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Útdráttur 

Eldgosið í Eyjafjallajökli hafði mikil áhrif á náttúru- og mannlíf hér á landi sem erlendis. 

Markmið þessa verkefnis er að svara því hvert tjón af völdum eðjuflóða í kjölfar eldgossins 

hafi orðið á jörð Seljavalla undir Eyjafjöllum og að kortleggja þau svæði sem hafa farið 

undir flóð. Mikil uppsöfnun ösku á Eyjafjallajökli og nærumhverfi hans urðu uppspretta 

eðjuflóða vegna mikillar úrkomu misserin um og eftir gos. Einnig verður reynt að svara því 

hvað framtíðinn kann að bera í skauti sér hvað varðar frekari flóð og hugsanleg áhrif þeirra 

á búsetu. 

Eðjuflóðin geta ekki einungis verið lífshættuleg mönnum og skepnum heldur geta þau 

einnig haft alvarleg umhverfisáhrif í för með sér á borð við gróðureyðingu, mengun 

drykkjarvatns og jarðvegs. Það er því mikilvægt að reyna að kortleggja slík flóð þegar þau 

eiga sér stað til að geta spáð fyrir um umfang þeirra í framtíðinni. Lítið hefur verið gefið út 

af fræðilegu efni um gosið þar sem stutt er síðan það átti sér stað. Það verður því að miklu 

leyti stuðst við opinber gögn við umfjöllun eðjuflóðanna. Við kortlagningu á flóðunum var 

notast við innrauðar loftmyndir. Til frekari glöggvunar á þeim skaða sem hlaust af 

flóðunum var tekið viðtal við Grétar Óskarsson jarðeiganda að Seljavöllum og hans 

framtíðarsýn könnuð.  

Helstu niðurstöður verkefnisins er að talsvert tjón hafi orðið, bæði hvað varðar eignartjón 

og tap á landareign. Þar sem flóðin og aðstæður þeirra voru hefðbundnar fyrir 

kringumstæður eðjuflóða má búast við frekari flóðum í framtíðinni. Áhrif þeirra munu 

verða töluverð á Seljavöllum í formi öskufoks og taps á landi, verði ekki gripið til 

viðeigandi aðgerða á borð við uppgræðslu lands og uppgröft á framburðarefni úr Laugará. 

Abstract 

This paper aims to clarify the extent and damage caused by lahar flooding on the farmland 

of Seljavellir following the volcanic eruption in Eyjafjallajökull in the spring of 2010. This 

paper also tries to answer what the future may hold in stock regarding further floods and 

their potential impact on the residents and farming on Seljavellir.   

Lahars can have serious environmental implications such as desertification and pollution of 

drinking water and soil. It is therefore important to try and map out such floods when they 

occur in order to be better able to predict their extent in the future. For the mapping of the 

floods I used infrared areal photographs and interviewed Grétar Óskarson the property 

owner of Seljavellir for further mapping and information about the damage.  

The main results are that the farmland it's properties have been damaged and their capacity 

for production greatly diminished. Since the floods and their circumstances were normal 

for the occurrence of lahars we can expect more of them in the future. Their effects will be 

quite pronounced in the form of ash distribution and loss of land unless appropriate 

measures are taken. 
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1 Inngangur 

Ein helsta náttúruvá sem Íslendingar búa við eru tíð eldgos. Eldgos verða hérlendis á um 

það bil 5 ára fresti (Thordarson & Larsen, 2007) en þeim fylgja t.d. öskufall, jökulhlaup og 

eðjuflóð sem hvert fyrir sig býr yfir gríðarlegum eyðileggingarmætti, sem kom bersýnilega 

í ljós við nýliðið gos í toppgíg Eyjafjallajökuls sem hófst 14. apríl 2010. Lærdómar 

sögunnar hafa kennt íslendingum að forðast búsetu of nálægt virkum eldstöðvum og 

áhrifasvæðum þeirra. Íbúar í grennd við eldfjöll sleppa þó sjaldnast alveg undan áhrifum 

gossins hver svo sem stærðargráða þeirra kann að vera. Ritgerð þessi miðar að því að gera 

grein fyrir áhrifum eðjuflóða  sem urðu í kjölfar gossins í Eyjafjallajökli á jörð Seljavalla 

undir suðurhlíðum jökulsins. Ég kaus að taka fyrir eðjuflóð á þessu svæði þar sem þau eru 

talin helsti skaðvaldur á þeirri jörð þó töluverð gosaska hafi einnig fallið þar og líklegt er  

að flóðunum sé ekki lokið. Markmiðið með rannsókninni er því að rannsaka hver áhrif 

flóðanna hafi verið á jörðina Seljavelli, kortleggja umfang þeirra og að lokum gera mat á 

landbroti sem flóðin ullu á jörðinni. 

Helstu rannsóknarspurningarnar eru því: 

1.  Hvert var umfang landskemmda á jörðinni og hvaða áhrif hafa þær haft á búskap á 

jörðinni? 

2.  Hver er líkleg þróun hvað varðar skemmdir og búskap í nánustu framtíð? 

 

Ritgerðin er byggð upp á þá leið að í fyrsta kafla er inngangur þar sem gert er grein fyrir 

markmiðum verkefnisins og rannsóknarspurningum. Einnig er þar umfjöllun um eldgosið 

og rannsóknarsvæðið. Annar kafli fjallar eingöngu um ösku og eiginleika hennar. Þriðji 

kaflinn tekur á eðjuflóðum þar sem einnig er komið inn á eðjuflóð sem náttúruvá. Í fjórða 

kafla er samantekt um flóðin sem urðu eftir gosið fram að desembermánuði 2010, í 

undirkafla er fjallað um aðgerðir eftir flóðin á svæðinu. Í fimmta kafla er aðferðum og 

gögnum útlistuð. Í sjötta kafla eru niðurstöður birtar. Ritgerðin endar á umræðum og 

túlkun. Þar á eftir fylgir heimildaskrá.  

Við umfjöllun á flóðunum sjálfum tók ég saman heimildir sem ég safnaði sjálf í gegnum 

viðtöl eða tölvupósta og blandaði saman við ritaðar heimildir frá opinberum stofnunum eða 

fréttavefjum þar sem lítið er til af útgefnu efni um þau.  

1.1 Eldgosið í Eyjafjallajökli 2010 

Eldgosið hófst í Eyjafjallajökli 14. apríl 2010. Enn hefur ekki formlegum goslokum verið 

lýst yfir þó allajafna sé talað um 23. maí sama ár í þeim skilningi (Freysteinn Sigmundsson 

ofl., 2010). Upptök gossins voru í suðvesturhluta Eyjafjallajökuls. Jarðskjálftamælar gáfu 

til kynna að eldgos hefði hafist í kringum miðnætti, en fyrstu merki um að gos væri hafið 

sáust á vatnshæðarmælum við Gígjökul um klukkan sjö um morguninn. Mikið jökulhlaup 

hófst í Svaðbælisá upp úr tíu sama morgun (Sigurlaug Gunnlaugsdóttir & Inga Dagmar 

Karlsdóttir, 2010; Sveinn Runólfsson & Sigurjón Einarsson, 2010) en þau flóð töldust vera 

jökulhlaup vegna bráðnunar á jökulís. Eldgosið var svokallað blandað gos það er bæði 
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sprengigos og hraungos. Sprengigos einkennast af mikilli gosgufu og gjósku en hraungos 

af hraunflæði frá gosstöðvunum. Gosið var þó talið að mestu leyti sprengigos 

(Jarðvísindastofnun Háskólans, á.á. a). Aðdragandi gossins voru slitróttar kvikuhreyfingar 

sem fylgst hafði verið með í yfir 18 ár en eftir 20 ára kyrrð í eldfjallinu jókst 

jarðskjálftavirkni þess til muna árið 1992 (Freysteinn Sigmundsson ofl., 2010). Seint á 

tíunda áratug síðustu aldar og snemma á fyrsta áratug þessarar aldar var orðið vart við 

viðvarandi og aukna skjálftavirkni í vestanverðum Mýrdalsjökli ásamt endurteknum 

kvikuinnskotum undir Eyjafjallajökli. Þessi merki gáfu til kynna að eldvirkni væri töluverð 

og var því talið nauðsynlegt að grípa til viðeigandi ráðstafanna og var hættumat unnið árið 

2003 vegna eldgosa og hlaupa frá vestanverðum Mýrdalsjökli og Eyjafjallajökli (Magnús 

Tumi Guðmundsson & Ágúst Gunnar Gylfason, 2005). 

Eldstöðin hefur verið virk í 800.000 ár en vitað er um fjögur fyrri eldgos í jöklinum en þau 

áttu sér stað um árið 500, 920, árið 1612 og 1821-1823 (Magnús Tumi Guðmundsson & 

Ágúst Gunnar Gylfason, 2005; Freysteinn Sigmundsson ofl., 2010).  

1.2 Rannsóknarsvæði 

Býlið Seljavellir stendur í gróinni hlíð sunnan undir Lambafellsheiði. Túnrækt Seljavalla 

liggur að hluta til suður með Lambafelli en þar var áður lítt gróið land vegna ágangs 

Laugarár. Ræktunarland býlisins er þó að mestu sunnan við þjóðveg 1. Grétar Óskarsson 

hefur verið landeigandi Seljavalla síðastliðin 40 ár eða frá árinu 1971 og rekið þar búsakap 

ásamt konu sinni Vigdísi Jónsdóttir (Jón Guðmundsson, Júlíus Jónsson & Oddgeir 

Guðjónsson, 1982). 

Rannsóknarsvæðið takmarkast við bújörð Seljavella (mynd 1) sem varð illa úti í gosinu í 

Eyjafjallajökli, mest af völdum eðjuflóða en einnig af gjósku. Svæðið undir Eyjafjöllum er 

í heild sinni vel gróið og gott landbúnaðarland. Þar eru að finna einhverjar stærstu 

landbúnaðarjarðir á landinu. Svæðið hefur mótast mikið af jökulánum sem renna úr hlíðum 

Eyjafjallajökuls og hafa þær haft áhrif á legu bæjarstæða í gegnum tíðana.  Mörg 

bæjarstæðanna hefur þurft að færa um hundruði metra vegna ágangs vatnsfalla á borð við 

Svaðbælisá og Laugará (Jón Guðmundsson, Júlíus Jónsson & Oddgeir Guðjónsson, 1982). 

Þar sem suðurhlíðar jökulsins eru brattastar er landhallinn 12° (Magnús Tumi 

Guðmundsson & Ágúst Gunnar Gylfason, 2005). Snemma á 9. áratug síðustu aldar var 

landeyðing í formi moldarrofa áberandi á heiðarlandi Seljavalla en meðal orsaka þeirra var 

öskufall úr mörgum og stórum eldgosum, þó einkum frá Kötlu  (Jón Guðmundsson, Júlíus 

Jónsson & Oddgeir Guðjónsson, 1982). 
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Mynd 1. Rannsóknarsvæðið. Myndin sýnir afstöðu Seljavalla og annara bæja sem hafa orðið fyrir áhrifum 

af flóðunum gagnvart ánnum sem um ræðir.   
Heimild: Kortagrunnur IS.V.50 2.2. 

 

Yfirleitt er veðurfar undir Eyjafjöllum  milt og úrkomusamt en þó breytilegt og getur rignt 

á hvaða árstíma sem er. Vetrarhitinn er yfirleitt hærri en annars staðar á landinu og sumrin 

eru tiltölulega hlý. Svæðið er almennt snjólétt og oftast vorar snemma (Jón Gunnar 

Guðmundsson, Júlíus Jónsson og Oddgeir Guðjónsson, 1982) 

Svaðbælisá og Laugará eiga upptök sín í Eyjafjallajökli og eru jökulár en einnig dragár 

(Sigurjón Rist, 1999). Þær eru þekktar fyrir mikinn aurframburð (Sveinn Runólfsson & 

Sigurjón Einarsson, 2010; Davíð Egilsson o.fl.,1991). Eins og dæmigert er um jökulár 

hlaða þær efninu upp þegar komið er á flatlendið þar sem dregur úr straumþunga sem 

safnast fyrir niðri á flatlendinu og áin finnur sér nýjan farveg. Fyrr á tíðum flæmdust 

farvegir áa og lækja frjálst um undirlendið og mynduðu í sífellu nýja og nýja farvegi. Á 

framfarardögum vega- og brúargerða voru árnar tamdar með stokkum eða varnargörðum 

og sumum farvegum var hleypt saman. Árnar voru þekktar fyrir að að flæða iðulega upp 

fyrir farvegi sína í miklum haustrigningum og vatnavöxtum yfir á tún og engjar og valda 

þar eignartjóni. Þegar á er felld í stokk er ánni beint í beinan skurð þar sem hún rann áður í 

álum eða bungum. Framburðargeta skurðarins eykst þegar bugða er skorin af bugðóttri á 

þar sem farvegur hennar styttist og halli skurðarins verður meiri en halli farvegarins. Hin 

aukna framburðargeta getur orðið til þess að efni sest fyrir neðar í ánni þar sem 

aurburðargetan er minni og leitt til þess að botninn hækkar (Davíð Egilsson o.fl., 1991). 

Þessi áhætta virðist vera fyrir hendi í Svaðbælisá og Laugará en farvegirnir sem ánum voru 

markaðir hafa í gegnum tíðina verið að fyllast af frumburðarefni á borð við möl og grjót 

sem berst ofan af heiðunum við jökulinn og af jöklinum sjálfum (Sveinn Runólfsson & 

Sigurjón Einarsson, 2010).   
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Farvegur Svaðbælisár á upptök sín að rekja til fjallgarðana fyrir ofan Þorvaldseyri og 

Lambafell. Með skurði til austurs var Svaðbælisánni beint í Bakkakotsá, sem er dragá 

(Sigurjón Rist, 1999) þegar hún var brúuð fyrir um hálfri öld. Stokkurinn hefur ekki 

uppfyllt þær væntingar sem gerðar voru til hans og hefur þar gengið illa að hemja ánna. 

Áin hefur því í tímanns rás brotið af bökkum sínum og flætt yfir jarðir bæði fyrir norðan og 

sunnan þjóðveg (Sveinn Runólfsson og Sigurjón Einarsson, 2010). Framburður árinnar 

hefur verið stórfelldur í gegnum tíðina en forði efnisins hefur að mestu komið frá 

Eyjafjallajökli (Jón Guðmundsson, Júlíus Jónsson & Oddgeir Guðjónsson, 1982). Laugará 

og Svaðbælisá deila sama vatnasviði (Magnús Tumi Guðmundsson & Ágúst Gunnar 

Gylfason, 2005), en Laugará rennur meðfram Seljavöllum og sameinast Svaðbælisá fyrir 

neðan þjóðveg. Áin hefur löngum þótt mikill skaðvaldur fyrir jarðirnar sem láu undir 

ágangi hennar, til að mynda fyrir Seljavelli (Jón Guðmundsson, Júlíus Jónsson & Oddgeir 

Guðjónsson, 1982). Mynd 2 sýnir hvernig Laugará rennur meðfram húsakostum Seljavalla, 

sem sjást fyrir miðju myndarinnar. Síbreytilegir farvegir árinnar eru greinilegir, ásamt 

aurunum sem hafa myndast í kjölfar tilfærslu farveganna (Einar Davíðsson o.fl., 1991). 

 

Mynd 2. Laugará þar sem hún rennur framhjá Seljavöllum. Á myndinni sést hvernig farvegir árinnar hafa 

færst til í tímans rás. Rauður hringur er dreginn í kringum bæjarstæði Seljavalla.   

Mynd tekin af Mats Wibe Lund.  

 

Öskulag umhverfis jökulinn var gríðarlega mikið eftir gos, en öskuþykktin mældist 5,5 sm 

þann 17. apríl við Seljavelli (Guðrún Larsen, Ármann Höskuldsson, o.fl., 2010), en talið 

var að tugir sm eða metrar af ösku væru á  heiðunum nær jöklinum. Ýmsar 

öskuþykktarmælingar voru framkvæmdar undir Eyjafjöllum eftir gos. Mynd 3 sýnir 

öskuþykkt mælda á túnum af starfsfólki Landbúnaðarháskóla Íslands þann 23. apríl og 
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mælingar Jarðvísindastofnunar Háskólans sem gerðar voru á hörðu undirlagi 17.-18. apríl. 

Kortið sýnir jafnþykktarlínur öskudreifingar út frá gosstöðinni. Dekkstu litirnir sýna mestu 

öskuþykktina en litirnir lýsast eftir því sem öskulagið þynnist. Á myndinni sést að 

öskuþykkt við Seljavelli mældist á bilinu  4 til 5 sm.  

 

 
Mynd 3. Kortið sýnir öskuþykkt mælda af Landbúnaðarháskóla Íslands og Jarðvísindastofnun  Háskólans í 

apríl 2010. Unnið upp úr gögnum frá Landbúnaðarháskóla Íslands, tölvupóstur, 28. september 2010 og úr 

gagnagrunni IS 50 2.2. Kortið var unnið fyrir ótútgefna ritgerð í áfanganum Námsferð innanlands innan Líf- 

og umhverfisvísindardeildar. 

Heimild: Eva Diðriksdóttir, Hanna Björg Guðmundsdóttir, Jakobína Ósk Sveinsdóttir og Jaana-Marja 

Rotinen (2010)  
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2  Aska 

Allt það loftborið efni sem myndast við eldgos kallast gjóska en efni undir kornastærðinni 

4 mm flokkast sem aska. Gjóska hefur litla vatnsheldni, er óstöðug og skortir næringarefni 

(del Moral & Grishin, 1999) jafnframt dreifast fínni öskukorn lengra frá upptökum 

eldsumbrotana en þau grófari (Cook o.fl., 1981). 

Óvenju mikið af fínefni var í öskunni sem fylgdi Eyjafjallagosinu og dreifðist askan víða 

(Jarðvísindastofnun Háskólans, á.á. b). Gjóskuframleiðsla gossins var talin nema 150-200 

tonnum/s, þegar gosmökkurinn lá í 6-7 km hæð en um í 400 tonn/s þegar mökkurinn var 

sem hæstur (Sigurlaug Gunnlaugsdóttir & Inga Dagmar Karlsdóttir, 2010).  Í heildina er 

talið að 150 milljón m
3
 af gjósku hafi fallið á Íslandi (Ármann Höskuldsson, 2010). Mynd 

4 sýnir hlutfall kornastærðar í mismunandi fjarlægð frá gosstöðinni í Eyjafjallajökli. X-ás 

sýnir kornastærðir í phi-skala (φ) og hlutfall hverrar kornastærðar fyrir sig sést á y-ás. Til 

túlkunar sýnir tafla 1 phi-gildi umbreytt yfir í mm. Mest er af kornastærðinni 0,5 mm eða 

28% í 2 km fjarlægð frá gosupptökum en í 4 km fjarlægð er aska af kornastærðinni 0,25 

mm ríkjandi eða um 36%.  

Tafla 1. Samanburður stærða í mm og í φ-gildum og heiti kornastærðarflokka samkvæmt Udden-Wentworth 

kvarða. 

 

Heimild: Jórunn Harðardóttir, Skúli Víkingsson & Svanur Pálsson (2006). 
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Mynd 4. Bráðabirgðaniðurstöður á kornastærð öskusýna tekinna 28. apríl 2010 í 2 km (t.v.) og 4 km (t.h.) 

fjarlægð vestan við gosstöð Eyjafjallajökuls.  

Heimild: Jarðvísindastofnun Háskólans( á.á. c.).  

 

Samkvæmt Hafliða Hafliðasyni (2000) er hægt að flokka gjóskuframleiðslu íslenskra 

eldgosa í tvo flokka. Í fyrri flokknum er umfang nýfallinnar gjósku meira en 1 km
3
 en í 

seinni flokknum er magnið milli 0.01 til 1 km
3
. Gosið í Eyjafjallajökli fellur í seinni 

flokkinn samkvæmt óútgefnum gögnum (Davies o.fl., 2010). Samkvæmt Davies (2000) 

tilheyrir eldgosið því minni gosum jarðsögunnar og telst nokkuð hefðbundið samkvæmt 

mælikvarða á íslenskum eldsumbrotum.  

Skaðleg áhrif ösku á bújarðir geta verið margvísleg á borð við mengun haga og með 

minnkuðu framboði á fóðri. Bein áhrif á heilsufar búfjár og ábúenda getur meðal annars 

verið í formi ertingar í augum og öndunarfærum en öskukorn geta jafnvel malað niður 

tennur dýra éti þau öskumikið gras (Wilson, 2009). Öskufok getur ýtt töluvert undir 

neikvæðar afleiðingar öskufalls með auknu jarðvegsrofi, neikvæðum áhrifum á heilsu, 

uppsöfnun framburðar í vatnsföllum og röskun á samgöngum. Öskufok lengir einnig 

áhrifatíma eldgosa. Rannsóknir hafa sýnt fram á að ákjósanlegast er að binda öskuna sem 

fyrst eftir gos til heftingar á öskufoki með t.d. uppgræðslu plantna (Wilson, Cole, Stewart, 

Cronin & Johnston, 2010). 
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3  Eðjuflóð (e. lahar) 

Eðjuflóð í kjölfarið á sprengigosum eru talin með hættulegustu ógnum eldgosa. Eðjuflóð 

leita í lægðir í landslaginu og renna því oftast niður dali með árfarvegum og er því 

tiltölulega einfalt að meta hvaða svæðum stafar hætta af þeim (Blong, 1984). 

Þar sem eðjuflóð eru vatnsmettuð ákvarðar samsetning bæði vökva og fastra efna 

hegðunareiginleika þeirra og greinir þau frá öðrum fyribærum tengdum eldsumbrotum á 

borð við jökulhlaup og aurskriður (Haraldur Sigurðsson, 2000). Hugtakið lahar nær yfir 

bæði eðju- og aurflóð sem að eiga upptök sín að rekja til eldgosa en hátt hlutfall aurs og 

leðju einkennir slík flóð (Moral & Grishin). Blong (1984) flokkar eðjuflóð eftir því hvort 

þau séu afleiðing frumorsakar (e. primary lahars) eða afleiddrar orsakar (e. secondary 

lahars). Eðjuflóð í kjölfar bráðnunar jökulíss við eldgos flokkast sem primary lahar en flóð 

í kjölfar rigningar sem secondary lahar. Tafla 2 sýnir orsakir eðjuflóða. 

Tafla 2: Orsakir eðjuflóða. 

A. Frumorsök (e. primary lahars) B. Afleidd orsök (e. secondary lahars) 

1. Eldgos í gegnum gígvatn jökuls 1. Úrkoma vatnsmettaðrar ösku  

2. Bráðnun snævar og íss vegna          

hraunflæðis 2. Hröð bráðnun snævar eða íss 

3. Þegar hraunflæði rennur út í fallvötn 3. Gígvatn í jökli fellur saman 

- 4. Jarðskjálftar 
Heimild: Blong (1984) 

 

Eðjuflóð af völdum rigningar geta bæði átt sér stað meðan á eldgosinu stendur og eftir að 

því er lokið. Slíkum flóðum linnir allajafnan ekki fljótlega eftir gos heldur geta þau komið 

sem stakir viðburðir í fjölda ára eftir að gosi lýkur (Lavigne og Thouret, 2000). Við 

úrkomu sem fellur á snjóhulu jökulsins eða hlíðar eldfjallsins mettast askan sem þar er. 

Askan öðlast þá eiginleika vökva og tekur að renna fram sem eðjuflóð. Eðjuflóð af þessari 

gerð eru yfirleitt tiltölulega lítil en tíð á rigningartímabilum. Stærð og tíðni slíkra eðjuflóða 

eiga það til að aukast fyrstu mánuði og ár eftir eldgos en dvína svo hægt þegar lengra líður 

frá með hreinsun frárennsliskerfa, farvega og enduruppkomu gróðurs á svæðinu sem 

bindur öskuna í jarðveg (Haraldur Sigurðsson, 2000).  

del Moral og Grishin (1999) skilgreina eðjuflóð sem öll þau aurflóð sem innihalda minna 

en 50% vatn en flæða líkt og vatn. Mismunandi flokkarnir eru fyrir eðjuflóð eftir 

efnisinnihaldi þeirra.   

Eðjuflóð geta verið af hvaða stærðargráðu sem er og rennslishraði misjafn allt frá minna en 

1 m/s og upp í tugi m/s.  Umfang eðjuflóða getur verið nokkrir sentimetrar að breidd og 

dýpt upp í stórflóð yfir hundruði metra að breidd og tuga metra að dýpt (Brantley & Power, 

1985). Lavigne og Thouret (2000) segja hraða flóðanna yfirleitt vera nokkra m/s og 

rennslismagn á bilinu nokkur hundruð til þúsunda m
3
/s. Eðjuflóð eru gróf blanda fljótandi 

og fastra efna og einkennir þau meiri hraði, rennslismagn og framburðargeta en í 
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hefðbundnum vatnsföllum. Flóðin geta borið með sér gríðarlegt magn af framburði og flutt 

með sér þunga hnullunga, sem vega marga tugi eða hundruði tonna, fjölda kílómetra frá 

upprunastað sínum. Útliti flóðanna er oft lýst sem fljótandi steinsteypu frekar en vatni og 

lagið sem þau skilja eftir sig hefur oft verið líkt við malbikaða gangstétt sem gefur góða 

mynd af efnisinnihaldi slíkra flóða (Blong, 1984; Haraldur Sigurðsson, 2000). Bylgjur eða 

púlsar eru algengir í eðjuflóðum í kjölfar rigninga og sjást iðulega vel með berum augum 

(Haraldur Sigurðsson, 2000). 

Framvinda á eðjuflóðum í kjölfar rigninga fer eftir gjóskuþykkt, dreifingu kornastærða 

innan gjóskunnar, landhalla svæðisins ásamt magni regns og afrennslis (Blong, 1984; 

Haraldur Sigurðsson, 2000). Tilraun sem fór fram árið 1978  eftir gos í eldfjallinu Usu árið 

áður leiddi það í ljós að það þarf einungis 20 mm af úrkomu að falla á hraðanum 10 mm h
-1

 

til að framkalla eðjuflóð í brekkum sem hafa landhallan 17°-18° og eru lengri en 300 m 

með 500 mm öskuþykkt (Blong, 1984; Bryant, 1991). Eðjuflóð sem urðu á svæðinu eftir 

tilraunina studdu niðurstöður hennar en 86 eðjuflóð urðu við samskonar kringumstæður 

fyrir októberlok 1978 (Blong, 1984) en talið er að lágmarksþröskuldur rigningar sem hafi 

komið þeim af stað hafi verið 20 mm af stöðugri rigningu á hraðanum 9 mm h
-1 

á 

klukkustund eða 12-18 mm h
-1 

 á 10 mínútum (Blong, 1984; Bryant, 1991). Mikil fylgni er 

á milli kornastærðar og rofs, en með fínni ösku minnkar gegndræpi öskulagsins sem eykur 

afrennsli og þar með hættu á rofi (Pagucian o.fl., 2009).  

Eðjuflóð sem byrja í kjölfar úrkomu eða vatnsflóða geta með miklum hraða hlaðið utan á 

sig og ummyndast í aurskriður.  Renni flóðin áfram niður árfarveg munu þau jafnt og þétt 

bæta við sig vatni, þynnast og að lokum ummyndast svokölluð hyperconcentrated flows 

eða muddy streamflow (Haraldur Sigurðsson, 2000). Hefðbundin eðjuflóð af völdum 

rigningar standa yfir nokkrar klukkustundir upp í 2 daga og falla allajafnan í flokk 

hyperconcentrated streamflows (Pagucian o.fl., 2009). 

 Hyperconcentrated flow er fjölbreytt blanda af framburðarefni og vatni þar sem 

vatnhlutfall er hærra en við aurskriður en minna en við muddy streamflow. Hugtakið nær 

yfirleitt yfir þynnri gerðir eðjuflóða. Dýpi fastra efna innan hyperconcentrated flow er 

fjölbreytt sem er einkennandi fyrir þau og greinir hegðun þeirra jafnframt frá aurskriðum. 

Allajafnan er magn fastra efna milli 20% og 50-75% í flóðum sem þessum og búa þau yfir 

eiginleikum flæðandi vatns en bera þó með sér mikið af framburðarefni. Algengt er að 

rennslishraði sé í kringum 20 km/klst.  Eðjuflóð af þessari gerð eru að útliti yfirleitt ekki 

frábrugðin venjulegu óhreinu flóðvatni og getur því verið erfitt að gera greinarmun þar á 

við fyrstu sýn. 

Muddy streamflow: Er vatnsflæði sem flytur setefni á sama hátt og hefðbundið 

vatnsfall gerir. Muddy streamflow hafa minni framburðargetu og minna magn setefna en 

lagstreymi (Haraldur Sigurðsson, 2000).  

Eðjan sem skolaðist niður úr hlíðum Eyjafjalljökuls og hljóp fram með flóðunum úr 

Svaðbælisá og úr Laugará var talin vera fínni en askan almennt (Áslaug Helgadóttir & 

Jónatan Hermannsson, 2010). Áslaug og Jónatan (2010) töldu að eðjan sem lá eftir flóðin á 

túnunum í kringum Svaðbælisá gæti orðið til trafala við ræktun. Þau töldu ekki ráðlegt að 

plægja eðjuna niður í jarðveginn og að það þyrfti að leita annara leiða til að fjarlægja 

eðjuna og aurinn af nytjatúnum ef ætti að nýta þau áfram til ræktunar. 
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Þar sem eðjan úr flóðunum í vor var mjög fín er auk þess töluverð hætta á öskufoki þegar 

framburðarefnið þornar. Askan getur sorfið, en samkvæmt Sigurði Reyni Gíslasyni (2010) 

var askan sem kom úr sprengigosinu í vor enn mjög beitt eftir að hafa verið um 20 daga í 

vatni og má því álykta að tjón af völdum hennar geti verið mikið en mest vindrof er hjá 

efni af kornastærðinni 0,1-0,5 mm (Chepill & Woodruff, 1963 í Ólafur Arnalds, 1988).  

3.1 Náttúruvá og eðjuflóð 

Náttúruvá er skilgreind sem ógn eða hamfarir sem skapast af náttúrulegum atburðum sem 

hafa neikvæð áhrif á fólk, dýr eða umhverfið. Eyðileggingarmátt flóðahamfara er ekki 

einungis hægt að meta með þeim mannskaða sem flóð valda heldur verður einnig að líta til 

þeirrar röskunar sem verður á lífsviðurværi og lífsgæðum íbúa hamfarasvæðanna. Áhrif 

náttúruhamfara geta varað í mörg ár eftir að dregið hefur úr þeim, vegna taps á eignum eða 

getu fólks til að vinna og í alvarlegri tilfellum vegna meiðsla, sjúkdóma eða hungursneyðar 

tengdum hamförunum (Blaikie, Cannon, Davis & Wisner, 1994).  

Í dag eru innviðir samfélagsins á borð við samgöngur, samskipti, orkunotkun o.fl. háð 

nútímatækni og eru því viðkvæmari fyrir náttúruvá (Jóhannesdóttir & Gísladóttir, 2010; 

Guðrún Nína Petersen, 2010). Sem dæmi um það má nefna áhrif gosmakkarins úr 

Eyjafjallajökli sem hefði fyrir 100 árum einungis haft áhrif á fólk í Evrópu sem erting í 

hálsi eða augum. Í nútímasamfélagi eins og raunin er nú, stöðvaði mökkurinn flugumferð 

um allan heim og hafði með því gríðarleg áhrif á margra jarðarbúa (Guðrún Nína Petersen, 

2010).  

 Eðjuflóð eru talin ein hættulegasta afleiðing eldgosa vegna mikillar eyðileggingar og 

dauðsfalla af þeirra völdum. Bergmulningur  og annað framburðarefni sem eðjuflóð bera 

með sér sjá til þess að flóðin búa yfir gríðarlegum eyðileggingarmætti. Vökvainnihald 

þeirra gerir þeim fært að renna yfir aflíðandi halla og færa á kaf svæði í mikilli fjarlægð frá 

upptökum flóðanna. Fólk á fjarlægum svæðum býst allajafnan ekki við þeirri hættu sem 

getur stafað af slíkum eðjuflóðum (Haraldur Sigurðsson, 2000). Ólíkt annarri eldfjallavá 

þarf ekki alltaf eldgos að eiga sér stað til að eðjuflóð verði. Uppsöfnuð aska frá fyrri 

eldgosum getur í mikilli úrkomu runnið af stað hvenær sem er svo lengi sem næg úrkoma 

er til staðar til að metta öskuna. Þar sem eðjuflóðin eru stakur atburður sem endurtekur sig 

oft og mörgum sinnum eftir gos gerir þau jafn hættuleg og raun ber vitni. Mörg dæmi eru 

um slíka atburði en eðjuflóð í kjölfar eldgosins í Santa Maria í Guatemala 1902 stóðu yfir í 

um 22 ár (Haraldur Sigurðsson, 2000). Óvissan um hvenær eðjuflóð verði, hver áhrif þeirra 

verða og hversu lengi megi búast við þeim eftir eldgos er stór hluti af þeirri vá sem þau 

skapa. Eins og kom fram hér fyrir ofan þarf einnig að líta til eignartjóns þegar náttúruvá er 

skoðuð en við eðjuflóð fyllast árfarvegir af aurburði og taka við það að breyta farvegum 

sínum og flæða yfir verðmætt land eða aðrar eignir. Flóðin geta einnig ýtt undir 

jarðvegseyðingu og fyllt strandsvæði af framburðarefni (Blong, 1984; Sigurður 

Haraldsson, 2000). 
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4  Flóð og eðjuflóð í suðurhlíðum 

Eyjafjallajökuls. 

Fyrstu flóðin sem runnu niður suðurhlíðar jökulsins áttu sér stað sama dag og gosið hófst. 

Þau flóð urðu til vegna bráðnunar jökulíss og flokkast sem jökulhlaup frekar en eðjuflóð. 

Jökulhlaupið var hvað mest í Svaðbælisá og olli miklu tjóni og fyllti farvegi hennar á 

stórum köflum (Sveinn Runólfsson & Sigurjón Einarsson, 2010). Á töflu 3 sést yfirlit 

þeirra flóða sem fjallað verður frekar um hér að neðan. 
 

 

Tafla 3: Dagsetning, ár, gerð og úrkoma flóðanna.  

 

Dagsetning Ár Gerð Úrkoma (mest mæld) 

14. apríl 2010 Svaðbælisá og Laugará Jökulhlaup Vantar 

19. maí 2010 Svaðbælisá og Laugará Eðjuflóð 32,2 mm (Skógar) 

10. júní 2010 Svaðbælisá og Laugará Eðjublönduð flóð 17,7 mm (Skógar) 

15. ágúst 2010 Svaðbælisá Eðjublönduð flóð 36,3 mm (Vantskarðshólar) 

24-26. septmber 2010 Svaðbælisá og Laugará Eðjublönduð flóð 46,2 mm (Vatnskarðshólar 

1. desember2010 Svaðbælisá og Laugará Eðjublönduð flóð Vantar 
Heimild: Sigurlaug Gunnlaugsdóttir og  Inga  Dagmar Karlsdóttir (2010), Heimasíða Jarðvísindastofnunar 

Háskólans ( á.á. d) og Ríkislögreglustjóri (á.á. a), Veðurstofa Íslands (á.á. c) og  Búnaðarsamband 

Suðurlands (á.á), Skemmdir og vatnavextir (2010), Veðurstofa Íslands(á.á. a)  

 

Ólafur Eggertsson bóndi á Þorvaldseyri varð fyrstur var við eðjuflóðið snemma morguns 

þann 19. maí 2010, en hafði þá flóðið náð hæð varnargarðanna við Svæðbælisá. 

Vatnavextirnir urðu í kjölfar mikillar úrkomu aðfaranótt 19. maí og um morguninn.  

Flóðunum fylgdi mikil leðja sem dreifðist á tún yfir varnargarða við Þorvaldseyri og á tún 

Seljavalla sunnan þjóðvegar (Sigurlaug Gunnlaugsdóttir & Inga Dagmar Karlsdóttir, 

2010). Eðjuflóðin runnu niður farveg Svæðibælisár en talið er að það hafi einnig flætt 

niður fleiri árfarvegi á svæðinu. Einnig jókst flæði í öllum ám frá Holtsá austur að Skógá 

og tóku þær á sig kolmórauðan lit (Jarðvísindastofnun Háskólans, á.á d). Ólafur og aðrir 

sjónarvottar á svæðinu lýstu flóðinu sem fljótandi steypu (Jarðvísindastofnunar Háskólans, 

á.á d; Ríkislögreglustjóri, á.á. a). Ólafur lýsti afleiðingunum frekar eftir að flóðið sjatnaði 

að umhverfið hefi líktst lífvana eyðimörk þar sem allur gróður að nokkrum lúpínum 

undandskildum væri grafinn undir leðjunni sem líktist helst malbiki (Ólafur Eggertsson, 

munnleg heimild, 14. október 2010). Framhaldsnemi frá Jarðvísindastofnun Háskóla 

Íslands og vatnamælingamenn frá Veðurstofu Íslands sem voru við mælingar kl. 14 og 

mátu  það svo að allt að 50% innihald flóðsins væri fast efni og mátu sem svo að flóðið 

hefði þynnst í hyperconcentrated flow samkvæmt flokkunarfræði á eðjuflóðum. Flóðið 

hafði þynnst enn frekar 2 klst síðar og var hlutfall fastra efna þá minna en 20% og 

flokkaðist þá sem muddy streamflow samkvæmt mælingum framhaldsnemans. Flóðin átti 

upptök sín í hlíðum jökulsins, en þó skyggni væri lélegt á svæðinu þegar flóðin áttu sér 

stað var hægt að vakta þau og rekja uppruna þeirra með ratsjármyndum sem teknar voru úr 

flugvél Landhelgisgæslunnar TF-Sif  (Jarðvísindastofnun Háskólans, á.á. d). Á myndunum 
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sést hvernig yfirborðsaska sem myndað hafði fleka að um það bil 4-5 ferkílómetra stærð 

ofan á jöklinum (Ríkislögreglustjórinn, 2010a) brotnar og er talið að sá fleki hafi runnið 

niður Svaðbælisánna en tveir aðrir minni flekar hafi runnið af stað töluvert austar á 

svæðinu (Jarðvísindastofnun Háskólans, á.á d) en við það mynduðust eðjuflóðin. 

Öskulagið á svæðinu er talið gríðarlega þykkt og t.d. að mynda sé það um 50 - 100 cm á 

Svaðbælisheiði (Viðvarandi hætta á eðjuflóði við Svaðbælisá í sumar, 2010). Mynd 5 sýnir 

upphaf flóðsins þann 19. maí og flóðrásina frá upphafi goss frá gosstöðvunum. Bylgjur eða 

púlsar sáust koma reglulega niður í Svaðbælisánna á einnar til tvegga mínútna fresti 

(Jarðvísindastofnun Háskólans, á.á. d).  

 

 

Mynd 5. Radarmynd sem sýnir upptök eðjuflóðanna þann 19. maí. Á myndinni má einnig sjá útlínur flekans 

sem talið er að hafi runnið niður Svaðbælisá.       

Heimild: Jarðvísindastofnun Háskólans (á.á.)  

  

Þriðja flóðið í Svaðbælisá varð 10. júní í kjölfar aukinnar úrkomu á svæðinu.  Í þessu flóði 

náði vatn, eðja og framburðarefni að flæða yfir varnargarða sem reistir höfðu verið og yfir 

á ræktað land (Búnaðarsamband Suðurlands, á.á.) en aska virðist hafa skolast úr mörgum 

farvegum árinnar við vatnavextina. Almannavarnadeild ríkisins hafði í samvinnu við 

Veðurstofu Íslands gert ráð fyrir flóðahættunni og sent út viðvörunartilkynningu daginn 

áður þar sem spáð var allt að 40 mm úrkomu á Eyjafjallajökli. Rigningin hefur líklegast 

ekki náð slíkum hæðum þar sem ekki var um raunveruleg eðjuflóð af völdum óstöðugra 

öskufleka að ræð (Ágúst Gunnar Gylfason, 2010). Vegna þess gríðarlega magns af aur og 

drullu sem safnast hafði fyrir í ánni hafði farvegur árinnar hækkað það mikið að í 

flóðunum á þessum tíma munaði einungis 45 sm á milli botns árfarvegarins og brúarinnar 

yfir Svaðbælisá á þjóðvegi 1 (Aðeins 45 cm í brúargólfið, 2010).  

 

Enn urðu vatnavextir í Svaðbælisá um miðjan ágúst og aftur voru vextirnir það miklir að 

vart sást milli vatnsyfirborðsins og brúarinnar. Andri Ásmundsson lögreglumaður á 

Hvolsvelli sagði vatnsmagn hafa vaxið í bylgjum og urðu þær til þegar vatn og drulla rann 

í ánna nálægt jöklunum og svipaða sögu hefði mátti segja um aðrar ár nálægt jöklinum á 

þessu svæði (Svaðbælisá kominn upp undir brú, 2010).  
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Seinnipart september eða í kringum 24.-26. þess mánaðar var mikill veðurofsi á svæðinu 

og í kjölfarið urðu töluverð flóð í Svaðbælis- og Laugará (Grétar Óskarsson, munnleg 

heimild, 16. desember 2010).  

Fleiri flóð hafa orðið á svæðinu síðan í lok september t.d. 11. desember og 25. desember en 

þá þurfti að loka þjóðvegi 1 tímabundið þar sem varnargarðar brustu við Svaðbælisá og áin 

flæddi yfir bakka sína (Skemmdir og vatnavextir, 2010).  

4.1 Aðgerðir í kjölfar flóðanna og lagaákvæði 

Sveinn Runólfsson og Sigurjón Einarsson starfsmenn Landgræðslu ríkisins (2010) mátu 

aðstæður sem svo í kjölfar gossins að fæst fallvötn undir Eyjafjöllum væru í stakk búin að 

taka við eðjuflóðum og jökulframburði. En við slíku mætti búast í kjölfar mikilla rigninga 

á svæðinu og vegna almennrar uppsöfnunar framburðarefnis í ánum í gegnum tíðina. 

Í skýrslu Almannavarna ríkislögreglustjóra um stöðu verkefna og tillögur verkefna undir 

Eyjafjöllum vegna eldgosanna í vor kemur fram að tveim jörðum undir Eyjafjöllum stafi 

sérstaklega ógn af flóðahættu og mikilli ösku, Seljavöllum og Önundarhorni. Tekið er fram 

að Laugaáin sé komin óhugnalega nálægt heimreiðinni á Seljavöllum. Þó að skaði á 

jörðunum sé mikill og greinilegur hefur engin stofnun það hlutverk að leggja mat á hvort 

jarðirnar séu búsetuhæfar og vegagerðin hefur þegar skýrslan er birt ekki fengið 

fjárveitingu til að takast á við flóðavandann við Seljavelli. Lagt er til að athugað verði 

hvort öruggt sé að búa á jörðum undir Eyjafjöllum og þá með tilliti til Svaðbælisár. 

Einkum eigi að skoða jarðir Seljavalla og Önundarhorns og hvort það svari kostnaði að 

halda áfram ræktun á þeim jörðum (Ríkislögreglustjóri, 2010b). Landgræðsla ríksisins og 

Vegagerðin hafa þó gripið til viðamikla aðgerða í formi uppgreftrar og uppgræðslu gróðurs 

á svæðinu.  

Landgræðsla ríkisins réðst í gerð viðbragðsáætlunar í kjölfar gjóskufoks í júní en markmið 

hennar var að bæta lífsgæði íbúa á öskufallssvæðum með heftingu öskufoks. Verkefninu 

var deilt í 12 minni verkefni eftir svæðum og forgangsraðað var í þrjá flokka eftir ástandi 

svæðanna. Í forgangsflokki 1 var mjög brýnt að vinna að endurbótum sem fyrst. Svæðin í 

þeim flokki voru ýmist gróðurlítil fyrir eða skemmdir á gróðri höfðu verið miklar í kjölfar 

gossins og því lítil binding gegn öskufoki á svæðinu. Tillögur landgræðslunar voru að sá 

fræi og bera tilbúinn áburð á slík svæði. Svæði í kringum Svaðbælisá bæði fyrir ofan og 

neðan þjóðveg 1 féllu í þennan flokk vegna flóðanna sem höfðu farið þar yfir og kæft 

gróður. Hætta var talin á að fjúka myndi úr miklu magni aurs sem lá yfir svæðinu til lengri 

tíma yrði ekki gripið til aðgerða (Sveinn Runólfsson, Gústav Ásbjörnsson, Garðar 

Þorfinsson, Guðmundur Stefánsson & Elín F. Þórarinsdóttir, 2010).  

Samkvæmt Bændasamtökum Íslands (á.á.) er Bjargráðssjóður sjálfstæð stofnun í 

sameiginlegri eigu ríkisins og Bændasamtaka Íslands. Sjóðurinn skiptist í tvær deildir, 

almenna deild og búnaðardeild. Hlutverk hinnar almennu deildar sjóðsins lýtur að því að 

veita einstaklingum, félögum og sveitarfélögum fjárhagsaðstoð til að bæta tjón af völdum 

náttúruhamfara.  
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Almenna deildin nær til dæmis yfir tjón á: 

• Fasteignum 

• Landsvæðum 

• Girðingum, túnum og rafmagnslínum sem tengjast landbúnaði 

• Heyi, vélum og tækjum 

• Grasbrests, óvenjulegra kulda og þurrka 

• O.fl.  

 

Búnaðardeildin nær til dæmis yfir tjón á : 

 

• Búfénaði og afurðum búfjár 

• Einnig er stjórn sjóðsins heimilt að styrkja fyrirbyggjandi aðgerðir til að koma í veg fyrir 

tjón sem Bjargráðasjóði er skylt að bæta 

• O.fl. 
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5 Gögn og aðferðir  

Saga loftmyndatöku á Íslandi spannar rúmlega 90 ár en fyrstu loftmyndirnar hérlendis voru 

teknar árið 1919. Meirihluti myndanna hafa verið teknar af Landmælingum Íslands 

(Landmælingar Íslands, 2010). Í dag hafa þó einkafyrirtæki á borð við Loftmyndir ehf. og 

Samsýn ehf. tekið við loftmyndatökum.  

Hafa verður í huga að við töku loftmynda verða myndskekkjur sem verður að laga fyrir 

frekari kortlagningu en um tvennskonar skekkju er um að ræða. Fyrst ber að nefna skekkju 

sem verður vegna hreyfingar flugvélar og myndavélar. Til að loftmynd verði sem 

nákvæmust er reynt að mynda hana alveg lóðrétt, halli flugvélin kallast það 

möndulskekkja. Annars vegar verður skekkja vegna breytilegrar landhæðar umhverfisins á 

loftmynd. Mælikvarði loftmyndar er 1:S, en mælikvarði S í myndpunkti ákvarðast af S= f / 

H  , hér er stendur f fyrir brennivídd linsu og H   fyrir hæð myndavélar yfir mælipunkti. Eins 

og gefur að skilja er mælikvarði breytilegur innan loftmyndar vegna fjölbreyttrar 

landhæðar. Upprétting er ferli sem notað er til að leiðrétta myndskekkju á loftmynd. Við 

uppréttingu eru ákveðnar staðsetningar eða punktar á loftmyndinni tengd við þekktar 

staðsetningar í kortagrunni eða hæðarlíkani en einnig þarf að finna myndinni rétta vörpun 

(Lilleseand, Kiefer & Chipman, 2008).  

Fyrri kortlagningar á uppruna og umfangi flóða af völdum eldgosa með notkun 

fjarkönnunargagna benda til þess að það sé hagkvæm og árangursrík lausn til slíkra verka. 

Í rannsókn sem gerð var árið 2008 á notkun nokkura tegunda fjarkönnunargagna við 

kortlagningu eðjuflóða taldist handvirk túlkun á loftmyndum skila nákvæmustum 

niðurstöðum (Joyce o.fl., 2009). 

5.1 Gögn  

Við kortlagninguna var notast við innrauðar loftmyndir sem að Loftmyndir ehf. tóku í 

sumar í kjölfar eldgossins, en þær voru teknar þann 28. ágúst. Brennivídd linsunnar sem 

var notuð við myndatökuna var 153,551 mm og flughæð var um 3900 m yfir sjávarmáli. 

Innrauðar myndir eru sérstaklega nytsamlegar til að rannsaka gróður en hann kemur fram 

sem rauður litur á innrauðum myndum og sker gróðurinn sig því vel frá öðrum fyrirbærum 

sem bera grænan lit í raunveruleikanum (Lilleseand, Kiefer og Chipman, 2008). Svæðið 

sem flóðin í Laugará og Svæðbælisá fóru yfir voru þakin framburðarefni sem er greinilegat 

á innrauðum loftmyndum sem Loftmyndir ehf tóku í sumar. Myndirnar eru því tilvaldar til 

að nota til kortlagningar á þeim flóðum sem urðu áður en myndirnar voru teknar. Til 

samanburðar voru notaðar eldri myndir úr loftmyndagrunni Loftmynda ehf. af svæðinu.  

Opið viðtal var tekið við Grétar Óskarsson, bónda og jarðeiganda að Seljavöllum. Ég 

leitaðist eftir svörum við nokkrum spurningum og upplifun hans af gosinu og flóðunum í 

heild sinni. Viðtalið var tekið þann 16. desember 2010 að Seljavöllum. Grétar keyrði mig 

einnig um svæðið og sagði mér frá landinu, flóðunum og gosinu. Loks aðstoðaði Grétar 

mig við að teikna inn á loftmynd hvar hafði flætt á hans jörð frá því flóð fóru fyrst yfir land 

hans. Í viðtalinu gerði Grétar grein fyrir umfangi landskemmda og áhrifum flóðanna á 
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búskap sinn, jafnframt tjáði hann sig um hugmyndir sínar um frekari þróun hvað varðar 

skemmdir og búskap í nánustu framtíð.  

Ég notaði opinberar upplýsingar um úrkomu af vef Veðurstofu Íslands við gerð 

úrkomugrafa. Ég valdi næstu veðurstöð við Seljavelli sem spannaði úrkomumælingar yfir 

margra ára tímabil, sú stöð er við Vatnskarðshóla undir Vatnajökli töluvert austar en 

Seljavellir. Þar sem að mest rignir á haustmánuðum (Grétar Óskarsson, munnleg heimild, 

16. desember 2010) ákvað ég að takmarka tímabil grafanna frá maí út október. 

5.2 Aðferðir 

Við gerð kortanna voru innrauðumyndirnar frá Loftmyndum réttar upp í forritinu Arc Map 

frá Esri, en notaðar voru myndir úr gagnagrunni Loftmynda ehf. af sama svæði til 

uppréttunarinnar. Dregnir voru upp flákar eftir útlínum flóðamarkanna við Laugará á 

innrauðu myndunum og flákinn svo límdur inn á eldri loftmynd. Inn á sömu mynd bætti ég 

við flákum eftir teikningu Grétars sem gefa til kynna hvar flóð fóru yfir eftir að innrauða 

loftmyndin var tekin. Jarðamörk Seljavalla ná töluvert lengra norður upp á heiðar en mynd 

mynd 7 gefur til kynna, en til að flóðin væru sem skýrust á myndinni ákvað ég að takmarka 

kortið við flóðasvæðið. 

Erfitt var að fá útgefnar upplýsingar um flóðin svo að mörgu leiti var stuðst við blandaðar 

heimildir á borð við tölvupósta og fréttavefi morgunblaða eða opinberra stofnana. Ég tók 

saman upplýsingar um flóðin og bætti við ítarlegri upplýsingum í gegnum viðtal við Grétar 

Óskarsson, tölvupóst samskipti við Pétur Halldórsson starfsmann Búnaðarsamband 

Suðurlands og  Sigurjón Einarsson verkefnastjóra hjá Landgræðslu ríkisins.  
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6 Niðurstöður  

Fyrir gos héldu Grétar og Vigdís í kringum 130 skepnur en vegna mikils öskufoks í kjölfar 

gossins í vor voru mjólkurkýr Grétars fluttar vestur á Snæfellsnes, í kringum 30 talsins um 

mánaðarmótin júní/júlí. Eftir stóðu um 100 gripir, geldneyti og naut sem voru að verða 

tilbúin til slátrunar. Grétar kvaðst sjá eftir því að hafa ekki flutt allar skepnurnar vestur 

vegna slæmra aðstæðna sem mynduðust við tíð öskufok þar sem fíngerð askan smaug inn í 

útihús og aðrar vistarverur.  Til stóð að flytja skepnurnar til baka á Seljavelli í apríl 2011, 

sem væri þó háð frekari þróun á svæðinu hvað varðar flóð og öskufok (Grétar Óskarsson, 

munnleg heimild, 16. desember 2010). Grétar lýsti öskustrókunum sem mynduðust efst í 

hlíðunum í kringum bæinn við minnsta andvara og sést einn slíkur á mynd 6 sem tekin var 

í 16. desember 2010. Grétar taldi nauðsynlegt að græða upp landið í kringum Laugará til 

að binda öskuna og þar með koma í veg fyrir frekara öskufok. Samt sem áður eru engar 

áætlanir af hálfu Landgræðslunnar að græða upp það land í kringum Laugará sem fór undir 

flóðin (Grétar Óskarsson, munnleg heimild, 16. desember 2010). 

 
Mynd 6. Öskustrókur í hlíðum kringum Seljavelli. Strókarnir eru tíðir 

og þarf lítinn vind til að koma þeim af stað.  

Mynd: Eva Diðriksdóttir. Tekin 16. desember 2010 

  

Grétar gat slegið að hluta til tún sín sunnan þjóðvegar, eða um 10 he, sem ekki fóru undir 

vatn eða fóru undir flóð en höfðu takmarkaðan aur yfir sér. Það kom þó í ljós að grasið var 

lélegt og illnýtanlegt og því ætlar hann ekki að slá þar aftur næsta sumar þó hann hafi þar 

sáð grasfræi í sumar sem sprettur á komandi sumri. Grétar neyddist til þess að heyja land 

við Hvolsvöll en fannst það of mikla vinna að keyra milli Seljavalla og Hvolsvallar. Hann 

áleit að heppilegra hefði verið að nýta sér þá borgun sem Bjargráðssjóður hefði veitt fyrir 

heyinu hefði hann sóst eftir því.  
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Grétar hefur í gegnum árin getað nýtt sér tún eða gróið svæði á jörð sinni norðan þjóðvegar 

en vegna flóða og ösku var það ekki hægt í sumar. Hvorki var hægt að slá hlíðar umhverfis 

Seljavelli né beita búfénaði á áður gróið land. Út frá töflu 4 má álykta sem svo að 

heildarræktun Grétars hafi verið með meira móti árið 2010 en það verður að hafa í huga að 

þau ár sem sáð er bæði korni til þroska og grasfræi í sömu hektara eru þeir taldar saman 

sem kornspildur í uppgjöri Búnaðarsambands Suðurlands á jörð Seljavalla (Pétur 

Halldórsson, tölvupóstur, 2. desember, 2010).  

Það er því ekki víst að heilir 10 he hafi verið slegnir og nýttir heldur hafi hluti af þessum 

10 he verið í formi sáningar. Grétar taldi sig hafa misst um fjóra til fimm hektara af 

ræktuðu landi en um 12-14 hektara af grónu landi sem höfðu áður verið nýttir sem 

beitiland.  

Tafla 4: Ræktun á jörð Seljavalla milli áranna 2007-2010 

Tegund ræktunar 2007 2008 2009 2010 

Kornrækt (ha) 6,8 4,5 6,5 10,0 

Túnrækt (ha)  5,0 3,8 0,0 
Heimild: Pétur Halldórsson hjá Búnaðarsambandi Suðurlands, tölvupóstur, 2. desember (2010).  

 

Einnig fóru um 12-14 hektarar við bæjarstæðið sem hann hefði annars getað slegið undir 

flóð jafnframt gat hann ekkert slegið í hlíðunum í kringum bæinn vegna þykkra öskulaga. 

Mynd 7 sýnir kortlagningu á flóðunum í Laugará við Seljavelli fyrir ofan þjóðveg. Á 

myndinni sést hvar flóðin fóru yfir áður en innrauða loftmyndin var tekin og svo hvar hefur 

flætt frekar eftir þann tíma, eftir teikningum Grétars. Grétar taldi að um 12 til 14 he af 

grónu og nýtanlegu landi  hefðu farið undir í heildina á jörð hans norðan þjóðvegar.  
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Mynd 7: Það svæði sem flóðin í Laugará fóru yfir, bæði eftir teikningu Grétars Óskarssonar og innrauðri 

loftmynd frá Loftmyndum ehf. 

Heimild: Loftmyndir ehf 2010; Grétar Óskarsson, munnleg heimild, 16. desember (2010).  

 

Sé heildarúrkoma að Vatnsskarðshólum síðastliðin ár skoðuð sést að hún er allajafnan mest 

í ágúst, september og október en mynd 8 sýnir dreifingu heildarúrkomu eftir mánuðum 

milli áranna 2005-2010. Mynd 9 sýnir mesta úrkomumagn á Vatnsskarðshólum. Á 

myndunum má sjá að yfirleitt rignir mest á haustmánuðum, en heimamenn tala allajafnan 

um þá mánuði sem úrkomumestu mánuði ársins (Grétar Óskarsson, munnleg heimild, 16. 

desember 2010). Mynd 10 sýnir vikuyfirlit úrkomumælinga á Skógum frá 14. apríl til 31. 

júlí 2010. Á því tímabili mældist mest úrkoma 14-17. apríl  eða 33,7 mm. Vikuna 16-22. 

maí urðu fyrstu eðjuflóðin í hlíðum Eyjafjallajökuls, nánar tiltekið þann 19. maí,  í kjölfar 

mikillar rigningar en heildar úrkoma þá vikuna mældist 32,2 mm.  
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Mynd 8. Heildarúrkoma hvers mánaðar milli áranna 2005-2010 að Vatnskarðshólum. Myndin sýnir að 

úrkomu magn virðist yfirleitt aukast í ágúst og er allajafnan mest í mánuðunum ágúst, september og október 

þó undantekningar séu þar á.  

Heimild: Veðurstofa Íslanda ( á.á. a)  

 

 

Mynd 9. Mesta úrkoma hvers mánaðar á árunum 2005-2010 að Vatnskarðshólum. Mesta úrkoma er 

undantekningarlaust á haustmánuðum áranna eða frá ágúst fram í september.  

Heimild: Veðurstofa Íslands ( á.á. a)  
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Mynd 10. Vikuyfirlit úrkomumælinga að Skógum frá 14. apríl til 31. júlí 2010   

Heimild: Veðurstofa Íslands ( á.á. b)  
 

Ekki fengust úrkomumælingar frá Skógum eftir lok júlí og verður því að styðjast við 

úrkomumælingar frá Vatnskarðshólum. Heildarúrkoma þar um miðjan ágúst mældist 150 

mm en mest mæld úrkoma á sama tíma var 36,3 mm. Til samanburðar má nefna að á 

síðastliðnum 5 árum hefur mest heildarúrkoma á sama tíma og stað mælst 220,0 mm (árið 

2005) og mest úrkoma 47,6 mm (árið 2007). Í rigningunni 24.-26. September myndaðist 

mikið skarð í hlíð fyrir ofan Seljavelli sem ekki var þar áður, en það varð til þegar 

öskuskriða féll við úrkomuna (Grétar Óskarsson, munnleg heimild, 16. desember 2010). Á 

mynd 11 má sjá umrætt skarð.  

 

 

Mynd 11. Skarð í hlíð fyrir ofan Seljavelli sem myndaðist þegar aurskriða mettuð af ösku féll niður hlíðina í 

mikilli úrkomu helgina 24.-26. september og reif með sér jarðveginn.   

Ljósmyndari: Eva Diðriksdóttir, 16. desember 2010.  
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Vinnan sem hefur farið fram eftir eldgos hefur fyrst og fremst verið í formi uppgreftrar á 

framburðarefni úr ánum sunnan Eyjafjallajökuls, en framkvæmdirnar hafa verið unnar af 

Vegagerðinni. Í tölvupósti frá Sigurjóni Einarssyni verkefnastjóra Landgræðslu ríkisins, 

(Tölvupóstur, 18. nóvember 2010) kom fram að erfitt væri að meta hversu mikið hefði 

verið grafið upp úr ánum en við mætti búast að hróflað hefði verið við rúmlega 300.000 m
3 

úr Holtsá, Svaðbælisá, Laugará, Bakkakotsá og Kaldaklifsá en ekki eru til tölur yfir 

uppgröft úr hverri á fyrir sig. Sigurjón (Tölvupóstur, 18. nóvember 2010) taldi að mest 

hafði verið grafið upp úr Svaðbælisá og Holtsá  þar sem mestur framburður væri. Laugará 

heitir Bakkakotsá fyrir neðan þjóðveg 1 og í ágúst hafði verið mokað upp ca 28.000 m
3
 af 

framburðarefni úr farvegum árinnar (Gústav M. Ásbjörnsson, Garðar Þorfinnsson & 

Sigurjón Einarsson, 2010). Það er þó ekki endanlegt magn þar sem frekari uppgröftur hefur 

farið fram síðan þá. Eitt vandamálanna sem blasir við slíkum uppgreftri er hvað skuli gera 

við framburðarefnið. Gripið var til þess ráðs að það efni sem grafið væri upp úr Svaðbælisá 

fyrir neðan þjóðveg væri lagt á nærliggjandi jarðir með samþyki landeigenda. Grétar 

Óskarsson gaf leyfi fyrir því að hluti af landi hans sunnan þjóðvegar við Svaðbælisá færi 

undir framburðarefni en hann telur að það hafi verið um að ræða part af verðmætasta landi 

hans og við það hafi orðið eitt mesta tjónið á landareigninni (Grétar Óskarsson, munnleg 

heimild, 16. desember 2010). Á mynd 12 eru tún Seljavalla sunnan þjóðvegar sýnd, hvað 

var nýtt af túnunum í sumar og hvar uppgröftur úr Svaðbælisá liggur. Skurðirnir við túnin 

sunnan þjóðvegar tóku vel við flóðunum, en þegar þeir tóku að fyllast flæddi úr þeim yfir 

syðsta hluta túnanna. Það var að mestu vatn sem flæddi þar yfir og það skildi ekki eftir sig 

mikið af leðju þar sem hún sat þegar eftir í botnum skurðanna. Grétar taldi að hröð handtök 

við að reisa varnargarða við Svaðbælisá norðan þjóðvegar hafi orðið til þess að lítið flæddi 

yfir tún hans við ánna. Grétar taldi að um 4 til 5 he hefðu farið undir uppgröft.  
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Mynd 12. Tún Seljavalla sunnan þjóðvegar sem urðu fyrir mestum áhrifum flóðanna. 

Myndin sýnir með gráum lit hvar uppgröftur úr Svaðbælisánni liggur og með grænum hvaða hluti túnanna 

var endurræktaður sumarið 2010.  

Heimild: Grétar Óskarsson, munnleg heimild, 16. desember (2010), Pétur Halldórsson hjá 

Búnaðarsambandi Suðurlands, tölvupóstur, 2. desember (2010).  
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Myndir 13 og 14 sýna öskuna og framburðarefnið sem grafið hefur verið úr Svaðbælisá 

upp á tún Seljavalla.  

 
Mynd 13 og 14. Framburðarefni úr Svaðbælisá sem lagt hefur verið yfir jörð Seljavalla sunnan þjóðvegar 1. 

Lagið er ríflega metri að þykkt sem segir til um gríðarlegt magn efnis sem grafið hefur verið upp úr ánni.  

Ljósmyndir: Eva Diðriksdóttir, 16. desember 2010.  

 

Grétar (Munnleg heimild, 16. desember 2010) sagði að stærstu flóðbylgjurnar sem hann 

hefði orðið vitni að í flóðunum í Laugará hafi verið um einn metri að hæð. Hann lýsti því 

einnig að eftir eðjuflóð í ánni tæki það hana um 4 daga að ná upprunalegu jafnvægi sínu og 

eðlilegu flæði, en þangað til flæmdist hún stjórnlaust yfir aurana og landsvæðið. Grétar 

taldi nauðsynlegt að grafa upp úr Laugará til að koma í veg fyrir að slíkt gerðist við 

vatnavexti, en engar áætlanir eru hjá Landgræðslunni um að grafa upp úr ánni. 

Grétar taldi einnig til tjóns þann skaða sem flóðin ullu á hitaveitum sem  eru í hans 

einkaeigu á jörðinni. Þrjár hitaveitur eru á jörðinni, sú fyrsta sem sett var upp sér 

íbúðarhúsum og útihúsum Seljavalla fyrir heitu vatni, sú hitaveita hangir enn uppi en 

laskaðist töluvert í flóðunum. Önnur hitaveitan var lögð fyrir nýja sundlaug sem byggð var 

á lóðinni árið 1990 en hún gjöreyðilagðist þegar flóðin grófu undan henni. Síðasta 

hitaveitan var lögð fyrir nokkrum árum en hún hafði haldist heil og leiðir vatn inn í skúr 

við hlið á sundlauginni. Rör hennar eru úr stáli og hefur hún því meira viðnám en hinar 

eldri, en hún sveiflaðist þó töluvert með flóðunum og bjóst Grétar allt eins við því að rörin 

færi ef frekri flóð yrðu. Grétar ætlaði líklegast að laga þær hitaveitur sem skemmdust og 

taldi hann vinnan sem færi í að bæta tjónið hlypi á nokkrum milljónum króna.   
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7 Túlkun og umræður  

Þegar vinna á verkefninu hófst var tæpt hálft ár liðið frá því að eldgosið í Eyjafjallajökli 

hófst. Flóð urðu nokkuð tíð á haustmánuðum og var því erfitt að meta hvað væru flóðaför 

og hvað væri samþjöppuð aska vegna rigningar þegar vettvangsferð var farin þann 16. 

Desember. Einnig höfðu vinnuvélar unnið nokkuð mikið á svæðinu sunnan þjóðvegar við 

Svaðbælisá og því orðið töluverð röskun á ummerkjum flóðanna.   

Eðjuflóðin reyndust vera hefðbundin eðjuflóð þar sem efnisinnihald þeirra var á bilinu 20- 

50%. Flóðin féllu í flokkana  hyperconcentrated flow og muddy streamflow (del Moral & 

Grishin, 1991). 

Umfang landskemmda var töluvert en fyrst og fremst í formi uppgreftrar úr Svaðbælisá á 

tún Seljavalla sunnan þjóðvegar. Grétar taldi að þar hefði orði mesti skaðinn á jörð sinni 

þar sem sá partur túnanna sé hluti af verðmætasta landi hans. Grétar taldi sig þar hafa misst 

um fjóra til fimm hektara (sjá mynd 12). Jafnframt fóru um 12-14 hektarar undir flóð fyrir 

ofan þjóðveg sem hann hefði annars geta nýtt í slátt eða beit fyrir skepnur (sjá mynd 7). Að 

auki gat hann ekki slegið í hlíðunum í kringum bæinn vegna þykkra öskulaga. Grétar 

missti því bæði land sem hann hefði getið slegið, nýtt sem beitiland, ræktað land og tún. Þó 

að Grétar hafi getað nýtt tún sín að hluta í sumar hefur hann ákveðið að gera það ekki 

næsta sumar þar sem að grasið sem hann sló var illnýtanlegt vegna ösku og slæmra 

eiginleika. Hann hefur í stað þess ákveðið að nýta sér þær bætur sem hann á rétt á frá 

Bjargráðssjóði. Umfang landskemmda vegna flóðanna á nýtanlegri jörð Grétars hefur 

samkvæmt honum verið frá 17 upp í 19 he. 

Raunverulega er um að ræða tvöföld áhrif á land Seljavalla þar sem áhrif öskunnar leggst 

ofan á flóðin. Grétar þurfti að flytja 30 mjólkurkýr vestur á Snæfellsnes vegna öskufoks og 

sá eftir því að hafa ekki flutt þá 100 gripi sem eftir stóðu vegna slæmra aðstæðna í 

öskufoki. Með tilliti til öskufoks og eðjuflóða má segja að jörðin sé mjög viðkvæm fyrir 

náttúruvám. Öskufok af eðjunni sem verður eftir flóðin er því raunverulega afleidd áhrif 

flóðanna á bújörðina sem skapar mikil óþægindi fyrir bæði ábúendur og skepnur, en 

skaðlega áhrif ösku á bújarðir og íbúa geta verið margvísleg eins og Wilson greinir frá 

(2009). Sé horft til rofmátts gjóskunnar má búast við áframhaldandi skaða af öskufoki þar 

sem mest er af kornastærðinni 0,5 mm í 2 km fjarlægð frá gosstöðvunum en Chepill og 

Woodruff (1963) hafa sýnt fram á að mest vindrof stafi af efni sem er af stærðinni 0,1-0,5 

mm. Það má því gera ráð fyrir því að öskufok komi til með að hafa hvetjandi áhrif á rof 

plantna á svæðinu og almennt neikvæð áhrif á lífsgæði íbúa og heilsu þeirra (Sveinn 

Runólfsson, Gústav Ásbjörnsson, Garðar Þorfinnsson, Guðmundur Stefánsson & Elín Fjóla 

Þórarinsdóttir, 2010). Greinilegt er að skaði jarðarinnar er töluverður hvað eignartjón 

varðar en samhliða tjóni á landareign Seljavalla eyðilagðist hluti af hitaveitu býlisins, og 

hleypur kostnaður viðgerða á milljónum króna sem Grétar var þó nokkuð ákveðinn að 

ganga í. Landbrotið í kjölfar flóðanna, askan og eignartjónið á hitaveitunni á Seljavöllum 

eru allt liðir í þeim skaða sem hlýst af náttúruhamförum á borð við eldgos og er 

nauðsynlegt að telja til við heildarmat á tjóni samkvæmt Blaikie, Cannon, Davis & Wisner 

(1994), þar sem þeir hafa áhrif á eignir, lífsviðurværi og lífsgæði fólks.  
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Til að segja til um hver þróunin verður síðar meir hvað varðar frekari eðjuflóð og búsetu 

verður að líta til þátta á borð við úrkomumagn, landhalla og öskuþykkt. Síðastliðin ár hefur 

úrkoma  á svæðinu verið mest á haustmánuðum eins og sést á myndum átta til tíu. Það má 

því álykta sem svo að það sé sá árstími sem búast megi við mestum flóðum á í framtíðinni. 

Magnús Tumi Guðmundsson og Ágúst Gunnar Gylfason (2005) telja suðurhlíðar jökulsins 

vera brattastar þar sem landhallinn er 12° en hann gæti þó verið meiri í giljum umhverfis 

Laugará og Seljavelli. Öskulag var gríðalega þykkt á svæðinu eftir gosið og en eins og sjá 

má á mynd 3 mældist öskuþykkt á bilinu 4-5 sm stuttu eftir að gos hófst og töluvert meiri á 

heiðum umhverfis jökulinn. Þessar aðstæður eru í nokkru samræmi við tilraunina sem gerð 

var árið 1978 um áhrifaþætti eðjuflóða eftir gos í eldfjallinu Usu (Blong, 1994; Bryant, 

1991). Þó að landhalli í þeirri rannsókn hafi verið nokkrum gráðum meiri, má líta til þess 

að úrkomumagn sem sést á myndum 8 til 10 hafi verið meira og þar með komið af stað 

eðjuflóðunum í vor. Blong (1984) og Haraldur Sigurðsson (2000) eru sammála um að 

framvinda eðjuflóða fari eftir nokkrum þáttum á borð við gjóskuþykkt, kornastærð 

öskunnar, landhalla ásamt magni úrkomu og afrennslis. Haldist úrkoman svipuð og hún 

hefur verið síðastliðin ár og sé öskuþykktin eins mikil og gert er ráð fyrir er næsta víst að 

eðjuflóð eða mjög eðjublönduð vatnsflóð munu halda áfram að eiga sér stað í Laugará og 

víðar í nágrenninu í framtíðinni. Verði sú þróun að veruleika má búast við frekara landbroti 

á jörð Seljavalla sem og afleiddum áhrifum slíkra flóða í formi öskufoks. Slíkt myndi hafa 

slæm áhrif á búskap á jörðinni og gæti jafnvel orðið til þess að hann legðist af. Aska og 

leðja sem liggur á jörðinni eftir slík flóð getur mengað haga og tún og öskufok getur haft 

neikvæð áhrif á líf íbúa og skepna (Wilson, 2009; Wilson, Cole, Stewart, Cronin & 

Johnston, 2010). Grétar bjóst ekki við því að hitaveitan sem enn stendur eigi mikið viðnám 

eftir gegn frekari flóðum og bjóst við því að missa hana ef fram heldur sem horfir. Grétar 

telur að eigi búskapurinn ekki að leggjast af á jörðinni hans verði að grípa til viðeigandi 

aðgerða með uppgreftri úr Laugará og í formi uppgræðslu gróðurs til bindingar á ösku í 

jarðveg. Til margra ára litið má hinsvegar búast við því að stærð og tíðni eðjuflóða eiga 

eftir að fara dvínandi með hreinsun frárennsliskerfa, farvega og enduruppkomu gróðurs á 

svæðinu (Haraldur Sigurðsson, 2000). 
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