botnsúlum og Hvalfelli inn af 

botni hans er komið að jaðri hins virka gosbeltis austan við. 

Hvalfjörður liggur rétt norðvestan við Reykjanes-Langjökulsgosbeltið.  

Svæðislægur halli jarðlaga á Hvalfjarðarsvæðinu er 6-10° til suðausturs í striki 

N40°A en minnkar þegar komið er nær gosbeltinu (Sæmundsson & Einarsson, 

1980).  Því lengra sem farið er til norðvesturs frá gosbeltinu í hallastefnu 

jarðlaganna verða jarðlög eldri (Sæmundsson, 1992). 

Nánast allt berg við fjörðinn myndaðist á plíósen fyrir um 4,1- 1,8 milljón árum 

(Kristjánsson, Friðleifsson, & Watkins, 1980).  Staflinn er að mestu myndaður af 

basískum sprungu- og dyngjugosum, yngsti hlutinn á hlýskeiðum og 
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jökulskeiðum ísaldar.  Þannig er staflinn byggður upp af hraunlögum, 

móbergseiningum og setmyndunum sem þó eru aðeins lítill hluti staflans.  Eldri 

berglög sem ná aftur á míósen finnast svo norður af svæðinu og þekja meiri hluta 

Borgarfjarðar að mislæginu sem markar upphaf Reykjanes-Langjökuls 

gosbeltisins (Mcdougall, 1977; Jóhannesson 1989 og Kristjánsson, o.fl., 2001).  

Súrt berg, gangar og innskot úr gabbrói og dóleríti einkenna megineldstöðina í 

miðjum firðinum. 

Samanlögð þykkt berglaga við Hvalfjörð er yfir 2000 m.  Hlutfall móbergs og 

setmyndana vex þegar innar í fjörðinn kemur.  Áhrif jöklunar aukast eftir því 

sem jarðlög nálgast núverandi gosbelti. 

Gosvirknin hefur ekki verið jöfn allan tímann þar sem fjórar megineldstöðvar og 

eldstöðvakerfi tengd þeim hafa lagt sitt til upphleðslunnar:  Hafnarfjall-

Skarðsheiði í norðri, Hvalfjarðareldstöðin á móts við Bjarteyjarsand, 

Kjalarneseldstöðin vestri og Stardalseldstöðin austar í Esjunni (Mynd 2).  Innan 

staflans er dyngjubasalt mjög ráðandi og myndar það þykkar syrpur í honum. 

 

 

Mynd 2.  Megineldstöðvar í nágrenni Hvalfjarðar 

Rauðu hringirnir sýna megineldstöðvar í nágrenni Hvalfjarðar, samanber þyngdarkortið (mynd 4). 

Kortið er klippt úr berggrunnskorti Hauks Jóhannessonar og Kristjáns Sæmundssonar 1998.  
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1.4.2  Set-og jökulbergslög  

Fyrstur til að nefna jökulberg í Hvalfirði var Helgi Pjeturss árið 1904 sem kallaði 

þau „moraines“ (Vilmundardóttir 2003).  Jökulbergslögin sem Helgi fann eru í 

Botnsdal, en þau finnast einnig neðar í staflanum.  Það neðsta er meðfram 

ströndinni neðan Eyrarfjalls.  Lagi þessu lýstu Björn Jónasson o.fl. (1973) og 

nefndu Kiðafellsárjökulberg.  Lag þetta má rekja inn með ströndinni að 

Hvalfjarðareyri þar sem það hverfur í sjó.  Lag þetta hefur ekki fundist á 

Hálsnesi sem er í strikstefnu af austanverðri eyrinni.. 

Annað jökulbergslag er ofar í Eyrarfjalli og er það um 5 m þykkt við Fossá í 

Eyrarfjalli.  Lag þetta hefur heldur ekki fundist norðan við Laxárvog.  Leó 

Kristjánsson o.fl. (1980) kalla þetta lag „Glacial Horizon 3“ en engin móbergslög 

eru að finna með þessum jökulbergslögum. 

Norðan fjarðar koma fyrir móbergs- og setlög vestan við Miðasandsá.  Bára 

Björgvinsdóttir o.fl. (1978) lýsa sniði meðfram fjörunni vestan Stapa að 

Brekkuhöfða.  Þar koma fram móbergs og völubergslög.  Móbergið er neðsta 

einingin (elst) og nær frá sjávarmáli og allt upp í 300 m hæð.  Ofan við 

eldstöðina leggjast svo set- og móbergslög sem og jökulberg.  Telja þau að efri 

hlutinn hafi myndast snemma á Matuyama. 

Meðfram ströndinni vestan Hrafnabjarga koma engin setlög fram í staflanum 

(Guðjónsson, 1978).  Efst á Þúfufjalli er eitt brotabergslag sem myndar topp 

fjallsins og völuberg norðan við það (Guðmundsson, 1977).  

Björn A. Harðarson (1978) tók fyrir setlögin í Brekkukambi og skiptir megin-

setsyrpum í þrjá hluta þar sem hraunlagasyrpur og móberg kemur inn á milli 

þeirra.  Telur hann að setið hafi myndast í straumvatni nærri jökli, þar sem 

árfarvegurinn breyttist reglulega.  Einnig hefur myndast stöðuvatn þar sem fínna 

set hefur sest til, en þar finnast nú plöntusteingervingar. 

 

 



 

 

8 

 

 
Mynd 3. Samsettar jarðlagasúlur  

Samsettar jarðlagasúlur frá Borgarfirði og Hvalfirði tengdar við segultímatalið. Áslaug Geirsdóttir 

(1990).  Hvalfjarðareldstöðin er neðan við Gauss/Matuyamamörkin og nær líklegast niður fyrir 

Mammoth, þ.e. frá 3,0 – 2,4 M ára.  Bláa línan sýnir legu eldstöðvarinnar innan staflans. 

 

Áslaug Geirsdóttir (1990) endurskoðaði gögn og snið stúdentanna sem Leó og 

félagar (1980) notuðust við.  Hún taldi að neðstu jökulbergslögin séu tvistur 

(díamiktít) myndaður í straumvatni en ekki við jökul.  Flokkar hún setið niður og 

telur að áhrifa vatns hafi verið meiri í Hvalfirði en í Borgarfirði og að báðir 

staðirnir einkennist af nálægð við megineldstöð og eldstöðvarkerfi (Mynd 3).  Í 

Hvalfirði sé þó meira um basíska virkni.  Telur hún að tvö jökulbergslög séu frá 

efri hluta Gauss segultíma en allt að fjögur jökulbergslög í neðri hluta Matuyama 

segultíma.  

Áslaug Geirsdóttir og Jón Eiríksson (1994) skoða áfram sömu gögn og telja að 

12 setlög (völubergslög) séu í 1000 metra sniði frá Mammoth til Olduvai.  

Samfeld eldvirkni hafi staðið yfir í 1 M ár frá tveimur eldstöðum, ofan við 

basaltstaflan komi svo 300 m þar sem staflinn breytist í set- og móbergseiningar.  

Fimm neðstu setlögin tilheyra Gauss (3,1-2,48) segultíma en sjö efstu innan 

Matuyama (3,1-1,8).  Út frá setfræðilegum einkennum megi telja 6-7 

jökulbergslög í Hvalfirði. 



 

 

9 

 

 

1.4.3 Eldstöðin 

Fyrstur til að nefna Hvalfjarðareldstöðina var Kristján Sæmundsson (1967) sem 

taldi hana liggja á milli Bláskeggsár og Ferstiklu.  Óregla í jarðlagstaflanum þar 

sem mikið er af súru bergi og innskotum einkenni staflann sem og mikil 

ummyndun.  Einnig sé svæðið þekkt fyrir ýmsar jarðeðlisfræðilegar óreglur.  

Guðmundur Pálmason (1971) birti snið frá Akranesi inn í Hvalfjörð.  Þar kemur 

fram að uppbygging jarðlagastaflans sé nokkuð eðlileg frá Akranesi þar sem um 

3 km eru niður á lag 3.  Þegar nær dregur Saurbæ minnkar dýpi á lag 3 og nær 

lágmarki milli Saurbæjar og Brekku, þar sem það er um 1,2-1,9 km.  Austar 

dýpkar svo aftur á lag 3 og verður svipað því sem var á Akranesi.  

Á flugsegulkorti Þorbjörns Sigurgeirssonar (1957) af Suðvesturlandi kemur fram 

segulhæð yfir Ferstiklu.  Styrkur segulsviðsins stafar aðallega af magni magnetíts 

í berginu næst yfirborði en þykkur stafli af rétt segulmögnuðu bergi leiðir til hins 

sama.  Á korti hans sést að miðja segulhæðarinnar er milli Ferstiklu og 

Saurbæjar.  

Á Bouguer-þyngdarkorti Gunnars Þorbergssonar o.fl. (1990) kemur fram lítil 

þyngdarhæð með miðju úti í firði suður af Saurbæ.  Bouguer-kort fást með því að 

leiðrétta fyrir, meðal annars breiddargráðu staðar, hæð yfir sjávarmáli og 

landslagi. Innskot geta valdið slíkum hæðum, sbr. í Stardal þar sem 

þyngdarfrávikið kemur yfir dólerít innskoti. 

Til að fá fram staðbundin þyngdarfrávik þarf að draga frá hið almenna hallandi 

þyngdarsvið.  Þannig er hægt að sjá hvernig bergskrokkur sem undir er hefur 

annan eðlismassa en umhverfið.  Við það færist miðja Ferstikluhæðarinnar um 

2,5 km til austurs og er nú yfir Hrafnabjörgum, sem kemur heim og saman við 

endurkastmælingarnar þar sem styðst var niður á lag 3 (Mynd 4).  
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Mynd 4.  Þyngdarkort 

Kortið sýnir þyngdarhæð yfir Ferstiklu. Fengið frá Guðmundi Pálmasyni (1971) 

 

Viðnámsmælingar Lúðvíks Georgssonar (1985) sýna hátt eðlisviðnám í kjarna 

Hvalfjarðareldstöðvarinnar (mesta ummyndun) og hvernig gangasveimur hennar 

teygir sig til norðausturs og suðvesturs (Mynd 5).  Í stuttu máli sýnir 

viðnámskortið hátt viðnám í kjarna megineldstöðvarinnar, og lágt viðnám utan 

hennar.  Tengsl við jarðhita sjást ekki fyrr en e.t.v. í Botnsdal og Brynjudal. 
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Mynd 5.  Eðlisviðnám í Hvalfirði og nágrenni  

Eðlisviðnám á 750 m dýpi u.s. Hátt viðnám nær frá Saurbæ að Hrafnabjörgum en innan þess svæðis 

er mesta ummyndunin á svæðinu (Georgsson, 1985).  

 

1.4.4 Jarðhitinn 

Á Íslandi er jarðhitasvæðum skipt í háhitasvæði og lághitasvæði, annars vegar 

innan og hins vegar utan gosbeltanna (Böðvarsson G. , 1961).  Skiptingin byggist 

á hita í jarðhitakerfunum.   

Í tímans rás hefur skilningur manna á upprunna lághitans breyst.  Robert Bunsen  

(1847) og Trausti Einarsson (1966) töldu að jarðhitavatnið væri úrkomuvatn sem 

leitaði frá hálendinu til sjávar (Pálmason G. , 2005).  Bragi Árnason (1967) birti 

kort sem sýnir upprunastaði jarðhitavatns þar sem það rennur þvert á 

aðalhæðalínur landsins. Stefán Arnórsson og Sigurður R. Gíslason (1990) héldu 

því fram að ekki sé hægt að lýsa eðli lághitasvæða með einu líkani og töldu þeir 

að uppruna jarðhitans megi skýra með einu eða fleirum eftirfarandi ferla: 

1.  Djúpu streymi grunnvatns frá hálendari stöðum til láglendri um sprungur 

eða aðrar lekar jarðmyndanir. 

2. Hræringu í ungum sprungum sem myndast hafa við höggun á gömlum 

berggrunni vegna ríkjandi spennuástands í jarðskorpunni. 
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3. Reki háhitasvæða út úr gosbeltunum og kólnun þeirra eftir að varmagjafinn 

dofnar og fjarar út. 

4. Við kvikuinnskot í sprungur eða öðruvísi lekan berggrunn sem liggur að 

gosbeltunum.  

Segja má að þessi ferli lýsi vel lághitasvæðum landsins.  Í nokkrum tilvikum 

hefur verið sýnt fram á að jarðhitinn sé tengdur sprungum í eldri berggrunni eftir 

að ísöld lauk.  Dæmi um það er í Glerárgili í Eyjarfirði en þar er sprunga með 

útfellingum í malarlögum frá nútíma  (Flóvenz, 1984).  Einnig koma sprungur 

fram í sjávarseti við Deildartunguhver í Borgarfirði (Georgsson, 1978).  Á 

báðum þessum stöðum er berggrunnurinn frá tertíer. 

Í Hvalfirði eru engin ummerki um virkan jarðhita á yfirborði nema smávolgrur 

og laugar í Botnsdal og Brynjudal langt austan við megineldstöðina (Tuliníus 

o.fl. 1989).  Viðnámskort Lúðvíks Georgssonar (1985) sýnir lágviðnámsrennu 

frá austurhluta Skorradals að Þyrli og yfir mynni Brynjudals.  Nokkur af 

laugasvæðunum eru innan hennar. 

 

 
Mynd 6. Hitastigulskort  

Kortið er af Íslandi og sýnir hita á 1km dýpi (ÓGF og KS 1993). 
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Hitamælingar úr borholum sem gerðar hafa verið víðsvegar um landið gefa 

hitastigul í °C/km (Mynd 6).  Í kortlagningunni nú var skoðað sérstaklega hvort 

sprungur, misgengi og gangar tengjast jarðhitafrávikum sem fundist hafa í 

eldstöðinni.  Einnig var ummyndun skoðuð í nágrenni hitafrávikanna, sérstaklega 

holufyllingar í sprungum. 
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2 Rannsóknaraðferðir 

2.1 Útivinna 

Útivinna hófst um páska árið 2005.  Þá var fjaran við Hálsnes kortlögð og í 

framhaldinu öll fjaran að Fossá sem og Reynivallaháls að norðan.  Einnig var 

farið meðfram Laxárvogi og út með ströndinni allt að Hvalfjarðareyri.  Á þessu 

svæði var ummyndun kortlögð ásamt göngum og misgengjum. Jarðlög voru 

greind samkvæmt greiningalykli Walkers  (1959, 1963) í samræmi við þau 

vinnubrögð sem eldri gögn um svæðið eru byggð á.  Útbreiðsla innskota var 

kortlögð, sem og stefna þeirra og halli eins og hægt var.  Segulstefna bergsins 

var mæld með fluxgate  segulmæli.  Mæld voru fjögur brot úr hverju hraunlagi.  

Notast var við lýsingu Leós Kristjánssonar (1985) við segulmælingarnar.  

Norðan fjarðar var fjaran gengin á sama hátt og byrjað neðan við Ferstiklu.  

Sumarið 2006 var megináherslan lögð á svæðið norðan fjarðarins og nokkrir 

dagar notaðir til að yfirfara kortið sunnan fjarðar.  Norðan fjarðarins var 

megináherslan lögð á ströndina því þar kemur fram mikið af göngum og 

sprungum auk þess sem þar er mikil ummyndun.  Innri gerð eldstöðvarinnar 

kemur best fram með ströndinni, frá Saurbæ og allt inn að Þyrilsnesi.  Snið voru 

tekin í Þúfufjalli og jarðmyndanir raktar eins langt austur og þær náðu.  Snið 

voru tekin í Brekkukambi og aðaláherslan lögð á neðri hluta Brekkukambs þ.e. 

fyrir neðan setlagasyrpur í efri hluta hans.  

Árið 2007 voru nokkrar ferðir farnar til að fylla upp í eyður og yfirfara einstök 

atriði.  Megináhersla var lögð á að mæla berglagahalla, ganga og misgengi, svo 

og að kortleggja innskot og ummyndun.  Vinna við ritgerðina fór að mestu fram 

frá mars til maí 2008 og byrjun árs 2009 auk þess sem nokkrar ferðir voru farnar 

í Hvalfjörðinn.  Kortavinna fór einnig að mestu fram í mars til maí 2008, nema 

suðurhluti kortsins sem var unninn samhliða kortlagningunni 2006 og 2007. 
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Mynd 7 Foldarvinnuáhöld  

Hamar,áttaviti, lúpa, feltbók, ritföng, GPS tæki, segulmælir og kort 

 

2.2 Flokkun jarðlaga 

 

2.2.1 Flokkunaraðferðir 

Við grófflokkun bergtegunda í staflanum var stuðst við flokkunarkerfi G.P.L. 

Walkers (1959, 1963) en sú flokkun byggir á gerð og ásýnd bergsins (tafla 1).  

Þessi aðferð hentar afar vel þegar verið er að greina heilu bergsyrpurnar.  Við 

nánari greiningu á sýnum var einnig stuðst við lýsingar Sveins P. Jakobssonar á 

íslenskum bergtegundum (1984a, 1984b, 1985a, 1985b). 

Auk hinna algengu rauðu millilaga (orðin grænleit þar sem ummyndun er mest) 

koma fyrir þykkari setlög.  Þar sem halli berglaganna er mestur var ekki unnt að 

rekja setið nema stutt.  Þykku setlögin voru flokkuð í: jökulberg og vatnaset, 

sandstein og völuberg, og fínasta setið sem siltsteinn og hvarfleir.  Túff og 

túffbreksía voru flokkuð sérstaklega sem gosmyndun, en í berginu má oft sjá 

einkenni setlagaskiptingar.  Plöntuleifar koma fyrir í setinu og fundarstaðir þeirra 

eru merktir á kortinu.  
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Einkenni Þóleiít Ólivínbasalt Dílabasalt 

Kornastærð Dulkornótt eða 

mjög fínkornótt 

Smákornótt Smákornóttur 

grunnur 

Dílar 0-5% plagíóklas og 

pýroxen 

0-5% plagíóklas og 

pýroxen, ólivín sést oft 

í handsýni 

>5% plagíóklas, 

pýroxen og ólivín 

sjást oft í handsýni 

Veðrunarkápa Grá eða grábrún Brún eða svört Brún eða svört 

Veðrunarform Köntuð. Veðrast í 

flögur 

Ávöl í ummynduðu 

bergi. Veðrast í 

perlumöl eða sand 

Ávöl í ummynduðu 

bergi. Veðrast í 

perlumöl eða sand 

Ummyndun Kvarsholufyllingar, 

klórófeít leir eða 

tómar blöðrur. 

Seólítar fátíðir 

Seólítar algengir Seólítar algengir 

Blöðrur Pípulaga holur 

sjaldgæfar 

Pípulaga holur 

algengar 

Pípulaga holur 

algengar 

Rennslisform Áberandi 

straumflögun 

Teygðar blöðrur, 

beltaskipting algeng 

Teygðar blöðrur, 

beltaskipting algeng 

Stuðlun Oft stórstuðluð en 

lítt beltaskipt lög 

Oft beltaskipt lög, 

smástuðluð 

Oft stórstuðluð en 

einnig beltaskipt lög 

Yfirborð Þykkur kargi, 

stundum einnig að 

neðan 

Lítill kargi, hraunreipi 

algeng 

Lítill kargi, 

hraunreipi algeng 

Tafla 1 . Flokkunarkerfi Walkers (1959, 1963 sjá í (Eiríksson 2003)). 

 

2.2.2  Röntgengreining (XRD) ummyndunarsteinda 

Nokkur sýni voru tekin af ummyndunarsteindum til að staðfesta greiningu í felti.  

Annars vegar voru tekin sýni til skoðunar í víðsjá en þau sýni sem þóttu sérstök 

eða ekki var hægt að greina með vissu með víðsjá voru XRD-greind. 

Sýnin voru þá möluð og sett á kvarsplötu og greind með Bruker AXS D8 Focus 

X-ray diffractometer með Cu lampa við 40 kV og 40 mA.  Geislarauf við lampa 

er 1°, við nema 1° og rauf næst nema er 0,2 mm.  Greiningarnar gerði Sigurður 

Sveinn Jónsson hjá ÍSOR. 

 

2.2.3 Berggangar og önnur innskot 

Á vettvangi voru stefna og halli berganga mæld í nánast öllum tilvikum.  Ef 

gangar voru illsýnilegir niður á við var stefna þeirra mæld en halla sleppt. Reynt 

var að meta meginstefnu hlykkjóttra ganga.  Athugað var hvort um einfalda eða 

samsetta ganga var að ræða.  Einnig var þykkt þeirra mæld.  Helstu bergfræðileg 

einkenni voru skráð s.s. kornastærð og þéttleiki, og reynt að flokka til 

bergtegundar.   
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Reynt var að meta meginstefnu eða halla innskota annarra en ganga til að 

ákvarða uppruna þeirra, auk þess sem útbreiðsla þeirra var rakin með GPS-tæki.  

Handsýni voru tekin til greiningar í víðsjá, en einnig voru sýni borin saman á 

vettvangi. 

 

2.3 Höggun og strik/halli 

Stefna og halli misgengja voru mæld á sama hátt og gangarnir ásamt færslu.  

Reynt var að meta öll ummerki um færslu, þ.e. hvort snertifletir séu rákaðir 

og/eða stallaðir.  Athugað var hvort breksía hafi myndast í brotfleti og hvers 

eðlis brotin eru.  Niðurstöður mælinga og athugasemdir er að finna í viðauka 5.  

Sprungur voru mældar þar sem þær eru sýnilegar og aðgengilegar.  Ekki voru 

mæld upp öll smábrot, enda staflinn á köflum mölbrotinn. Aðeins voru mældar 

þær sprungur af tektónískum uppruna sem hægt var að rekja a.m.k. 2-4 m, og þá 

bæði stefna þeirra og vídd.  Yfirleitt eru sprungurnar fylltar 

ummyndunarsteindum sem reynt var að greina á staðnum auk þess sem nokkur 

sýni voru tekin til greiningar af fyllingum þar sem ummyndun var mest.   

Halli og strik berglaga voru mæld í hverri syrpu fyrir sig, stundum á fleiri en 

einum stað ef þörf krafði.  Sérstaklega voru halli og strik berglaga mæld nærri 

öskjubrotinu og innan öskjunnar en þar er mikil óregla í bæði halla og stefnu. 

 

2.4 Ummyndun 

Ummyndunarsteindir voru flestar greindar á staðnum með lúpu.  Til frekari 

greiningar voru sýni tekin og þau greind með víðsjá og/eða send í XRD-

greiningu, sjá kafla 2.2.2  

 

 

2.5 Kortavinna 

Jarðfræðikortið er teiknað í forritinu ArcGis
®
 frá ESRI. Stafrænar loftmyndir voru 

notaðar til hægðarauka en þær eru hnitaðar (keiluvörpun, viðmiðun ÍSN 93) með 
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5 m hæðarlínum.  Kortið sunnan fjarðar teiknaði Guðrún S. Jónsdóttir en höfundur 

norðurhlutann.  GPS-hnit voru tekin við ganga og misgengi sem og jarðlagamót 

sem skipta máli, þ.e. við syrpuskil.  GPS-tæki var látið taka slóða umhverfis 

berglagaeiningar og strúktúra eftir því sem ástæða þótti til.  Þess skal getið að við 

kortlagninguna var stuðst við og höfð til hliðsjónar eldri kort sem gerð hafa verið 

af svæðinu.  Jarðfræðikortið er í viðauka. 
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3 Niðurstöður 

3.1 Almennt um berglagasyrpur á rannsóknarsvæðinu 

Svæðið sem var rannsakað er sýnt á mynd 8.  Þar er því skipt í fimm aðalsyrpur eftir 

aldursröð, gerð og útbreiðslu.  Syrpurnar eru: 

1)  Vesturhlíð eldstöðvarinnar kolummyndað berg með gangamori 

(keilugöngum).  

2)  Berglög í sigspildu með óreglulegum halla og innskotseitlum, en strjálum 

berggöngum. 

3)  Berglög í snaraðri spildu með bröttum SA-halla og strjálum berggöngum. 

4) Setlög og það sem fleygast inn í þau austan frá. 

5) Yfirliggjandi berglög, aðallega dyngjur. 

 
Mynd 8.  Skipting jarðlaga  

Myndin sýnir skiptingu jarðlagastaflans eins og lýst er að ofan.  

 

Syrpur 1-4 mynda eldstöðina.  Syrpur 2-3 eru á sigsvæði sem hér er túlkað sem askja.  

Syrpa 4 er túlkuð sem öskjufylling.  Syrpa 5 leggst yfir eldfjallið, en neðstu lögin í 

henni fleygast þó saman við syrpu 4.  Allar syrpurnar koma fram norðan Hvalfjarðar 
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þar sem samanlögð þykkt þeirra sem tilheyra eldfjallinu er yfir 1000 m.  Syrpa 5 

þeim megin var einungis rakin upp á Brekkukamb þar sem hún kaffærir setlögin í 

kambinum.  Sunnan Hvalfjarðar sést í efsta hluta syrpu 1 yst á Hálsnesi.  Syrpur 2 og 

3 eru utan öskjunnar og verða varla aðgreindar, en syrpu 4 vantar.  Þeim megin er 

samanlögð þykkt jarðlagastaflans frá Hálsnesi inn að Hvítanesi, þ.e. þess hluta sem 

tilheyrir eldfjallinu, um 500 m.  Syrpa 5 ofan á er um 400 m inn að mynni 

Brynjudals. 

Eiginleg leiðarlög vantar í eldstöðina, en syrpurnar í henni eru auðkennilegar.  Lítil 

hjálp er í segulstefnu jarðlaganna því í eldstöðinni eru þau nánast eingöngu rétt 

segulmögnuð.  Jarðlög sitt hvorum megin fjarðar tengjast um segulskiptin 

Gauss/Matuyama.  Þau eru ofan við megineldstöðina en þar nærri er jafnframt 

auðrakið leiðarlag.  Jarðlög frá Kaena-segulmund eru vestast á Hálsnesi, og líklega 

efst í Þúfufjalli.  Jarðlög frá Mammoth-segulmund eru neðan við eldstöðina.  

Aldursgreining eldstöðvarinnar byggir á tengingu við þessar segulmundir, en þær eru 

vel ákvarðaðar utan eldstöðvarinnar í Eyrarfjalli og Glámu. 

 

3.1.1 Vesturhlíð eldstöðvarinnar, Þúfufjall til sjávar og Hálsnes sunnan 

fjarðar. 

Jarðlagastaflanum í vesturhlíð eldstöðvarinnar má skipta í fjórar syrpur, þrjár eru í 

Þúfufjalli en ein á Hálsnesi.  Þessi hluti jarðlagastaflans er það sem eftir stendur af 

vesturhlíð eldfjalls sem að mestu hlóðst upp úr þunnlögóttu þóleiíti. 

 
Mynd 9.  Þúfufjall 

Þúfufjall séð frá Hvammsvík 
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3.1.1.1 Syrpa 1.1 [þóleiít með laumontít-holufyllingum] 

Syrpan þekur mestalla norðurströndina frá Lækjarósi að Hrafneyri.  Hún myndar því 

neðri hluta Þúfufjalls.  Opnur eru frekar slæmar nema með ströndinni og í smá- 

gilskorningum ofan við Ferstiklu.  Annars er svæðið neðan þjóðvegar aðallega tún og 

mýrar.  Þykkt syrpunnar er um 140 metrar frá ströndinni upp í Djúpagil.  Berglögin 

eru öll rétt segulmögnuð og er halli nokkuð jafn 8-10° til suðausturs.  Syrpan er 

aðallega úr þunnum þóleiíthraunum með smá-kargalögum inn á milli, en innan um 

einstök þykkari þóleiítlög.  Stakt  líparítlag, sem kemur fram í nokkrum giljum, 

skilur syrpuna frá hinni næstu (1.2).  Líparítlagið er frekar ljóst og rauðlitað og 

virðist hafa orðið fyrir nokkurri ummyndun. Finna má ljósar líparítskífur í skriðum í 

fjallshlíðinni milli giljanna.  

Hraun- og kargalögin eru rauðslegin af oxun en ummyndun í Þúfufjallinu er mjög 

mikil. Allt berg með ströndinni er grænlitað vegna klórítummyndunar og 

sundurskorið af berggöngum.  Klórítummyndunin nær  á köflum upp í 300 metra 

h.y.s.  Á ströndinni, þar sem ummyndunin er hvað mest, má finna laumontít og 

epidót og á kafla neðan Ferstiklu kemur granat fyrir á afmörkuðu svæði.  Ummyndun 

þessi, sem er megineinkenni syrpunnar, teygir sig allvíða upp í Þúfufjall.  Þeir 

seólítar sem mest eru áberandi eru kísilríkir enda hraunlög aðallega þóleiít.  Helstir 

eru laumontít, mordenít og stilbít en aðrar ummyndunarsteindir eru kalsít, kvars, 

kalsedón og jaspis.  Í syrpunni eru engin meiri háttar setlög, aðeins þunn millilög. 

 

3.1.1.2 Syrpa 1.2 þóleiít án laumontít-holufyllinga 

Syrpan myndar miðhluta Þúfufjalls að Gránugili í austri og allan Saurbæjarháls í 

vestri.  Opnur eru slæmar og aðeins í litlum gilskorningum koma fyrir smáopnur.  

Þykkt syrpunnar er um 120 metrar.  Þau hraunlög sem hægt var að segulmæla sýndu 

rétta segulstefnu.  Erfitt er að meta halla jarðlaga en lögunum hallar almennt til suð-

austurs.  Neðst í syrpunni, ofan á fyrrnefndu líparítlagi, koma fínkornótt þunn 

þóleiítlög sem eru 2-3 metra þykk með  um eins metra  þykkum kargalögum.  Syrpan 

endar á öðru líparítlagi í 280 metra hæð í Djúpagili.  Líparítið er ljóst og rauðslegið 

og veðrast í flögur og svipar til neðra líparítlagsins sem hefur einnig orðið fyrir 

nokkurri ummyndun.  Meginmunur á syrpum 1.1 og 1.2 er ummyndunarstig þeirra en 
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það er mun hærra í neðri syrpunni, epidót og laumontít sem kom þar allvíða fyrir er 

hér ekki að finna; að öðru leyti eru ummyndunarsteindir hinar sömu og í syrpu 1.1.  

 

3.1.1.3 Syrpa 1.3 – efsti hluti Þúfufjalls 

Efsti hluti Þúfufjalls, ofan efra líparítslagsins, tilheyrir þessari syrpu.  Þykkt hennar 

er um 130 metrar  þar sem hún er þykkust.  Halli er misjafn en verður meiri þegar 

nær dregur Álftaskarði.  Á toppi fjallsins koma fyrir tvær segulstefnur.  Vestan og 

norðan við bergstandinn (þúfuna) koma sjö mikið rofin hraunlög sem eru rétt 

segulmögnuð.  Austan við bergstandinn eru öfugt segulmögnuð hraun sem halla um 

16° til norðausturs í átt að Kúhallargili en koma vel fram í Álftaskarði.  Hér gæti 

verið um segulmundina Kaena að ræða.  Syrpa 1.3 er úr þóleiítlögum en eyður koma 

í veg fyrir samfellda athugun á þeim.  Í 410 metra hæð er þykkt og massíft þóleiítlag 

sem myndar smástall í annars aflíðandi brekku.  Austar í fjallinu tekur við þykkur 

stafli af móbergsbreksíu og misgengi, líklega öskjubrot skilur á milli.  Ásamt 

hraunlögum í neðri hluta fjallsins myndar syrpa 1.3 stafla af því sem kallað er 

þunnlögótt eldstöðvaþóleiít, en  annað einkenni þess eru óveruleg millilög.  Þó koma 

fyrir einstaka þykkari lög.  Toppur fjallsins er minna ummyndaður en neðri hlutinn.  

Holufyllingum fækkar til muna og bergið verður ferskara ásýndum.  Á toppi fjallsins 

er „þúfan“, bergstandur úr samlímdri breksíu.  Millimassinn er fínn en steinar í henni 

er allt að 50 cm í þvermál.  

 

3.1.1.4 Syrpa 1.4 kaena-segulmund sunnan fjarðar 

Syrpan nær frá vestasta odda Hálsness austur undir Borgartanga.  Heildarþykkt 

syrpunnar er um 60 metrar.  Niðri við ströndina er þykkt þóleiítlaganna 2-4 metrar 

með þunnum kargalögum á milli en lögin þykkna þegar ofar dregur.  Neðstu lög 

syrpunnar ofan sjávarmáls eru við ströndina, þar sem bestu opnurnar eru, en efri 

mörkin eru sett við segulskil.  Berglögin mældust öfugt segulmögnuð og eru líklega 

frá Kenea- segulmundinni á Gauss.  

Almennt hallar jarðlögum 6-8° til suð-austurs en yst á Hálsnesi er vestlægur halli; 

við Stampa verður hann suð-austlægur með allt að 10° halla.  Bergið er að mestu 

dulkornótt basalthraunlög.  Þau millilög er finnast eru túff og rauð millilög.  
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Flikrubergslag kemur fram vestarlega á Hálsnesi og er það með fínum grunnmassa 

en í því ægir saman grófu og fínna efni.  Gangar skera lagið sem er nokkuð brotið.  

Syrpan er mjög ummynduð enda er hlutfall ganga hátt á ströndinni. Grænum 

klórítblæ slær þar á.  Laumontít kemur fram neðst meðfram ströndinni, en epidót 

hefur ekki fundist. 

 

3.1.2 Berglög í sigspildu með óreglulegum halla og innskotseitlum, en 

strjálum berggöngum. 

Það skiptir í tvö horn með meginsyrpu 2.  Norðan fjarðar samanstendur hún af 

margvíslegu bergi, þ.e. móbergi og afbrigðum þess auk hraunlaga sem flest eru úr 

basalti, en ísúr hraunlög og líparít kemur einnig fyrir.  Sunnan fjarðar eru hraunlögin 

í henni fremur einsleitt þóleiítbasalt.  Þótt berglögin séu ólík koma þau báðum megin 

fjarðar næst ofan við Kaena segulmundina og ná um það bil hálfa leið upp að 

Gauss/Matuyama segulskiptunum.  Eftir því hafa þau myndast á sama tímaskeiði.  

Sameiginlegt með þessum syrpum er einnig að í þeim er hlutfallslega miklu færri 

keilugangar og lóðgangar en í syrpu 1, en mikið af innskotseitlum.  Innskotseitlarnir 

eru yngri en megininnskotahrina keiluganganna.  Líklega hefur öskjumyndunin 

bundið enda á innskot af því tagi.  Berglögin norðan megin mynduðust nærri 

miðsvæði eldfjallsins og lentu ofan í öskjunni eða öskjunum, en hraunlög í syrpu3.4-

3.6 sunnan megin mynduðust suðvestan þess, utan öskjunnar.  

 

3.1.2.1 Berglögin í sigspildu norðan fjarðar  

Í signu spildunni (öskjunni) norðan fjarðar snarhallar jarðlögum til suðurs og austurs 

en einnig koma fyrir óreglur með vestlægum halla.  Þar koma fram lög úr móbergi, 

túffi, líparíti og andesíti.  Þeim hallar á kafla til suðurs um 30-40°.  Brot sem hér er 

túlkað sem öskjujaðar að vestan er utan við Hrafnabjörg.  Það er sýnilegast í giljum 

ofan við réttina.  Á ströndinni markast jaðarinn af breytingum í vægri ummyndun og 

minni gangaþéttleika.  Skipta má lögum innan öskjunnar og meðfram henni í þrjár 

deildir.  Í syrpu 2 eru allmargir bergeitlar sem skotist hafa upp í öskjubotninn; um 

þau er fjallað í köflum 3.3.1 og 3.3.2.   
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3.1.2.1.1 Syrpa 2.1 bólstrabreksía 

Neðsta lageiningin í syrpunni og jafnframt sú neðsta sem sést í öskjunni er 

móbergskúfur sem nær neðan frá sjó upp í um 300 m hæð.  Þykktin er þó ekki svo 

mikil því að spildunni hallar bratt niður til fjarðarins sem áður sagði.  Móbergið er að 

mestu bólstrabreksía.  Hún kemur fram í fjörunni milli Hrafnabjarga og Brekkuhöfða 

og svo aftur austan undir Stapa.  Hún er þóleiísk með mikið af hvassbrýndum 

bergbrotum en túffi inn á milli.  Næst Hrafnabjörgum er breksían ummynduð, 

væntanlega út af innskotinu sem myndar þau (mynd 10).  Frá Stapa nær móbergið inn 

að olíustöð NATO og þaðan nokkuð samfellt upp í Steinshlíð.  Í kverkinni næst 

Stapa er ganglaga dasítinnskot.  Það stefnir N285° og hallar 43° til suðurs.  

Gangurinn (innskotið) er samsettur, ytri hlutinn basalt en innri hlutinn súr.  

Aðalútbreiðsla móbergsins er í brekkunum neðan til í fjallinu.  Þar er það svipað að 

gerð og niðri við sjó, en minna ummyndað.   

 

 
Mynd 11. Breksían neðst við Brekkuhöfða  

Við Brekkuhöfða gengur breksían undir basaltlög. Mikið af grófu efni er í henni, hamarinn á 

myndinni er 34 cm. 
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Ofan við fjöruna og neðst í brekkunum taka við hraunlög.  Austast ná þau upp á koll 

móbergskúfsins.  Þar eru austast og efst sömu rauðslegnu hraunlögin og upp af 

fjörunni, en vestar eru líparít- og andesíthraunlög (lög í syrpu 2.2 og 2.3).   

 

Mynd 12.  Vestur hlíð Brekkukambs. 

Súru- og íssúrulögin koma fram í giljum, þeim snarhallar inn til fjarðar. 

 

3.1.2.1.2 Syrpa 2.2 hraunlagasyrpa 

Meðfram Hrafnabjörgum vestanverðum er að finna fínkorna basalt sem er nokkuð 

ferskt að sjá og mun minna ummynduð en lögin vestan Hrafnaeyrar.  Lögum þessum 

hallar til suðausturs en ekki er gott að mæla jarðlagahallann því einungis 

klapparkollar standa upp úr grasinu.  Innan þessarar syrpu koma svo lögin í 

Brekkuhöfða.  Fyrsta lagið leggst ofan á breksíuna og er það um 20 metra þykkt, 

nánast blöðrulaust og mjög massíft.  Ofan á þetta lag koma fimm þunn þóleiítlög 3-4 

metra þykk með um eins metra kargalagi á milli.  Holufyllingar eru aðallega kvars og 

ópall.  Halli þessara laga er um 23° til suðausturs.  Aðeins á einum stað er um 5 cm 

rauðbakaður jarðvegur á milli laga en annars ekkert.  Þóleiítlögin hafa runnið með 

mjög stuttu millibili þannig að engin jarðvegur hefur náð að myndast á milli þess 

sem þau runnu.  Við enda Brekkuhöfða austanverðan er svo annað mjög þykkt 
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þóleiítlag sem er keimlíkt því fyrra, þ.e. nánast blöðrulaust og mjög massíft.  Við 

enda þóleiítlagsins er svo önnur túffbreksía sem er lík þeirri fyrri.  Við Litluá kemur 

um 15 m þykkur gangur.  Hann skilur á milli breksíunnar og laganna sem eru austan 

við hann.  Afstaða breksíunar til þóleiítlagsins sést ekki en gróin hlíð er á milli þeirra. 

Austan við Litluá kemur syrpa af hraunum sem líklega eru sum ísúr (andesít eða 

dasít).  Hraunin eru mjög straumflögótt, ljósbrún til ljósgrá að lit og dulkornótt.  

Nokkuð er af teygðum blöðrum og brotnar lagið upp í flögur.  Hraunin eru þrjú en 

neðsta lagið er þykkt, líklega þóleiít með stórum en stökum blöðrum sem fylltar eru 

kvarsi.  Neðst í lögunum má sjá framandsteina sem hafa að öllum líkindum þvælst 

með seigri hraunkvikunni meðan það rann.  Nokkur oxun hefur átt sér stað í hrauninu 

þar sem gangur skerst í gegnum það.  Hraunin eru glerjuð sérstaklega neðst og efst.  

Þar verður bergið nánast svart.  Hraunlögin koma fram á ströndinni.  Halli þessara 

laga er nokkur meiri en í basaltinu hér á undan.  Hallastefna er til norðausturs og 

hallar lögum 35-40°, strikstefna lagana er N330° (Mynd 13). 

 
Mynd 13. Andesít/dasítlag 

Lögum í syrpu 2.2 hallar bratt til norðausturs. 

 

Ofan við Bjarteyjarsand koma fyrir líparít og andesítlög.  Þessi lög ná hátt upp í 

gilin og marka að hluta efri skil öskjubrotsins.  Mynda skilin á milli syrpu 2 og 
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móbergsins í efri hluta fjallsins (syrpu 3.2).  Lögin ásamt breksíunni hafar snarast 

við öskjusigið og hallar inn til fjarðar.  Opnur í syrpunni eru slæmar nema í 

giljunum sem eru oft skriðurunnar.  Ekki er hægt að sjá beina tengingu við súru 

lögin á ströndinni og geta því verið hluti af syrpum 2.2 og 2.3.  Þessum lögum 

hallar um 30° SSA og er strikstefna þeirra er nærri N40-50°.  

3.1.2.1.3 Syrpa 2.3 hraunlög og set 

Syrpan kemur fram á 350 m kafla innar á ströndinni í framhaldi af ísúru lögunum.  

Syrpan er lítið opin en samblönduð af hraunlögum, seti og einstaka móbergsbreksíu.  

Jarðlögum í henni hallar 10 -30° til austurs. 

Í syrpunni skiptast á basaltlög og setlög.  Basaltlögin voru greind sem þóleiít.  Setið 

er lagskipt, ljóst og frekar gróft með fínni millimassa.  Bólstrabergslög og túff koma 

fyrir inn á milli hrauna og einnig líparíttúff.  Hraunlögin eru rauðslegin sem er 

einkennandi fyrir þau.  Rautt millilag sást á einum stað milli hraunlaga um eins metra 

þykkt.   

Eftir eyðu í staflanum, kemur ísúrt hraun, væntanlega andesít, og þekur það um 100 

m kafla á ströndinni.  Lagið virðist hallalaust en austar og ofan á því koma nokkur 

frekar þunn þóleiítlög með rauðum millilögum.  Það berg er frekar rauðslegið af 

oxun og svipar til basaltsins vestan við.  Basalt þetta hefur runnið í votu landi því oft 

má sjá bólstra og breksíu í botni hraunanna.  Seólítar finnast í holum bólstranna og 

kargalögum.  Stilbít kemur oft fyrir ásamt kalsíti, kalsedón og mordeníti.  Í miðri 

syrpunni kemur fram hallabreyting á jarðlögum.  Lögum vestan megin í henni hallar 

lítið eitt til austurs og suðausturs en austan megin að Stapa er hallinn 15-20° 

suðvestlægur.  Misgengi með færslu niður til vesturs marka hallabreytinguna, 

strikstefna laga er N320°.  Basaltlögin enda svo við Stapa en þar leggjast þau ofan á 

móbergið  syrpu 2.1.  Allt berg í þessari syrpu er rétt segulmagnað. 

 

 

 

3.1.3 Berglög austan öskjunnar og ofan við Miðsand. 

Austurmörk berglaga með óreglulega hallanum (í minni öskjunni) eru í nánd við 

bryggju NATO.  Þar taka við berglög með reglulegum jarðlagahalla, en bröttum, þ.e. 
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15-25° til suðausturs.  Þessi bratti halli er bundin við um 2 km breiða spildu og 

verður best skýrður sem öskjusig með miðju austan við minni öskjuna sem á undan 

var lýst.  Ummyndun er töluverð í neðri hlutanum og eru túff og hraunlög sem liggja 

neðst í syrpunni klórít-ummynduð. 

Um meginsyrpu 3 gegnir sama máli og um syrpu 2.  Hún er þykk og fjölbreytt að 

gerð og bratt hallandi norðan fjarðar, en þynnri og einfaldari að gerð sunnan megin.  

Þar samanstendur hún af súrum hraunum og flikrubergi neðst og síðan allþykkum 

hraunlagabunka ofan á, allt með „venjulegum“ berglagahalla.  Gauss/Matuyama 

segulskilin eru ofan til í hraunlögunum báðum megin fjarðarins.  Skipta má 

meginsyrpu 3 í sjö deildir. 

 

3.1.3.1 Syrpa 3.1 hraunlög 

Neðsta syrpan nær frá austanverðum Stapa að hvalstöðinni, hún sést einnig neðst við 

Miðsandsá.  Syrpan samanstendur af basaltlögum sem mynda lága kolla á láglendinu.  

Fínkorna basaltlög einkenna syrpuna og er þykkt þeirra á bilinu 4-10 m.  Basaltið er 

nokkuð veðrað og holufyllt.  Á einum stað, ofarlega í Digralæk, kemur fyrir súrt 

hraun (dasít eða líparít), um 10 metra þykkt og myndar stórar blokkir sem brotna upp 

í þunnar skífur.  Lagið er ljóst á lit og straumflögun mjög áberandi.  Lögum í 

syrpunni, sem eru rétt segulmöguð, hallar um 30° til austurs.  

 

3.1.3.2 Syrpa 3.2 móberg 

Syrpan kemur fram vestan við Miðsandsá og nær nokkuð upp í brekkuna (200 m y. 

s.) og er hún hulin lausum jarðlögum að stórum hluta.  Syrpan er mynduð úr 

móbergstúffi að mestu leyti en breksía og hraunlög koma einnig fyrir.  Móbergið er 

frekar ljóst og rauðleitt en græn klórítslikja er á því á köflum neðan til í henni.  Efst í 

syrpunni eru fáein þóleiítlög sem koma best fram austan megin neðarlega í 

Miðsandsárgilinu.  Móbergskúfurinn neðan við Álftaskarð er hafður með í þessari 

syrpu þó svo skilin á milli hans og móbergsins undir séu óljós.  Móbergið er aðallega 

gert úr bólstrabreksíu og túffi.  Útbreiðsla þess er frá öskjubrotinu við Þúfufjall og 

þekur efri hluta Brekkukambs að vestan.  Nokkuð er um ganga í móberginu og eru 

flestir lóðgangar.   
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3.1.3.3 Syrpa 3.3 dasítgúll 

Til syrpu 3.3 telst stór dasítgúll við Miðsandsárgil (SiO2 = 62%).  Vestan gilsins í 

Miðsandsdal nær gúllinn upp í 220 m. y. s. en austan Miðsandsá gengur hann niður 

undir basaltlögin við Hvalstöðina.  Gúllinn nær yfir 0,7 km
2
 kafla og er þykkastur 

norðan við Skyrhlíðarhorn.  Bestu opnur eru í gilinu og í grjótnámu austan gilsins. 

 

 
Mynd 14. Dasítgúllinn 

Í námu 3 við Miðasand koma fram sveigðir stuðlar í berginu. Ljósmynd Kristján Sæmundsson. 

 

Gúllinn er samsettur úr eitlum, straumflögóttur hið innra en með þykku lagi af 

stuðluðum biksteini yst.  Lögunin er óregluleg og stuðlarnir eru sveigðir á alla vegu.  

Utan um eitlana er millimassi úr fínefni og biksteinsbrotum. Staðbundin ummyndun 

er í gúlnum og þá í tengslum við basíska ganga sem skotist hafa inn í hann og einnig 

sprungur sem jarðhitavökvi hefur flætt um.  Neðst í Miðsandsárgilinu má sjá rákaða 

klöpp, ofan á henni er jökulbergslag sem aðeins kemur fram á þessum stað.  Gúllinn 

leggst ofan á jökulbergið og má því telja hann myndaðan undir jökli. 

 

3.1.3.4 Syrpa 3.4 basalt og flikruberg 

Hún kemur fram báðum megin fjarðarins.  Norðan megin hefur hún takmarkaða 

dreifingu til vesturs þar sem líparítgúllinn var fyrir.  Til austurs nær hún inn að 
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Bláskeggsá.  Á þessum kafla hallar lögunum 15-25° til suðausturs inn undir Þyrill.  

Bergið er dulkornótt basalt aðallega þóleiít, sum eru allþykk en flest 6-8 metrar.  Á 

köflum er bergið mjög sprungið, með sprungu- og holufyllingum.  Innan syrpunnar 

eru flikrubergslög sem koma fram á tveimur stöðum með ströndinni austan við 

Hvalstöð og meðfram veginum.  Austan við Hvalstöðina er lagið 20-30 m þykkt og 

er að mestu líparít en í því er að finna mikið af basískum bergmolum sem og 

líparítmolum. 

Sunnan fjarðar myndar hún megin uppistöðu Hálsnes, en þessi hluti að sameiginlegur 

með syrpu 2 sunnan fjarðar.  Við Háls í Kjós er syrpan skorin af misgengi en heldur 

áfram til norðausturs og gengur í sjó fram neðan við Grænuvíkurkletta.  Heildarþykkt 

syrpunnar er um 150 metrar og er meðalþykkt laga um 5 metrar.  Erfitt reyndist að 

mæla hallann, en hann er til suðausturs um. 6 – 10°.  Bergið er dulkornótt basalt 

(þóleiít) en þar sem opnur eru frekar slæmar er ekki gott að sjá millilög.  

Móbergsbreksía finnst yst á Lambasnösum en óvíst er talið að hún sé hluti af þessari 

syrpu. 

Basaltið er allmikið ummyndað, holur eru allar holufylltar sem og sprungur.  Finna 

má þykkar kalsítæðar sem mest er af niður við ströndina og á svæðum austan við 

Hvalstöð og við Hvammsvík er klórítslikja á berginu.  Kvars og bergkristallar eru í 

blöðrum þykku þóleiítlaganna, en einnig kalsít, stilbít og heulandít, sem og 

yugawaralít í andesíthraunum.  Á afmörkuðum stöðum kemur pýrít fyrir á 

sprunguflötum.  
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Mynd 15. Flikrubergslag 

Flikrubergslag niður við fjöru norðan megin. Laginu hallar nærri 30° til norðausturs. 

Meðfram veginum er efnið fíngerðara en einnig eru basískir bergmolar í massanum.  

Ofan á flikrubergið leggjast svo basaltlög, neðst þunn en þykkari þegar ofar dregur.   

 

3.1.3.5 Syrpa 3.5 dasítgúlar og jökulberg 

Tveir minni gúlar koma fram í meginsyrpu 3.  Þykku basaltlögin (syrpa 3.4) virðast 

leggjast upp að þeim.  Útlit þeirra er nokkuð ólíkt.  Sá fyrri kemur fram við 

þjóðveginn í námu.  Svipar honum til gúlsins í syrpu 3.3 með sveigðum og 

óreglulegum stuðlum og þó nokkuð af biksteini.  Neðst í Helguhól, rétt austan við 

námuna, kemur gúllinn fram aftur sem súr breksía.  Nokkuð ofan í hlíðinni vestan og 

ofan við olíutankanna kemur sá seinni fram á milli tveggja misgengja.  Efnið er fínna 

eins og súrt túff en minna af biksteini og stuðlum.  Myndunin hefur hærra 

kísilinnhald (68%) en hinir gúlarnir (62%).  Ofan á efri mynduninni (gúlnum) er 

jökulbergslag sem leggst einnig ofan á syrpu 3.4 norðan fjarðar.  Jökulbergslagið er 

um 2-3 m á þykkt með fínum milli massa en grófri möl inn í.  Basaltlög hafa lagst 

upp að gúlnum og að endingu kaffært hann.     
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3.1.3.6 Syrpa 3.6 Líparít efst í Álftaskarði, líparíthraun og flikruberg yst í Reynivallahálsi 

Efst í Álftaskarði kemur fram líparíthraun, það þynnist hratt út til suðurausturs en 

þykknar til norðausturs.  Útbreiðsla þess til norðausturs er óviss. Lagið er allt að 25 

m þykkt, brotnar upp í þunnar skífur og er rauðleitt.  Nokkur straumflögun er í því og 

eru blöðrur teygðar. 

Í Reynivallahálsi koma fyrir tvö líparíthraun ásamt flikrubergi.  Þykkt neðra 

hraunsins er um 30-40 m, sunnan í Reynivallahálsi má fylgja laginu um 400 m austur 

en þá hverfur það við misgengi en kemur fram neðan við Neðri Háls og nær þar fram 

í fjöru.  Einnig kemur líparítlag fram sunnan við Laxárvoginn sem gæti verið það 

sama.  Lagið er bleiklitt, lítið eitt straumflögótt og ekki mjög þétt.  Á efra borði þess 

er biksteinslag.  Biksteinninn er allt að 8 m þykkur þar sem hann er þykkastur. 

Efra lagið er um 40 m þykkt þar sem það er þykkast, það efra er dekkra, harðara og 

þéttara en neðra lagið og mjög straumflögótt.  Lagið þynnist til austurs þar sem það 

myndar allháa brún.  Þessum líparítlögum má fylgja norðanmegin í hálsinum nokkuð 

lengra, þau koma fram sem stallur í brekkuna vestan við Hvammsvík.  Þar þynnast 

þau út og hverfa við misgengi í hálsinum, þó kemur fram smá leifar af líparíti 

neðarlega í brekkunni rétt vestan og ofan þjóðvegar við Hvammsvík. 

Flikrubergslag hefur svo lagst ofan á neðra líparítið og upp að því efra á 

sunnanverðum hálsinum.  Flikrubergið kemur einnig fram á norðanverðum hálsinum 

í brattri skriðu meðfram misgengi en ekki er hægt að sjá legu þess þar.  

Flikrubergslagið er ljósgul og óþétt.  Þykkt þess er allt að 8 m. 

 

3.1.3.7 Syrpa 3.7 Ólivínbasalt (dyngja) og basaltlög með Gauss/Matuyama segulskiptum. 

Hér verða viss kaflaskil í megineldstöðinni.  Súrt berg sem henni verður tengt sést 

ekki meir og basalthraunlög verða ráðandi.  Norðan fjarðar leggjast þau upp að og 

ganga nokkuð út yfir meginsyrpu 3 austan frá.  Hallinn á þeim er minni en í 

undirliggjandi lögum, eða um 15° og minnkar upp á við, er orðinn um 10° ofan við 

Þyrilsbæinn.  Staðbundinn brattur halli er enn til staðar í neðstu basaltlögunum.  Það 

bendir til þess að megineldstöðin nái eitthvað lengra austur en að Bláskeggsá og sögu 

hennar hafi ekki lokið fyrr en á þeim tíma sem basaltlögin runnu.  Syrpan fleygast út 

til vesturs upp að móbergskúfnum vestan við Miðsandsá og neðan við Álftaskarð. 



 

 

33 

 

Syrpu 3.7 má skipta í tvær undirdeildir ólivínbasaltlög (dyngja) sem leggjast yfir 

líparíthraunin í Reynivallahálsi og þynnist til norðurs uns hún leggst að dasítgúlnum 

við Miðsandsá (syrpa 3.3).  Ofan á hana kemur syrpa af basaltlögum (aðallega 

þóleiít) en ofarlega í henni eru segulskiptin Gauss/Matuyama.  Hún leggst yfir 

dasítgúlinn í Miðsandsdal en fleygast út til vesturs. 

3.1.3.7.1 Dyngjubasalt 

Í Brekkukambi er syrpan um 40 m þykk og öll rétt segulmögnuð.  Hana má finna 

fremst á Þyrilsnesi og sunnan fjarðar á Hvítanesi og þaðan fyrir hálsendann allt að 

Hálsi í Kjós þar sem hún liggur ofan á líparíthraununum.  Þar er hún nær 100 m þykk 

en þynnist út til austurs.  Halli jarðlaga er um 20° meðfram Þyrli en 6-8° í 

Reynivallahálsi.  Sunnan fjarðar er neðri hluti syrpunnar gerður úr ólivín-

þóleiítlögum og myndar hún dökkan flekk í fjallinu.  Efri hluti hennar eru þykkari 

hraun úr smákornóttu basalti með þunnum millilögum sem koma fram við neðri hluta 

Brekkukambs.  Hraunin hafa runnið upp að gúlnum austanverðum en koma ekki 

fram vestan við hann.  Töluvert er af seólítum í syrpunni, þó aðallega í neðri hluta 

hennar.  Mest ber á mesólíti, kabasíti, heulandíti, levýni og stilbíti.  Einnig er þar að 

finna analsím, kalsít og kalsedon.  

3.1.3.7.2 Basaltsyrpa með segulskiptum Gauss/Matuyama 

Syrpan samanstendur af þykkum hraunlögum sem aðskilin eru af karga og þunnum 

millilögum.  Hún nær frá Reynivallahálsi og nær spölkorn inn undir Brekkukamb og 

leggst þar ofan á dasítgúlinn í Miðsandsdal.  Í Reynivallarhálsi hverfur hún í sjó við 

Hvítanes en kemur aftur fram á Þyrilsnesi.  Segulskilin Gauss/Matuyama, sem 

samkvæmt segultímatali eru 2,58 M ára gömul, verða í efstu lögum syrpunnar.  

Meðalþykkt hraunlaga er allt að 10 metrar.  Í Reynivallarhálsi, þar sem góðar opnur 

eru í syrpuna, kemur fram eitt og eitt setlag á milli hrauna.  Aðeins eitt þeirra er þó 

meiri háttar, úr  völubergi og breksíu.  Það er hugsanlega sama setlag og kemur fram 

í Miðsandsdal í farvegi Miðsandsá.  Þar hefur áin skorið í sundur 3-4 m þykkt setlag 

sem samanstendur af ýmsum kornastærðum.  Efst í Reynivallahálsi er svo fínkorna 

set, um 1,5 m þykkt, ofan á syrpunni, en í Brekkukambi fylgir það „seti 1“ (syrpa 

4.1). 
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3.1.4  Set- og móbergslög í Brekkukambi 

Set- og móbergsmyndannir eru megin uppistaðan í syrpu 4, en hraunlög fleygast inn í 

hana austan frá.  Móbergsmyndunin er nokkuð viðamikil og þykk, en undir henni 

hefur þó nokkur setbunki lagst til.  Myndunarumhverfi setlaganna hefur verið 

fjölbreytt en þar má finna stöðuvatnaset með steingerðum plöntuleifum.  Setið 

skiptist í einingar en á milli þeirra eru hraunlög og móberg.  Stafli þessi liggur ofan á 

eldstöðinni. 

 

3.1.4.1 Syrpa 4.1 (set 1) 

Set 1 liggur milli tveggja hraunlagasyrpa, undir því er þóleiítsyrpa 3.7.2 en 

ólivínþóleiítsyrpa 5.1 leggst ofan á það.  Opnur í syrpuna eru bestar í Miðsandsdal 

frá Skyrhlíðarhorni vestur í neðanvert Kambshorn.  Ennfremur sést hún austan 

Bláskeggsár en þar hafa hraunlög runnið inn í syrpuna.  Setið er allt að 15 m þykkt í 

Illagili, um 21 m við Skyrhlíðarhorn en virðist þynnast út til austurs og verða að 

millilagi í Þyrlinum. 

Neðst í laginu er nokkuð gróft set, einskonar hnullungaberg, en ofan á það koma um 

15 m af sandsteini.  Sandsteinninn er brúnleitur neðst, verður rauðari um miðbik 

lagsins en er grænleitur efst.  Litbrigðin stafa að öllum líkindum af hitaummyndun 

frá hrauni sem runnið hefur ofan á setið.  Engin sérstök lagskipting er í því.  

Sandsteinninn er harður, fremur grófur og einkorna.  Mikið er af seólítum í glufum 

og sprungum í setinu.  Við Skyrhlíðarhorn örlar á smá-lagskiptingu en þar kemur 

ljósara set með því rauðbrúna í efri hlutanum.  Setið brotnar upp í skífur eins og af 

völdum lagskiptingar.  Setmyndunarumhverfi hefur verið frekar stöðugt í  grunnu 

vatni.  Efnið er að mestu af móbergstoga. 

 

3.1.4.2 Syrpa 4.2 (set 2) 

Á yfirborði nær setsyrpa 2 nánast óslitið frá Brekkukambi að Bláskeggsá.  Á 

nokkrum stöðum er hún hulin skriðu eða jarðvegi.  Setið nær einnig vestur að 

Álftaskarði en þar er það mun þynnra.  Vitað er að setið heldur áfram til norðurs og 

kemur fram í Glámustaflanum (Guðmundsson, 1977).  Set 2 skiptist upp í allt að 10 

einingar eftir útliti og gerð (Harðarson, 1978).  Einkenni syrpunnar eru sandsteins- 

og siltsteinslög.  Sandsteinninn er frekar rauðleitur og einsleitur.  Siltsteininn er ljós 
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og lagskiptur. Í siltsteinslagi neðarlega í syrpunni má finna steingerðar plöntuleifar 

(laufblöð og stilka) sem koma fram á afmörkuðum stöðum.  Heildarþykkt syrpunnar 

er um 15 m  og má finna töluvert af seólítum í sprungum og holrýmum. 

Efst í syrpunni er völubergslag sem minnir á jökulberg þó hvorki hafi fundist rákað 

undirlag né rispaðir steinar.  Ofan á þetta lag kemur svo bólstraberg sem myndað er í 

vatni eða undir jökli.  Það styrkir þá hugmynd að völubergslagið sé jökulberg. 

Nokkur breytileiki er í setsyrpu 2 og virðist sem setmyndunarumhverfi hafi verið 

nokkuð staðbundið.  Gætir þar áhrifa frá ám og eldvirkni í nágrenninu sem og jöklun. 

 

3.1.4.3 Syrpa 4.3 móberg 

Móbergsmyndunin í Brekkukambi er nokkuð viðamikil.  Hún nær frá Efra-

Reyrhólsgili í vestri um Efra-Kambshorn þaðan sem hún fer þykknandi inn í 

Miðsandsdal og ofarlega í Skyrhlíðarhorn.  Þaðan þynnist hún svo til austurs í átt að 

Þyrli.  Móbergsfjallið er úr túffi, breksíu og bólstrabergi.  Móbergið er allt að 180 m 

þykkt í Miðsandsdal.  Hraunasyrpur Þyrils leggjast að móberginu í austri ásamt seti 3 

en set 4 ofan á móbergið. 

 

3.1.4.4 Syrpa 4.4 (set 3)  

Set 3 kemur vel fram efst í Brekkukambi undir basaltinu sem liggur ofan á 

Brekkukambi eins og pottlok.  Syrpan þykknar til austurs í átt að Þyrli en sést einna 

best í Efra-Reyrhólsgili. 

Syrpan er mynduð úr sandsteini sem virðist hafa rofist úr móbergi.  Neðri hluti 

setsins er ljós, einkorna og ólagskiptur.  Þykkt neðri hlutans er 3-5 m, þykknar eilítið 

til austurs.  Jökulbergslag kemur inn í miðja syrpuna, það er frekar ljóst með allt að 

4-5 cm völum í fremur fínum millimassa.  Völurnar eru frekar kantaðar en með 

rákuðum flötum.  Innan um eru brot af siltsteini.  Í efri hluta syrpunnar er 

sandsteinninn dekkri, en verður almennt fínni uppá við.  Einstaka völur eru hér og 

þar í setinu og eru þær yfirleitt lítið rúnnaðar.  Nokkuð er af seólítum í glufum og 

sprungum. 
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3.1.4.5 Syrpa 4.5 (set 4) 

Set 4 liggur nokkuð ofarlega í staflanum en þó neðar enn set 3.  Myndunin er 

staðbundin við efri hluta Þyrils og nær inn að Gljúfurdal að vestan þar sem finnast 

steingerðar plöntuleifar (stönglar og laufblöð).   

 

3.1.5 Yfirliggjandi dyngjur. 

Dyngjusyrpunni, sem liggur mislægt ofan á hallandi lögum 

Hvalfjarðareldstöðvarinnar ásamt setinu, má skipta í fernt: basalt milli setlaga 1 og 2, 

kubbabergslag, svörtu dyngju og Þyrilsdyngju. 

3.1.5.1 Basalt milli setlaga 1 og 2 

Basaltið er að mestu úr ólivín þóleiíti en þóleiítlög koma fyrir.  Syrpan nær frá 

Reynivallahálsi þar sem hún kemur vel fram ofan og vestan við Hvítanes í Nóngili.  

Hún myndar efsta hluta Þyrilsnes og er hægt að rekja hana á milli seta í Brekkukambi 

(set 1 og 2) vestur fyrir Miðsandsdal.  Hraunlögin eru almennt blöðrótt með mikið af 

kabasít í holum en einnig skólesít, mesólít og thomsonít.  Innan syrpunnar eru þunn 

millilög, bæði rauðslegin sem og gjóskuset.  Syrpan er einna þykkust í 

Reynivallahálsi um 6o m en annars nokkuð jafn þykk innan svæðisins. 

 

3.1.5.2 Kubbabergslag 

Kubbabergslagið kemur fram sem eitt lag fremst í Þyrli.  Það sést ofan bæjar og 

liggur með Bláskeggsá að Syllum til vesturs; til austurs má rekja það inn fjörðinn í 

Múlafjall að mynni Brynjudals.  Lagið kemur fram með ströndinni við Fossá þar sem 

misgengi kippa því upp og niður.  Lagið kemur fram í námu ofan þjóðvegar austan 

Hvítanes og í Nóngili er það í 240  m hæð.  Þar er þykkt lagsins um 20 m ofan vegar, 

en um 16 m innarlega við Bláskeggsá.  Við Fossá er lagið allt að 30 m, þar brotnar 

það upp í litla kubba (Mynd 16).  Ásýnd lagsins er bæði áberandi og auðrekjanlegt.  

Undir kubbaberginu við Brekkukamb er setlag sem er lagskipt og minnir helst á 

hvarfleir.  Við Fossá líkist setið meira móbergstúffi en þó má á köflum greina 

fyrrgreinda lagskiptingu.  Í Nóngili er þykkt setsins undir kubbaberginu allt að 18-20 

m mest móbergstúff.  
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Mynd 16. Kubbabergslag 

Kubbabergslagið við Fossá, er hægt að rekja frá Nóngili í Reynivallahálsi inn með fjörunni undir 

Múlafjalli og inn undir Þyril og Brekkukamb.  Setlagið undir því kemur vel fram. 

 

Syrpan nær frá og með kubbaberginu upp að ólivínbasaltsyrpu sem hefur verið 

kölluð „Svarta dyngjan”.  Útbreiðsla sumra laga í syrpunni er takmörkuð en önnur er 

hægt að rekja samhliða kubbaberginu. Ofan við kubbabergslagið koma þóleiítlög 

sem eru frekar stórstuðluð og um 6-10 m þykk.  Ekki er gott að sjá skil þóleiítsins og 

ólivínbasaltsins sem næst kemur.  Útbreiðsla þessara laga er mjög takmörkuð við 

Þyril.  Tvö millilög koma fyrir í þóleiítinu, það fyrra er sandsteinslag allt að 3 m 

þykkt, hitt völuberg og sandsteinn.  Holufyllingar eru litlar í þóleiítinu en áberandi í 

ólivínbasaltinu, einkum heulandít, stilbít og analsím, en ofar í staflanum koma 

mesólít, kabasít og apófyllít.  Flest hraunlög mældust öfugt segulmögnuð en nokkur 

voru misvísandi. 

 

3.1.5.3 Svarta dyngjan 

„Svarta dyngjan“ er um 55 m þykk í Þyrli (Bergmundsson, 1979) og er útbreiðsla 

hennar þó nokkur í botni fjarðarins. Hún kemur fram í Múlafjalli og er þar 40 m 

(Torfason o.fl.,1974) og svipuð í Þrándarstaðarfjalli (Guðmundsson, 1976).  Í 
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Reynivallahálsi er syrpan einna þykkust eða allt að 100 m (Hjartarson o.fl., 1973; 

Gunnlaugsson o.fl., 1973) (Mynd 17).  Syrpan er beltótt, dökk og með rúnnaða 

veðrunarkápu.  Bergið er dulkornótt með mikið af seólítum. Seólítar eru helstir 

skólesít, mesólít og thomsonít og einnig kalsít. 

 
Mynd 17.  Sunnanverður Reynivallaháls 

Reynivallaháls að sunnanverðu ofan við Hvammsvík þar sem dyngjusyrpurnar koma vel fram. 

 

3.1.5.4 Þyrilsdyngjan 

Milli svörtu dyngjunnar og Þyrilsdyngjunnar er setlag.  Fremst í Þyrli er lagið um 2 

m, á köflum verður það innan við 0,5 m en er þykkast í Þrándarstaðarfjalli um 5 m.  

Lagið er aðallega úr sandsteini en einnig er í því völuberg (Bergmundsson, 1979; 

Guðmundsson, 1976).  

Þyrilsdyngjan myndar hamrabelti framan til í fjallinu og gefur því sinn sérstaka svip. 

Skipta má staflanum upp í þrjár dyngjur sem eru aðgreindar með setlögum.  Neðsta 

syrpan er allt að 40-70 m þykk, stórstuðluð og beltuð.  Miðdyngjan um 15-30 m þykk 

og beltaskipt.  Þriðja Þyrilsdyngjan um 15-25 m þykk og er hún einnig beltaskipt 

(Bergmundsson, 1979; Þórarinsson, 1974).  Á milli þeirra eru þunn setlög sem erfitt 

er að greina; þannig mætti taka syrpuna sem eina heild, um 120 m þykka.  Í 

Þrándarstaðafjalli er syrpan um 50 m þykk en ofan á koma fleiri ólivínbasaltlög með 
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seti á milli. Í Múlafjalli er syrpan um 80 m þykk.  Syrpan er einna þykkust í 

Reynivallahálsi, allt að 140 m, en illa opin enda er hálsinn þakinn skriðuefni. 

 

 

3.2 Holufyllingar og ummyndun 

Almennt er mikið um holufyllingar í bergi á rannsóknarsvæðinu, einkum í 

karganum sem víða er milli hraunlaga. Neðarlega í staflanum eru holufyllingar í 

hraunlögum og öðrum jarðmyndunum á nokkrum stöðum nánast 80-100% fylltar.  

Holufyllingar í ólivínbasalti eru mun meira áberandi en í þóleiítinu.  Þó koma 

fallegir kvarskristallar betur fram í þóleiíti og andesíti.  Þannig fylgja tegundir 

ummyndarsteinda bergtegund eins og kemur fram í töflu Walkers (Tafla 1) og 

mynda belti í hraunlagastaflanum eftir ummyndunarstigi (Mynd 18). 

 

 
Mynd 18.  Seólítabelti á Austurlandi 

Myndin sýnir lagskiptingu seólítabelta á Austurlandi (Walker 1960). 

 

Innan einstakra hraunlaga, hvort sem um er að ræða þóleiít eða ólivínbasalt, er 

hlutfall holufyllinga mun minna en í botn og toppkarga hraunanna  þar sem vatn 

hefur átt greiða leið um holrými og fellt út mest af holufyllingum.  Einnig koma 

síðsteindir fram í móbergseiningunum og setlögum þar sem holrými eru. 
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Sprungur eru einnig fylltar af síðsteindum sem fallið hafa út við streymi vatns um 

þær.  Þannig er algengt að stilbít myndi fallegar og heillegar sprungufyllingar á 

sprungubörmunum.  Á ströndinni, þar sem ummyndunarstigið er einna hæst, er 

kalsít og kvars með stilbítinu í sprungufyllingum.  Hematít og leirsteindir koma oft 

fram í sprungum sem gul-rauðleitar sprungufyllingar.  Sprungufyllingarnar eru allt 

að 50 cm víðar, en yfirleitt frá 1-10 cm (Mynd 19).  

Sprungufletir í innskotum eru oft þaktir pýríti, kalsíti og kvarsi en mest var það 

áberandi við Hrafnabjörg en einnig við Hvammsvík.  

 

 
Mynd 19.  Holufylling í basalti  

Laumontit á norðurströndinni, þráðlaga ljósir og mattir kristallar.  Gulbrúnu punktarnir eru epidót, 

bergið allt er klórítummyndað. 

 

Eins og kom fram í kafla 2.4 var ummyndunarstig metið út frá ytra útliti bergsins. 

Frumsteindir sem og síðsteindir voru skoðaðar með stækkunargleri (lúpu) og þau 

sýni sem tekin voru, greind með víðsjá.  

Á suðurströndinni skipta Weisenberger et al. (2007) ummyndun staflans og dreifingu 

seólíta í þrjú belti (Walker, 1960), sem hvert hefur sína einkennis seólíta.  Efst  er 

kabasít/thomsonít beltið sem nær frá toppi jarðlagastaflans niður í 300 m.y.s. vestast 



 

 

41 

 

á svæðinu en niður í 120 m.y.s austarlega á svæðinu nærri Fossá.  Neðarlega í 

kabasít/thomsonít beltinu kemur einnig levyn fram.  Fyrir neðan það kemur 

miðbeltið með mesólít (Mynd 20) sem einkennissteind, en það kemur fyrst fram í 

beinu framhaldi af kabasít/thomsonít beltinu og nær niður á láglendi vestan megin, 

en niður í sjó við Hvammsvík.   

 

 
Mynd 20.  Mesólítkristallar 

Mesólítkristallar í basaltlagi við suðurströndina austan við Fossá (lengd fyllingar 15 cm). 

Í mesólítbeltinu er mikið af seólítum, auk mesólíts eru kabasít og thomsonít, levyn, 

analsím og heulandít.  Ekkert sérstakt analsímbelti kemur fram heldur kemur analsím 

inn með mesólíti.  Aðeins á einum stað norðan við Fossá kemur kafli með ströndinni 

þar sem analsím er nánast yfirgnæfandi (Mynd 21). 
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Seólítar Kvarssteinar Karbónöt Málmsteinar Háhitasteindir Leirkenndarst. 

Levyn Kvars Kalsít Hematít Epidót Seladónít 

Thomsonít Bergkristall Aragónít Pýrít Granat Klórít 

Kabasít Jaspis Silfurberg        

Phillipsít Ópall         

Skólesít Kalsedón         

Mesólít           

Heulandít           

Stilbít           

Mordenít           

Analsím           

Yugawaralít           

Laumontít           

Tafla 2 Holufyllingar 

Taflan sýnir holufyllingar sem finnast á rannsóknarsvæðinu. 

 

 

 
Mynd 21. Analsím 
Analsím í blöðróttu ólívínbasalti, sýni tekið austan við Fossá (stærð 12×5 cm). 

 

Laumontít er einkennis-seólít neðsta beltisins þar sem ummyndunin er mest.  

Laumontít kemur þannig fram meðfram ströndinni frá Hvammsvík og vestur eftir.  
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Mest er af laumontíti um mitt svæðið, en þar er steindin nánast „einráð“ meðal 

seólíta.  Aðrir seólítar í beltinu eru stilbít, heulandít, mesólít og yugawaralít.  Í 

laumontítbeltinu er allt berg klórítummyndað og morkið. 

Norðan fjarðar koma seólítabeltin ekki eins vel fram, meðal annars vegna þess hve 

óreglulegur jarðlagastaflinn er vegna setlaga.  Í fyrsta lagi er Þúfufjallsstaflinn 

aðallega þóleiítlög og því lítið í honum um kísilsnauða seólíta.  Algengustu 

holufyllingar eru kalsít, laumontít, kvars, mordenít, stilbít og kalsedón en á 

afmörkuðu svæði koma háhitasteindirnar epidót og granat fyrir.  Jaspis er algengur í 

Glámustaflanum, og efst í Þúfufjalli er mikið af kvarsi og kalsíti.  

Þúfufjallsstaflanum mætti skipta upp svipað og Walker (1963) gerir á Austfjörðum.  

Þar skiptir hann kjarna megineldstöðva í tvö belti eftir ummyndunarsteindum.  Innra 

beltið innheldur epidót, laumontít, kvars, kalsít og klórít.  Í ytra beltinu er epidót ekki 

til staðar og laumontít ekki eins áberandi.  Samkvæmt Walker (1963) væri neðri hluti 

Þúfufjalls með ströndinni og neðarlega í giljum fjallsins innra beltið, en efri hluti 

þess ytra belti ummyndunar.  Með sama hætti fellur ummyndun Brekkukambs að 

ytra belti Walkers (1963).  Í efri hluta Brekkukambs eru ríkjandi setlög og 

móbergseiningar sem kaffæra eldstöðina og því erfitt að nota sambærilega skiptingu 

og í Reynivallahálsi.  Þeir seólítar sem helst finnast koma fram í sprungum í 

móbergseiningunum en í kargalögum í hraununum.  Hraunin neðst við Hvalstöðina 

eru klórítummynduð og smávegis af laumontíti kemur þar fram.  Einnig finnst þar 

kalsít, kvars, stilbít, mesólít og yugawaralít.  Langmest er af kalsíti, kvarsi og stilbíti í 

sprungufyllingum. 
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Mynd 22.  Holufyllingar í hraunlagastafla 

Endurgerð mynd Guðrúnar S. Jónsdóttur af mynd í Íslensku steinabókinni (Sæmundsson & 

Gunnlaugsson, 1999). 

Samkvæmt skiptingunni sunnan fjarðar kemur fjórða ummyndunarbeltið inn á 

afmörkuðum stað á ströndinni norðanmegin.  Það er epidót/granat beltið sem fylgir 

neðan við laumontítbeltið og orðið fyrir mestri ummyndun (Mynd 23).  Bergið á 

þessum kafla hefur orðið fyrir háhitaummyndun innan megineldstöðvarinnar.  Epidót 

myndast við hita > 230°C og granat um 300°C.  Þessar steindir finnast í rótum 

megineldstöðva þar sem hitastig er mjög hátt.  

Með því að nota sér seólítabeltin er hægt að sjá hversu mikið af jarðlagastaflanum 

hefur rofist burt.  Rof jarðlagastaflans nær lengst niður þar sem jöklar hafa legið 

lengi.  Þannig hefur verið áætlað að á Suðuausturlandi hafi allt að 2000 metrar rofist 

burt (Friðleifsson, 1983).  Með þessari aðferð má telja að allt að 1000 metrar hafi 

rofist burtu í Hvalfirði miðað við Miðfell og Þyrillinn austan við eldstöðina. 
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Mynd 23. Granat  
Granat úr sprungufyllingu neðan við Ferstiklu (stærð kristala um 1mm). 

 

 

3.3 Eldstöðin 

3.3.1 Askjan 

Askja Hvalfjarðareldstöðvarinnar kemur einna best fram vestan og ofan við Stapa en 

þar hallar jarðlögum niður að firði til suðurs, en almennur stefnuhalli jarðlaga á 

svæðinu er til austurs og suðausturs.  Jarðlögum á þessum kafla snarhallar um allt að 

40° og koma þau best fram í Steinshlíð og Litluá en þar hallar jarðlögum bæði til 

austurs og suðurs.  Suðlæga jarðlagahallanum má fylgja upp af Brekku og neðarlega 

í Neðra Reyrhólsgili.  Ekki er hallabreytingin eins greinileg við öskjubarminn 

vestanverðan.  Í Gránugili er mikill munur á jarðlögum vestan og austan gilsins sem 

gæti stafað af nálægð við öskjubrotið. 

Askjan er um 3 km að breidd og meira út í fjörð og er ílöng í laginu.  Ekki varð með 

vinnu séð hvort hún næði yfir Hvammsnes, en innskot sem þar eru (sbr.3.3.2) gætu 

bent til þess, en þau einkenna hana norðan megin.  Misgengi austan Þúfufjalls sveigja 

til norðausturs undir Brekkukamb og gætu tengst stærra öskjubroti (sigi) sem hefur 

kaffærst undir yngri myndunum.   
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Fyrir neðan Gránugil er Hrafnabjargainnskotið sem myndar ásamt Svarthamri 

norðvesturjaðar öskjunnar.  Tindur í Brókarhnúki er líklega einnig innskotseitill við 

enda öskjubrotsins í norðaustri.  Innskotin við Hvammsvík mynda líklega 

suðvesturjaðar öskjubrotsins með Hvammshöfða.  Ofan við Hvammsvík eru nokkrir 

smáeitlar sem hafa væntanlega myndast á sama tíma og stóru innskotin við 

Hvammsvík og Hrafnabjörg.  Innskotin hafa myndast eftir öskjusigið, jafnvel í 

kjölfar þess. 

Í öskjunni eru hraunlög mun minna ummynduð en þau sem eru vestan hennar, en þar 

eru hraunlög klórítummynduð en innan hennar eru berglög ferskari en þó nokkuð um 

seólíta.  Túlka má aðal halla óregluna, sem nær yfir 3 km breiða spildu sem smá 

öskju innan í annarri stærri sem nær inn undir Brekkukamb en austurjaðarinn væri 

inn við Bláskeggsá.  Þessi skýring þykir líklegust til að skýra þrennt, óvenjubrattan 

halla í miðsyrpunni allri, keilugangana í neðstu syrpunni sem ná yfir fjörðinn með 

sömu stefnu og halla og í þriðja lagi setlagabunka í Brekkukambi.  

Brattur suðaustlægur halli í miðsyrpunni ofan og austan við Miðsand, mestur um 25°, 

er staðbundinn.  Austurjaðar þess hallafráviks er við Helguhól og inn með Þyrli 

norðvestan megin.  Auk miðsyrpunnar er sami bratti hallinn á yfirliggjandi 

dyngjubasalti og móbergslagi báðum megin við Gljúfurá, en setlagabunkinn gengur 

yfir, miklu þynnri vestar.  Þessi bratti halli felur í sér mikið sig til suðausturs, sem 

antitetisk misgengi með falli norðvestan megin vega þó að nokkru upp.  Hann hefur 

komið til eftir að basalt- og móbergslög fóru að leggjast utan á eldstöðina.  Snörunin 

fól í sér myndun sigdældar þeirrar sem setlagabunkinn síðan fyllti upp.  Sigspildu 

þessa mætti túlka sem öskju.  Vídd hennar væri 5 km. 

Askjan eða öskjurnar hafa myndast undir lok upphleðslu miðsyrpunnar.  Ekki verður 

með vissu bent á ákveðið lag sem tengst gæti myndun hennar.  Tvennt kemur þar 

helst til greina.  Annars vegar keilugangarnir.  Þeir myndu eiga rót í grunnstæðu 

kvikuhólfi og gætu að hluta til hafa fætt af sér hraun og askjan sigið í takt við 

gosmagnið.  Ignimbrítlag í Reynivallahálsi og í klifinu vestan við Bláskeggsá efst í 

miðsyrpunni með líparíthraunum gæti einnig tengst myndun hennar.  Líparít lag efst í 

Álftarskarði gæti verið frá svipuðum tíma. 
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3.3.2 Gangasyrpur og innskot 

Tilvist eldstöðvarinnar í Hvalfirði má m.a. merkja af fjölda ganga sem skera 

jarðlögin með ströndinni sunnan og norðan fjarðar.  Hlutfall ganga er óvenjulega 

hátt, allt að 60% af heildarstaflanum, á um 500 m kafla neðan Ferstiklu.  Mest af 

þeim eru keilugangar sem hljóta að tengjast kvikuhólfi.  Kvikuhólf undir 

firðinum nærri Hrafnabjörgum getur skýrt gangaskarann sem er meðfram allri 

norðurströndinni þéttastur vestan Hrafnabjarga.  Þar er að finna auk keiluganga 

og lagganga einnig ganga lóðrétta, samsetta ganga (basalt á jöðrunum og líparít á 

milli) og innskot.   

 
Mynd 24. Keilugangar, eins og hér laggangar 

Myndin sýnir laggangaá norðurströndinni.  Þar eru gangar eru stór hluti af bergmassanum. 

Alls voru mældir 360 gangar (sjá viðauka 5.1).  Meginstefna þeirra er á bilinu N 

– S til N40°A (Mynd 25 og Mynd 26).  Keilugöngum hallar aðallega á tvo vegu, 

annars vegar 15-40° en hins vegar 45°-60°.  Mikil meiri hluti þeirra hefur 

stefnuhalla til austurs og suðausturs.  Keilugangarnir eru frá 0,4- 1,0 m á þykkt 

og mynda syrpur með ströndinni neðan við Ferstiklu og á Hálsnesi.  Þeir eru 

flestir dulkornóttir og glerjaðir yst og ferskari en bergið sem þeir skera. 
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Mynd 25. Gangastefnur  

Keilugangar (rauðir), súrir og samsettir gangar (gulir) á rannsóknarsvæðinu 

 

Súrir og samsettir gangar  sýna annað mynstur en keilu- og lóðréttir gangar (Mynd 

25).  Stefna þeirra er dreifðari, þó er NV–SA stefna áberandi sem er ekki í basísku 

göngunum.  Súru gangarnir er að jafnaði þykkir, 8 – 15 m.  Þannig mynda 

keilugangarnir elstu gangana á svæðinu og koma fram með ströndinni 

norðanverðri frá Hrafnabjörgum vestur fyrir Ferstiklu.  Á Hálsnesi að Hvammsvík 

er þéttleiki keiluganga mikill og þar eins og við Ferstiklu mynda þeir elstu 

gangana.  Ætla má að þeir tengist kvikuhólfi sem hefur legið suðaustan við 

Hrafnabjörg.   

„Lóðréttir“ gangar hafa austlægari stefnu en keilugangarnir, einnig N-S stefnu 

sem er mest áberandi neðan Ferstiklu (Mynd 26).  Þykkt þeirra spannar allt frá 1 – 

15 m og eru flestir lóðréttir eða halla 5-10° frá lóðréttu.  Austan Hrafnabjarga við 

Miðsand er gangastefna mun dreifðari þó vissir toppar í N-S og N30-45°A komi 

fyrir.  Halli ganga breytist þar og hallar stórum hluta þeirra til vesturs.  
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Mynd 26.  „Lóðréttir“ gangar 

Stefna ganga á rannsóknarsvæðinu sem eru því sem næst lóðréttir. 

 

Innskotseitlar koma fyrir í syrpu 2 og raða sér meðfram öskjubrotinu.  

Hrafnabjargainnskotið er við vesturjaðar brotsins.  Rétt norðvestan við það sést í 

jaðar innskots við Svarthamrar sem verður að teljast vera hluti af Hrafnabjörgum.  

Klappakollar ofan vegar við Bjarteyjarsand eru einnig hluti af því.  Nokkrir 

smærri innskotseitlar sjást neðan vegar við Brekku og gætu tengst 15 m þykkum 

berggangi sem kemur fram í fjörunni og stefnir á þá.  Hvammsvíkurinnskotið er 

líklega við suðurjaðar öskjubrotsins.  Hvammshöfða er það 1,5 km
2
 að stærð.  

Innskotin hafa líklega myndast í kjölfar eða samfara öskusigi.  Innskotin eru öll 

basísk og teljast vera dólerít eða gabbró út frá kornastærð steinda. 

Eftir innskotavirknina á öskjubrotinu koma gangar með nokkuð dreifða stefnu 

sem finnast aðallega innan öskjunnar.  Einnig koma gangar fyrir í setinu og 

móberginu í efri hluta Brekkukambs en eru þar færri.  Síðasta gangasyrpan hefur 

NA-SV stefnu og eru þeir lóðréttir og koma aðallega fram í Reynivallahálsi og þar 

inn af.  Þessir gangar tengjast rekbeltinu sjálfu og spennusviði þess og eru óháðir 

eldstöðinni. 
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Mynd 27.  Keilugangur 

Hér hlykkjast gangurinn um bergið sem er allt klórítummyndað, myndin er tekin á suðurströndinni. 

 

 
Mynd 28.  Samsettur gangur  

Gangur sem hefur skotið sér inn í dasítgúlinn í syrpa 3.3.  Brúni hlutinn er basalt, síðan er svart gler 

sem er snöggkæld líparítbráð í súra hluta gangsins (mynd KS).   
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Innskotseitlarnir á svæðinu eru misstórir og ekki hægt að segja að þeir hafi ákveðna 

stefnu nema í þeim fáu tilvikum sem þau eru ílöng eða jaðarinn markar stefnu.  Hins 

vegar eru innskotin bundin við afmörkuð svæði.  Við Svarthamar er mjög ákveðin 

strikstefna meðfram innskotinu vestanverðu, N20-25°A, sem er nánast sú sama og 

stefna öskjubrotsins sem liggur þarna fast vestan við.  Í Hvammshöfða er strikstefna 

innskotsins N80°A og halli 65°til norðurs, niður í fjörðinn.  Suðurmörk öskjunnar eru 

helst talin vera við innskotið sjálft eða skammt sunnan við.  Hálshólainnskotið er 

nokkuð frá öskjubrotinu eins og það kemur fram á ströndinni, stefna þess er N300°A 

(N60°V) og hallar því um 60° til norðausturs.  Sá halli stefnir innskotinu í átt að 

Hvammsvík sem talin er vera nærri öskju rimanum. 

 

3.3.3 Höggun 

3.3.3.1 Sprungur og misgengi 

 

Á loftmyndum kemur í ljós ákveðin NA-stefna í stöllum og línum í landslaginu.  Í 

felti kemur í ljós að þessi ákveðna stefna er í flestum tilfellum misgengisstallar.  

Misgengin sýna mismikla hreyfingu, allt frá 1 m og upp úr; litlu misgengin eru 

yfirleitt fyllt með leir og eru sprunguveggirnir með útfellingaskán. Stærri misgengin 

eru víðari og í þeim misgengisbreksía.  Misgengin hafa myndast í spennusviði, þar 

sem minnsti kraftur er í láréttum fleti og myndar því togbrot.  Við togið hrynja 

bergbrot og mulningur sem og finna efni í sprunguna.  Þannig samanstendur 

misgengisbreksía af stórum og smáum steinum sem eru misvel rúnnaðir og límast 

saman með fínna efni, silti og leir.  Siltið er oftast gul- og grænleitt en einnig oft 

rauðleitt. 



 

 

52 

 

 
Mynd 29.  Stefna misgengja á rannsóknarsvæðinu 
 

Misgengi og sprungur á rannsóknarsvæðinu fylgja oft sömu stefnu og gangarnir. 

Stefna þeirra er N0°-60°A, sem virðist vera ríkjandi stefna þeirra.  Þannig hafa 

gangar troðið sér inn í sprungur og meðfram misgengjum.  Frá Hálsnesi og inn með 

Reynivallahálsi stefna misgengin norðaustur með fall bæði til austurs og vesturs.  

Fylgja má misgengjunum vel í efri hluta hálsins en ekki niður á ströndina nema í 

nokkrum tilfellum og þá í stórum færslum.  Á mynd 31 má sjá dæmi um misgengi í 

fjörusniði þar sem það sést í einu jarðlagi.  Í brotinu hefur þó orðið nokkurt tog 

samfara færslunni og breksía fyllir brotsárið.  

Í Þúfufjalli er mjög erfitt að sjá beinar færslur á misgengjum vegna þess hversu 

lélegar opnur eru.  Niðri við ströndina kemur fram fjöldi sprungna og einnig 

misgengi en flest þeirra lítil.  Stefna sprungna og misgengja neðan við Ferstiklu sýnir 

meiri dreifingu en gangarnir. 
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Mynd 30.  Sprungur sem koma aðallega fram í fjörunni á rannsóknarsvæðinu 

 

Sprungur hafa mismunandi stefnu eftir svæðum (Mynd 30).  Sprungur í fjörusniðum 

hafa NA-SV stefnu eins og misgengin en einnig N-S og NV-SA.  Við Ferstiklu sýna 

þær ákveðna N-S stefnu en annars er hún nokkuð dreifð.  Á Hálsnesi  og austur fyrir 

Hvammsvík kemur fyrir áberandi NV-SA stefna en einnig N-S og NA-SV.  Í 

Brekkukambi er NA-SV stefna sprungna mest áberandi og nánast hin sama og stefna 

misgengjanna þar.  Þó koma NNA-SSV og NV-SA stefnur einnig fram. 

Misgengin, gangarnir og sprungurnar sem hafa þessa sterku NA-SV stefnu hafa 

myndast við NV-SA gliðnun.  Í N-S sprungum eru miklar jarðhitaútfellingar, og NV-

SA sprungurnar eru líklega staðbundnar og tengjast spennusviði eldstöðvarinnar en 

súrir og samsettir gangar hafa svipaða stefnu.  
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Mynd 31. Misgengisbreksía  

Breksían er í syrpu 2.3; þykkt hennar um 3,5 m (mynd KS). 

 

3.4 Jarðhitinn 

Jarðhitakerfið í Hvalfirði fylgir NNA-lægri stefnu frá Hvammsvík að Hrafna- og 

Djúpagili norðan fjarðar.  Allt bendir til tengsla við misgengi og ganga á 

svæðinu.  Tvær meginstefnur bergganga eru við norðurströndina, það er N-S og 

N20-30°A.  Stefna misgengja er eilítið austlægari, N30-35°A.  Hitatoppurinn er 

vestan við meint öskjubrot Hvalfjarðareldstöðvarinnar og hitatoppur við 

Hvalstöð töluvert austar en öskjubrotið að austanverðu.  Hitastigullinn lækkar 

bæði til vesturs og austurs frá hitatoppunum en einnig er stigulinn lægri í signu 

spildunni.  Hitatopparnir eru nánast í sömu fjarlægð frá minni öskjunni í vestri 

og austri.  Erfiðara er að sjá brotið sunnan fjarðar hjá Hvammsvík en ætla má að 

öskjubrotið liggi nærri Hvammsvík.  Í norður þrengist tiltölulega fljótt um 

hitatoppinn og sveigist 200° jafnstigulslínan um Þúfufjall en þrengist fljótt eftir 

það.  Óvíst er hvort eða hvernig hinn hái hitastigull tengist sprungum og brotnu 

bergi umhverfis öskjubrotið.  Misgengi koma fyrir sem gætu átt þátt í auknu 

flæði vatns við hitatoppinn sem og gangar sem skotist hafa innan öskjunnar (frá 

kvikuhólfi) út í rima hennar.  Stefna ganga og halli þeirra sýna svipaða stefnu og 

halli sprungna (5-15 cm víðar og holufylltar).  
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N-S sprungur, fylltar seólítum, sýna mestu ummerki jarðhita og er 

jarðhitafrávikið sem liggur þvert yfir fjörðinn í slíku sprungukerfi.   

 
Mynd 32. Hitafrávikið  

Myndin sýnir hitafrávik sem liggur yfir Hvalfjörð frá Hvammsvík að Hrafna- og Djúpagili við 

norðurströndina.  Teiknaðar eru jafnhitalínur sem sýna hitastigulinn í °C/km.  Hitastigull er hærri en 

350°C/km í miðju hitafráviki.  Annað frávik er einnig inn við hvalstöð þar sem stigullinn er um 

300°C/km. (Mynd fengin hjá Kristjáni Sæmundssyni) 

 

3.5  Setmyndun í Brekkukambi 

Setmyndanir innan eldstöðvarinnar, eða frá þeim tíma þegar virkni hennar var sem 

mest, eru litlar að vöxtum og koma fram sem sandsteinn eða breksía milli 

hraunlaga.  Hin eiginlega setmyndun hefst eftir að askjan snarar jarðlögum og 

sigdæld hefur myndast.  Þannig hafa misgengi með vesturfalli myndað lægð sem 

setsyrpurnar fylla. 

Neðan við dasítmyndunina við Miðsandsá er völubergslag sem hlýtur að teljast til 

jökulbergs, jökulrákir eru undir laginu og í völuberginu eru rispaðir steinar.  

Dasítið er gúll sem myndaðist undir jökli.  Gúllinn myndar landfræðilega hæð sem 

hraunlög runnu upp að austan frá.  Þessi hraunlög koma fram austan við gúlinn en 

ofan við fyrstu hraunlagasyrpuna þar (3.4) kemur völubergslag sem er myndað af 

árframburði (árset).  Innan setsins koma fram rúnnaðar líparítvölur.  Næst renna 
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ólivín-þóleiítsyrpa 3.7.1 og þóleiítsyrpa 3.7.2 í henni eruGauss/Matuyama skilin; 

milli syrpanna er ofurlítið og staðbundið set, líklega árset.  

Megin setsyrpurnar Set 1 og Set 2 hafa myndast í vatni og í frekar rólegu 

umhverfi.  Ekki hefur verið um djúpt vatn að ræða þar sem setið er frekar  gróft, 

þ.e. silt, sandur og þaðan af grófara efni.  Þannig hefur straumvatn runnið yfir 

hraunin og smásaman þétt þau með aurburði sínum, en eins og kemur fram í 

setlýsingunum hefur árset myndast á köflum en yfirleitt eru þetta sandsteinslög, 

framburður úr móbergsfjöllum eða gjalli.  Lagskipting er lítil í setinu og fremur 

einkorna, þannig hefur votlendi og grunnt vatn myndast í smálægð nærri 

eldstöðinni.  Eldvirkni hefur haldið áfram í nágrenninu með basaltsyrpu 5.1 sem 

rennur yfir Set 1 en þá virðist sem setið hafi verið á þurru þegar hraunið rann yfir 

því engin merki er um snöggkælingu á basaltinu, þó setið sé hitabakað. 

Vatn hefur aftur runnið yfir svæðið og Setsyrpa 2 myndast.  Virðist sem stöðuvatn 

hafi myndast nokkuð fljótt því á nokkrum stöðum neðst í Seti 2 er plöntuleifar að 

finna í frekar fínu seti þar sem þær varðveitast.  Túfflögin sem finna má í allri 

syrpunni eru væntanlega loftborin en staðbundið túff íblandað grófara efni er flutt 

með straumvatni.  Áin hefur eflaust breytt farvegi sínum ótal sinnum sem kemur 

fram í mismunandi grófleika setsins. Breytileiki í setinu bendir til þess að umhverfi 

setmyndunar hafi verið óstöðugt.  Þannig hefur eldvirkni verið í fullum gangi fyrir 

austan svæðið og koma hraunlög inn í setsyrpurnar á austanverðu svæðinu en ekki 

í vesturhlutanum.  Hraunlögin bera engin merki snöggkælingar fyrir utan eitt, það 

er kubbabergið (3.1.5.2), en það má rekja töluverða vegalengd norðan verðan Þyril 

og Múlafjalls endann í Reynivallaháls. 

Margt hefur því haft áhrif á setmyndunina, hraun hafa stíflað árfarvegi og myndað 

tímabundin stöðuvötn.  Jöklar hafa rofið skörð og skafið af staflanum og jafnframt 

skilið eftir jökulberg og lægðir í landslaginu.  Móbergið efst í Brekkukambi er 

óvenju flatt og hefur jökull eflaust átt þátt í að skafa ofan af því.  Yngsta setið (set 

3) er milli laga í Brekkukambs-þóleiítinu og er nær örugglega myndað af jökli. 
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4 Umræða 
 

4.1 Eldstöðin 

Áhrifasvæði eldstöðvarinnar nær frá Brekkukambi í norðaustri að Hálshólum í 

suðvestri og að formi til er hún sporöskjulaga.  Gangamor og innskotslög ásamt 

súrum myndunum einkenna hana, en miðja hennar út í firðinum.  Jafnframt benda 

segul- og þyngdarfrávik til hins sama.  Hvalfjarðareldstöðin var fyrst nefnd af 

Kristjáni Sæmundssyni (1967) sem telur hana liggja um 1000-1500 m ofan við 

Skarðsheiðareldstöðina en mislægt undir set- og basaltlögum.  Eldstöðin er frá mið-

plíósen eða um 3,2-2,58 M ára.  Móbergsmyndannir og sýna að á virkniskeiði (0,6 

Ma) eldstöðvarinnar gengu yfir a.m.k. þrjú jökulskeið.  Finna má 

skammsegulmundina Kaena fremst í Hálsnesi og skilin á milli Gauss/Matuyama 

austan við Hvítanes og koma þau einnig fram á Þyrilsnesi.  Rekja má segulskilin um 

Brekkukamb ofanverðan.  Virkni eldstöðvarinnar hefur verið hætt við lok Gauss, 

enda eru setsyrpur og dyngjubasalt, ofan hennar í efri hluta Brekkukambs, frá 

Matuyama. 

 

4.2 Misgengi og berggangar  

Alls voru mældir 360 gangar.  Meginstefna þeirra er á bilinu N-S til N40°A. 

Algengastur halli keiluganga frá er annars vegar 15-40° en hins vegar 45-60°.  Mikil 

meiri hluti þeirra hefur stefnuhalla til austurs og suðausturs.  Keilugangarnir eru 0,4 - 

1,0 m á þykkt og mynda syrpur með ströndinni neðan við Ferstiklu og á Hálsnesi.  

Keilugangarnir hafa að mestu leyti myndast fyrir öskjusig og koma því  sem hefur 

verið nefnt vestur hlíð eldfjallsins í þóleiíthraunlög aðallega.  Á Hálsnesi að 

Hvammsvík er þéttleiki keiluganga mikill og þar er aldursröð ganga hin sama og við 

Ferstiklu.  Ætla má að keilugangarnir hafi komið frá grunnstæðu kvikuhólfi sem 

hefur legið suðaustan við Hrafnabjörg. 

Súrir og samsettir gangar sýna annað mynstur en keilu- og lóðréttir gangar.  Stefna 

þeirra samsettu er dreifðari, þó er NV–SA stefna áberandi.  Súru gangarnir eru að 

jafnaði þykkari, 8 – 15 m.   
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Lóðréttir gangar stefna yfirleitt NA-SV en hafa heldur austlægari stefnu en 

keilugangarnir.  N-S stefna er einnig algeng meðal þeirra neðan Ferstiklu. 

Þykkt þeirra spannar allt frá 1-15 m og þeir eru flestir lóðréttir eða hallar 5-10° frá 

lóðréttu.  Milli Hrafnabjarga og Miðsands er stefna ganga mun dreifðari þó hatti fyrir 

ríkjandi stefnum N-S og N30-45°A. 

Misgengi eru flest normal með fall til austurs eða vesturs.  Hallar þeim iðulega um 

20-30° frá lóðréttu sem kemur heim og saman við athuganir Torslund og 

Guðmundsson (1991).  Á sunnanverðum Reynivallahálsi koma fram um 20 misgengi 

og fellur rúmlega helmingur þeirra til austurs.  

Í Þúfufjalli falla misgengin til austurs og sveigja sum þeirra um Brekkukamb sem 

gæti verið tengt öskjunni.  Frá Þyrli að Efri Reyrhólsgili austan við Brekkukamb falla 

hins vegar öll misgengi til vesturs, þ.e. inn að öskjunni.  Í Þyrli hafa flest misgengi 

fall til vesturs.  Þannig hefur myndast nokkur lægð í landslagið við Miðsand og 

Bjarteyjarsand.  Í lægðinni hafa setlög náð að myndast, sem skýrir setlagaþykktina 

ofan við eldstöðina. 

Snögg skil í berglögum austan í Þúfufjalli eru skýrð sem öskjubrot.  Í öskunni 

snarhallar jarðlögum til suðurs og austurs, ofan við Stapa hjá olíustöð hersins (35-

40°).  Spildur með venjulegum halla koma þar einnig fyrir.  Brattur suðaustlægur 

halli ofan og austan við Miðsand (25°) er staðbundinn en bendir til áframhaldandi 

sigs, e.t.v. seinni öskjumyndunar.  Austurjaðar þess hallafráviks er við Helguhól og 

inn með Þyrli norðvestan megin.  Þessi bratti halli felur í sér mikið sig til suðausturs, 

sem antitetisk misgengi með falli norðvestan megin vega þó að nokkru upp.  Hann 

hefur komið til eftir að basalt- og móbergslög fóru að leggjast utan á eldstöðina.  

Snörunin fól í sér myndun sigdældar, sigspilda þessi mætti túlka sem öskju. Vídd 

hennar væri 5 km.  

 

4.3 Holufyllingar og ummyndun 

Ummyndun er almennt nokkuð mikil í Hvalfirði og mest áberandi í ólivínbasalti 

(dyngjusyrpunum), en minni í þóleiíti.  Grunnmassi bergsins er á mörgum stöðum 

ógreinilegur vegna ummyndunar.  Meðfram ströndinni er allt berg 
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klórít/laumontítummyndað og á afmörkuðum stað finnst epidót og granat sem eru 

ótvírætt merki háhitaummyndunar sem einungis kemur fram í rótum megineldstöðva 

(Walker,  1960, Kristmansdóttir og Tómasson, 1978).  Weisenberger og Selbekk 

(2007) telja út frá dreifingu seólíta við Laxárvog að önnur eldstöð hafi legið þar úti í 

voginum.  Laxárvogur er innan Hvalfjarðareldstöðvarinnar og er hið háa 

ummyndunarstig við voginn tengt ganga- og innskotavikni frá henni.  

Hálshólainnskotinu hallar inn til fjarðarins í átt að Ferstiklu og Hvammsvík.  Hin 

mikla innskota og gangavirkni hefur valdið hitaaukningu innan basaltstaflans og 

hækkað ummyndunarstigið, fram yfir það sem sést utan eldstöðvarinnar. 

Í jarðlagastaflanum í Hvalfirði má greina í seólítum svipaða skiptingu 

lághitaummyndunar og greinst hefur á Teigarhorni við Berufjörð (Neuhoff o.fl., 

1999).  Leirsteindir og kísilútfellingar mynda skán innan á veggjum holrýma og með 

vaxandi fergingu staflans myndast svo seólítar í samræmi við ríkjandi hitastig.  

Nærri eldstöðinni er meiri gangavirkni og brot í staflanum sem veldur seinni tíma 

lekt.  Algengustu sprungufyllingar eru stilbít og skólesít ásamt kabasíti, kalsíti og 

kvarsi.  Jaspis var nokkuð staðbundinn í sprungufyllingum en þá er mikið af honum. 

Fylki seólíta mynda þrjú belti, kabasít/thomsonít efst, síðan mesólít og laumontít sem 

kemur neðst í fjörunni frá Eyrafjalli að Hvammsvík sunnan fjarðar.  Norðan fjarðar 

er ummyndun meiri, neðan við Ferstiklu koma inn epidót og granat sem sýna 

hitatopp í ummynduninni (háhitaummyndun).  Laumontit er að finna víða í Þúfufjalli 

ásamt kísilríkum seólítum og kvarsi.  Hátt stig ummyndunar við Þúfufjall og neðan 

Ferstiklu stafar af keilugangamori sem myndar allt að 50% staflans við ströndina.   

 

4.4 Þróun eldstöðvarinnar 

Þóleiítsyrpunar vestan við eldstöðina, sem eru hluti staflans norðan og norðvestan 

við Hvalfjörð, eru myndaðar í sprungugosum í eldstöðvarkerfi Hvalfjarðareld-

stöðvarinnar. Smám saman varð eldvirknin einangraðri við miðju hennar og 

keilugangavikni hófst út frá kvikuþró neðar í skorpunni.   
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Fyrrgreindar þóleiítsyrpur mynda efri hluta Akrafjalls og hafa aldursgreiningar ofan 

og neðan við tvistinn (diamictite) ofarlega í fjallinu gefið aldurinn 3.12 ± 0.23 M ár 

(undir) en 2.87 ± 0.23 M ár (Geirsdóttir, 1990). 

Miðað við segultímatalið kemur fram hjá Leó Kristjánssyni o.fl. (1985) að 

segulmundin ofarlega í Akrafjalli sé Mammoth, og Kenea neðst í Eyrarfjalli.  Þannig 

ætti öfugt segulmagnaða bergið á Hálsnesi að endurspegla Kaena-segulmundina á 

Gauss.  Innar í firðinum koma svo Gauss/Matuyama mörkin austan við Hvítanes þar 

sem þau ganga í sjó.  Gauss/Matuyama mörkin má rekja yfir í Þyrilsnesið og um 

Brekkukamb.  Ágúst Guðmundsson (1976) telur að Mammoth-segulmundin komi 

fram ofarlega í Glámu og má finna hana í Kúhallardal rétt við Álftarskarð.  Miðað 

við þessa túlkun spannar meginvirkni Hvalfjarðareldstöðvarinnar tímann frá 

Mammoth að mörkum Gauss/Matuyama (3,2 – 2,6 M ár), eða um 600 þús ár.  

Með jöklun koma inn móbergseiningar sem mynda landfræðilegar hæðir.  Innan 

móbergseininganna eru túff, breksíur og bólstrabergslög.  Síðan renna þunnlögótt 

þóleiíthraun, andesít og líparítlög sem hafa mismikla dreifingu.  Yfirleitt eru 

líparítlögin mjög staðbundin vegna seigju sinnar en einnig mynda 

móbergseiningarnar einskonar skjöld umhverfis öskjubrotið.  Súr gos, innskots- og 

gangavirkni valda þrýstilækkun í kvikuhólfinu þannig verður sig í öskjunni.  Innan 

hennar hefur svo innskotsvirkni haldið áfram með tilheyrandi dólerít- og 

gabbróinnskotum sem mynduðust innan öskjunnar og meðfram öskjurimanum.  

Líparítgúllinn á Miðsandi er nokkuð stór og hvílir á jökulbergi.  Líparítið í námu 1 

og 2 er á sama stað í staflanum en þó ólíkt.  Breksíulagið neðarlega í Helguhól er 

eflaust útjaðar gúlsins í námu 1.   

Gúllinn við Miðsandsá kemur fram á um 120 m dýpi í borholu ofan við Hvalstöðina 

(KS munlegar heimildir).  Í þeirri borholu eru efst hraunlögin við Bláskeggsá.  Í þeim 

er flikrubergslag sem sést í klifinu vestan við Bláskeggsá, þar fyrir neðan koma 

hraunlög niður á 120 m.  Fyrir neðan gúlinn á 300 m dýpi taka við hraunlög ásamt 

ummynduðu móbergi.  Á 350 m dýpi kemur þykk, súr móbergsmyndun sem nær 

niður á rúma 500 m.  Flikrubergslagið niðri við ströndina og samskonar lag í 

Hálsnesi sem kemur fyrir á litlum kafla eru á svipuðum stað í staflanum og gætu þau 

verið sama lagið.  Eftir öskjusigið hafa basalt- og andesíthrauanlög runnið upp að 

Miðsandár gúlnum og loks kaffært hann.  Smám saman hafa basaltlög fyllt upp í 
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lægðina, upp að hinni landfræðilegu hæð sem gúllinn og eldstöðin höfðu byggt upp.  

Síðustu súru hraun í eldstöðinni eru líparíthraunin í Reynivallahálsi.  Þau runnu með 

skömmu millibili sem og flikrubergslag sem leggst að þeim.  

Eftir að dró úr eldvirkni hófst skeið setmyndunar er setlög lögðust yfir svæðið.  Setin 

eru þykkust í lægð sem er í Mósyllum og upp af Miðsandsdal og má því ætla að 

sigdæld öskjunnar hafi náð allt að Gljúfurá.  Setlagasyrpurnar sem og hin 

bratthallandi hraunlög vestan við gúlinn í Miðsandsdal skýra stærra öskjubrot en það 

sem kemur vestan við Stapa að Hrafnabjörgum.  Stóra öskjubrotið hefur legið vestan 

við Þyril um Brekkukamb og niður með Álftaskarði (austan við Þúfufjall).  

Suðurhluti öskjunnar sést ekki en innskotin í Hvammsvík eru líklega tengd brotinu 

sunnanverðu.   

 

4.5  Takmarkanir og frekari rannsóknir 

Helstu takmarkanir í þessari rannsókn beinast að greiningu bergtegunda og 

ummyndunarsteinda.  Greiningar með XRD og aðalefnagreining á bergi gætu stutt 

betur við greiningu í felti.   

Áframhaldandi kortlagning á svæðinu vestan- og norðanverðu að Skarðsheiði sem og 

frá Þyrli austur að Hvalfelli myndi sýna heilstætt kort af svæðinu með tengingu við 

Borgarfjörð og hið virka gosbelti austar. 
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5 Viðauki 

5.1 Gangar 

Gangar á rannsóknarsvæðinu, í töflunni kemur fram GPS-hnit af flestum göngum. 

Stefna ganganna frá N til 90°A og N til 270°V það er hálfhringur frá V270°-N360°-

A90°.   Halli þeirra frá lóðréttu 90° og stefnu halli.  Þykkt ganga er mæld í metrum.  

Gangar merktir gulu eru súrir og samsettir gangar. 

 

Hálsnes norður fyrir Hvammsvík 

GPS-punktur Stefna frá N° Halli° Stefnu halli Þykkt 

10 25 90 
 

1,5 

11 0 90 
 

1,2 

12 60 5 Vestlægur <1 

13 20 12 Vestlægur 2 

14 50 82 Austlægur 3,3 

x 33 82 Austlægur <1 

15 70 90 
 

<1 

20 20 87 Austlægur 0,4 

21 55 86 Suðlægur 
 

25 10 87 Austlægur 0,6 

26 0 87 Austlægur <1 

27 25 80 Austlægur <1 

x 30 85 Austlægur <1 

28 5 84 Vestlægur 3 

29 35 90 
 

2 

32 15 55 Austlægur >5 

33 97 70 Suðlægur 1 

34 87 87 Suðlægur 1,5 

42 15 50 Austlægur 1 

44 340 88 Austlægur <1 

45 30 68 Austlægur 0,5 

46 30 56 Vestlægur 2,5 

47 65 75 Austlægur 1 

49 31 85 Austlægur 1 

50 332 75 Austlægur >1 

52 255 90 
 

<1 

x 50 72 Austlægur 0,5 

53 20 60 Austlægur 0,5 

x 15 60 Austlægur 0,3 

x 25 57 Austlægur 0,4 

55 22 62 Austlægur 0,5 
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56 20 77 Austlægur 0,6 

57 20 88 Austlægur 0,6 

58 20 50 Austlægur 0,4 

59 25 85 Austlægur 0,8 

60 40 70 Austlægur 1 

61 50 65 Austlægur 1 

62 50 60 Austlægur 1,5 

x 23 53 Austlægur 1 

64 35 60 Austlægur 1 

65 40 60 Austlægur 0,5 

66 38 75 Austlægur 0,4 

x 30 70 Austlægur 0,4 

67 0 2 Austlægur 
 

68 35 35 Austlægur 0,3 

69 30 60 Austlægur 1,4 

x 0 45 Austlægur 1 

70 10 65 Austlægur 0,4 

x 5 30 Austlægur 0,2 

71 50 75 Austlægur 2 

72 23 55 Austlægur 0,6 

x 45 40 Austlægur 0,2 

x 45 85 Suðlægur 1 

73 35 70 Austlægur 0,5 

74 0 55 Vestlægur 7 

77 340 70 Austlægur 0,5 

78 15 45 Austlægur 0,3 

79 30 70 Austlægur 1 

x 33 74 Austlægur 0,3 

x 20 45 Austlægur 1 

80 55 88 Austlægur 1,5 

x 80 90 
 

1 

81 50 55 Austlægur 1 

82 42 48 Austlægur 12 

x 30 70 Austlægur   

83 15 38 Austlægur 1,5 

ca 30 95 72 Suðlægur 2 

206 26 90 
 

0,7 

  335     4 

207 10     6 

  10     8 

209 343 77 Austlægur 2,5 

 
340 55 Vestlægur 1 

 
30 ~ ~ 0,5 

210 13 83 Vestlægur 3,5 

85 24 58 Austlægur 1 



 

 

70 

 

 
355 49 Austlægur 1 

86 25 60 Austlægur 1 

87 340 ~ ~ <1 

88 332 88 Austlægur 0,7 

 
13 90 

 
0,5 

89 42 58 Austlægur 1 

92 20 85 Austlægur 1 

94 16 88 Austlægur 2 

 
25 25 Austlægur 1,5 

95 298 87 norðurs ?   

96 298 78 Suðlægur ? 1 

  320 60 norðaustur 1 

97 358 90 
 

1 

101 18 80 Vestlægur 2,3 

108 10 85 Vestlægur 0,5 

 
4 75 Vestlægur 0,5 

 
8 38 Austlægur 0,7 

 
10 80 Vestlægur 1 

109 350 89 Vestlægur 1,5 

131 31 79 Vestlægur 1 

690 25 47 Vestlægur 1 

691 35 85 Vestlægur 1,2 

692 0 67 Austlægur 0,8 

 
25 88 Austlægur 0,3 

695 10 76 Austlægur 0,4 

696 15 65 Austlægur 0,6 

701 76 67 suðaustur 0,5 

703 358 62 Vestlægur 0,8 

704 28 90 
 

1 

705 30 85 Austlægur 1 

706 295 67 suðlægur 1 

 

Reynivallaháls að Brynjudal 

GPS-punktur Stefna frá N° Halli° Stefnu halli Þykkt 

236 54 85 vestlægur 1,5 

212 58 20 suðaustlægur 1 

213 51 85 vestlægur 2,5 

214 32 75 vestlægur 1 

131 22 58 vestlægur 2,5 

-131 31 79 vestlægur 
 

-134 18 90 
 

3 

134 26 70 norðvestlægur 2 

135 62 89 norðlægur 2,5 

136 25 88 vestlægur 1,5 



 

 

71 

 

137 17 60 vestlægur 2 

 
12 82 vestlægur 1,5 

 
12 86 vestlægur 1 

 
22 80 vestlægur 2 

142 25 82 vestlægur 5 

138 22 67 norðvestlægur 2 

 
10 80 vestlægur 2,2 

 
29 80 vestlægur 1 

g01 32 60 vestlægur 2 

g02 8 80 vestlægur 1,5 

g03 35 
  

0,3 

g04 20 89 vestlægur 6,5 

g05 16 70 austlægur 4 

g06 8 88 vestlægur 1 

g07 340 30 austlægur 0,4 

 
44 89 vestlægur 0,5 

g08 16 80 vestlægur 1,5 

145 28 90 
 

1 

147 18 89 vestlægur 1,5 

148 60 30 suðaustlægur 1,5 

150 328 70 norðvestlægur 0,5 

 
337 70 norðvestlægur 0,5 

 
350 70 norðlægur 0,8 

 
348 

 
norðlægur 1 

151 78 76 norðvestlægur 10 

152 24 84 norðvestlægur 0,8 

 
18 82 norðaustlægur 1 

153 32 56 norðvestlægur 1,8 

 
30 89 vestlægur 1 

156 21 72 norðvestlægur 2,5 

560 31 62 norðvestlægur 2,5 

590 30 44 austlægur 1 

591 305 50 suðvestlægur 1,5 

 
14 41 austlægur 1 

 
15 53 austlægur 2 

 

 

Saurbær að Hrafnabjörgum 

GPS-punktur Stefna frá N° Halli° Stefnu halli Þykkt  

111 10 36 austlægur 1 

 

12 30 austlægur 1 

112 15 60 vestlægur 2 

 

10 22 austlægur 6 

 

10 28 austlægur 1 



 

 

72 

 

113 30 45 austlægur 4-5. 

114 20 18 austlægur 1,5 

 

5 89 austlægur 1,5 

115 25 90 

 

2 

 

13 80 austlægur 1,5 

117 40 28 austlægur 2 

118 30 35 austlægur 1 

 

0 89 austlægur <1 

119 26 85 vestlægur <1  

 

18 30 austlægur 1 

120 12 82 austlægur 6 

 

10 89 vestlægur 2 

121 38 88 vestlægur 1,5 

122 350 85 vestlægur 2,5 

 

18 87 vestlægur 1 

 

27 32 austlægur 1 

 

40 80 vestlægur 1,2 

 

38 65 vestlægur 1 

123 22 75 austlægur 1,5 

 

30 89 vestlægur 1 

 

30 89 austlægur 0,8 

124 30 20 austlægur 1,8 

10m frá 124 35 89 vestlægur 12 

 

32 89 vestlægur 15 

126 0 63 austlægur 2,2 

127 24 90 

 

3 

195 0 65 vestlægur 1 

196 16 70 austlægur 0,5 

10m vestar 19 89 vestlægur 2 

18m vestar 21 48 austlægur 1 

21m vestar 3 76 austlægur 1,5 

197 10 55 austlægur 1,5 

5m, vest 358 70 austlægur 1 

8m, vest 355 71 austlægur 2,5 

10m vestar 30 85 austlægur 1 

 

20 52 austlægur 0,5 

198 46 67 austlægur 3 

 

34 65 austlægur 1 

199 328 48 austlægur 1 

 

10 69 vestlægur 3 



 

 

73 

 

 

33 70 vestlægur 1 

 

337 89 austlægur 1,8 

200 30 52 austlægur 1 

201 13 85 austlægur 1 

 

92 80 norðurlægur 1,5 

20m aust. 25 90 

 

2 

25m aust. 5 85 austlægur 1,5 

202 0 89 vestlægur 2 

 

24 90 

 

3 

 

24 89 vestlægur 1 

 

26 89 vestlægur 0,5 

 

30 89 vestlægur 0,7 

203 50 74 austlægur 0,8 

215 12 0 

 

0,7 

 

358 66 vestlægur 20-30 

215 2 30 austlægur 1 

  355 15 austlægur 19 

216 10 86 vestlægur 2 

217 49 ~ ~ 3 

218 20 88 austlægur ~ 

 

23 80 austlægur 4 

 

350 58 austlægur 1 

 

20 32 austlægur 2 

 

5 88 vestlægur 3 

219 25 89 austlægur ~50 

220 27 44 austlægur 8 

221 15 90 

 

1 

 

355 58 austlægur ~15 

225 6 88 austlægur 1 

227 350 76 vestlægur 7 

 

323 38 austlægur 0,5 

 

327 52 vestlægur 1,5 

 

325 66 vestlægur 1 

 

326 80 vestlægur 1 

228 17 80 austlægur 1,5 

229 2 75 austlægur 0,5 

 

340 80 austlægur 5 

231 354 63 austlægur 1 

232 267 40 austlægur 1 

 

311 38 austlægur ~ 
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233 324 35 austlægur 3 

 

260 15 austlægur 0,5 

 

312 16 austlægur 1 

 

300 16 austlægur 1,5 

234 338 16 austlægur 2,5 

 

310 80 suðvestur 1 

 

320 80 suðvestur 1 

248 320 75 suðvestur 1 

 

300 18 suðaustur 

 249 321 27 norðaustlægur 0,5 

 

340 38 norðaustlægur 1 

 

330 32 norðaustlægur 1 

 

320 25 norðaustlægur 1 

 

10 80 austlægur 1 

 

5 40 austlægur 1 

487 7 27 austlægur 0,5 

490 49 72 suðaustur 3 

 

40 70 suðaustur 1 

 

38 77 suðaustur 1 

492 34 88 suðaustur 1 

493 50 89 suðaustur ~ 

 

11 58 austlægur ~ 

 

28 88 austlægur 1 

495 76 50 suðaustur 0,5 

 

30 50 austlægur 0,3 

496 282 43 suður 0,5 

497 355 88 austlægur ~ 

498 54 90 

 

~ 

499 19 54 vestlægur 1 

 

4 54 vestlægur 1 

500 324 23 norðaustlægur 0,8 

501 50 30 suðaustur 1,2 

502 41 52 suðaustur 1 

 

39 70 vestlægur 1 

503 15 50 austlægur 0,8 

504 44 56 suðaustur 1 

505 45 90 

 

2 

665 0 65 austlægur 0,8 

668 290 45 suður 1,5 

673 30 75 austlægur 1 
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Brekkukambur-Miðsandur 

GPS-punktur Stefna frá N° Halli° Stefnu halli Þykkt  

3 35 40 norðvestur 1 

4 65 50 norðvestur 2 

10 65 75 suðaustur 0,5 

11 80 75 norðvestur 2 

610 51 54 norðvestur 6,5 

 

25 90 ~ ~ 

612 50 90 ~ <1 

618 80 43 norðvestur 2 

 

90 90 ~ <1 

 

30 50 vestur 0,4 

 

355 45 austur <1 

 

60 55 austur 0,4 

 

325 65 suðvestur 0,3 

 

50 75 suðaustur 0,3 

 

40 80 suðaustur 1,2 

 

40 80 suðaustur 0,6 

 

65 75 suðaustur 0,1 

 

56 70 suðaustur 0,8 

 

70 75 norðvestur <1 

 

20 60 suðvestur 0,3 

 

20 60 suðvestur 0,7 

 

45 80 suðaustur 0,4 

 

20 65 suðaustur 0,3 

 

40 60 suðvestur 0,2 

 

40 60 suðvestur 0,2 

 

40 60 suðvestur 0,1 

 

40 60 suðvestur 1 

 

10 55 suðaustur 1 

 

20 35 suðaustur 0,5 

 

20 35 suðaustur 0,8 

 

20 35 suðaustur 0,9 

 

20 35 suðaustur 1,2 

 

60 90 ~ 1,5 

 

35 60 norðvestur 2 

 

40 50 norðvestur 2,5 

 

0 60 austur 1 

 

15 60 austur 0,9 

 

0 80 austur 1,2 

 

0 80 austur 1,1 

 

45 60 norðvestur 0,2 

 

35 65 norðvestur 0,6 

 

20 60 norðvestur 0,5 

 

80 90 ~ 0,4 
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237 248 43 suðlægur 10 

238 297 34 suðlægur 6 

239 33 40 norðvestur 0,4 

242 10 50 vestlægur 1 

243 0 28 vestlægur 1 

 

52 90 

 

0,8 

244 10 75 vestlægur 1 

246 34 

 

vestlægur 0,5 

542 325 90 

 

15 

545 295 80 suðaustlægur <1 

15 305 80 suðvestlægur 3 

677 5 45 austur 

 

 

47 90 

 

<1 

 

10 40 austur <1 

679 15 73 austur 3 

680 309 62 norðaustur 2 

 

35 50 norðaustur <1 

681 352 65 austur <1 

684 25 42 austur <1 

 

20 35 austur >1 

 

20 35 austur >1 

685 9 58 austur <1 

 

8 45 austur <1 

 

5 50 austur <1 

 

10 48 austur <1 
 

5.2 Misgengi og sprungur 

Sprungur og misgengi, aðallega í fjörusniði. Stefna sprungna og misgengja 

er frá N til 90°A og N til 270°V það er hálfhringur frá V270°-N360°-A90°.  

Sprungur 

Hálsnes Reynivallaháls Ferstikla Brekkukambur 

Stefna N° 
 

Stefna N° Stefna N° 

45 
 

0 34 

0 
 

0 35 

40 
 

5 20 

60 
 

10 52 

322 
 

60 45 

325 
 

345 38 

27 
 

340 50 

320 
 

20 40 

330 
 

300 10 

20 
 

340 47 

20 
 

40 10 

340 
 

10 328 

65 
 

38 310 

45 
 

340 20 



 

 

77 

 

55 
 

38 20 

60 
 

350 285 

337 
 

8 320 

40 
 

0 330 

340 
 

18 50 

358 
 

30 35 

318 
 

30 60 

28 
 

322 50 

32 
 

0 30 

72 
 

2 50 

340 
 

5 335 

36 
 

345 30 

47 
 

350 
 25 

 
332 

 0 
 

15 
 0 

 
300 

 10 
 

324 
 358 

 
311 

 35 
 

300 
 70 

 
27 

 23 
 

50 
 

  
80 

  

 

 

Misgengi 

Hálsnes Reynivallaháls Ferstikla Brekkukambur 

Stefna N° Stefna N° Stefna N° Stefna N° 

90 20 73 70 

355 10 50 50 

15 45 320 15 

55 50 5 65 

50 62 10 60 

340 17 15 45 

0 64 350 55 

10 57 10 45 

18 32 30 35 

13 45 20 40 

20 22 0 45 

82 23 0 50 

8 45 355 47 

5 47 10 30 

350 18 15 35 

75 25 
 

43 

 
47 

  

 
65 

  

 
55 
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5.3 Röntgengreining (XRD) ummyndunarsteinda 

Sýnin voru möluð og sett á kvars-plötu og greind með Bruker AXS D8 Focus X-ray 

diffractometer með Cu lampa á 40 kV og 40 mA. Geislarauf við lampa er 1°, við 

nema 1° og rauf næst nema er 0,2 mm.  
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