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Útdráttur 
Ritgerð þessi fjallar um setdældir í íslenskum gosbeltunum, skyldleika þeirra, fánur og 
aldur. Á þremur mismunandi stöðum á Íslandi eru setdældir þar sem jarðlög gefa 
vísbendingar um loftslag og dýralíf allt að 4.5 milljón ár aftur í tímann og ef til vill lengra. 
Umfang þessara setdælda er ekki nákvæmlega þekkt en þó virðist sem þær fylgi 
gosbeltunum.  

Mikla athygli vekja hnyðlingar með steingervingum í hinni 46 ára eyju Surtsey. Þessir 
hnyðlingar hafa brotnað úr landgrunnsbrún Íslands og borist upp með kviku í gosinu þegar 
Surtsey varð til. Sambærilegir hnyðlingar finnast í Heimaey og í Skammadal á Suðurlandi, 
en í Skammadal er talið að þeir hafi komið upp í gosi úr sprungu, hugsanlega undir jökli. 

Bylgjubrotsmælingar við Suðurlandið hafa sýnt að undir suðurströnd Íslands er lághraðalag 
sem er mjög sennilega setlag, og það liggur of grunnt til að það sé það sama og 
hnyðlingarnir í Skammadal eiga uppruna sinn í.  

Hægt er að nota bæði fánu og setlög til að tengja saman setdældirnar á Tjörnesi og á 
Snæfellsnesi, sem og á Tjörnesi og í Skammadal, en ekki er hægt að finna sameiginlega 
fánu á Snæfellsnesi og í Skammadal. Einnig finnast engin jökulbergslög í Skammadal á 
meðan þau finnast bæði á Tjörnesi og á Snæfellsnesi.  

Abstract 
This paper focuses on sedimentary basins in Icelandic volcanic zones, their relationship, 
faunas and ages. In three different locations in Iceland there are sedimentary basins where 
beds give us clues about climate and animal life up to 4.5 million years in the past, and 
maybe further. The scope of these basins is not exactly known but it seems that they follow 
the volcanic zones.  

An interesting fact is the existence of xenoliths with fossils on the 46 year old island of 
Surtsey. These xenoliths broke from the continental shelf of Iceland and were carried up 
with the hot magma during the formation of Surtsey. Similar xenoliths are found on 
Heimaey and in Skammidalur in South Iceland, but in Skammidalur it is believed that they 
erupted from a fissure, possibly under a glacier.  

Seismic refractions on the south coast of Iceland have shown that under the coast exists a 
low-velocity layer which is recognised to be a sediment layer. The depth down to this layer 
is too short for it to be the same layer that the xenoliths in Skammadal originate from.  

Both the fauna and sediments on Tjörnes and Snæfellsnes can be used to connect the two 
sedimentary basins and so can the basins on Tjörnes and in Skammidalur. No common 
fauna is found in Snæfellsnes and Skammidalur. No glacial horizons are found in 
Skammidalur while they are common in both Tjörnes and on Snæfellsnes.  
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1 Jarðfræðilegt yfirlit og ágrip um 
gosbeltin  

Ísland verður að teljast tiltölulega ungt á jarðfræðilegan tímaskala. Elsta berg sem finnst 
hér á landi er ekki nema 14-15 milljóna ára, (á Vestfjörðum og Austurlandi) en þó á landið 
sér töluvert lengri sögu. Eyjan rís úr sjó á Mið-Atlantshafshryggnum, milli 
Reykjaneshryggjarins í suðri og Kolbeinseyjarhryggjarins í norðri og spannar því skil 
Norður-Ameríku plötunnar og Evrasíuplötunnar.  

Fyrir um 60 milljónum ára kom íslenski möttulstrókurinn undan meginlandsskorpu 
Grænlands og Norður-Atlantshafið hóf að opnast. Frá þeim tíma hefur samspil Íslands og 
möttulstróksins verið mjög mikilvægt fyrir jarðsögu svæðisins. Ísland eins og við þekkjum 
það í dag hóf að myndast fyrir um 20 milljónum ára, þegar plötuskil Evrasíu- og 
Ameríkuflekans rak yfir möttulstrókinn. Flekakerfið í heild sinni rekur hægt til norðvesturs 
miðað við möttulstrókinn og eftir að plötuskilin rak vestur yfir möttulstrókinn hafa rekbelti 
landsins færst til austurs í rekbeltaflutningum. Slíkir atburðir hafa átt sér stað nokkrum 
sinnum í jarðsögu landsins.  

Í dag sést Mið-Atlantshafshryggurinn á landi sem vestur- og norður gosbeltin (West 
Volcanic Zone (WVZ) og North Volcanic Zone (NVZ). Þessi gosbelti bæta hvort annað 
upp meðfram svæði sem kallast Mið-Íslands gosbeltið (MVZ). Nyrðra gosbeltið tengist 
Kolbeinseyjarhryggnum í norðri með Tjörnesbrotabeltinu (TFZ). Eystra gosbeltið (EVZ) er 
eins og stendur að breiðast út til suðurs þar sem Vestmannaeyjar eru merki um topp þess 
sem veldur þessari útbreiðslu. Skjálftabelti Suðurlands (SISZ) er þvergengissvæði og 
liggur í austurátt inn í Hengilssvæðið. Það er staðsett á mótum þriggja rekhluta sem mynda 
flókið mynstur. Þessir hlutar eru eystra- og vestra gosbeltið norðanmegin við SISZ, og 
Reykjanesskaginn sunnanmegin (mynd 1). 

Við er búist að á endanum muni hryggurinn ,,stökkva“ og þá muni áherslan á reki á 
Suðurlandi færast frá vestra gosbeltinu og yfir á það eystra. Eystra gosbeltið er því ungur 
rekhluti sem mun á endanum tengjast Mið-Atlantshafshryggnum (Björn S. Harðarson o. fl. 
2008, Bergerat og Angelier 2000).  
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Mynd 1-1 Gos- og rekbelti Íslands (Björn Harðarson o. fl. 2008)  

Tjörnesbrotabeltið er breitt svæði jarðskjálftavirkni og jarðskorpuhreyfinga og er víxlgengi 
(transform fault) sem tengist við sunnanverðan enda neðansjávarhryggjarins 
Kolbeinseyjarhryggs við nyrðra gos- og rekbeltið. Tjörnesbrotabeltið er 75-80 km breitt og 
140-150 km langt svæði á landgrunninu undan Norðurlandi. Það teygir sig milli 
Kolbeinseyjar og lands og frá Öxarfirði og vestur á Skagagrunn. Uppruni jarðskjálfta á 
þessu svæði tengist láréttum plötuhreyfingum og hliðrun á gliðnun og eldvirkni frá 
gosbeltinu á NA-landi yfir á Kolbeinseyjarhrygg. Þetta sést út frá styrkleika og gerð 
stærstu jarðskjálfta á þessu svæði (Jón Eiríksson o. fl. 1987). 

Snæfellsnes jaðarbeltið er að öllu leyti inni á Norður-Ameríkuflekanum og er ekki tengt 
núverandi virkum plötuskilum. Það inniheldur þrjú eldstöðvakerfi sem hafa verið virk á 
nútíma, Snæfellsjökull, Lýsuhóll og Ljósufjöll. Uppruni Snæfellsnes jaðarbeltisins er 
ráðgáta en flestir greinarhöfundar virðast vera sammála um það að myndun beltisins hafi 
tengst staðsetningu heita reitsins á þessari breiddargráðu (Páll Einarsson 2008). 

Setdældir má skilgreina sem dældir í landslaginu sem set hefur síðan safnast í í aldanna rás. 
Þessar setdældir geyma oft vel fornsöguleg gögn um loftslag og dýralíf, eins og 
Tjörneslögin hafa sýnt. Þrjár slíkar setdældir finnast á Íslandi; Á Tjörnesi á Norðurlandi, á 
Snæfellsnesi og undir Suðurlandi. Setdældin á Tjörnesi teygir sig undir Flatey á Skjálfanda 
og sú undir Suðurlandi teygir sig jafnvel undir Heimaey og Surtsey (mynd 1.2). 
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Mynd 1-2 Staðsetningar setdældanna sem fjallað er um; Tjörnes á Norðurlandi, Búlandshöfði og 
Stöð á Snæfellsnesi og Skammidalur, Heimaey og Surtsey á Suðurlandi. Einnig er fjallað um Flatey 
á Skjálfanda. Dregnar hafa verið rauðar brotalínur þar sem höfundur telur að setdældirnar gætu 
afmarkast (kort frá Alexandersson 1972) 
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2 Tjörnesdældin  

2.1 Jarðsaga Tjörness og Skjálfanda 

Jarðsaga Íslands endurspeglar umhverfisþróun á Norður-Atlantshafssvæðinu síðan á 
míósen tímum og setfræðileg gögn bera vísbendingar um meira en 20 jöklanir á seinustu 
2,5 milljónum ára.  

Lykilstaður í rannsóknum á þessari þróun á Íslandi er Tjörnes á Norðurlandi, og spannar 
það plíósen-pleistósen skiptinguna og skráir breytinguna frá ,,gróðurhúsi“ á tertíer og til 
‚,frystikistu“ á Kvarter. Einstök jökulfræðileg gögn eru til staðar á Tjörnesi vegna hrauna 
sem hafa runnið á hlýskeiðum, lagst ofan á og varðveitt jökulsetlög frá undangengnum 
jöklunum (Ólafur Ingólfsson o. fl. 2008). 

Tjörnes við austanverðan Skjálfandaflóa er rishryggur (horst) og er mjög mótað af höggun. 
Austan frá séð er nesið mjög gott dæmi um höggun, rís það í 4-6 stórum, skörpum stöllum 
upp í 3-400 m hæð utan til og í um 6-700 metra hæð innar. Miklum misgengjum hefur 
verið lýst sem liggja til SA frá Húsavík og alveg austur fyrir Tjörnes, og er talið að jarðlög 
hafi lyfst um að minnsta kosti 700 metrar (Jón Eiríksson o. fl. 1987). 

Sunnanverð mörk svæðisins eru við Reykjaheiði, suður af fjöllunum Grjótháls og 
Grísatungufjöll, og í suðaustri eru mörkin við hamar milli Fjallaheiðar og Framfjalla. 
Annars staðar eru mörkin við sjó (Jón Eiríksson 1981). 

Setmyndun við Skjálfandafjörð hefur átt sér stað vegna tveggja þátta. Í fyrsta lagi hefur 
land sigið og misgengið samfara jarðhræringum á Tjörnesbrotabeltinu, þannig að set hefur 
safnast fyrir í lægðum á hafsbotni og láglendi. Þetta hefur ekki bara gert setinu það 
auðveldara að safnast fyrir og varðveitast, heldur hefur þetta líka bylt setlögunum og lyft 
þeim úr sjónum austan við Skjálfanda.  

Loftslag, veðrun og rof á ekki síður hlut í setmyndun en hin innri náttúruöfl. Ef tekið er 
tillit til þess að öll setlögin sem náðist til með borun í Flatey og eins Tjörneslögin, eru 
mynduð nálægt strönd, þá má segja sem svo að setmyndunin hafi nokkurn veginn haft 
undan landsigi á báðum stöðum síðastliðnar 4 milljónir ára. Alla ísöldina hefur verið mikið 
framboð á lausum jarðefnum vegna svörfunar jökla og eldvirkni í vatni og undir ís. Jöklar 
og ár hafa skilað setinu til sjávar og utar, þar sem landsig var hægara eða framboð meira 
(Jón Eiríksson o. fl. 1987). 

Þessum merku jarðlögum á Tjörnesi er skipt niður í fjóra meginhluta: Köldukvíslarhraun, 
Tjörneslög, Höskuldsvíkurhóp og Breiðavíkurhóp. Aldur þessara myndana spannar frá 10 
milljónum ára fram á síðari hluta ísaldar, en þó með stóru mislægi milli Köldukvíslar- og 
Tjörneslaganna. Í Furuvík og Breiðuvík má finna bæði jökulbergs- og sjávarsetlög (Jón 
Eiríksson 1981). 
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Mynd 2-1 Jarðfræðikort af Tjörnesskaga sem sýnir aðalskiptingu jarðmyndana. 
1:Köldukvíslarhraun, 2:Tjörneslög, 3:Höskuldsvíkurhópur og 4:Breiðavíkurhópur (Jón Eiríksson 
og Leifur A. Símonarson 2008) 
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2.2 Helstu jarðlagasyrpur á Tjörnesi 

 
Mynd 2-2 Samsett mynd af setsúlu Tjörnessyrpunnar, byggð á strandaropnum (Jón Eiríksson 1981) 

2.2.1 Köldukvíslarhraun 

Eru elstu lögin á Tjörnesi og liggja undir Tjörneslögunum. Þau sjást á vestanverðum 
skaganum milli Húsavíkur í suðri og Köldakvíslarár í norðri. Neðsti hluti laganna sést ekki 
á Tjörnesi og því er ekki vitað hvað þau eru þykk.  

Köldukvíslarlögin samanstanda af basalthraunstraumum og þunn, rauðleit sandsteinslög 
eru algeng inn á milli þeirra. Blöðrur og sprungur eru yfirleitt fullar af síðsteindum og stig 
ummyndunar er hærra en í yngri lögunum. Setlögin eru sjaldan meira en 1 m að þykkt.  
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Efri hluti Köldukvíslarsvæðisins kemur í ljós á austanverðu Tjörnesi við Fjallahöfn, í 
Búrfelli og Grasafjöllum og við mynni árinnar Köldukvíslar. Á tveimur fyrri stöðunum 
liggur berg úr Breiðavíkurlögunum ofan á Köldukvíslarlögunum, sem er í ósamræmi við 
jarðlagastaflann. Mörkin þar á milli standa þá fyrir eyðu (Jón Eiríksson 1981). 

Sýni frá neðstu lögum hraunstraumanna í Köldukvíslarlögunum hafa verið aldursgreind og 
eru þau um 9.9 ± 1.8  til 8.6 ± 0.4 milljón ára (Aronson og Kristján Sæmundsson 1975). 
Basalthraunstraumur sem er beint undir setlögum norðan Köldukvíslarár var 
aldursgreindur sem 4.3 ± 0.17 milljón ára (Kristinn Albertsson 1976). 

Töluverð ummyndun er á efstu hraunlögunum, sennilega vegna mikillar veðrunar, sem 
kemur fram í einskonar kúluveðrun (Riesenkonglomerat). Hinn mikli aldursmunur 
hraunanna beggja vegna Köldukvíslarár bendir til mislægis (Leifur A. Símonarson og Jón 
Eiríksson 2008). 

2.2.2 Tjörneslögin 

Tjörneslögin eru u.þ.b. 500-550 metra þykk sjávarsetlög sem hallar u.þ.b. 5-10° til NV. Í 
þeim skiptast á hraunlög, ár- vatna- og sjávarset með steingervingum og jökulruðningslög.  

Þau sjást í opnu meðfram ströndinni norðan árinnar Köldukvíslar og í árgljúfrum á 
vestanverðu Tjörnesi. Lægri mörk þess koma í ljós milli Tunguár og Köldukvíslar og í 
Tungugerðishöfða, þar sem þunnt, ósamfellt völuberg liggur ofan á hraunstraumi. Á eftir 
völuberginu kemur sandsteinn sem á uppruna sinn í sjávarseti. Í Höskuldsvík liggja 
hraunstraumar ofan á Tjörneslögunum. Efsta setlagið í strandarhlutanum er allt að 15 metra 
þykkur dökkbrúnn sandsteinn sem ber enga steingervinga. Hann markar efri hluta 
Tjörneslaganna. Umhverfið hefur sennilega verið umskiptamikið, vegna margra kolalaga 
en þeim fylgja leirkenndur sandsteinn. Grunnt sjávarumhverfi eða strandar/fjöruumhverfi 
hefur verið túlkað fyrir setlögin með lindýrunum (Jón Eiríksson 1981). 

Tjörneslögunum hefur verið skipt í 3 lífbelti (biozones); gáruskeljabelti (Tapes beltið, 
elsta), tígulskeljabelti (Mactra beltið) og krókskeljabelti (Serripes beltið, yngst) 
(Guðmundur Bárðarson 1925). 
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Mynd 2-3 Lífjarðlagafræðilegt snið úr Tjörneslögum. Hér sést hvernig Tjörneslögunum er skipt 
upp samkvæmt skeljategundum; efst eru krókskeljalög (Serripes), þá tígulskeljalög (Mactra) og 
loks gáruskeljalög (Tapes).  Skipting set- og skeljalaga er frá Guðmundi G. Bárðarsyni (1925). 
Fornvistfræðileg túlkun er frá Leifi A. Símonarsyni og Jóni Eiríkssyni (2008) 

Því hefur verið haldið fram að Tjörneslögin hafi safnast saman í lægð og að setmyndun 
hafi átt sér stað í grunnum firði sem hafi verið opinn í norðurátt þar sem set hafi komið úr 
sunnanátt. Þegar uppsöfnun sets var orðin hraðari en sig jarðlaganna, fylltist fjörðurinn 
fljótt og set af landgrunnsbrún, stöðuvatnaset og surtarbrandslinsur settust í 
gáruskeljabeltinu og tígulskeljabeltinu. Á tímum þegar landsig var mikið dýpkaði 
fjörðurinn og set safnaðist saman í efri hluta tígulskeljabeltisins og á neðri hluta 
krókskeljabeltisins (Strauch 1963). 
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Fána Tjörneslaganna 

Sjávarfánur í gáruskelja- og tígulskeljabeltunum eru aðallega kulvísar Atlantshafstegundir 
en á meðan setlögin í krókskeljabeltinu voru að setjast var fánan mjög fjölbreytt þar sem 
lindýrategundir úr Kyrrahafi komu inn með fleiri heimskautaþáttum (Leifur A. Símonarson 
og Jón Eiríksson 2008). 

Gáruskeljalögin 

Í lægsta parti gáruskeljalaganna, í seti milli há- og lágflæðimarka, er til staðar fána sem 
lifað hefur við strönd sem áfána (epifauna). Þetta voru lindýr sem heyra til Mytilus edulis 
hópsins. Lögin sem liggja yfir gáruskeljalögunum eru sjávarset og innihalda lindýr sem 
voru ífána (infauna) og lifðu helst á sjávargrynningum með Venerupis rhomboides og 
Cerastoderma decorticata sem mest einkennandi tegundir.  

Kulvís (lúsítönsk) fána gáruskeljalaganna er ættuð að mestu úr Atlantshafinu með nokkrum 
tegundum sem eiga uppruna sinn í Kyrrahafsfánu. Steingervingasamfélögin eru talin vera 
dauðasamfélög af gerðinni ,,parautochtonous“, þar sem grafandi (burrowing) 
samlokutegundir finnast oftar en ekki með skýrt mótuðum skeljum og í lífsstöðu. 
Gáruskeljalögin innihalda þó nokkur þunn surtarbrandslög. Frjókornaflóran bendir til 
blöndu af köngulberandi og harðviðar skógargróðri og tempraðs loftslags.  

Tígulskeljalögin 

Ífánu-sjávargrynninga setlögin í lægri hluta tígulskeljalaganna innihalda norðlæg 
lindýrasamfélög með Spisula arcuata sem einkennandi tegundir og nokkrar Venerupis 
tegundir sem fækkar mikið svona neðarlega. Áfánusamfélögin eru af tegundinni Littorina 
squalida-Mytilus edulis með hrúðurkarlinum Balanus hopkinsi sem sameiginlegan 
þátttakanda.  

Eftir áflæði varð umhverfið meira undir vatni (sublittoral) eins og sést á lindýrafánunni, 
sem kemur heim og saman við grunnt vatn, rétt fyrir utan sjávarfallasvæðið. Spisula 
arcuata og Arctica islandica urðu ráðandi tegundir ásamt Lentidium complanatum, sem 
kemur fyrir í lögum sem sest hafa við lág seltuskilyrði sem orsakast af tiltölulega miklu 
innflæði af fersku vatni frá landi.  

Krókskeljalögin 

Lindýrafánan í lægri hluta krókskeljalaganna er frekar breytileg vegna innkomu 
Kyrrahafstegunda sem lifa og lifðu í svalari sjó og á meira dýpi en tegundirnar í 
gáruskeljalögunum. Mest einkennandi lindýr eru sniglategundir sem heyra til 
áfánusamfélaga. Má þar helst nefna Littorina squalida, Neptunea decemcostata, Sipho 
olavii og Propebela og Oenopota tegundir. Meðal ífána samlokanna eru Serripes 
groenlandicus, Arctica islandica, Macoma obliqua, Lentidium complanatum og Cyrtodaria 
angusta algengastar (Leifur A. Símonarson og Jón Eiríksson 2008). 

Samlokurnar eru venjulega ekki í lífstöðu, liðamótin í sundur og/eða brotin, meira að segja 
á hinni þykku og sterku Arctica islandica. Þetta bendir sterklega til flutnings eftir dauða og 
dauðasamfélaga.  
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Innkoma Kyrrahafstegunda  

Tvær áberandi lindýrafánubreytingar eru í Tjörneslögunum. Eldri breytingin er í 
miðjuhluta tígulskeljabeltisins og er greinilega tengd umhverfisbreytingum á svæðinu sem 
endurspegla breytingar frá strandmyndunum (intertidal eða tidal flat umhverfi) til 
umhverfa á meira dýpi fyrir utan strönd (sulbittorial). Á sama tíma hurfu Venerupis 
(=Tapes) tegundirnar smám saman og Spisula arcuata og Arctica islandica urðu algengari.  

Yngri fánuskiptin eru öðruvísi og er ekki hægt að útskýra með breytingu á umhverfi á 
Tjörnesi. Plíósen lindýrasamfélagið í Tjörneslögunum inniheldur upp að 22% útdauðra 
tegunda. Við mörkin milli tígulskelja- og krókskelja beltanna, fyrir u.þ.b. 3.6 milljónum 
ára, eru skörp skil og þar birtast nokkuð margar tegundir lindýra í syrpunni sem lifa í frekar 
svölum sjó (subarktískar tegundir).  

Neptunea despecta, Buccinum undatum, Serripes groenlandicus, Clinocardium ciliatum, 
Macoma calcarea, Hiatella arctica og margar aðrar tegundir sem eiga uppruna sinn í 
Norður-Kyrrahafinu fluttust greinilega yfir í Norður-Íshafið og Norður-Atlantshafið á 
meðan setlög voru að safnast í lægsta hluta krókskeljabeltisins. Sumar af þessum tegundum 
hafa síðan verið á meðal þeirra ríkjandi í skeldýrasamfélögum í Norður-Atlantshafi frá 
Kvarter tímabili. 

Lokun Miðameríkusunds (Central American Seaway) orsakaði flæði yfirborðssjávar úr 
Kyrrahafinu gegnum Beringssund og yfir í Norður-Íshafið og flutti með sér strauma af 
Kyrrahafs tegundum yfir í Norður-Atlantshaf og til Íslands fyrir um 3.6 milljónum ára 
(Durham og MacNeil 1967, Leifur A. Símonarson og Jón Eiríksson 2008). Ennfremur 
hefur verið lagt til að lokun Panama isthmus hafi aukið verulega á færsluorku 
Golfstraumsins. Aukning á þessum straumum gæti einnig hafað komið af stað upphafi 
Labradorstraumsins og haft mjög mikil áhrif á sjávarstraumamynstrið bæði vestur og 
austur af Grænlandi. Svo virðist sem Beringssund hafi fyrst opnast fyrir 5.5 – 4.8 
milljónum ára (Marincovich og Gladenkov 1999) og byrjunarstig flutningsins hafi átt sér 
stað þegar setlög gáruskelja- og tígulskeljabeltanna voru að setjast til, eins og hægt er að 
sjá á mörgum Kyrrahafslindýrategundum á þessum svæðum. Þar má sjá algengar tegundir 
eins og Mytilus edulis, Modiolus modiolus og Zirfaea crispata sem er talin hafa flust 
gegnum Beringssund og Norður Íshafið.  

Meðal fyrstu tegundanna til að flytjast til Norður-Atlanshafsins frá Kyrrahafinu voru 
grunnvatns- og strandtegundir sem náðu til Íslands á meðan set var að safnast fyrir í 
gáruskelja- og tígulskeljabeltunum í Tjörnessyrpunni. Síðan kom skyndilega innflæðið við 
mörkin milli tígul- og krókskeljabeltanna sem innihalda aðallega tegundir sem lifa rétt utan 
við strönd (sublittoral). Þó að þær sýni norðlægari og svalari dreifingu heldur en 
tegundirnar í gáruskelja- og tígulskeljabeltunum, þá eru þær ekki notaðar til að sýna fram á 
lækkandi sjávarhita á Tjörnessvæðinu og Norður-Atlantshafssvæðinu. Flutningurinn hlýtur 
að hafa átt sér stað þegar Norður Íshafið var íslaust og hlýrra en á nútíma, þar sem hluti af 
tegundunum sem fluttust ná ekki lengur það langt í norður.  

Hinsvegar var hitastig Norður Íshafsins augljóslega nokkrum gráðum lægra, á meðan á 
flutningnum stóð, heldur en í Norður Kyrrahafinu og Norður-Atlantshafinu, þó að 
munurinn hafi ekki verið eins mikill og er í dag. Norður Íshafið var sennilega í hlutverki 
nokkurs konar síu við flutninga fánanna og tegundirnar sem gátu best aðlagast aðstæðum í 
Norður Íshafinu komust fyrst í gegn (Buchhardt og Leifur A. Símonarson 2003). Þessar 
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tegundir voru ríkjandi í samfélagi sem táknaði skyndilegt innflæði af Kyrrahafstegundum 
við mörkin milli gáruskelja- og tígulskeljabeltanna. Þó að fánubreytingin gæti bent til 
breytinga á hitastigi sjávar, er þetta ekki stutt af öðrum gögnum. Þessi fána sem var að 
flytja sig til, er þess vegna ekki talin endurspegla breytingar í sjávarhitastigi á 
Tjörnessvæðinu á meðan að lögin ákrókskeljabeltinu voru a setjast til, heldur hitastig 
lengra norður í Íshafinu á meðan á flutningunum stóð. Þetta gæti útskýrt af hverju við 
sjáum ekki mikla lækkun í sjávarhita í lægri hluta krókskeljabeltisins (Leifur A. 
Símonarson og Jón Eiríksson 2008). 

2.2.3 Höskuldsvíkurhópur 

Þessi lög einkennast af 6-8 basalthraunstraumum sem hafa runnið undir beru lofti. Á milli 
þeirra finnast árset og túff, sem liggja yfir Tjörneslögunum. Hraunin í 
Höskuldsvíkurlögunum marka enda setsöfnunar í Plíósen Tjörneslægðinni. Engir 
steingervingar hafa fundist í þessum lögum og þykkt þeirra fer sennilega ekki yfir 100 m. 
Bergásýnd laganna endurspeglar afflæði á Tjörnesi með aukinni eldvirkni sem hraunlögin 
sýna. Aldursgreiningar hafa sýnt að Höskuldsvíkurlögin eru 2.55 ± 0.27 milljón ára og eru 
Gauss/Matuyama pólskiptin innan þeirra (Jón Eiríksson 1981). 

2.2.4 Breiðavíkurlögin 

Breiðavíkurlögin má rekja suður eftir miðju Tjörnesi til Grasafjalla og Búrfells en þar eru 
þau í 550-600 metra hæð. Þau liggja því mislæg á öllum eldri jarðlagasyrpum á Tjörnesi og 
eru yngstu lögin í syrpunni (Þorleifur Einarsson 1991). 

Einkenni þeirra er tvistur sem kemur fyrir í gegnum alla syrpuna og er túlkaður sem 
jökulruðningur. Setgerð er alveg frá basalthraunstraumum, túffi, og gosefna undan jökli 
eða í vatni til eðjusteins, sandsteins, völubergs og tvists. Steindafræðileg samsetning 
setlaganna í Breiðuvík bendir til þess að setið hafi flust frá eldvirknisupptökum með rofi og 
veðrun (Jón Eiríksson 1981). 

Breiðavíkurlögin eru um 150 metra þykk og er nafn þeirra einfaldlega dregið af þeirri 
staðreynd að þau teygja sig frá strönd og inn eftir Breiðuvík. Þessari syrpu er oft skipt í 6 
undireiningar; Húsavíkur-, Grasafjalla-, Mánár-, Þrenginga-, Hörga- og 
Furuvíkurmyndanirnar (Jón Eiríksson 1981). 

Aldursákvarðanir með kalíum-argon aðferð og tengingar við staðlaðan kvarða 
segultímatals benta til þess að neðsti hluti Breiðavíkurlaga sé um 2ja milljón ára gamall. 
Hraunlag sem sést aðeins fyrir ofan miðju í hópnum (Mánárbasalt) er hinsvegar 1,12 
milljón ára (Kristinn Albertsson 1978). 

Siltsteinninn í lægri hlutanum, með hliðlægri snertingu við þykka stafla af völubergi sem á 
uppruna sinn á yfirborði jökuls, settist sennilega til þegar áflæði sjávar átti sér stað við 
jökullandslag fyrir framan hörfandi jökul. Völubergslinsur og -tungur fléttast saman við 
siltsteininn sem inniheldur lindýr sem hafa orðið fyrir einhverjum flutningi frá hliðlæga 
völuberginu.  

Þar sem mikið er um sjávarset með skeljum í Breiðavíkurlögunum, auk þess sem sunnar 
taka við vatna- og árset, er hægt að draga þá ályktun að Tjörnes hafi á þeim tíma sem 
Breiðavíkurlögin mynduðust, verið flatlent og oft undir sjó. Eftir þennan tíma hefur 
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Tjörnes lyfst og sporðreist, sennilega vegna bráðnandi jökuls og þar af leiðandi minni 
yfirliggjandi þunga, samkvæmt kenningunni um flotjafnvægi jarðar.  

Tjörnes er nú rishryggur og er risið talið vera um 500-600  metrar. Þetta bendir til þess að 
öll fjöll á Tjörnesi séu frekar ung og því er hægt að halda því fram að menjar eftir jökla séu 
ekki orðnar til vegna staðbundinna jökla heldur frekar eftir mikla jökulskildi sem áttu sér 
upptök langt utan Tjörness. Þetta staðfestir það sem lífrænar leifar gefa til kynna, að 
jökulbergslögin á Tjörnesi sýni fram á jökulskeið en ekki stutt kuldaköst og jarðsöguleg 
dreifing jökulbergslaganna bendir til hins sama. Ofan á Breiðavíkurlögunum, á sunnan- og 
austanverðu Tjörnesi, liggja grágrýtiskennd hraunlög með setlögum inn á milli, sem eru 
aðallega jökulbergslög. Í þessum stafla eru að minnsta kosti 4 jökulbergslög sem eru frá 
síðari hluta ísaldar, eða yngri en 0,7 milljóna ára (Þorleifur Einarsson 1991). 

Þverskurður gegnum Breiðavíkurhópinn sýnir greinilegt endurtekið mynstur og virðist sem 
tólf berggerðarhringrásir komi í ljós í opnunni (mynd 2.4). 

 
Mynd 2-4 Ímynduð mynd af hringrásinni í Breiðavíkurlögunum, túlkuð með hliðsjón af loftslagi. 
Hringrásin byrjar á roftímabili og eftir það kemur jökulruðningur. Þetta staðfestir tilvist jökuls á 
Tjörnesi (Jón Eiríksson 1981) 

Mánármyndunin 

Þessi myndun sést í opnu á austari hluta Breiðavíkurflóans. Hún samanstendur af setlögum 
sem liggja undir öfugt segulmögnuðum hraunstraumum, Mánárbasalti. Lægsti hluti 
basaltsins hefur verið aldursgreindur með K/Ar aðferðinni sem ca. 1.12 milljón ára 
(Kristinn Albertsson 1978). Þessi basaltstafli hlóðst sennilega upp á einu og sama 
hlýskeiðinu og því er bergið á botninum talið vera á sama aldri og setlögin á toppinum.  

Setlögin og bergið í Breiðavíkurhópnum hlóðust upp í setdæld og Mánármyndunin 
myndaðist sennilega á seinustu stigum uppfyllingar setdældarinnar (Jón Eiríksson 1981). 

Setdældin á norðanverðu Snæfellsnesi (sést í Búlandshöfða og Stöð) og Breiðavíkurdældin 
voru augljóslega samtíma atburðir í einhvern tíma, þegar uppfyllingu dældarinnar var að 
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verða lokið í Breiðavík og hún var rétt að byrja á Snæfellsnesi (Leifur A. Símonarson og 
Ólöf E. Leifsdóttir 2007). 

Fána Breiðavíkurhópsins 

Breiðuvíkurlögin eru byggð upp af jökulbergi og sjávarseti með skeljum sem settust á víxl og 
talið er að jökulbergslögin séu alls 4 talsins. Vísbendingar um hlýskeið inn á milli þessara 
jökulbergslaga er hægt að sjá á sjávarseti og sums staðar á hraunlögum sem hafa runnið undir 
beru lofti. Skeljar þær sem finnast í sjávarsetinu sýna fram á að þessi hlýskeið hafi verið með 
svipað loftslag og sjávarhita og er á nútíma. Tegundirnar sem finnast eru flestar þær sömu og 
nú lifa við Ísland. Jökultodda (Portlandia arctica) hefur fundist á tveimur stöðum í lögunum 
ofan á jökulruðningi, en sú skel lifir nú í mjög köldum sjó í Íshafinu en ekki við Ísland (Leifur 
A. Símonarson og Ólöf E. Leifsdóttir 2002). Í Breiðuvík hefur hún sennilega lifað við 
jökuljaðar, en hún finnst ekki í eldra sjávarseti á Tjörnesi. Þá eru einnig fáeinar eftirlegukindur 
úr Tjörneslögum eins og Cyrtodaria angusta, en hún hverfur efst í Breiðavíkurlögunum. Fánan 
í Breiðavíkurlögunum, bæði götunga- og lindýrafána, bendir eindregið til þess að lögin hafi 
hlaðist upp á ísöld (Þorleifur Einarsson 1991). 

Setgerðarhringrásir Breiðavíkurhópsins frá jökulaðstæðum til aðstæðna fyrir framan jökul 
eða nálægt honum, og svo til grunnsjávar umhverfis, falla saman við fánuraðir sem 
endurspegla breytingu frá heimskauta- til norðlægra-heimskauta- til jafnvel norðlægra 
aðstæðna. Þetta er mjög frábrugðið því sem við finnum í Tjörneslögunum. Aðeins tvær 
lindýrategundir hafa fundist í Furuvíkurlögunum rétt fyrir ofan Matuyama/Gauss 
segulmörkin. Hörgamyndunin er aldursgreind sem 2.1 milljón ára gömul og sýnir 
breytingar frá Macoma-Portlandia lindýrasamfélagi í köldum sjó til Mytilus-Balanus 
samfélags í hlýrri sjó í efri hlutanum (Leifur A. Símonarson og Jón Eiríksson 2008). 
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Mynd 2-5 Aldur og samsvörun milli Tjörnessyrpunnar og segultímakvarða (Leifur A. Símonarson 
og Jón Eiríksson 2008) 
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Á meðan samsöfnun á 1.5 milljón ára Svarthamarshlutanum stóð, breyttist 
götungasamfélagið úr Islandiella helenae-Cassidulina teretis svæðinu í lægri hlutanum í 
Cibicides lobatulus-Elphidium hallandense svæðið í efri hlutanum, sem endurspeglar 
breytingar úr kaldsjávarumhverfi í lægri hlutanum til hitastigsskilyrða sem voru jafnvel 
enn hærri en eru í dag á suðurströnd Íslands, í efri hlutanum. Svipaðar breytingar hafa 
fundist í dreifingu sjávarlindýra í Svarthamarshlutanum. Á meðan heimskauta 
lindýrasamfélög þar sem Portlandia arctica er ráðandi í lægri lögunum er Arctica 
islandica-Cyrtodaria angusta samfélögin í efri hlutanum sem endurspegla norðlæg 
sjávarskilyrði.  

Þessar breytingar kallast á við setgerðarbreytingar frá síðjökultíma til hlýskeiðs. Þegar 
sjávarhluti 1.1 milljón ára Mánármyndunarinnar var að setjast til, náðu heimskautategundir 
eins og Portlandia arctica ekki til norðurhluta Íslands, sennilega vegna hraðrar færslu á 
meginskilunum (polar front) þvert yfir norðurströndina sem gerði að engu áhrif Austur-
Íslandsstraumsins (East Icelandic Current) á meðan á hlýskeiði stóð (Leifur A. Símonarson 
og Jón Eiríksson 2008). 
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3 Flatey á Skjálfanda 
Flatey er á Tjörnesbrotabeltinu, sem teygir sig upp frá Öxarfirði vestur fyrir Grímsey. 
Setlögin undir eynni hafa sest til í lægð sem markast landmegin af misgengjum sem liggja 
frá innanverðum Skjálfandaflóa til VNV úti fyrir mynni Eyjafjarðar. Upphleðsla sets og 
landsig á þessum slóðum hafa haldist nokkurn veginn í hendur, enda eru setlögin ýmist 
mynduð á grunnsævi eða á láglendi. Ásýnd setlaganna er margs konar, allt frá 
fínkornóttum sandsteini og surtarbrandi upp í völótt hnullungaberg og leirsteinsvöluberg 
(Jón Eiríksson o. fl. 1987).  

Mynd 3-1 Túlkun jarðlaga í Flateyjarkjarnanum. Greinilegt er að umhverfið hefur verið 
síbreytilegt og landið hefur ýmist verið undir ís, sjó, vatni eða beru lofti (Jón Eiríksson o. fl., 1987) 
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Ásýnd jarðlaga, steingervingar og segulstefnumælingar gera tengingu við Tjörneslög frekar 
auðvelda. Stuðst var að mikli leyti við gjóskulagskafla sem kemur við sögu neðan við 200 
m í kjarnanum, en mjög svipuð syrpa kemur fyrir í Breiðuvíkurlögunum á Tjörnesi. Þar er 
hægt að sjá sjávarset með steingervingum sitt hvoru megin við gjóskulögin og því hafa þau 
sennilega fallið í sjó. Í Flateyjarkjarnanum er sjávarset með steingervingum neðan við 
gjóskulögin. Í sniðunum á báðum stöðum er hægt að sjá gjóskulög í jarðlagasyrpum sem 
hvíla á öfugt segulmögnuðu hraunlagi og byrja á jökulbergslagi. Gjóskulögin sjálf og 
sjávarsetið neðan við þau eru öfugt segulmögnuð í báðum sniðum og rétt segulmagnað set 
er fyrir ofan þau. Fánan er mjög svipuð í sjávarsetinu undir gjóskulögunum undir Flatey og 
í Breiðuvík. Hægt er að sjá tenginguna samkvæmt þessum upplýsingum í myndinni hér að 
neðan: 

Mynd 3-2 Tengsl sjást milli Breiðavíkurlaganna á Tjörnesi og borholukjarnans sem var tekinn í 
Flatey á Skjálfanda. Einnig finnast tengsl í segultímatali (Jón Eiríksson o. fl., 1987) 
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Setlagagerð og steingervingar í kjarnanum sýna að eyjan sjálf og undirstaða hennar hefur 
myndast á ísöld og að jöklar hafi gengið a.m.k. fimm sinnum fram í sjó á 
myndunartímanum (Jón Eiríksson o. fl. 1987).  

Jón Eiríksson og Kristinn Albertsson (1988) sögðu frá því að samkvæmt K/Ar 
aldursákvarðanir á hraunstraumum sem sjást í borholusniðinu í Flatey hefur öll röðin sest 
til innan Matuyama segulskeiðsins. Allir hraunstraumarnir eru öfugt segulmagnaðir. Efsti 
hraunstraumurinn var tímasettur sem 0.81 ± 0.08 milljón ára gamall, eða einhvern tíma 
eftir Jaramillo segulmundina. Tvö sýni voru tekin úr miðhraunstrauminum og sýndu þau 
1.39 ± 0.10 og 1.67 ±0.18 milljón ár. Hann virðist því vera töluvert eldri enn hinn efsti og 
hafa runnið einhverntímann á milli Jaramillo og Olduvai segulmundanna. Lægsti 
hraunstraumurinn er eldri en Olduvai segulmundin og sýnir 1.96 ± 0.33 milljón ár. 
Samanburður milli Flateyjarkjarnans og Tjörnessyrpunnar sýna að jökulbergslögin fyrir 
neðan elsta hraunstrauminn í Flatey gætu samsvarað elstu jökulbergslögunum á Tjörnesi, 
sem eru innan Breiðavíkurhópsins (Jón Eiríksson & Kristinn J. Albertsson 1988).  

3.1 Fána í kjarnanum 

Þeir steingervingar sem fundust í kjarnanum voru frekar fáar tegundir af samlokum og 
flestar þeirra voru allvel varðveittar og yfirleitt með samfastar vinstri og hægri skeljar. Þær 
virðast því vera lítið hreyfðar frá þeim stað þar sem þær lifðu og hafa sennilega grafist í 
setið í orkulitlu umhverfi. Nokkrar skeljar eru brotnar, en brotin eru á sínum stað (in situ) 
og er því hægt að ganga út frá því að þær hafi aðeins brotnað vegna þunga setsins sem 
lagðist ofan á þær. Þetta bendir til þess um lífssamfélög sé að ræða.  

Skeldýrin eru dæmigerðar eðjubotnstegundir, sem grafa sig grunnt ofan í botninn utan 
strandbeltis, en strandtegundir fundust ekki í fánunni. Tegundirnar tilheyra 
botndýrasamfélagi, sem bendir til þess að kalt hafi verið á staðnum, á mörkum halloku- og 
jökultoddusamfélags. Jökultodda (Portlandia arctica), er heimskautategund og lifir í mjög 
köldum sjó, eða þar sem hitastigið er um eða undir 0°C allt árið um kring. Tilvist hennar 
staðfestir að sjór á tíma setkjarnans hafi verið mun kaldari en hann er í dag við strendur 
Íslands (Leifur A. Símonarson og Ólöf E. Leifsdóttir 2002, 2007).  

Steingervingar í kjarnanum finnast í svipuðu seti vítt og breitt um hann og því má gera ráð 
fyrir að setmyndun hafi í flestum tilvikum farið fram nálægt sjávarmáli. Gerð setsins segir 
sömu sögu. Þetta bendir tvímælalaust til þess að land hafi verið að síga á slóðum Flateyjar 
allan tímann sem setið var að setjast og þjappast, enda er ekki vitað til þess að hækkun hafi 
orðið á yfirborði sjávar um allan heim á sama tíma. Hins vegar er hægt að sjá sífelldar 
breytingar á umhverfi setmyndunar og bendir það til þess að áflæði og afflæði hafi skipst á 
allan tímann (Jón Eiríksson o. fl. 1987).   
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4 Suðurlandsdældin  

4.1 Skammadalskambar 

Í Skammadalskömbum í Mýrdal á Suðurlandi finnast hnyðlingar í móbergsmyndunum. 
Tilvist þessara hnyðlinga er talin vera örugg vísbending um að þarna sé að finna setlög á 
einhverju dýptarbili í jarðskorpunni.  

Svæðið sem var rannsakað teygir sig frá Höfðabrekkuheiði í austri til Búrfells í vestri. 
Flestir steingervingarnir fundust í setlögum milli Nesgils og Deildarár. Því er haldið fram 
að Deildargil hafi einu sinni verið sprunga. Það er áhugavert að stefna þess er ekki sú sama 
og meirhluta sprungna á suðurlandi, eða SV-NA. (Jóhannes Áskelsson 1960).  

Steingervingunum hefur aðallega verið safnað í móbergsmynduninni í brekkunni fyrir ofan 
bæina í Skammadal, á meðan sumir hafa fundist við Núpa sunnan í Höfðabrekkuheiði og 
austur í Pétursey.  

 

Mynd 4-1 Steingervingalög í Skammadal í Mýrdal. Myndin sýnir móbergið og staðina þar sem 
hnyðlingar með steingervingum fundust (Jóhannes Áskelsson 1960) 

Móbergið í Skammadalskömbum virðist vera mjög áþekkt í innri gerð í gegnum alla 
myndunina. Það er ljósgulbrúnt á lit (fawn-coloured) og samanstendur að mestum hluta af 
basaltgleri með geislasteinum inn á milli, en einnig kalsítkristöllum, dulkornóttum 
basaltögnum og vikurkornum. Þetta móberg er líklega myndað af gjóskubergi, sennilega 
eftir gos undir jökli eða við aðstæður þar sem vatn hefur haft áhrif á storknun 
basaltkvikunnar. Yfir móberginu liggur jökulrákað og rofið basalt.  

Niðurstöður rannsókna hafa sýnt að hnullungarnir sem innihalda skeljar sem hafa komið 
frá Skammadalsmynduninni hafa verið bornir upp með heitri kviku undir jökli. Þó að innri 
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gerð hnullunganna sé tiltölulega breytileg, sem gefur kannski til kynna mismunandi 
myndunarstaði, þá hefur fánan öll einkenni eins dýrasamfélags.  

Skeldýrin hafa lifað í grunnu vatni eða mjög nálægt strönd þar sem á eða margir lækir hafa 
borið greinar og lauf út í sjóinn. Setlögin og skeljasteingervingarnir eru aðflutt, en hafa þó 
ekki verið flutt langa vegalengd.  

Rannsóknir á steingervingunum í þeim benda til þess að elsti hluti þeirra sé frá 
tertíerlokum fyrir rúmlega 3 milljónum ára (Jóhannes Áskelsson 1960). 

Hraunlög ofan á krókskeljalögunum í Tjörnesi reynast vera um 2,5 milljón ára og þar sem 
krókskelja- og tígulskeljalögin mætast er talið vera jafngamalt opnun Beringssunds, eða 
um 3 milljón ára gömul. Þannig er hægt að áætla að aldur setlaganna undir 
Skammadalskömbum sé um 2,5-3,0 milljón ára. Elsti hluti setlaganna undir 
Skammadalskömbum er þó sennilega rúmlega 3 milljón ára (Jóhannes Áskelsson 1960, 
Leifur A. Símonarson og Jón Eiríksson 2008). 

4.1.1 Fána í Skammadal 

Fánan í Skammadal hefur lifað í vatni tiltölulega hlýrra en sjórinn í dag kringum 
suðurströnd Íslands. Hún er sambærileg við fánuna í Tjörnesi, þó sérstaklega 
krókskjeljalögin í Tjörneslögunum. Hinsvegar er ekki hægt að bera fánuna hér saman við 
fánuna í Búlandshöfða á Snæfellsnesi.  

Skammadalssetlögin innihalda bæði steingerðar plöntur og dýr. Setlögin sem innihalda 
steingervingana eru ekki in situ, heldur aðflutt. Þau hafa hins vegar ekki flust langa 
vegalengd, því að þá hefðu hnyðlingarnir ekki verið svo stórir eða haft  svo mismunandi 
lögun. Það er stutt af þeim vísbendingum sem eru til staðar að öll dýrin lifðu á sama stað 
og eiga uppruna sinn að rekja úr sama skeljalaginu. Ennfremur virðast þau hafa myndað 
eitt dýrasamfélag (Jóhannes Áskelsson 1960).  

Listi yfir steingervinga í Skammadal: 

A. Annelida (liðormar) 

Serpentula sp. 

Arenicola cf. marina (Linné, 1758) 

B. Mollusca – Lindýr 

Gastropoda – sniglar 

Hydrobia ulvae (Pennant, 1777) 

Nucella lapillus (Linné, 1758) 

Tectonatica affinis (Gmelin, 1790) 

Turritella tricarinata (Broochi, 1814) 

Adeorbis cf. pulchralis (Wood, 1848) 

Nassa cf. prismatica (Broochi, 1814) - útdauð 
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Actaeon noae (Sowerby, 1822) - útdauð 

Actaeon tornatils (Linné, 1758) 

C. Bivalvia – samlokur 

Leionucula tenuis (Montagu, 1808) 

Mytilus edulis (Linné, 1758) 

Lima sp.  

Astarte cf. sulcata (da Costa, 1778) 

Arctica islandica (Linné, 1767) 

Pygocardia rustica (Sowerby, 1818) - útdauð 

Cerastoderma edule (Linné, 1758) 

Acanthocardia echinata (Linné, 1758) - útdauð 

Chamelea striatula (da Costa, 1778) – ekki lengur hér við land 

Venus gallina (Linné, 1758) – ekki lengur hér við land 

Spisula cf. elliptica (Brown, 1827) 

Scrobicularia plana (da Costa, 1778) 

Abra cf. alba (Wood, 1802) 

Macoma obliqua (Sowerby, 1817) - útdauð 

Macoma calcarea (Gmelin, 1790) 

Cyrtodaria angusta (Nyst & Westendorph, 1839) - útdauð 

D. Brachiopoda – Armfætlur 

Hemityris cf. psittacea (Gmelin, 1790) 

E. Plöntur 

Vaccinum sp. (lyng) 

Salix sp. (víðir) 

6 af þessum tegundum sem finnast í Skammadalskömbum eru útdauðar (sjá lista), og ein af 
þessum tegundum, Cyrtodaria angusta verður að teljast mjög algeng í skeljaseti. Hlutföll 
útdauðra tegunda og fjöldi sýna af hverri tegund, tekur fyrir allan samanburð við skeljalög 
nútíma (Hólósen). Af þessari ástæðu, og einnig vegna þess að engar heimskautategundir 
fundust meðal steingervinganna í Skammadal, er engin leið að bera Skammadal saman við 
Breiðavíkursetlögin á Tjörnesi eða Búlandshöfðalögin á Snæfellsnesi.  

Þegar skeljalögin í Skammadal eru hins vegar borin saman við Tjörneslögin kemur í ljós að 
a) meðal þessara 30 tegunda frá Skammadal finnast 14 einnig á Tjörnesi, og að 4 þeirra eru 
útdauðar og b) að gáruskeljarnar (Venerupis = Tapes) finnast aðeins í lægsta hluta 
Tjörneslaganna en finnast hvergi í Skammadal. Á hinn bóginn inniheldur fánan í 
Skammadal þær þrjár tegundir sem aðeins finnast í öllum þremur lífbeltunum í 
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Tjörneslögunum, þ.e. Mytilus edulis, Arctica islandica og Acanthocardia echinata. Tvær 
þær fyrstnefndu eru reyndar meðal þeirra tegunda sem mest finnst af í Skammadal.  

Í Skammadal er ein tegund, Abra alba, sem hefur aðeins fundist í tígulskeljalögunum á 
Tjörnesi. Á meðal tegunda sem koma fyrir bæði í tígulskeljalögunum og 
krókskeljalögunum á Tjörnesi hafa 6 verið fundnar í Skammadal; Hemithyris psittacea, 
Leionucula tenuis, Pygocardia rustica, Cerastoderma edule, Cyrtodaria angusta og Nassa 
cf. prismatica. Á þessu sést að hægt er að tengja saman lögin í Skammadal og tígulskelja- 
og krókskeljalögin á Tjörnesi.  

Acteon noae og Macoma obliqua eru góðir leiðarsteingervingar og segja okkur að hægt sé 
að tengja steingervingalögin í Skammadal við krókskeljalögin í Tjörneslögunum á 
Tjörnesi. Þessi tilgáta er ennfremur styrkt af þeirri staðreynd að t.d. Pectunculus 
glycimeris, sem finnst í tígulskeljalögum Tjörness, hefur ekki fundist í Skammadal þrátt 
fyrir ítarlega leit (Jóhannes Áskelsson 1960).  

4.2 Lághraðalag undir Suðurlandi 

Við endurtúlkun gagna sem fengust úr bylgjubrotsmælingum á sjöunda áratugnum, hefur 
komið í ljós að hluti þessara mælinga ber einkenni þess að lághraðalag liggi tiltölulega 
grunnt í jörðu undir suðurströnd Íslands. Í mælingum kemur fram stökk í farartímaritunum 
í 10-15 km fjarlægð frá sprengistað. Stökk þessi geta átt sér þrjár skýringar. Í fyrsta lagi 
getur lághraðalag í jarðskorpunni valdið því. Í öðru lagi getur misgengi verið 
orsakavaldurinn og í þriðja lagi getur verið um að ræða skyndilega breytingu í lárétta 
stefnu í gerð eða þykkt einstakra laga, sérstaklega nærri yfirborði. Ef misgengi eða snögg 
hraðabreyting eru ástæður stökksins, teldist það mikil tilviljun að stökkið er í um það bil 
sömu fjarlægð frá sprengistað á öllum mælilínum. Í fyrrgreindum mælingum kemur einnig 
fram vísbending um skuggasvæði í fartímaritunum og að lokum er halli fartímaferilsins 
minni eftir stökkið en fyrir. Allt þetta bendir til þess að undir niðri leynist lághraðalag. 
Þykkt þessa lághraðalags virðist vera á bilinu 0.5-0.7 km og dýpið niður að því á bilinu 
0.8-2.2 km (Ólafur G. Flóvenz 1981). 

Lághraðalagið liggur svo grunnt að ómögulegt er að um gæti verið að ræða bráðnun skorpu 
og móberg er líka ósennilegt þar sem það myndi kalla á gosvirkni á víðáttumiklu svæði 
þvert á gosbeltin. Niðurstaðan er þá að lághraðalagið er mjög sennilega setlög. Setlögin 
undir Vík í Mýrdal eru um 300 metra þykk, þannig að þau liggja of grunnt til að um sömu 
setlög sé um að ræða (Ólafur G. Flóvenz 1981). 
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Mynd 4-2 Bylgjubrotsmælingar á Suðurlandi. Örvarnar sýna legu einstakra mælilína. Snið A-B er 
sýnt á mynd 10 hér að neðan (Ólafur G. Flóvenz 1981)  
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Mynd 4-3 Hér sést hljóðhraðasnið af jarðlögum undir suðurströnd Íslands. Tölurnar sýna 
hljóðhraða í km/sek (P-bylgja) og brotnu línurnar eru jafnhraðalínur. Heilu línurnar marka botn 
og yfirborð lághraðalagsins (Ólafur G. Flóvenz 1981) 

Af þessum upplýsingum að dæma er ekki ólíklegt að þessi setlög sem valda lághraðalaginu 
nái út undan suðurströndinni og inn undir land allt að Vatnajökli.  

4.3 Heimaey 

Eins og sést á mynd 10 hafa tvær holur verið boraðar á Suðurlandi. Önnur holan er á 
Heimaey og er meira en 1500 metra djúp en hin er í Vík og er 551 m djúp. Við athugun á 
jarðlögum í borholunni í Vestmannaeyjum sást að Vestmannaeyjamyndunin svonefnda, 
sem er úr gosbergi, nær niður á 177 m. Þar fyrir neðan taka við þykk setlög, sem ná 
linnulítið niður á um 820 m. Setlögin virðast vera mestmegnis sjávarset og dýraleifar koma 
fyrst í ljós við 185 metra (Guðmundur Pálmason o. fl 1965, Jens Tómasson 1967). 
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Mynd 4-4 Þverskurðarmynd af borkjarna úr Heimaey 1964 (Alexandersson 1972) 

 

Hnyðlingar með seti sem inniheldur steingervinga eru þekktir frá Heimaey og Surtsey og 
úr þessum lögum sem sjást í borholunni eru setstykkin með sjávarsteingervingum vafalaust 
komin, en síðan flæddi kvikan upp til yfirborðsins og nú finnast þau í glerbrotabergi á 
yfirborðinu. Í Heimaey er sjávarsetshlutinn af setlagasyrpunni um 640 m þykkur og 
sjávarset finnst inni í landi og nær að minnsta kosti að Mýrdal (Alexandersson 1972).  

4.3.1 Fána í Heimaey 

Hnyðlingarnir í Heimaey gætu hafa komið frá hvaða dýpi sem er í setlögunum undir 
eyjunni og tegundirnar sem fundust tilheyra greinilega fánum sem eru af mismunandi 
tímabilum á kvartertíma. Skortur á setásýndum (sedimentary structures) sem sýna þá öldu- 
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og straumaáhrif gefa þó til kynna að dýpi þar sem kraftarnir í sjónum (hydrodynamic 
forces) voru tiltölulega litlir.  

Götungarnir eru frekar illa varðveittir og flestir stærri steingervinganna eru brotakenndir. 
Aðeins fáar samlokur voru fundnar með liðamót enn samhangandi (paraðar). Skeljarnar eru 
almennt úr vaxtarstöðu og greinilega aðfluttar að einhverju leyti. Engar útdauðar tegundir 
fundust á meðal þessara steingervinga sem voru allir sjávardýr. Hinsvegar er tilvist 
Yoldiella cf. lenticula áhugaverð þar sem þessi tegund tilheyrir ekki núverandi fánu 
Íslands. Hún er þekkt frá því snemma á pleistósen í Breiðavíkurlögunum á Tjörnesi og frá 
því seint á pleistósen í lögunum við Saurbæ í Gilsfirði á Vesturlandi. Önnur tegund hefur 
einnig verið tímasett snemma á pleistósen en það er Cerastoderma edule, sem finnst einnig 
í hnyðlingunum frá Skammadal á Suðurlandi, en er óþekkt í íslenskum setlögum, sem hafa 
verið mynduð á staðnum, og eru af yngri pleistósen eða holósen aldri.  

Þessar tvær tegundir og hversu frábrugðið tímatal þær færa til umræðunnar skulu þó ekki 
hafa áhrif á lokaniðurstöðuna, sem er að aldur hnyðlinganna er á milli 11 og 6 þúsund ár, 
því ómögulegt er að greina á milli mismunandi fánu í hnyðlingunum (Leifur A. 
Símonarson 1982).  

4.4 Surtsey 

Í gosinu í Surtsey árin 1963-1967 bárust steingervingaberandi hnyðlingar upp með heitri 
kvikunni og finnast nú í gjóskunni í Surtsey. Sambærilegir hnyðlingar finnast einnig á 
Heimaey.  

Hnyðlingarnir í Surtsey eiga rætur sínar að rekja til landgrunnsbrúnarinnar sunnan 
Vestmannaeyja. Flestir þeirra eru pakkað set og kvikan virðist ekki hafa haft nein áhrif á 
samsetningu þeirra ef litið er til fullkominnar varðveislu lífveranna í þeim. Hnyðlingarnir 
eru alveg upp í 1 m í þvermál.  

 

Mynd 4-5 Setlög í hnyðlingi frá Surtsey. Skeljarnar benda til mikillar aukningar á flutningsorku; 
þykkar skeljar í neðra, grófara efninu eru brotnar á meðan skeljar í fínna efninu eru heilar, þetta 
gefur til kynna minnkandi flutningsorku í umhverfinu (Alexandersson 1972) 
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4.4.1 Fána í Surtsey 

Sjávarfánan samanstendur öll af tegundum sem lifa við landið í dag sem er í samræmi við 
tímasetningar sem fengnar voru úr geislakolsmælingum. Fánan er ennfremur svipuð 
fánunni við Suðurland í dag. Nokkuð margar tegundir af götungum sem fundust í 
hnyðlingunum hafa ekki fundist í íslenskum sjó nú til dags. Hinsvegar er nýleg fána 
götunga við Ísland ekki það vel þekkt að samanburður þessi sé mikilvægur. Vert er að 
nefna að skeljarnar eru almennt ekki í vaxtarstöðu og eitthvað fluttar. Fánan virðist 
hinsvegar gefa til kynna að dýpi myndunarinnar sé meira en 100 m. Í þessu samhengi er 
líka við hæfi að nefna að gosið í Surtsey braust í gegnum landgrunnsbrún Íslands þar sem 
dýpið var um 130 m (Leifur A. Símonarson (1974).   

Aldursákvarðanir á kúskeljum (Arctica islandica) úr nokkrum hnyðlingum hafa bent til 
þess að aldur þeirra sé 11-6 þúsund ár og þeir því flestir frá nútíma (Alexandersson 1972). 
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5 Snæfellsnesdældin  
Setdældin á norðanverðu Snæfellsnesi kemur vel fram í fjöllunum Búlandshöfða og Stöð. Í 
fjöllum þessum eru dýpstu hlutar setdældarinnar þaktir basískum hraunlögum. Flest 
setlaganna eru sjávarsetlög. Þessi lög, eins og lögin á Tjörnesi, sýna vel hinar miklu 
loftlagssveiflur á ísöld og eiga þessar setdældir það sameiginlegt að innihalda 
jökulbergslög.  

Í Stöð og Búlandshöfða er tertíert blágrýti frá sjávarmáli og upp í 130 m, og er yfirborð 
þess víða jökulrákað. Mislægt á þessu blágrýti liggur jökulruðningur blandaður sjávarseti. Í 
sjávarsetinu er síðan nokkuð um lindýraskeljar sem benda til þess að sjórinn hefur verið 
mjög kaldur, t.d. er jökultodda (Portlandia arctica) til staðar. Í Búlandshöfða, ofan á 
sjávarsetinu, finnst síðan siltkennt set, sem inniheldur ,,nútímaskeljar“, meðal annars 
kúskel, krækling og nákuðung. Þegar þetta set var að setjast til hefur sjávarhitinn verið 
orðinn svipaður og nú er, sem þýðir töluverða hlýnun frá því sem var þegar neðra lagið var 
að hlaðast upp (Þorleifur Einarsson 1991, Leifur A. Símonarson og Ólöf E. Leifsdóttir 
2007). 
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Mynd 5-1 Jarðlagasnið úr Búlandshöfðamynduninni og frá Mánármynduninni á Tjörnesi (Leifur A. 
Símonarson og Ólöf E. Leifsdóttir 2007)  

Lagskipting Búlandshöfðalægðarinnar er samsett og samanstendur af þremur hlutum. Í 
neðri hluta Búlandshöfða (Búland Member), sem samanstendur af völubornum tvisti með 
fallsteinum, völubergi og sandsteini, finnast steingervingar úr heimskautasjó aðeins í 
tvistinum sem er þá túlkaður sem sjávarset frá jökulskeiði.  

Efri Höfðahlutinn í Búlandshöfðasyrpunni (Höfði Member) samanstendur aðallega af 
sandsteini sem hefur sest til í grunnum sjó og völubergi með hitakærri fánu. Þessi setlög 
eru ekki til staðar í Stöð. Í stað þeirra kemur Stöðvarhlutinn (Stöð Member), þar sem 
sandsteinn frá óseyri og völuberg liggur undir fínkorna sand- og leirsteini sem settist 
líklega til í vatni nálægt ströndu og inniheldur plöntuleifar, laufblöð og frjókorn (Leifur A. 
Símonarson og Ólöf E. Leifsdóttir 2007).  

Setlög í Snæfellsnesdældinni má rekja áfram í vesturátt allt að Skarðslæk og eru þau 
svipuð lögunum í Búlandshöfða, t.d. í Ólafsvík. Aldur yngstu setlaganna í dældinni virðist 
vera tæplega 700 þúsund ár (Björn Harðarson 1993).  

Setið í Búlandshöfða hefur síðan grafist undir hraunum sem hafa runnið og sem jöklar næsta 
jökulskeiðs á eftir hafa rákað. Hraunlagið ofan á setinu er öfugt segulmagnað og hefur verið 
aldursákvarðað með kalíum-argon aðferðinni sem 1,1 milljón ára. Þetta bendir til þess að 
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Búlandshöfðalögin ættu að vera svipuð að aldri og efsti hluti Breiðavíkurlaganna á Tjörnesi 
(Þorleifur Einarsson 1991, Leifur A. Símonarson og Ólöf E. Leifsdóttir 2007).  

5.1 Fána í Búland Member og Höfði Member 

Heimskautafánan í Búlandshlutanum bendir sterklega til mjög kalds sjávar meðan á söfnun 
sets stóð. Á hinn bóginn inniheldur samfélagið í setinu í Höfðahlutanum hitakærar tegundir 
sem benda til sjávarhita sem er svipaður og nú er. Einnig virðist sjávarhiti hafa hækkað á 
meðan setsöfnun stóð.  

Sjávarfánu samfélögin í Búlandshöfðamynduninni innihalda 43 tegundir sjávarlindýra og 
hrúðurkarla. Í Búland Member eru samlokuskeljarnar yfirleitt brotnar og liðamótin í sundur 
(disarticulated). Þær eru ekki í lífsstöðu, sem bendir sterklega til dauðasamfélags 
(thanatocoenosis), sem sennilega orsakaðist af öldum og straumum og allmikilli 
umhverfisorku. Á hinn bóginn eru skeljarnar í Höfða Member venjulega samhangandi á 
hjörunum og óskaddaðar í lífsstöðu, sem bendir til lifandi samfélags (biocoenosis) sem á 
þá rætur sína að rekja til orkuminna umhverfis. Það eru þrjú lög sem gefa af sér 
sjávarlindýr í Búland Member. Lindýrin tilheyra Macoma-Portlandia ífánu samfélaginu 
sem lifir niðurgrafið í botn með jökultoddu (Portlandia arctica) sem áberandi tegund. 
Fjöldi tegunda eykst því ofar sem farið er í staflann, sérstaklega heimskautategundir. Þetta 
bendir til heimskautahitastigs sjávar á meðan þessar tegundir voru að setjast til (Leifur A. 
Símonarson og Ólöf E. Leifsdóttir 2007).   

Fjögur lög sem gefa af sér sjávarlindýr finnast í Höfði Member. Þessi lög innihalda hitakærar 
tegundir lindýra eins og Littorina littorea, Nucella lapillus, Mytilus edulis og Semibalanus 
balanoides. Lindýrin sem tilheyra Mytilus-Littorina áfánu–botnsamfélaginu gefa til kynna 
sjávarhita sem er svipaður þeim og er við strendur þessa landshluta í dag. Einnig er hægt að halda 
því fram að hitastig sjávar hafi farið hækkandi á meðan fánan var að setjast til. Fjölda tegunda 
fækkar verulega upp á við í Höfða Member og í efsta hlutanum hafa aðeins fundist þrjár 
lindýrategundir (Leifur A. Símonarson og Ólöf E. Leifsdóttir 2007).   

Allar tegundirnar sem finnst í Búlandshöfðamynduninni eru lifandi við strendur Íslands í dag, 
fyrir utan 5 tegundir, þar á meðal jökultodda (Portlandia arctica) og Littorina littorea. 
Fánusamfélögin ættuð frá frá Norður-Atlantshafi og 37 tegundanna lifa í heimskautasjó, en 31 
tegundanna finnast einnig í norðlægum sjó suður af Íslandi, og 9 þeirra ná til hlýrri svæða í 
dreifingu sinni. Þar sem tegundir Búland Member og Höfði Member benda til mismunandi 
þróun í hitastigi sjávar, er hægt að draga þá ályktun að þarna hafi verið á ferðinni jökulskeiðs-
hlýskeiðs hringrás (Leifur A. Símonarson og Ólöf E. Leifsdóttir 2007).  
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6 Samanburður á dældunum  

6.1 Setlög 

Eins og áður hefur komið fram eiga setdældirnar á Tjörnesi og Snæfellsnesi það 
sameiginlegt að í þeim finnast jökulbergslög, sem finnast ekki í Skammadal á Suðurlandi. 
Bæði í Breiðavíkurlögum Tjörness og í Stöð og Búlandshöfða á Snæfellsnesi er að finna 
jarðlagasyrpur þar sem koma bæði fram sjávarsetlög og jökulruðningur. Búland Member 
og Stöð Member í Búlandshöfðalögunum á Snæfellsnesi tengjast án  nokkurs vafa yfir í 
Stapavík Member í Mánármynduninni í Breiðavíkurlögunum.  

Mjög svipaða syrpu er að finna undir Flatey á Skjálfanda og er í Breiðavíkurlögunum og 
nær setdældin á Tjörnesi þá inn undir Flatey og sennilega lengra út á landgrunnið.  

Lághraðalagið sem fundist hefur undir Suðurlandi vekur upp margar spurningar. Setlagið  
gæti jafnvel náð inn undir Kötlu í Mýrdalsjökli og væri gaman að vita hvort undir jöklinum 
leyndust stykki úr sandsteini, jafnvel með steingervingum eins og í Skammadal, Surtsey og 
Heimaey. Eflaust gæti svoleiðis fundur sagt okkur meira til um dýralíf og loftslag á 
Suðurlandinu margar milljónir aftur í tímann.  

6.2 Fána 

Fánan í Tjörneslögunum, nánar tiltekið í gáruskelja- og tígulskeljabeltunum bendir til þess 
að loftslagið hafi verið temprað þegar kulvísar Atlantshafstegundirnar þar lifðu. Þær sýna 
líka mikið innflæði af fersku vatni frá landi sem bendir til bráðnunar jökla. 

Krókskeljabeltið inniheldur þá eðlilega tegundir sem hafa lifað á meira dýpi og breytilega 
fánu. Flutningur þeirra fánu hefur átt sér stað eftir dauða sem bendir til mikillar orku í 
umhverfinu.  

Talið er að nokkrar tegundir í Tjörneslögunum hafi flust í gegnum Beringssund, þegar það 
var að opnast, og gegnum Norður Íshafið til Norður Atlantshafsins. Fyrstu tegundirnar sem 
gefa þetta til kynna finnast í gáru-og tígulskeljabeltunum en síðan finnast aðrar tegundir 
við mörkin milli tígulskelja- og krókskeljabeltanna sem gefa til kynna að innflæði sjávar 
hafi verið að aukast, enda lifðu þær tegundir á meira dýpi.   

Fánan í Breiðavíkurlögunum sýnir að hlýskeið og kuldaskeið skiptust á. Hlýskeiðin voru 
mjög svipuð í loftslagi og sjávarhita og er í dag og tegundirnar sem finnast í þeim hlutum 
flestar þær sömu og lifa við Ísland í dag.  

Fánan í hnyðlingunum í Skammadalskömbum bendir til þess að sjórinn á þeim tíma (fyrir 
11-6 þúsund árum) hafi verið hlýrri en við strendur Suðurlands í dag. Fánan ber öll 
einkenni eins dýrasamfélags og hún hefur lifað í grunnu vatni eða mjög nálægt strönd. Þó 
er hægt að tengja hana við fánuna í krókskeljabeltunum á Tjörnesi. Hún er þó ekki 
sambærileg við fánuna í Búlandshöfða eða í Breiðavíkurlögunum, aðallega vegna þess að 
hvergi finnast heimskautategundir meðal steingervinganna í Skammadal.   
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Búland Member og Höfði Member í Búlandshöfðamynduninni á Snæfellsnesi innihalda 
ólíkar fánur sem hafa lifað við mismunandi skilyrði. Næstum allar tegundirnar finnast þó 
við Ísland í dag.  

Búland Member inniheldur fánu sem hefur lifað við mjög köld skilyrði, þar má til dæmis 
finna Portlandia arctica. Mikil orka hefur verið í umhverfinu þegar þessi fána var að 
setjast til og því er haldið fram að það hafi gerst á jökulskeiði.   

Efri hlutinn, eða Höfði Member, inniheldur fánu sem er hitakær, hefur lifað í grunnum sjó 
við sjávarhita svipaðan og er í dag, en hann hefur þó hækkað á meðan á setsöfnun stóð. 
Umhverfið var orkuminna en í neðri hlutanum.  

6.3 Aldursgreiningar 

Þar sem setlagasyrpan á Tjörnesi er mest rannsökuð af þessum setdældum er búið að 
tímasetja fleiri hluta úr henni en hinum. Þetta gerir okkur kleift að bera saman dældirnar, 
tímalega séð (mynd 6.1). 

Köldukvíslarlögin á Tjörnesi eru elst af öllum lögum í setdældunum og til eru tvær 
aldursgreiningar sem eru mjög ólíkar vegna mögulegt mislægis í opnunni. Önnur er 4.3 ± 
0.17 en hin gefur miklu eldri greiningu, eða 9.9 ± 1.8 til 8.6 ± 0.4 milljón ár. 
Höskuldsvíkurhópurinn hefur verið aldursgreindur sem 2.55 ± 0.27 milljón ár og eru 
Gauss/Matuyama segulskiptin innan hans.  

Mánárbasaltið í Breiðavíkurlögunum er mikilvægt, því það tengist yfir í 
Búlandshöfðalögin á Snæfellsnesi og bæði hafa verið aldursgreind við ca. 1.12 milljón ár. 
Því er hægt að segja að Breiðavík hafi fyrst fyllst af seti og síðan hafi setdældin á 
Snæfellsnesi tekið við.  Hraunstraumur ofan á Breiðavíkurlögunum er síðan um 700 
þúsund ára gamall sem kallast á við yngstu lögin á Snæfellsnesi.  

Efsti hraunstraumur í Flatey er 0.81 ± 0.08 milljóna ára gamall og sá neðsti er 1.96 ± 0.33 
milljóna ára. Þó náði borholan ekki nærri því til botns í setdældinni og hugsanlegt er að 
enn neðar séu setlög frá plíósen og míósen, ef til vill allt að 10 milljón ára gömul.  

Í Skammadalskömbum er aldur á setlögunum undir þeim sennilega 2.5 – 3 milljón ár en 
elsti hlutinn undir niðri eflaust meira en 3ja milljón ára. Hnyðlingarnir úr Surtsey og 
Heimaey eru síðan 11-6 þúsund ára gamlir.  
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Aldur – milljón ár 

 

0 -Skeljar úr hnyðlingum 

 Hraunstraumur ofan  úr Surtsey (11-6 þ.) 

 ofan á Breiðavíkur- 

  lögum (700 þ.)  Setlög í  

1  Ólafsvík 

 Mánárbasalt (1.12)           Hraunlög ofan á seti - (700 þ.) 

  á Snæfellsnesi  

 (1.12) ? 

2  

 

 -Hraunlag ofan á 

 Tjörneslögum 

3 (2.5 – 2.6) 

 

 -Elsta fána í Skammadal ( ca. 3.6) 

 ? 

4 

 

 -Hraunlag í gáruskeljalögum 

 ? 

5 

 

Tjörnesdæld  Suðurlandsdæld       Snæfellsnesdæld 

Mynd 6-1 Tímalína setlaga í dældunum þremur. 
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