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Ágrip  
Farið var í þetta rannsóknarverkefni með það að markmiði að athuga hvort það væri 
mislægi í jarðlagastaflanum Virkisvík, sem er í suðurströnd Vopnafjarðar á Austurlandi, og 
ef svo væri hver væri þá aldur þess. Jarðlög í Virkisvík voru bandmæld og þeim lýst og 
sýni voru tekin til frekari skoðunar. Þá voru mældar nákvæmar staðsetningar við snið og 
bergganga. Upplýsingar sem fengust úti í náttúrunni voru skráðar í tölvu og snið teiknuð 
upp. Notaðar voru fyrri heimildir til þess að byggja upp heildstæða jarðfræðilega sögu 
svæðisins og fá betri mynd af jarðmyndunum í Virkisvík. Aldursákvarðanir úr fyrri 
heimildum voru notaðar til að finna út mögulegan aldur mislægisins. Setlögin í Virksivík, 
og goshléið sem þau tákna, staðfesta að aldursmunur er ofan og neðan flatarins þar sem 
talið var að væri mislægi og virðist það þar með staðfest. Aldur mislægisins var ekki hægt 
að finna út nákvæmlega en með hjálp eldri aldursgreininga má áætla að það sé um 14,5-15 
milljóna ára.  

Abstract 
The objective of this research was to confirm if there is an unconformity in the 
stratigraphic formations of Virkisvík, which is on the south coast of Vopnafjörður in E-
Iceland, and if so what is the age of it. The strata in Virkisvík was tape measured, they 
described and samples were taken to be further examined. GPS points were measured by 
the profiles and dikes. Information that was gathered was logged on a computer and 
profiles drawn. Older source material was used to build up a continuous geological history 
of the area and to get a better picture of the formations in Virkisvík. Age determinations 
from older sources were used to obtain the possible age of the unconformity. The 
sedimentary formations in Virkisvík, and the break in volcanic activity that they represent, 
confirm an age difference between the formations beneath and above the plane that was 
thought to be an unconformity and this seems to confirm it‘s existance. The age of the 
unconformity could not be accurately determined but with the help of older age 
determinations it can be assumed that it is around 14,5-15 million years. 
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1 Inngangur 
Elsta þekkta berg ofansjávar á Íslandi er á Vestfjörðum og Austfjörðum. Það er 15-16 
milljóna ára og því frá míósentíma á tertíer. Tertíertímabilið hófst fyrir 65 milljónum ára 
en lauk fyrir 1,8 milljónum ára. Jarðlagastaflinn frá tertíer er myndaður úr 
hraunlagasyrpum með stöku setlögum á milli (Friðgeir Grímsson og Leifur A. Símonarson 
2008). Slík setlög, í þykkari kantinum, hafa löngum verið viðfangsefni rannsókna, enda 
finnast oft í þeim gróður- eða dýraleifar sem geta gefið töluverðar upplýsingar um loftslag 
á þeim tíma sem setið settist. Í Vopnafirði og Hofsárdal inn af Vopnafirði á Austfjörðum 
eru tvenn slík allþykk setlög. Annað er í Virkisvík í sunnanverðum firðinum en hitt er í 
Bustarfelli í Hofsárdal. Í dag er þekkt að neðan setlaganna í Bustarfelli er mislægi (Jux 
1960, Leifur A. Símonarson 1990). Tilgangur þessarar rannsóknar er að finna út hvort að 
neðan setlaganna í Virkisvík sé einnig mislægi og þá athuga hvort að þessi tvenn mislægi 
séu af sama aldri. 

Vonast var til þess að hægt væri að svara þessum spurningum ef jarðlögin í Virkisvík væru 
kortlögð. Því var haldið til Vopnafjarðar í ágústmánuði ársins 2009 og nokkur jarðlagasnið 
mæld. Jarðlög voru bandmæld frá botni til topps, þeim lýst og sýnum, sem tekin voru, 
einnig lýst. GPS punktar voru mældir við botn og topp sniðanna og við önnur markverð 
fyrirbæri, s.s. bergganga. Upplýsingar voru svo yfirfærðar í tölvu og unnið úr þeim þar. 
Fyrri heimildir voru notaðar til að setja saman samfellda jarðfræðilega sögu svæðisins og 
til að finna mögulegan aldur hugsanlegs mislægis í Virkisvík. 
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2 Fyrri rannsóknir 
Heimildir um jarðfræði Vopnafjarðar eru af heldur skornum skammti. Líklega má rekja 
það til þess að fjörðurinn er fjarri erli höfuðborgarinnar og úr alfaraleið, rúmlega 50 km frá 
þjóðvegi 1. Þrátt fyrir þetta er jarðfræði Vopnafjarðar alls ekki óspennandi. 

Ein elsta heimild um jarðfræði Vopnafjarðar er í riti E. Roberts frá 1840, en hann ritaði um 
steinafræði og jarðfræði í ritröð sem gefin var út að loknum leiðöngrum P. Gaimards til 
Íslands og Grænlands. Í þessu riti er meðal annars lýst jarðlagasniði sem að öllum líkindum 
var skoðað í Virkisvík og sérstaklega er þar getið um allþykk surtarbrandslög neðst í 
sniðinu. 

Sartorius von Walterhausen ferðaðist um Ísland 6 árum seinna, eða árið 1846. Afrakstur 
þessa ferðalags var m.a. jarðlagasnið frá Vindfelli í Vopnafirði og einnig lýsing og 
kortlagning á basalt- og surtarbrandsmyndununm í Vopnafirði. 

Þorvaldur Thoroddsen, náttúrufræðingur, ferðaðist einnig um Ísland, enda heillaður af 
náttúru landsins. Í þessum ferðalögum lýsti hann flestu því sem fyrir augun bar og þá 
sérstaklega jarðfræðinni. Þessar upplýsingar má finna í ritunum Ferðabók og Lýsing 
Íslands sem gefin voru út í fjórum bindum rétt eftir aldamótin 1900. Í þessum ritum má 
finna frekar almennar jarðfræðilegar lýsingar úr Vopnafirði, að undanskildum 
basaltlögunum milli Vopnafjarðar og Héraðsflóa. 

Á meðan Þorvaldur Thoroddsen var á ferðalögum um Ísland kom út rit eftir C.W. Schmidt 
(1885) þar sem hann skrifaði um líparítinnskot og -set og brotaberg í sunnanverðum 
Vopnafirði. Upplýsingar hans voru þó að mestu bergfræðilegar enda gerði mikill bratti og 
vatnsrennsli honum erfitt fyrir að skoða bergmyndanirnar betur og varð hann því að treysta 
á bergsýni. Schmidt sagði einnig frá steingerðum viðarleifum í líparítseti í Böðvarsdal og 
taldi þær vera frá plíósen. Þá safnaði Schmidt, ásamt Þjóðverjanum K. Kheilack, 
plöntuleifum úr seti í nágrenni við Vindfell, sem P. Windisch (1886) skoðaði og greindi 
seinna meir. 

Árið 1959 kom út grein eftir H. D. Pflug þar sem hann skrifaði um rannsóknir sínar á 
surtarbrandi í nágrenni Bustarfells. Í surtarbrandinum fann hann mikið magn af 
frjókornum, einkum barrtrjáa og túlkaði hann það svo að brandurinn væri myndaður nálægt 
mörkum plíósen og pleistósen.  

Ári seinna kom út allöng grein eftir Þjóðverjann U. Jux og fjallaði hún um jarðfræði 
Vopnafjarðar. Þar sagði hann frá kortlagningu sinni í Vopnafirði, en hann varð fyrstur til 
þess að kortleggja svæðið umhverfis fjörðinn nákvæmlega. Skoðaði hann flæðibasölt frá 
tertíer og skipti þeim í þrennt; eldri basaltsyrpu, Vindfellslög og yngri basaltsyrpu. Voru 
surtarbrandslög innan Vindfellslaganna aldursgreind og niðurstöðurnar voru þær að 
Vindfellslögin væru frá plíósen. Einnig skoðaði hann líparítinnskot og basaltganga í 
basaltsyrpunum og taldi þau vera frá því fyrir síðustu jöklun. 



3 

Árið 1978 kom út yfirgripsmikið rit um jarðlagafræði og flóru á síðari hluta nýlífsaldar á 
Íslandi og voru höfundar M.A. Akhmetiev, G.M. Bratseva, R.E. Giterman, L.V. Golubeva 
og A.I. Moiseyeva. Þar veltu þau fyrir sér Vindfellslögunum og komust að þeirri 
niðurstöðu að setlög í Bustarfelli væru yngri en Vindfellslögin, en ekki af sama aldri eins 
og Jux taldi þau vera. Því til stuðnings voru birtar frjógreiningar úr Vindfellslögunum sem 
samsvöruðu frjógreiningum úr surtarbrandslögum í nágrenni Bakkafjarðar og einnig frá 
setlagamyndun sem þau kenndu við Húsavík og Hreðavatn, en ekki surtarbrandslögum frá 
Bustarfelli. Þá var gerð aldursgreining á andesíti frá Húsavíkur-Hreðavatns mynduninni 
sem gaf 12±2 milljón ár. Þau áætluðu að Vindfellslögin væru eldri en svo, enda neðar í 
staflanum. Nýrri rannsóknir gefa hins vegar til kynna að þau gætu verið enn eldri. 

Þá reit Leifur A. Símonarson greinakorn (1990), um beinafund af hjartardýri í setlögum 
milli hraunlaga í ofanverðu Bustarfelli, en Grétar Jónsson frá Einarsstöðum í Hofsárdal 
fann þessi bein í Þuríðarárgili. Myndun þessi er talin vera 3-3,5 milljón ára gömul. 

Nýjasta heimildin er frá árinu 1993, en það ár varði Kristján Geirsson doktorsritgerð sína. 
Þar fjallaði hann einkum um megineldstöðina í Fagradal, milli Vopnafjarðar og Héraðsflóa 
og lagði áherslu á bergfræðilegu einkenni hennar. 
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3 Yfirlit yfir jarðfræði svæðisins 
Í þessum kafla verður gerð tilraun til þess að rekja jarðsögu og jarðfræði Vopnafjarðar á 
eins aðgengilegan hátt og unnt er. 

Jarðfræði Vopnafjarðar má rekja til Kolbeinseyjarhryggjar, sem nú liggur norður af 
Tröllaskaga og til Spar brotabeltisins í 290 km fjarlægð (Björn Harðarson o.fl. 2008). Þær 
staðreyndir að flestum hraunlögum hallar í átt að eldstöð sem er í Fagradal í Vopnafirði 
(sjá mynd 3.1) og að hún varð virk fyrir 15-14,5 milljónum ára veldur því að ómögulegt er 
að staðsetja hana á Eystra rekbeltinu, sem nú gengur frá Vatnajökli og norður til 
Öxarfjarðar, eldstöðin er einfaldlega of gömul til þess miðað við rekhraða. Staðsetja verður 
hana því lengra í burtu og því er Kolbeinseyjarhryggur líklegri staður. Því er talið að elstu 
jarðlög hafi myndast í nágrenni suðurhluta hryggjarins fyrir 15 milljónum ára og í 
tengslum við Fagradalseldstöðina. Þetta gerir eldstöðina að aldursforseta eldfjalla á 
Austurlandi. (Kristján Geirsson 1993). 

Elstu þekktu jarðlög á Vopnafjarðarsvæðinu eru rétt segulmögnuð þóleiíthraun með 
millibasaltseinkennum. Það gefur til kynna að þau megi rekja til megineldstöðvar á 
rekhrygg og því eru hraunin talin tengd Fagradalseldstöðinni. Þessi hraun má rekja frá 
Virkisvík og til botns vesturhlíða Smjörfjalla og mynda þau Kolbeinstanga (sjá rétt 
segulmögnuð hraun neðan Virkisvíkurflikrubergsins á mynd 3.1) (Kristján Geirsson 1993). 

Ofan á þessum hraunlögum liggja setlög. Þessi setlög, Vindfellslögin í Virkisvík, gefa til 
kynna að Fagradalseldstöðin hafi legið í dvala og lag af flikrubergi (sjá 
Virkisvíkurflikrubergið á mynd 3.1) sem liggur ofan á setlögunum er merki þess að 
eldstöðin hafi vaknað úr dvala með sprengigosi, enda er flikurberg afurð gjóskuflóða sem 
verða í tengslum við sprengigos (Sigurður Þórarinsson 1969). Þetta lag er í vestur- og 
austurhlíðum Smjörfjalla, í hlíðum Krossavíkurfjalla, Vindfellsfjalls, Búrs og í Kollumúla. 
Það er þó þykkast í Virkisvík. (Kristján Geirsson 1993). 

Sprengigosið sem myndaði Virkisvíkurflikrubergið hefur valdið því að eldstöðin féll 
saman og myndaði öskju (sjá mynd 3.1), 5 km í þvermál. Innan öskjunnar hefur 
sprengieldvirknin fyllt hana af grófkorna brotabergi, sambræddu gjóskubergi og súru og 
ísúru bergi en hlíðar hennar eru úr þóleiíti. (Kristján Geirsson 1993). 

Næst eldstöðinni hefur eldvirkni úr Fagradalseldstöðinni, skömmu eftir sprengigosið, 
myndað súr og ísúr hraun og liggja þau ofan á flikruberginu en eftir því sem fjær dregur 
verða ofanáliggjandi hraun basískari. Þessi hraun eru rétt segulmögnuð (sjá rétt 
segulmögnuð hraun ofan Virkisvíkurflikrubergsins á mynd 3.1) og enda með setlagi sem 
hefur sest til við segulskipti, því að hraunlög fyrir ofan eru öfugt segulmögnuð (sjá öfugt 
segulmögnuð hraun á mynd 3.1). (Kristján Geirsson 1993). 

Fyrir 14-14,5 milljónum ára urðu fyrrnefnd segulskipti. Notast var við útreiknaðan 
hraunupphleðsluhraða og aldursgreind sýni úr jarðlögum ofan við segulskiptin til að finna 
út aldur segulskiptanna. Dasít, rétt ofan við segulskiptin í Ufs á Hellisheiði, var 
aldursgreint og reyndist vera 13,5-14,4 milljóna ára. Dasítið náði upp á yfirborð í gegnum 
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fornar sprungur eldstöðvarinnar eftir að hún hafði legið í dvala um nokkurn tíma og eru 
seinustu afurðir Fagradalseldstöðvarinnar áður en líftíma hennar lauk. Þá grófst hún undir 
yngri hraun sem runnu í tengslum við aðrar eldstöðvar, sem nú hafa verið rofnar í burtu. 
(Kristján Geirsson 1993). 

Basalt um 160 m ofan við segulskiptin (sjá öfugt segulmögnuð hraun á mynd 3.1), í 
Krossavíkurfjöllum, var aldursgreint 12,4-13,6 milljóna ára og við topp fjallanna var 
basaltið (sjá öfugt segulmögnuð hraun á mynd 3.1) aldursgreint 10-12 milljóna ára 
(Cotman 1979). Hér hefur því upphleðslan verið tiltölulega stöðug sem réttlætir 
aldursáætlunina á segulskiptunum (Kristján Geirsson 1993).  

Í vesturhlíðum Smjörfjalla eru innskot úr súru bergi (sjá rhýólítinnskot á mynd 3.1) sem 
tengjast hinni fornu Brunnármegineldstöð. Innskotin hafa valdið því að hraunlögunum 
hefur verið lyft upp og þeim hallar frá þeim. Þar sem þessi hraunlög runnu fyrir 10-
13,6milljónum árum síðan má ætla að Brunnármegineldstöðin sé yngri. Hún er þó eldri en 
9 milljóna ára gömul af því að um það leyti var mikið um jarðhnik í Eystra gosbeltinu sem 
olli því að tveir sprungusveimar mynduðust á svæðinu, annar í Hofsárdal, og sker hann 
innskotin, og hinn í Böðvarsdal (sjá sprungusveima á mynd 3.1). Mikill fjöldi basalt 
bergganga í Hofsárdal og Böðvarsdal tengjast þessum sprungussveimum (Kristján 
Geirsson 1993). 

Þar sem jarðlögum í Vopnafirði hallar um 10° til vesturs má áætla að berg komi fram neðar 
vestarlega í staflanaum. Kristján Sæmundsson (1977, 1980) taldi jarðlögin innar í 
Hofsárdal vera 10-12 milljóna ára gömul, jafngömul og basaltlögin í toppi 
Krossavíkurfjalla (sjá öfugt segulmögnuð hraun á mynd 3.1), og miðað við hallann er það 
alls ekki ólíklegt. 

Mynd 3.1: Jarðfræðikort af jarðlögum í nágrenni Fagradalseldstöðvarinnar. Hæðabil er 200 m. (Kristján
Geirsson 1993). 
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Ofan þessa blágrýtisstafla, neðarlega í Bustarfelli, eru blágrýtislög sem hallar um 2° í 
vestsuðvestur. Þessi hallamismunur gefur til kynna að hér sé mislægi og rétt ofan þess eru 
setlög með surtarbrandi. Kristján Sæmundsson o.fl. (munnl. uppl. 1989) aldursgreindu 
nokkur sýni og fengu út að elstu lögin ofan við mislægið eru 3-3,5 milljóna ára gömul. 
Toppur Bustarfells samanstendur síðan af eldri grágrýtismynduninni, en hún er yngri en 3 
milljón ára gömul. 

Berggrunnur Vopnafjarðar er hér og þar hulinn jökulruðningi frá síðasta jökulskeiði og 
einungis hluti af Fagradalseldstöðinni hefur ekki orðið fyrir jökulrofi (Kristján Geirsson 
1993). Jökulruðning má t.d. sjá í Böðvarsdal, þar sem hann liggur ofan á þóleiítbergklöpp 
sem opnast út í fjöru. 
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4 Aðferðir 

4.1 Tæki og tól 

Þó svo að hægt sé að komast ansi langt með því að notast við augu, blað og skriffæri úti í 
náttúrunni, er heldur betra að vera með fleiri tæki en svo. 

Fengið var að láni hjá jarðfræðiskor forláta málband með bandlengd upp á 30 m og var það 
notað til mælinga á þykkt jarðlaga. Þá voru notaðir tveir Silva áttavitar með hallamælum, 
annar fenginn að láni hjá jarðvísindadeild, til að mæla bandstefnu, bandhalla og stefnu 
bergganga og misgengja. Einnig var fengið að láni hjá deildinni Garmin Geko 210 GPS 
tæki og það notað til að mæla GPS punkta við botn og topp sniðanna sem og við 
bergganga. Besti vinur jarðfræðingsins, hamarinn, var notaður til að berja í jarðlög til að fá 
betri sýn á innri eiginleika og einnig til sýnatöku. Þá var Canon Ixus 60 digital myndavél 
notuð til að taka myndir af sniðunum, einstökum jarðlögum og öðru markverðu sem tengist 
rannsókninni. 

4.2 Framkvæmd 

Fyrsta skrefið í rannsókninni var að skoða aðstæður og því var farið vestan megin frá ofan  
í Virkisvík, en megintilgangur rannsóknarinnar var að kortleggja jarðlög í víkinni og 
staðsetja mislægið í tertíeru jarðlögunum í neðanverðum Vopnafirði. Því var farið 
fótgangandi yfir þá hluta víkurinnar sem voru færir. Stórstreymt var og rigning og því var 
ófært í austurhluta Virkisvíkur, og einnig í miðhluta hennar (snið III, mælt af Akhmetiev 
o.fl. 1978). Tvö snið voru mæld í gili milli austurhlutans og miðhlutans (snið I og II). Við 
bandmælingar (sjá viðauka B) var notast við málband og áttavita, á þann hátt að annar 
einstaklingurinn stóð við neðri lagmót jarðlags og hinn stóð við efri lagmótin og héldu 
einstaklingarnir málbandinu strekktu á milli sín og þá var lesið af. Síðan var bandstefna 
mæld samsíða sjónlínu í augnhæð. Hallinn var þá mældur með sama móti, nema hvað 
áttavitinn var stilltur á austur-vestur og hallinn lesinn af í speglinum. Jarðlögum var lýst 
nákvæmlega og sýni tekin (sjá viðauka A). Mældur var GPS-punktur við botn og topp 
sniðanna, bergganga og misgengi (sjá viðauka C). Allar skriflegar upplýsingar sem fengust 
í náttúrunni voru skráðar í bók. Jarðlög austan megin við snið I voru einnig skoðuð að 
hluta og sýni tekin þar. Þar sem kortlagt hafði verið að hluta til í misgengi þá var stefna 
misgengisins mæld. Snið var einnig mælt í vestasta hluta Virkisvíkur (snið IV), með sama 
hætti og tvö fyrri sniðin. Var það gert með sama hætti og þegar fyrrnefnd snið voru mæld. 
Snið voru teiknuð upp í 4D og Canvas og við gerð tímalínu var notast við Canvas. 
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Mynd 5.1: Snið I af jarðlögum í Virkisvík. Botn neðsta
lagsins í sniðinu (merkt 0 m) er í tæplega 1 m hæð yfir
sjávarmáli. 

5 Setlögin í Virkisvík 

5.1 Lýsingar setlaga 

Mæld voru þrjú snið í Virkisvík og áttu þau öll það sameiginlegt að innihalda tiltölulega 
þykk setlög, svokölluð Vindfellslög, sem vakið hafa áhuga lengi vel. Ofan og neðan þeirra 
eru þykk þóleiíthraunlög. Setlögunum, sem mæld voru, er hægt að skipta í einingar, enda 
vel lagskipt. Hér á eftir fer nákvæmari lýsing á setlögunum. 

Snið I (GPS: 65°N 44,962‘, 14°V 
39,046‘) (sjá mynd 5.1, 5.2 og 5.3) 
(sjá viðauka A) var mælt í gili sem er 
að miklu leyti hulið skriðu. Sniðið 
hefst á nokkuð dæmigerðu 
þóleiíthrauni (sjá mynd 5.1, 5.2, 5.3 og 
5.4), þar sem neðri lagmót eru grafin. 
Hraunið er nokkuð dökkt og ákaflega 
blöðrótt. Í smásjá sést glampa á 
brúnleitar og grænleitar steindir. 
Mögulega er hér um ólivín að ræða og 
þá að bergið sé ólivínþóleiít. 
Blöðrumagn styður þá hugmynd en 
veðrunarform, sem er kantað, mælir á 
móti því. 

Ofan á þessu hrauni liggur þykkt 
leirsteinslag (sjá mynd 5.1, 5.2 og 
5.3). Leirsteinn sem myndast á landi 
tengist oft ummyndun. Hiti í jörð sem 
stafaði af Fagradalseldstöðinni, sem 
enn var virk þegar setið myndaðist, 
hefur mögulega ummyndað setið í 
leirstein. Annar möguleiki er sá að 
hitaáhrif frá misgengi, sem er í gilinu, 
hafi ummyndað setlögin. Þessu lagi 
má skipta niður í einingar eftir lit, græna einingu, rauðar, dökkbrúnar og ljósar. Einingarnar 
eiga það sameiginlegt að vera allar morknar, díla- og holufyllingasnauðar og glerjaðar. 
Setlagasyrpan hefst með grænni einingu, sem virðist síður morkin en hinar einingarnar og 
inniheldur mikið af smábrotum, allt frá undir 1 mm í þvermál og upp í 7 cm. Smábrotin eru 
ljós, grá og rauð á lit. Innri lagskipting er engin. Þá innihalda ljósu einingarnar, sem 
iðulega eru þunnar, einnig mikið af smábrotum; dökkum og rauðum. Smábrotin eru í 
smærri kantinum eða undir 2 mm í þvermál. Rauðu og dökkbrúnu einingarnar eru snauðar 
smábrotum og dökkbrúnu einingarnar virðast þéttari í sér en hinar. Kornastærð setlaganna 
er fín. Neðri og efri lagmót eru skörp og lögunum hallar til austurs. Snið I er hulið 
skriðuefni að hluta og því er einvörðungu hægt að geta sér til um hvað hvað fyllir upp í þá 
eyðu. Þar sem snið I var mælt í miðju misgengi má áætla að ummyndað þóleiít (sjá mynd 
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5.2 og lag XX á mynd 5.3) sem liggur 
skáhalt austan megin við setlögin fylli 
upp í þessa eyðu, enda stefnir það í þá 
átt áður en það hverfur undir skriðuna. 

Ofan þessara jarðlaga tekur við annað 
setlag (sjá mynd 5.1 og 5.3), þó mun 
þynnra en fyrra setlag og þéttara í sér. 
Hér er um siltstein að ræða en annars er 
ásýnd frekar lík fyrra setlagi. Einnig má 
skipta því í einingar eftir lit en hér eru 
þó eingöngu þrjár einingar; græn, ljós 
og rauð. Einingarnar eiga það 
sameiginlegt að vera morknar og 
blöðru-, díla- og holufyllingasnauðar. 
Þetta setlag liggur lárétt austan við 
sniðið en misgengisferli hafa valdið því 
að það tekur krappa beygju upp á við og 
hverfur í skriðuna. 

Þá liggur þóleiíthraunlag (sjá 
mynd 5.1 og 5.3) ofan á 
siltsteinslaginu. Hraunlagið er 
sums staðar myndarlega 
stórstuðlað við neðri lagmót. 
Lagið er þétt í sér og blöðrur eru 
afskaplega fáar þar til komið er 
að efri lagmótum, þá aukast þær 
skyndilega í 20%. Bergið er 
kantað, veðrunarkápa er grá á lit 
og brotlitur dökkgrár. Engir dílar 
eru sjáanlegir og holufyllingar 
eru af skornum skammti. Mun 
þynnra þóleiíthraunlag (sjá mynd 
5.1 og 5.3) liggur ofan á fyrra 
hraunlagi. Hraunlögin eru mjög 
svipuð, en þó er straumflögun 
sjáanleg í handsýni úr efra 
hraunlaginu, stuðlar eru 
óreglulegir og stöku 
plagíóklasdíll er farinn að birtast.  

Snið II (GPS: 65°N 44,952‘, 14°V 39,056‘) (sjá mynd 5.4 og 5.5) (sjá viðauka A) var mælt 
vestan til í sama gili og snið I. Sniðið hefst á tveimur siltsteinslögum (sjá mynd 5.4 og 5.5) 
sem bæði eru dulkornótt. Neðra lagið hefur dökkgráa og rauðleita veðrunarkápu og 
dökkgráan brotlit með keim af rauðleitum málmgljáa. Siltsteinninn veðrast ávalt og 
morknar niður þegar hamrað er í hann. Lagið er díla- og blöðrusnautt en stöku holufyllingu 
má koma auga á í smásjá, þá líklegast klórófeít og einnig gulleita kristalla. Siltsteinninn er 
dulkornóttur og eðlisléttur en þó þéttur í sér. Efri lagmót eru rauðleit og þunn (ca. 4 cm). 
Efra siltsteinslagið hefur dökkgráa, grænleita og sums staðar rauðleita veðrunarkápu en 

Mynd 5.3: Yfirlitsteikning af svæðinu þar sem snið I var mælt.

Mynd 5.2: Á þessari mynd má sjá þóleiíthraunlagið sem
mælt var við botn sniðs I (neðarlega til hægri). Ofan á því
liggja Vindfellslögin (hægra megin við skala). Ummyndað 
þóleiíthraunlag (lag XX) er mögulega í eyðunni í sniði I
(vinstra megin við skala). Þóleiíthraunlag efst til hægri er 
lag 3 í sniði II. Skali: Haraldur Þorvaldsson, 1.71 m.
Mynd: Marín Ósk Hafnadóttir, ágúst 2009. 
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dökkgráan brotlit. Þá er veðrunarform kantað, öfugt 
við neðra siltsteinslagið. Lagið er blöðru-, díla- og 
holufyllingasnautt. Það er hálfmorkið og veðrast í 
litlar plötur en eftir því sem ofar dregur verður það 
þéttara og plöturnar verða stærri. Í smásjá sést mikið 
af ljósum kristöllum, allt að 5 mm í þvermál, og 
einnig má sjá stöku dökkan kristal. Þar sem þetta er 
set þá eru þessir kristallar líklegast veðraðir úr 
hrauni. Neðri lagmót eru grágrænleit á lit og um 26 
cm þykk og í þeim er mikið af steinvölum.  

Ofan á þessum siltsteinslögum liggur allþykkt 
þóleiíthraunlag (sjá mynd 5.4 og 5.5). Einhverra 
misgengisáhrifa gætir í hraunlaginu, það verður 
lausara í sér eftir því sem ofar dregur og virðist þar 
straumflögótt. Litur veðrunarkápu er einnig 
markverður, en kápan er græn og verður brún ofar. 
Hraunlagið er óreglulega stuðlað við neðri lagmót. 

Ofan á þóleiíthraunlaginu liggur berg 
sem virðist vera brotaberg (sjá mynd 
5.5). Það hefur dökka veðrunarkápu 
með örlitlum rauðum keim og 
brotlitur er einnig dökkgrár. 
Veðrunarformið er ávalt og bergið er 
mjög blöðrótt. Þá er stuðlun og 
straumflögun engin sem og dílar. 
Seladónít er í handsýnum ásamt 
kaolín leir og einnig hvítir og 
dökkgulir kristallar. Mikið er um 
framandsteina í berginu en 
gunnmassi er dulkornóttur. 

Snið III (sjá mynd 5.6) var mælt 
vestan við gilið þar sem fyrri snið 
voru mæld. Það voru Akhmetiev o.fl. 
(1978) sem gerðu yfirlitsmynd af 
hluta Virkisvíkur og var sniðið teiknað upp eftir þeirri mynd. Setlagasyrpan hefst með 
siltsteinslagi, 2,5 m þykku sem hvílir ofan á basaltlagi. Þá taka við fjögur sandsteinslög og 
inniheldur það þriðja leirjárnsteinsbollur. Ofan á þessu liggja síðan þrjú flikrubergslög. Öll 
þessi setlög eru aðskilin með surtarbrandslögum, sem verða þykkari eftir því sem ofar 
dregur en þó aldrei þykkari en 25 cm. Efsta flikrubergslagið og hið þykka basalthraunlag 
sem liggur ofan þess eru einnig aðskilin með surtarbrandslagi. 

Mynd 5.5: Snið II af jarðlögum í Virkisvík. Botn neðsta lagsins
í sniðinu (merkt 0 m) er í tæplega 6 m hæð yfir sjávarmáli. 

Mynd 5.4: Fremst á myndinni er hraunlagið
sem er  í botni sniðs I. Snið II var mælt
austan fossins sem sést að hluta á myndinni.
Þóleiíthraunlagið (efst í klettunum sem
fossinn fellur fram af) er lag 3 í sniði II.
Lagið neðan þess er í raun tvö svipuð
siltsteinslög, lög 1 og 2 í sniði II. Mynd:
Marín Ósk Hafnadóttir, ágúst 2009. 



11 

Akhmetiev o.fl. (1978) 
gerðu frjógreiningar á 
setlögunum úr sniði III í 
Virkisvík. Sýnin sem þau 
notuðu til greininganna 
voru tekin vestan við snið 
I og II og austan við snið 
IV.  Frjósýni sem tekið 
var neðarlega í sniðinu 
(sýni 54/4, sjá mynd 5.6 
og töflu 5.1) inniheldur 
aðallega frjó af barrtrjám, 
sem gefur þá til kynna að 
jarðvegur hefur verið 
frekar þurr og súr (Leifur 
A. Símonarson munnl. 
uppl. 2009). Frjókorn 
barrtrjáa ferðast yfirleitt 
ekki yfir langan veg og 
því má reikna með að 
skógurinn hafi vaxið á 
staðnum (Leifur A. 
Símonarson munnl. uppl. 
2009). Sýni var tekið ofar 
(sýni 54/3, sjá mynd 5.6 
og töflu 5.1), í 
sandsteinslagi með 
nokkuð af 
leirjárnsteinsbollum. Þær 
eru úr vötnuðum járnsamböndum og myndast í tengslum við mýrlendi (Friedrich 1968)  og 
sú staðreynd að í sýninu hefur hlutur lauftrjáa aukist styður enn frekar að raki í jarðvegi 
hafi verið nokkur enda þurfa lauftré meiri raka en barrtré. Sýni var tekið úr 
surtarbrandslagi enn ofar (sýni 54/1, sjá mynd 5.6 og töflu 5.1) og þar má sjá að hlutur allra 
frjókorna hefur minnkað verulega, en frjókorn af furuætt eru þó enn ríkjandi. Frjótalning 
þessi er dæmigerð fyrir setlög úr staflanum frá tertíer (Akhmetiev o.fl. 1978). 

       Tafla 5.1: Frjógreiningar Akhmetiev o.fl. (1987).  
       Sjá á mynd 5.5 sem sýnir hvar sýni voru tekin. 

Númer sýnis 54/4 54/3 54/1 

Pinaceae (furuætt) 180 158 43 

Abies (þinur) 15  1 

Picea (greni) 37 8 4 

Pinus (fura) 15   

Larix (lerki) 2   

Taxodiaceae (fenjatré)   1 

Mynd 5.6: Snið III af jarðlögum í Virkisvík, mælt af Akhmetiev o.fl. (1978).
Botn neðsta lagsins er örfáum metrum yfir sjávarmáli. 
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Mynd 5.7: Snið IV af jarðlögum í Virkisvík. Botn neðsta lagsins
í sniðinu (merkt 0 m ) er í 3 m hæð yfir sjávarmáli. 

Salix (víðir)    

Juglandaceae (valhnota)  18  

Alnus (elrir)  167  

Alnaster (elrir)  3 6 

Betula (birki)  33  

Ulmaceae (álmur)  92  

Rosaceae (rósaætt)  1 2 

Aquatic grass (grös)    

Cruciferae (krossblómaætt)  1  

Polypodiacea (tófugrasaætt) 43 57 23 

Osmunda (burkni)  1 1 

Lycopodium (jafnaætt)  5  

 

Snið IV (GPS: 65°N 44,991‘, 14°V 
39,849‘) (sjá mynd 5.7 og 5.8) (sjá 
viðauka A) var mælt vestast í 
Virkisvík, nokkuð fjarri fyrri 
sniðum. Svipar því þó mjög til 
sniðs I. Sniðið hefst á 
þóleiíthraunlagi (sjá mynd 5.7 og 
5.8), dökkgráu, köntuðu og 
dulkornóttu. Hvorki straumflögun 
né reglulega stuðla er að sjá. 
Blöðrur eru algengar og bergið er 
stakdílótt. Holufyllingar eru af 
skornum skammti en þó virðist vera 
í laginu kalsít, thomsonít, klórófeít 
og garronít. 
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Ofan á þessu þóleiíthraunlagi 
er þykkt setlag úr leirsteini (sjá 
mynd 5.7 og 5.8). Þessu setlagi 
má skipta niður í einingar eftir 
lit; græna einingu, rauðar 
einingar, dökkbrúnar og ljósar, 
og eiga allar einingarnar það 
sameiginlegt að vera morknar, 
díla-, blöðru- og 
holufyllingansnauðar, 
dulkornóttar og glerjaðar. 
Fyrsta einingin er nokkuð 
þykkari en hinar og er græn á 
lit, bæði veðrunarkápa og 
brotlitur. Þessi eining 
inniheldur alls kyns smábrot 
sem og stærri brot. Engin innri 
lagskipting er sjáanleg. Rauðu 
einingarnar virðast þéttari í sér 
en græna einingin og innihalda engin smábrot. Í dökkbrúnu einingunum eru engin smábrot 
að finna og þær einingar eru þéttari í sér en hinar. Ljósu einingarnar innihalda smábrot sem 
eigi eru stærri en 2 mm í þvermál. Smábrotin eru yfirleitt rauð og dökk. 

Við setlaginu tekur gjóskulag (sjá 
mynd 5.7, 5.8 og 5.9). Í laginu er 
surtarbrandslinsa. Veðrunarkápa 
lagsins er gulleit og jafnvel græn en 
brotlitur er grágrænn. Veðrunarform 
er kantað en ávalt ofar og virðist þar 
straumflögótt. Líklegast stafar það af 
því að beggja vegna eru 
misgengisfletir sem líklegast hafa 
hnoðað til set og surtarbrand. Blöðrur, 
dílar og holufyllingar eru engar. Þetta 
gjóskulag er þéttara í sér en 
leirsteinninn neðan þess og eðlislétt. 
Sums staðar má sjá litlar steinvölur og 
í handsýni má sjá að gler er algengt, 
bæði hvítt og svart. Grunnmassi 
lagsins er dulkornóttur. Mögulega er 
hér um flikruberg að ræða. 

Ofan á gjóskulaginu liggur leirsteinslag (sjá mynd 5.7 og 5.8), ívið þynnra en 
leirsteinslagið neðar í sniðinu og einsleitara. Veðrunarkápa er rauð og grá með gljáa og 
brotlitur er dökkgrár. Lagið er morkið, líkt og fyrra leirsteinslag. Blöðrur, dílar og 
holufyllingar eru engar, en í handsýni glampar á kristalla. Þar sem um set er að ræða hafa 
fyrrnefndir kristallar líklegast veðrast úr nærliggjandi hrauni. Efri lagmót eru bökuð rauð. 

Massíft þóleiíthraunlag (sjá mynd 5.7 og 5.8) liggur ofan á leirsteinslaginu. Hraunlagið er 
reglulega stórstuðlað á neðri lagmótum. Veðrunarkápa er brún en brotlitur dökkgrár. 

Mynd 5.8: Snið IV var mælt í gilinu framarlega á myndinni. Sniðið 
hefst á þóleiítlagi (neðst í gilinu), ofan á því liggur leirsteinslag, þá
tekur við gjóskulag, ofan á því liggur annað leirsteinslag og efst er
massíft þóleiítlag, stuðlað á neðri lagmótum. Mynd: Marín Ósk 
Hafnadóttir, ágúst 2009. 

Mynd 5.9: Gjóskulagið í sniði IV. Surtarbrandslinsa er
hægra megin við litla fossinn á myndinni. Mynd: Marín Ósk
Hafnadóttir, ágúst 2009. 
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Straumflögun og dílar eru engir og holufyllingar afar takmarkaðar enda er bergið mjög þétt 
í sér. Þó er bergið nokkuð blöðrótt en þó ekki við neðri lagmót. Bergið er fínkornótt.  

 

5.2 Mislægi 

James Hutton, oft nefndur faðir 
jarðfræðinnar, varð fyrstur til 
þess að lýsa mislægjum 
ítarlega, á 18. öld. Aðrir höfðu 
þó tekið eftir fyrirbærinu og 
lýst því en skilgreining Hutton 
er almennt viðurkennd í dag. 
Hún er sú að mislægi er flötur í 
jarðlagastafla þar sem engin 
upphleðsla hefur átt sér stað, 
t.d. vegna rofs. Hallamismunur 
milli jarðlaga ofan og neðan 
mislægis er algengt einkenni 
sem og setlög ofan þeirra. Hér á 
landi hefur sú kenning sprottið 
upp að þykkari setlög í 
jarðlagastaflanum frá tertíer 
tengist mislægjum og hafi 
myndast í tengslum við 
gosbeltastökk (Haukur 
Jóhannesson, persónul. uppl. 

Mynd 5.10: Loftmynd af Virkisvík og nærliggjandi svæði. Snið eru merkt inn á. Hlutföll eru 1:10.000.
Hæðabil er 20m. (Kort tekið af kortavef já.is þann 11. janúar 2010, Samsýn sér um kortagerð fyrir já.is). 

Mynd 5.11: Kort af Vestfjörðum sem sýnir legu setlagamyndana á
tertíer. Stefna þeirra er ekki ósvipuð stefnu gosbeltisins um þvert
landið. (Frá Friðgeiri Grímssyni o.fl. 2007). 
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2009). Þessu til stuðnings eru þær staðreyndir, að setlög víða á Íslandi hafa svipaða stefnu 
þegar er litið er til legu þeirra; NA-SV stefnu (sjá mynd 5.10) og þessi stefna er víða 
samsíða gosbeltunum á Íslandi (sjá mynd 5.11). Þetta er greinilegt á Vestfjörðum (sjá 
mynd 5.10) (Friðgeir Grímsson, Leifur A. Símonarson og Thomas Denk, 2007). 

Setlögunum í Virkisvík svipar til annarra setmyndana sem myndast hafa í tengslum við 
mislægi annars staðar á landinu. Þau eru þykk og ólíkt seti í setdældum Íslands, sem 
aðallega er sjávarset, er setið landrænt rofset sem rekja má til jarðmyndana á svæðinu. 
Einnig er það svo að hallamismunur er algengur fylgifiskur mislægja en hann er þó ekki 
endilega alltaf til staðar og á það við hér. Þar sem tvö af þremur algengum einkennum 
þykkra setlaga í tertíerstaflanum eiga við um Vindfellslögin, má ætla að neðan þeirra sé 
mislægi. 

 

Mynd 5.12: Jarðskorpa Íslands hefur myndast á rekbeltum sem hafa mörg svipaða stefnu, NA-SV.
Setmyndanir sem myndast hafa í tengslum við mislægi hafa yfirleitt þessa stefnu þegar litið er til legu þeirra.
Rekbeltin eru merkt inn á þetta kort. A: Vestfjarðarrekbeltið. B: Snæfellsnes-Húnaflóa rekbeltið. C:
Skagafjarðarrekbeltið. MAR: Mið-Atlantshafshryggurinn. WVZ: Reykjanes-Langjökuls rekbeltið. SISZ:
Suðurlandsbrotabeltið. MVZ: Mið-Ísland gosbeltið. NVZ: Eystara rekbeltið. EVX: Eystara gosbeltið. SVZ:
Snæfellsnesgosbeltið. TFZ: Tjörnes brotabeltið. ÖVZ: Öræfajökulsgosbeltið. Hringurinn táknar áætlaða
staðsetningu möttulstróks. (Frá Birni Harðarsyni o.fl. 2008) 
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6 Aldur setlaga í Virkisvík 
Lengi vel hefur það tíðkast að bera saman setlögin í Bustarfelli og Virkisvík. U. Jux (1960) 
taldi þau vera frá síðari hluta tertíer (plíósen). Kristján Sæmundsson (1977, 1980) taldi 
Vindfellslögin í Virkisvík eldri en setlögin í Bustarfelli, eða 10-12 milljón ára. Akhmetiev 
o.fl. (1987) töldu þau eldri en 12,2 milljón ára gömul, enda neðar í staflanum en 
aldursgreind andesít sem 
gáfu fyrrgreindan aldur. 
Kortlagning Kristjáns 
Geirssonar (1993) sýnir 
að Vindfellslögin eru 
neðar í staflanum en dasít 
sem hefur verið 
aldursgreint 13,4-14,4 
milljón ára, neðar í 
staflanum en segulskipti 
sem talin eru hafa orðið 
fyrir 14-14,5 milljónum 
ára og ofar í staflanum en 
þóleiítlag sem er 15 
milljón ára eða yngra. 
Flikrubergið í Virkisvík, 
en það liggur ofan á 
Vindfellslögunum, 
tengist Fagradals-
eldstöðinni sem varð virk 
fyrir 15-14,5 milljónum 
ára (Kristján Geirsson 
1993). Út frá þessum 
aldursgreiningum er 
óhætt að telja 
Vindfellslögin 14,5-15 
milljón ára gömul, eða 
frá miðbiki míósentíma 
(sjá mynd 6.1). Þar sem 
setlögin í Bustarfelli hafa 
verið aldursgreind 3-3,5 
milljón ára gömul (Leifur 
A. Símonarson 1990) er 
því ljóst að það eru 11-12 
milljón ár sem skilja að Bustarfellslögin og hin fornu setlög í Virkisvík.  

Mynd 6.1: Tímatal sem sýnir helstu tíma nýlífsaldar og aldur nokkurra
setmyndanna á Íslandi. (Mynd tekin af heimasíðu Fjölbrautaskólans við
Ármúla, þann 4. janúar 2010). 
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7 Niðurstöður 
Ýmislegt bendir til þess að í raun sé mislægi í Virkisvík. Sem fyrr segir er einkum þrennt 
sem einkennir mislægi; hallamismunur og aldursmismunur ofan og neðan mislægisflatarins 

og á Íslandi 
myndast nær 
alltaf þykk setlög 
í tengslum við 
mislægi (Haukur 

Jóhannesson 
munnl. uppl. 
2009). Í 
Virkisvík má 
finna tvö 
einkenni af 
þessum þremur. 
Enginn áberandi 
hallamismunur er 
til staðar ofan og 
neðan flatarins, 
en ofan hans eru 
8-15 m þykk 
setlög, svokölluð 

Vindfellslög. 
Þykkt setlaganna 
gefur til kynna að 
vænt goshlé hafi 
ríkt á þeim tíma 
sem setmyndunin 
var og roföflin 
hafa fengið 
nægan tíma til að 

sinna sínu verki. Setlögin eru mynduð úr leirsteini, sem mögulega hefur myndast vegna 
hitaárhifa á jarðlögin, annað hvort frá misgengjum, sem nokkur eru víkinni, eða vegna 
Fagradalseldstöðvarinnar sem nú er kulnuð. Einnig eru þar misþykk lög af siltsteini, 
sandsteini og surtarbrandi. Frjógreiningar úr setlögunum sýna fram á að einkum barrtré 
hafa vaxið á svæðinu til að byrja með en seinna jókst hluti lauftrjáa (Akhmetiev o.fl. 1978) 
áður en Fagradalseldstöðin varð virk á ný og sprengigos myndaði flikrubergið í Virkisvík 
(Kristján Geirsson 1993). Það má því reikna með talsverðum aldursmismun ofan og neðan 
misgengisflatarins þó að upplýsingar um nákvæman aldur skorti. Þó má, með hjálp 
aldursgreininga og aldursályktana sem fyrir eru (Kristján Geirsson 1993, Cotman 1979), 
ætla að mislægið sé 15-14,5 milljóna ára (sjá mynd 7.1). 

Mynd 7.1: Aldursafstaða jarðmyndana í Vopnafirði. 
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Viðauki A 
 

Snið I -Virkisvík 
 
Lag 1:  
 
Veðrunarkápa: Erfitt var að tilgreina lit veðrunarkápu sökum rigningar, en í bleytunni  
   var bergið dökkgrátt. 
Veðrunarform: Kantað veðrunarform. 
Straumflögun: Engin straumflögun. 
Stuðlar:  Engir stuðlar. 
Blöðrur:  Mjög blöðrótt, allt að 30% og blöðrur eru misstórar en allt að 4 cm í  
   þvermál. Stundum skán af rauðleitu efni inni í blöðrum. 
Dílar:   Dílasnautt. 
Holufyllingar: Eitthvað um holufyllingar, staðbundnar 0-5%. Kalsít í blöðrum og  
   einhvers konar set (ljósgrábrúnt). 
Kornastærð: Fínkornótt berg, sé glampa á steindir í smásjá; brúnleitar - grænleitar  
   (ólivín?). 
Brotlitur:  Grár til dökkgrár. 
Annað:  Lagið virðist skiptast í þrjár einingar. Hver eining er smáblöðrótt neðst 
   og síðan hverfa blöðrurnar, þá birtast stórar blöðrur sem minnka síðan og 
   þá hefst næsta eining. 
Berggerð:  Þóleiít. 
 
Lag 2: 
 
Veðrunarkápa: Græna einingin: Græn. 
   Rauðu einingarnar: Rauð og dökk. 
   Dökkbrúnu einingarnar: Grásvört. 
   Ljósgráu einingarnar: Gul. 
Veðrunarform: Virðist vera ávalt á heildina litið en morkar niður í pínulitla kantaða  
   kubba. 
Straumflögun: Engin straumflögun. 
Stuðlar:  Engir stuðlar. 
Blöðrur:  Engar blöðrur. 
Dílar:   Engir dílar. 
Holufyllingar: Engar holufyllingar. 
Kornastærð: Dulkornótt 
Brotlitur:  Græna einingin: Grænn. 
   Rauðu einingarnar: Rauður. 
   Dökkbrúnu einingarnar: Dökkbrúnn. 
   Ljósgráu einingarnar: Ljósgrár. 
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Annað:  Skiptist niður í einingar eftir lit. Græn eining, rauðar einingar,   
   dökkbrúnar einingar og ljósgráar einingar. Allar einingarnar eru   
   glerjaðar. Græna einingin er þykkari en hinar og staðsett neðst í laginu. 
   Engin innri lagskipting er sjáanleg í því. Inniheldur alls kyns smábrot,  
   stærri (7 cm) og smærri sem sjást einungis í smásjá (<2 mm). Brotin eru 
   ljós, grá og rauð á lit. Rauðu einingarnar innihalda engin smábrot og eru 
   þéttari í sér en græna einingin. Dökkbrúnu einingarnar innihalda engin 
   smábrot heldur og eru þéttari í sér en rauðu einingarnar. 
Berggerð:  Leirsteinn. 
 
Lag 3: 
 
Lag 3 er eyða en lag XX, sem liggur upp við lag 2, austan við það, liggur skáhalt upp á við 
og stefnir á eyðuna. 
 
Lag XX: 
 
Veðrunarkápa: Dökkbrúngrá. 
Veðrunarform: Kantað. 
Straumflögun: Engin. 
Stuðlar:  Engir. 
Blöðrur:  Engar. 
Dílar:   Engir. 
Holufyllingar: Stöku hvít holufylling. 
Kornastærð: Fínkornótt. Glittir í hvít korn, undir 1 mm í þvermál. Skán af gulbrúnum 
   kornum sums staðar veðrunarkápu, undir 1 mm í þvermál. Virðast  
   kúbísk. 
Brotlitur:  Dökkgrár. 
Annað:  Virðist sums staðar glerjað. 
Berggerð:  Ummyndað þóleiít. 
 
Lag XY: 
 
Veðrunarkápa: Grágræn og á henni má finna einhvers konar útfellingar. Salt og einhvers 
   konar grænleitan og gulleitan leir. 
Veðrunarform: Kantað. 
Straumflögun: Straumflögun ekki sjáanleg í felti. 
Stuðlar:  Almennt engir, en á einum stað í laginu er falleg stór hringstuðlun. 
Blöðrur:  Engar. 
Dílar:   Engir. 
Holufyllingar: Engar. 
Kornastærð: Mjög fínkornótt en glittir í stöku glæra steind sem er undir 1 mm í  
   þvermál. 
Brotlitur:  Grár. 
Berggerð:  Þóleiít. 
 
Lag 4: 
 
Veðrunarkápa: Græna einingin: Græn. 



23 

   Gulleita einingin: Gul. 
   Rauða einingin: Rauð og dökk. 
Veðrunarform: Virðist vera ávalt á heildina litið en morkar niður í pínulitla kantaða  
   kubba.  
Straumflögun: Engin. 
Stuðlar:  Engir. 
Blöðrur:  Engar. 
Dílar:   Engir. 
Holufyllingar: Engar. 
Kornastærð: Dulkornótt. 
Brotlitur:  Græna einingin: Grænn. 
   Gulleita einingin: Ljósgrár. 
   Rauða einingin: Rautt. 
Annað:  Skiptist niður í einingar eftir lit. Græn eining, gulleit eining og rauð  
   eining. Svipar til lags 2, en er þéttara í sér. 
Berggerð:  Siltsteinn. 
 
Lag 5: 
 
Veðrunarkápa: Grábrún. 
Veðrunarform: Kantað. 
Straumflögun: Straumflögun sést ekki í felti. 
Stuðlar:  Reglulegir og stórir stuðlar við neðri lagmót. 
Blöðrur:  Ákaflega fáar blöðrur (og þá smáar og svart klórófeít inni í þeim) fyrr en 
   við efri lagmót og þá nokkuð mikið, um og yfir 20%. Blöðrur eru ca. 0,5 
   cm í þvermál. 
Dílar:   Engir dílar. 
Holufyllingar: Engar holufyllingar. 
Kornastærð: Fínkornótt. Einstaka steindir sjást í handsýni og eru þær undir 1 mm í  
   þvermál og virðast glærar. Stærri kristallar (samt undir 1 mm í þvermál) 
   og fleiri eru í veðrunarkápu og virðast þeir einnig virðast glærir. 
Brotlitur:  Dökkgrár. 
Annað:  Lagið er nokkuð gróið, gras vex í sillum og mosi. Þétt í sér. 
Berggerð:  Þóleiít. 
 
Lag 6: 
 
Veðrunarkápa: Dökkgrá með smá brúnum keim og einhvers konar leirslikju. 
Veðrunarform: Kantað. 
Straumflögun: Mjög fín straumflögun sést í handsýni, sást ekki í felti. 
Stuðlar:  Óregulega stórstuðlað. 
Blöðrur:  Engar blöðrur. 
Dílar:   Stakur gruggugur (brúnn) plagíóklas díll. 
Holufyllingar: Engar holufyllingar. 
Kornastærð:  Fínkornótt. Kristallar sjást í handsýni og eru þeir undir 1 mm í þvermál 
  og virðast þeir glærir.  
Brotlitur:  Grár. 
Annað:  Svipar mjög til lags 5 en þó eru engir reglulegir stuðlar sjáanlegir og það 
  er mun þynnra. 
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Berggerð: Þóleiít. 
 
Hef verið að kortleggja í miðju misgengi. Það er aðallega tvennt sem bendir til þess; 
jarðlög austan megin í gilinu sveigjast upp á við, brotaberg er ofar í gilinu og hraun vestan 
til í gilinu hafa ekki sömu ásýnd og jarðlögin austan til í gilinu. 
 
Snið II - Virkisvík 
 
Lag 1: 
 
Veðrunarkápa: Dökkgrá og rauðleit. 
Veðrunarform: Veðrast ávalt. 
Straumflögun: Engin straumflögun. 
Stuðlar:  Engir stuðlar. 
Blöðrur:  Engar blöðrur. 
Dílar:   Engir dílar. 
Holufyllingar: Stöku gulleita, mögulega kúbíska, kristalla má sjá í smásjá. Einnig má sjá 
   svartar kúlur, sem eru líklegast klórófeít. 
Kornastærð: Dulkornótt. 
Brotlitur:  Dökkgrár, smá rauðleitur málmgljái. 
Annað:  Morknar niður þegar hamrað er í það. Nokkuð þétt í sér og eðlislétt. Efri 
   lagmót eru rauðleit og þunn (kannski 4 cm). Skrítin för í sýnum, stafa  
   mögulega af misgenginu - þegar fletirnir hafa nuddast saman hefur  
   myndast hiti sem olli þessum förum. Leir á flötunum. 
Berggerð:  Siltsteinn. 
 
Lag 2: 
 
Veðrunarkápa: Dökkgrá, grænleit og sums staðar rauðleit. 
Veðrunarform: Kantað. 
Straumflögun: Engin straumflögun. 
Stuðlar:  Engir stuðlar. 
Blöðrur:  Engar blöðrur. 
Dílar:   Engir dílar. 
Holufyllingar: Engar holufyllingar. 
Kornastærð: Dulkornótt. 
Brotlitur:  Dökkgrár. 
Annað:  Neðri lagmót eru grágrænleit og um 26 cm þykk. Mikið um   
   framandsteina í þeim. Lagmótin eru nokkuð morkin, brotna auðveldlega. 
   Sjálft lagið var líka nokkuð morkið og veðraðist í litlar plötur. Eftir því 
   sem ofar dregur verður lagið þéttara og brotnar í stærri plötur. Mikið af 
   ljósum kristöllum, allt að 5 mm í þvermál. Einnig stöku dökkur kristall. 
   Þar sem þetta er líklegast set (brotnar úr þessu þegar skorið er í það með 
   hníf) þá eru kristallarnir í þessu líklegast veðraðir úr hrauni.  
Berggerð:  Siltsteinn. 
 
Lag 3: 
 
Veðrunarkápa: Ljós við neðri lagmót (ca. 2 cm). Grænleitari ofar og síðar brún. 
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Veðrunarform: Kantað, þó ávalara efst en neðst. 
Straumflögun: Engin straumflögun. 
Stuðlar:  Óreglulega stuðlað við neðri lagmót. 
Blöðrur:  Litlar blöðrur ofarlega í laginu, staðbundnar.  
Dílar:   Engir dílar. 
Holufyllingar: Í smásjá mátti sjá pínulitla kristalla, kúbíska, í einni smáblöðrunni. 
Kornastærð: Fínkornótt, sjá má hárfína ljósa kristalla með berum augum. 
Brotlitur:  Grár. 
Annað:  Verður lausara í sér eftir því sem ofar dregur og virðist þá straumflögótt. 
Berggerð:  Þóleiít. 
 
Lag 4: 
 
Veðrunarkápa: Dökkgrá með smá rauðum keim. 
Veðrunarform: Ávalt. 
Straumflögun: Engin straumflögun. 
Stuðlar:  Engin stuðlun. 
Blöðrur:  Mjög blöðrótt (30%) og blöðrurnar eru allt frá því að vera 1 mm í  
   þvermál og upp í 7 mm. 
Dílar:   Engir dílar. 
Holufyllingar: Í smásjá má sjá hvíta kristalla í blöðrum, dökkgula kristalla og einhvers 
   konar ljósgula skán með dökkum pínulitum kristöllum í (líklegast  
   einhvers konar kaolín leir). Seladónít finnst einnig. 
Kornastærð: Dulkornótt. 
Brotlitur:  Dökkgrár. 
Annað:  Framandsteinar í berginu. Sums staðar svolítið glerjað. 
Berggerð:  Brotaberg. 
 
Snið IV - Virkisvík 
 
Lag 1: 
 
Veðrunarkápa: Grá kápa, oft svartleit. 
Veðrunarform: Kantað. 
Straumflögun: Engin straumflögun. 
Stuðlar:  Engir reglulegir stuðlar. Kannski óreglulega miðlungsstuðlað. 
Blöðrur:  Mikið um blöðrur, ca. 20%, en þó staðbundið. Blöðrumagn skiptist í lög 
   innan lagsins; fyrst smáblöðrótt, síðan stórblöðrótt, síðan smáblöðrótt,  
   þær hverfa og síðan byrjar þetta upp á nýtt. 
Dílar:   Stakdílótt, plagíóklasdílar, allt að 3 mm á lengd. 
Holufyllingar:  Mjög lítið um holufyllingar, staðbundið 0-1%. Í smásjá má sjá að  
  holufyllingar eru farnar að myndast í blöðrum, gulleitir kristallar,  
  kúbískir. Líklegast kalsít. Sums staðar grá skán í blöðrum, líklegast  
  thomsonít á byrjunarstigi. Dökkar steindir má einnig sjá í blöðrum,  
  líklegast klórófeít. Ein dökk kúla, mögulega líka klórófeít. Hvítur  
  kristall fyllir út blöðru, óljóst um hvaða steind er að ræða enda er steindin 
  óhrein en mögulega er um garronít að ræða. Eitt sýnið var yfirfullt af  
  holufyllingum; gulhvítum, minntu á hverasull en í smásjá mátti sjá nálar í 
  þessu. Gæti verið illa farið thomsonít. 
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Kornastærð:  Grunnmassi er dulkornóttur. 
Brotlitur:  Dökkgrár. 
Annað:  Innan lagsins var oft sem það var rauðleitt, ekki voru það lagmót þar sem 
  lagið var eins fyrir ofan og neðan. Kannski einingamót? Lagið var einnig 
  rauðleitt við efri lagmót. 
Berggerð:  Þóleiít. 
 
Lag 2: 
 
Veðrunarkápa:  Græna einingin: Græn. 
   Rauðu einingarnar: Rauð og dökk. 
   Dökkbrúnu einingarnar: Grásvört. 
   Ljósgráu einingarnar: Gul. 
Veðrunarform: Virðist vera ávalt á heildina litið en morkar niður í pínulitla kantaða  
   kubba. 
Straumflögun: Engin straumflögun. 
Stuðlar:  Engir stuðlar. 
Blöðrur:  Engar blöðrur. 
Dílar:   Engir dílar. 
Holufyllingar: Engar holufyllingar. 
Kornastærð: Dulkornótt. 
Brotlitur:  Græna einingin: Grænn. 
   Rauðu einingarnar: Rauður. 
   Dökkbrúnu einingarnar: Dökkbrúnn. 
   Ljósgráu einingarnar: Ljósgrár. 
Annað:  Skiptist niður í einingar eftir lit. Græn eining, rauðar einingar,   
   dökkbrúnar einingar og ljósgráar einingar. Allar einingarnar eru   
   glerjaðar. Græna einingin er þykkari en hinar og staðsett neðst í laginu. 
   Engin innri lagskipting er sjáanleg í því. Inniheldur alls kyns smábrot,  
   stærri og einnig smærri sem sjást einungis í smásjá. Brotin eru ljós, grá 
   og rauð á lit. Rauðu einingarnar innihalda engin smábrot og eru þéttari í 
   sér en græna einingin. Dökkbrúnu einingarnar innihalda engin smábrot 
   heldur og eru þéttari í sér en rauðu einingarnar. 
Berggerð:  Leirsteinn 
 
Lag 3: 
 
Veðrunarkápa: Gulleit og jafnvel græn, en þegar hamrað var í efnið virtist það   
   oft svarleitt. Sums staðar rauðleit kápa. 
Veðrunarform: Kantað við neðri lagmót og ávalt ofar. 
Straumflögun: Virðist vera straumflögótt efst en ástæðan fyrir því er líklegast sú að  
   báðum megin við þetta eru misgengisfletir sem hafa hnoðað þetta til. 
Stuðlar:  Engir stuðlar. 
Blöðrur:  Engar blöðrur. 
Dílar:   Engir dílar. 
Holufyllingar: Engar holufyllingar. 
Kornastærð: Grunnmassi er fínkornóttur. 
Brotlitur:  Grágrænn. 
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Annað:  Þetta lag er þéttara í sér en lag 2. Mikið af smábrotum; hvítu gleri  
   (öskukorn) og svörtu gleri. Sums staðar litlar steinvölur. Eðlislétt. 
Berggerð:  Gjóskulag, loftborið efni (flikruberg?) 
 
Lag 4: 
 
Veðrunarkápa: Rauð og grá með málmgljáa, stundum þegar maður barði í grátt birtist  
   rautt. 
Veðrunarform: Virðist vera ávalt en morknar niður í litla kubba. 
Straumflögun: Engin straumflögun. 
Stuðlar:  Engir stuðlar. 
Blöðrur:  Engar blöðrur. 
Dílar:   Engir dílar. 
Holufyllingar: Engar holufyllingar. 
Kornastærð: Dulkornótt. 
Brotlitur:  Dökkgrár. 
Annað:  Bakað rautt við efri lagmót. Glittir í kristalla í smásjá. Þar sem þetta er 
   set, þá flokkast kristallarnir hvorki undir holufyllingar né díla. Þessir  
   kristallar í þessu hafa líklega veðrast úr einhverju öðru hrauni í   
   nágrenninu. 
Berggerð:  Siltsteinn. 
 
Lag 5: 
 
Veðrunarkápa: Brún. 
Veðrunarform: Kantað. 
Straumflögun: Engin straumflögun. 
Stuðlar:  Reglulega stórstuðlað við neðri lagmót. 
Blöðrur:  Blöðrótt, en þó ekki við neðri lagmót. Teygðar láréttar blöðrur, í mesta 
   lagi 0,7 cm  í þvermál. 
Dílar:   Engir dílar. 
Holufyllingar: Ein holufylling fannst í sprungu. 
Kornastærð: Fínkornótt, sjá má fína ljósa kristalla með berum augum. 
Brotlitur:  Dökkgrár. 
Annað:  Bergið er þétt í sér. 
Berggerð:  Þóleiít. 
 
Berggangar í Virkisvík 
 
Gangur 1: Dökkur að lit, fallega stuðlaður á jöðrum. Stendur út í fjöruna. 
Gangur 2: Misbreiður, fer mjókkandi út í sjó. Grá veðrunarkápa, kantað veðrunarform, 
straumflögun engin, blöðrur engar, holufyllingar engar, stuðlun sums staðar á jöðrum, 
kornastærð er fínkornótt, brotsár er ljósgrátt.  
Gangur 3: Grábrún veðrunarkápa, kantað veðrunarform, straumflögun engin, engar 
blöðrur, stuðlaður á jöðrum, brotsár er dökkgrátt. Handsýni hefur tvær brothliðar, önnur er 
yfirfull af kristöllum (líklegast holufyllingar; ljósir kristallar og gulir) en hin er tóm. 
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Berggangar í Böðvarsdal: 
 
Gangur 4: Grábrún veðrunarkápa, kantað veðrunarform, grátt brotsár. Engir dílar, 
holufyllingar eða straumflögun. Engar blöðrur sjáanlegar. Fínkornótt. Gangurinn er 2,2 m á 
breidd. 
Gangur 5: Stuðlaður á jöðrunum, veðrunarkápa er grábrún og veðrunarform er kantað. 
Fínkornótt, glittir í hvítar steindir. Dökkgrátt brotsár. Blöðrur eru litlar (ca. 0,3 cm í 
þvermál) og um 10%. Straumflögun, dílar og holufyllingar eru engar. Gangurinn er 3,3 m á 
breidd. 
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Viðauki B  
 

Tafla B.1: Bandmælingar jarðlaga í sniðum I, II og IV og bergtegundir. 

Virkisvík Mæling Bandlengd (m) Bandstefna (°) Bandhalli (°) Bergtegund 
Snið I      
Lag 1 1 3,83 184°S 59° Þóleiít 
 2 4,83 135°SA 4°  
Lag 2 1 10,53 186°S 52° Leirsteinn 
Lag 3 
(Eyða) 

1 11 153°S 36°  

 2 10 183°S 26°  
Lag 4 1 12,7 198°S 24° Siltsteinn 
Lag 5 1 14,3 222°SV 16° Þóleiít 
 2 14,71 220°SV 32°  
 3 20,94 204°S 32°  
 4 18 184°S 40°  
Lag 6 1 6,4 120°A 52° Þóleiít 
      
Snið II      
Lag 1 1 4,32 82°A 32° Siltsteinn 
Lag 2 1 6,23 150°S 40° Siltsteinn 
Lag 3 1 6,16 221°SV 56° Þóleiít 
 2 15,56 205°SV 37°  
 3 14,9 188°S 36°  
 4 15,7 186°S 36°  
 5 8,63 223°SV 40°  
Lag 4 1 10,33 235°V 29°  
      
Snið IV      
Lag 1 1 15,56 228°SV 39° Þóleiít 
 2 7 151°S 40°  
Lag 2 1 12,1 152°S 41° Leirsteinn 
Lag 3 1 3,6 152°S 41° Gjóska 

(flikruberg?) 
Lag 4 1 4,9 126°SA 36° Siltsteinn 
Lag 5 1 20,7 0° 90° Þóleiít 
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Viðauki C 
 

Tafla C.1: GPS mælingar við snið I, II og IV og GPS mælingar og stefnumælingar við bergganga og 
misgengi. 

Virkisvík     
  Breiddargráða Lengdargráða Hæð yfir sjávarmáli (m) 
Snið I Botn  65°N 44,962' 14°V 39,046' 0 
 Toppur 65°N 44,904' 14°V 39,046°  
Snið II Botn  65°N 44,952' 14°V 39,056' 16±17 
 Toppur 65°N 44,927' 14°V 39,097' 62±5 
Snið IV Botn  65°N 44,991' 14°V 39,849' 39±17 
 Toppur 65°N 44,967' 14°V 39,837' 85±7 
     
Berggangar í 
Virkisvík 

Stefna Breiddargráða Lengdargráða Hæð yfir sjávarmáli (m) 

Gangur 1 345°N 65°N 44,928' 14°V 39,578' 85 
Gangur 2 359°N 65°N 45,010' 14°V 39,959' 39 
Gangur 3 1°N 65°N 44,874' 14°V 39,783' 35 
     
Berggangar í 
Böðvarsdal 

    

Gangur 4 346°N 65°N 45,624' 14°V 31,572' 11±9 
Gangur 5 126°N 65°N 45,623' 14°V 31,598' 6±6 
     
Misgengi í 
Virkisvík 

Stefna Breiddargráða Lengdargráða  

Misgengi 25°N 65°N 44,904’ 14°V 39,046’  
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