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Útdráttur 

Í ritgerðinni er fjallað um jarðminjasvæði á Reykjanesskaga í tengslum við uppbyggingu 

eldfjallagarðs á svæðinu. Farið er yfir landfræðilega legu skagans, jarðfræðirannsóknir og 

fjallað almennt um ástæður eldvirkninnar. Helstu jarðmyndunum eldfjallalandslagsins er 

lýst og fjallað er um jarðfræðilega fjölbreytni, jarðfræðilega arfleifð og jarðfræðitengda 

ferðaþjónustu sem mun gegna veigamiklu hlutverki í eldfjallagarði verði hann byggður upp 

á svæðinu. Megininntak ritgerðarinnar er lýsing á 14 jarðminjasvæðum á skaganum sem 

kæmu til greina sem lykil- eða ítarsvæði í eldfjallagarði, verði ákveðið að skipuleggja hann 

úr frá slíku svæðisvali. Fjallað er um þessi svæði sem voru skoðuð í vettvangsvinnu og rætt 

um þær jarðminjar og jarðlög sem þar er að finna. Niðurstöður eru helstar að 

Reykjanesskagi henti vel sem eldfjallagarðssvæði fyrir jarðfræðitengda ferðaþjónustu 

vegna legu sinnar nálægt höfuðborg og alþjóðaflugvelli en ekki síður vegna hinna 

fjölbreyttu eldvarpa og gosminja. Náttúruvernd á skaganum er ábótavant en góð 

skipulagning á eldfjallagarði gæti stuðlað að úrbótum í þeim efnum og betri kynningu á 

svæðinu fyrir almenningi. Svæðin sem valin voru til umfjöllunar eru misjafnlega stór og 

aðgengileg. Þau eru fjölbreytt hvað varðar eldvirkniferli og ná allt frá Reykjanesi austur í 

Reykjanesfólkvang. Finnast þar flestar gerðir landforma og eldvarpa sem einkenna skagann 

og eru þau talin henta vel í eldfjallagarði sem byggður yrði upp í kringum ákveðin 

jarðminjasvæði. 
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Abstract  

The topic of this thesis is the Reykjanesskagi peninsula in southwestern Iceland and the 

establishment of a future volcanic park in the area. The first chapters will give an overview 

of the geography, geology, volcanism and geological research. The volcanic landscape is 

described and several concepts such as geodiversity, geoheritage and geotourism are 

discussed, but geotourism will be an important part of a future volcanic park in the area. 

The main part of the thesis discusses 14 areas selected as special geosites on the peninsula. 

The areas were explored in the field and their significance as geosites in a volcanic park is 

discussed. The main conclusions of the thesis is that the Reykjanesskagi area is suitable for 

a volcanic park, especially for geotourism, because of its geographical setting near the 

capital of Iceland and the international airport being located inside the area. The volcanic 

formations in the area are very diverse, displaying almost every known type of volcanic 

formation found on earth. Nature conservation on the peninsula needs to be improved 

considerably. Therefore the establishment of a volcanic park could be an opportunity to 

increase the awareness of the public and to promote the scenic volcanic landscape. The 

chosen geosites are different in size and accessibility. They display most volcanic 

landforms and volcanic processes created by the volcanism in the area and should be 

suitable as special geosites in a volcanic park. 
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Þakkir 
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1 Inngangur 

Reykjanesskagi myndar suðvesturhorn Íslands og er eitt merkilegasta svæði heims hvað 

varðar eldvirkni og jarðhnik. Þar rís Atlantshafshryggurinn úr sjó. Landslag á 

Reykjanesskaga er mótað af rekhreyfingum, eldvirkni og samspili þessara innrænu afla við 

útræn öfl. Jarðsaga Reykjanesskaga spannar síðustu 800 þúsund ár. Eldra berg mun ekki 

finnast á yfirborði á því svæði sem skaginn nær yfir, en hér er miðað við svæðið sunnan við 

Esju og vestan við Hengil. Elstu og jafnframt fyrirferðarmestu jarðmyndanir á skaganum 

eru jarðlög mynduð á ísöld og á nútíma. Vesturgosbelti Íslands teygir sig austur yfir 

skagann og sveigir til norðurs við Hengilsvæðið í átt að Langjökli. Gosbeltinu fylgja 

orkumikil háhitasvæði sem eftirsótt eru til nýtingar en eru ekki síður talin til náttúruperla. 

Eldvörp eru afar fjölbreytt á Reykjanesskaga og þar koma fyrir flestar gerðir eldvarpa sem 

þekkjast. Á skaganum eru einnig menningarminjar sem sýna sambúð mannsins við 

eldvirknina allt frá landnámi. Lífríki er fremur fábreytt á Reykjanesskaga en um margt 

sérstakt vegna eldvirkninnar. Vistkerfi eru til að mynda í formi fuglabjarga, sem eldvirknin 

hefur byggt upp en sjórinn er að brjóta niður. Á háhitasvæðunum lifa hitakærar plöntur og 

hraunin eru mörg hver þakin sérstæðum mosagróðri. Þrátt fyrir auðuga náttúru og 

fjölbreytni í landslagi, er ástand ýmissa svæða á Reykjanesskaga slæmt út frá sjónahorni 

náttúruverndar. Mörgum svæðum hefur verið raskað með virkjanaframkvæmdum, akstri 

utan vega og efnistöku. Virðist oft illa hafa verið staðið að umgengni um viðkvæm 

eldvörpin á skaganum, jafnvel þótt þar séu fólkvangar sem eiga að njóta sérstakrar friðunar 

samkvæmt lögum. Jarðminjar og eldvörp á skaganum eiga því nokkuð undir högg að sækja 

af þessum völdum. 

Uppbygging eldfjallagarðs á Reykjanesskaga hefur verið nokkuð í umræðu undanfarin ár. 

Er þá um að ræða skipulagt svæði sem byggði á hugmyndum um verndun jarðfræðilegrar 

fjölbreytni, arfleifðar og uppbyggingu jarðfræðitengdrar ferðaþjónustu. Eldfjallagarður 

hefur þó ekki verið sérstaklega útfærður eða skipulagður, en ljóst er að samvinna 

sveitarfélaga á svæðinu yrði nauðsynleg til að stofnsetja slíkan garð auk þess sem aðilar úr 

ýmsum greinum, bæði náttúruvísinda og ferðaþjónustu, yrðu að vera til ráðgjafar um 

uppbyggingu hans. Reykjanesskagi er fremur aðgengilegt svæði, en þar eru víðsvegar 

akvegir, slóðar og stikaðar gönguleiðir. Svæðið liggur í næsta nágrenni við höfuðstaðinn 

Reykjavík og alþjóðaflugvöllur landsins er á skaganum. Það er viðfangsefni þessarar 

ritgerðar að draga saman sitt af hverju um jarðfræði Reykjanesskaga með það að leiðarljósi 

að ritið megi hafa til hliðsjónar við frekar útfærslu hugmynda um eldfjallagarð. Hér er lagt 

upp með þá hugmynd að innan eldfjallagarðs séu kynnt ákveðin jarðminjasvæði sem mætti 

skipuleggja og vinna með. Valin voru 14 svæði sem fjallað verður sérstaklega um með 

áherslu á þær jarðminjar sem þar er að finna. Hér er um að ræða hugmyndafræðilega vinnu 

sem miðar að því að draga saman efni úr rannsóknum, sýna fram á jarðfræðilega sérstöðu 

Reykjanesskagans. 

Lagt er upp með nokkrar spurningar sem leitast verður við að svara, eins og hver sé 

sérstaða Reykjanesskaga fram yfir aðra hluta gosbeltis Íslands sem landssvæðis til að 

stofnsetja eldfjallagarð? Er umhverfi og náttúra á Reykjanesskaga í nógu góðu 
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ásigkomulagi frá sjónarhóli umhverfis- og náttúruverndar til að stofnsetja slíkan garð? Eru 

þau svæði sem hér verða til umræðu heppileg inn í eldfjallagarð? Áður en hafist er handa 

við að svara þessum spurningum verður gerð grein fyrir landsvæði Reykjanesskagans, 

eldvirkninni og orsökum hennar, hugmyndafræðinni á bakvið eldfjallagarð og þeim 

jarðminjum sem finnast á svæðinu. Þetta verða viðfangsefni næstu kafla. 
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2 Landfræðileg lýsing 
Reykjanesskaga 

Skaginn sem gengur út frá suðvesturhluta Íslands nefnist Reykjanesskagi (mynd 1). Hann 

er eins og fyrr var nefnt hluti Atlantshafshryggjarins sem gengur þar upp úr sjó. Suðvestur 

af landinu kallast hryggurinn Reykjaneshryggur og er Reykjanesskagi framhald hans 

ofansjávar. Skaginn er um 1700 km
2
 að flatarmáli (Ari Trausti Guðmundsson, 2001) og er 

að mestu þakin hraunum. Reykjanesskagi er láglendur fyrir utan fjallgarð þann er í daglegu 

tali er nefndur Reykjanesfjallgarður. Fjalllendi Reykjanesfjallgarðs er nokkuð samfellt frá 

Grindavík og til austurs, en fjallgarðurinn er talin ná frá Hengli og enda í Valahnúkum 

vestast á Reykjanesi (mynd 1). Reykjanes kallast svæðið sem takmarkast í norðri af Stóru-

Sandvík en í suðri af Sandvík austan Háleyjarbungu (Jón Jónsson, 1984) (mynd 1). 

Skaginn í heild er yfirleitt kallaður Reykjanesskagi. Landsvæði Reykjanesskagans liggur 

allstaðar að sjó nema að austanverðu, en þar hafa mörk hans ekki verið skilgreind 

sérstaklega. Yfirleitt er átt við það svæði sem liggur sunnan við Esju og vestur af 

Henglinum (mynd 1). Þéttbýlustu svæði landsins liggja á Reykjanesskaga, en þar eru 

höfuðborgin Reykjavík og nágrannasveitarfélög hennar (mynd 1). Aðrir þéttbýlisstaðir á 

Reykjanesskaga eru Reykjanesbær (Keflavík ásamt Njarðvíkum), Sandgerði, Garður og 

Grindavík (mynd 1). Alþjóðaflugvöllur landsins er á vestanverðum Reykjanesskaga, í 

grennd við Reykjanesbæ í um 40 km fjarlægð frá höfuðborgarsvæðinu (mynd 1). 

Strandlínan umhverfis Reykjanesskaga er lítt vogskorin og byggð upp af hraunum sem 

runnið hafa í sjó fram og brotna nú niður undan ágangi sjávar. Reykjanesskagi er láglendur 

og þá sérstaklega vestast. Þar er þó að finna nokkur fell sem standa upp úr flatneskju 

hraunanna umhverfis, svo sem Þórðarfell, Súlur og Stapafell (mynd 1). Dyngjur eru 

algengar á Reykjanesskaga, en þær eru yfirleitt aflíðandi og hallalítil hraunaflæmi sem hafa 

þakið stór svæði á skaganum og má þar nefna Sandfellshæð og Þráinsskjöld (mynd 1). Við 

Grindavík á sunnanverðum Reykjanesskaga tekur landið að rísa til austurs og við tekur 

óslitinn fjallgarður sem nær frá Fagradalsfjalli, austur yfir Núpshlíðarháls, (eða Vesturháls) 

og Sveifluháls (eða Austurháls), Brennisteinsfjöll og Bláfjöll og endar fjalllendið í 

Hengilssvæðinu austast (mynd 1). Fjöllin sem mynda Reykjanesfjallgarð ná hæst í 

Brennisteinsfjöllum um 600 m hæð og í Hengli um 800 m hæð. Á Reykjanesskaga eru fá 

fallvötn og stöðuvötn. Er það vegna þess að jarðlögin eru að stærstum hluta ung og gropin 

hraun sem úrkomuvatn sígur auðveldlega í gegnum en í kjölfarið myndast þar einnig miklir 

grunnvatnsstraumar. Kleifarvatn á milli Núpshlíðarháls og Sveifluháls er þó allstórt vatn og 

stærsta stöðuvatn á Reykjanesskaga (mynd 1). Það er afrennslislaust á yfirborði, um 8 km
2
 

að flatarmáli og 97 m djúpt þar sem það er dýpst. Annað stærsta vatnið er Hlíðarvatn í 

Selvogi sem er 3,3 km
2
 með mesta dýpi um 5 m en afrennsli þess er í sjó um Vogsós 

(mynd 1). Nokkur minni vötn eru til staðar eins og Grænavatn og Djúpavatn, sem liggja í 

Núpshlíðarhálsi sunnan Trölladyngju og Grænavatn og Gestsstaðavatn sunnan Seltúns í 

Krýsuvík (mynd 1). Eitt manngert lón er á Reykjanesskaga, en það er Bláa lónið við 

Svartsengi norðan Þorbjarnarfells, sem er jarðsjór frá jarðhitavirkjuninni á svæðinu (mynd 

1). Háhitasvæði eru á Reykjanesi, í Eldvörpum og Svartsengi, við Trölladyngju, Krýsuvík, í 

Brennisteinsfjöllum og stærsta háhitasvæðið er á Hengilssvæðinu. Vegur með bundnu 
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slitlagi liggur nánast allan hringinn um Reykjanesskaga, fyrir utan hluta af 

Suðurstrandarvegi í Herdísarvík og frá Krýsuvík og austur í Þorlákshöfn (mynd 1). Þegar 

þetta er ritað standa yfir framkvæmdir við nýjan Suðurstrandarveg sem lagður verður 

bundnu slitlagi. Á Reykjanesskaga eru fjölmargir vegslóðar og fornar leiðir og má þar t.d. 

nefna Reykjaveginn og Selvogsgötu. Jarðhitavirkjanir eru starfræktar á Reykjanesi og í 

Svartsengi af Hitaveitu Suðurnesja. Saltverksmiðja var reist á Reykjanesi en engin vinnsla 

er þar nú um stundir.  
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Mynd 1. Landsvæði Reykjanesskaga er hér sýnt á SPOT5 gervihnattamynd og má hér sjá helstu þætti í landslagi skagans svo sem móbergsfjöll, hraun og gróðurþekju. Hvítur ferhyrningur á 

innfelldu myndinni sýnir legu Reykjanesskaga miðað við landið. Myndin er fengin úr kortasjá Landmælinga Íslands. Örnefnum er bætt inn af höfundi. 
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3 Náttúrurannsóknir 

Margt hefur verið ritað og birt um jarðfræði Reykjanesskaga og Reykjaneshryggjar í 

fræðigreinum og ritum, bæði innlendum og erlendum. Grundvallarrit um jarðfræði 

Reykjanesskaga er skýrsla og jarðfræðikort Jóns Jónssonar, þar sem dregnar eru saman 

niðurstöður 18 ára rannsóknarvinnu við kortlagningu hrauna og eldvarpa (Jón Jónsson, 

1978). Jón hefur þar að auki ritað ítarlegar yfirlitsgreinar um jarðfræði Reykjanesskaga í 

Árbækur Ferðafélags Íslands og yfirlit yfir söguleg eldgos á skaganum í tímaritið 

Náttúrufræðinginn (Jón Jónsson, 1983, 1984, 1985). Annað yfirgripsmikið jarðfræðirit um 

Reykjanesskaga er skýrsla Freysteins Sigurðssonar um vatnajarðfræði svæðisins 

(Freysteinn Sigurðsson, 1985). Sveinn P. Jakobsson o.fl. gerðu grein fyrir bergfræði á 

vestanverðum Reykjanesskaga (Jakobsson, Jónsson, & Shido, 1978). Ari Trausti 

Guðmundsson skrifar sérstaka kafla um eldstöðvakerfi skagans og gossögu þeirra í ritum 

sínum um íslenskar eldstöðvar (Ari Trausti Guðmundsson, 1988, 2001). Gunnar Birgisson 

skrifaði námsritgerð um laus jarðlög á svæðinu (Gunnar Birgisson, 1983). Margt hefur 

verið birt í erlendum jarðvísindatímaritum og einnig í innlendu tímaritunum 

Náttúrufræðingnum (á íslensku) og Jökli (á ensku og íslensku). Til er fjöldi skýrsla frá 

Orkustofnun og Náttúrufræðistofnun Íslands um ýmsar náttúrurannsóknir á 

Reykjanesskaga. Margar þeirra snúa að jarðhitarannsóknum (bæði jarðfræði og 

jarðeðlisfræði) en einnig að öðrum náttúrurannsóknum, til að mynda rannsóknum í líffræði. 

Það yrði of langt mál að telja öll þessi skrif upp hér og skal vísað til frekari heimilda sem 

skráðar eru í ofangreindum ritum og til fyrrnefndra stofnanna. 

Í framhaldinu verður gerð grein fyrir þeim náttúrurannsóknum sem fram fóru á 

Reykjanesskaga fyrr á öldum og fram á áttunda áratuginn þegar flekakenningin tók að ryðja 

sér til rúms innan jarðvísindanna og margir þættir í jarðfræði Reykjanesskaga og 

Reykjaneshryggjar tóku að skýrast út frá auknum skilningi á reki jarðskorpuflekanna. 

Náttúrurannsóknir á skaganum má rekja allt aftur til 18. aldar og koma þar bæði innlendir 

og erlendir vísindamenn við sögu. Skipulögð jarðfræðikortlagning hefst á skaganum á 7. 

áratug síðustu aldar vegna mikilvægi hans í sambandi við jarðhitarannsóknir (Jón Jónsson, 

1978). Það er auk þess um það leyti sem erlendir vísindamenn taka að sýna svæðinu meiri 

áhuga vegna flekakenningarinnar. Hér að neðan er upptalning í tímaröð um 

jarðfræðitengdar rannsóknir á Reykjanesskaga allt frá 18. öld. Fróðleikur um þetta efni 

byggir að mestu á Jóni Jónssyni en hér eru fæðingar- og dánarár sett við hlutaðeigandi 

(spurningarmerki í sviga ef óljóst). 

Reykjanesskagi birtist í heild árið 1590 í riti flæmska kortagerðamannsins og 

landfræðingsins Abrahams Ortelíusar (1527-1598), Additamendum IV. Teatri Orbis 

Terrarum. Skaginn birtist þar mjög afbakaður á korti. Kortið er komið frá Guðbrandi 

Þorlákssyni (1541-1627) biskupi á Hólum en ekki er ljóst hvenær það er gert. 
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Magnús Arason (?-1728), sem gegndi herþjónustu í danska hernum, var sendur af Dönum 

til landmælinga á Íslandi. Hann birtir fyrsta vísinn að sérkorti fyrir Reykjanesskaga á 

tímabilinu 1721-1722 en drukknaði áður en hann náði að ljúka við landmælingar sínar. 

Náttúrufræðingarnir Eggert Ólafsson (1726-1768) og Bjarni Pálsson (1719-1779) rituðu 

um Reykjanesskaga í Ferðabók sína. Rannsóknir þeirra (1752-1757) á Reykjanesskaga eru 

þó fremur fátæklegar. Þeir geta til um eldgos sem orðið hafa frá Landnámstíð fram til 

þeirra daga og vitna til skráðra heimilda í sögum og annálum. 

Sveinn Pálsson (1762-1840) læknir og náttúrufræðingur, virðist litlar rannsóknir hafa gert á 

Reykjanesskaga. Í Ferðabók hans frá 1791-1797 eru einungis stuttar lýsingar sem lítið mun 

vera hægt að byggja á, sér í lagi hvað jarðfræðina varðar. 

Skotinn Sir George Steuart Mackenzie (1780-1848), ferðaðist um Ísland árið 1810 og 

safnaði talsverðu af efni varðandi jarðfræði landsins. McKenzie skrifaði bók um ferðir 

sínar á Íslandi sem virðist hafa náð talsverðri hylli erlendis og hafa vakið áhuga á landinu.  

Björn Gunnlaugsson (1788-1876) stærðfræðingur mælir Reykjanesskagann á tímabilinu 30. 

júní - 30. ágúst árið 1831 og fæst þá fyrsta rétta myndin af honum í heild. Fram að því hafði 

hann birst meira og minna afbakaður á kortum. 

Jónas Hallgrímsson (1807-1845) rannsakaði Krýsuvíkursvæðið og nágrenni Reykjavíkur á 

árunum 1837-1842. Hann dvaldi í nokkra daga í Krýsuvík ásamt Japetus Steenstrup og 

beindust rannsóknir þeirra að brennisteinsnámi og hverasvæðum. Þeir skoðuðu einnig 

Lönguhlíð og Brennisteinsfjöll, en síðarnefnda nafnið kemur þar fyrst fyrir í skráðum 

heimildum. Upplýsingar frá Jónasi eru einkum í formi dagbókarbrota. 

Ríkisstjórn Danmerkur sendi líf- og dýrafræðinginn Japetus Steenstrup (1813-1897) og 

jarðfræðinginn Jørgen Christian Schythe (1814-1877) til Íslands. Þeir dvöldu hér á 

tímabilinu 1839-1840, en Jónas Hallgrímsson starfaði um tíma með þeim fyrrnefnda eins 

og áður sagði. Schythe er þekktur fyrir rit sitt um Heklugosið 1845 en virðist ekkert hafa 

ritað um Reykjanesskagann. 

Í kjölfar Heklugossins 1845 koma til Íslands tveir vísindamenn sem höfðu mikil áhrif á 

jarðfræðirannsóknir á Íslandi. Þetta voru jarðfræðingurinn Sartoríus Von Walterhausen 

(1809-1876) og Robert Wilhelm Bunsen (1811-1899). Talsverður hluti rannsókna þeirra 

fór fram á Reykjanesskaga. Bunsen rannsakaði móbergið og ummyndun bergs á 

jarðhitasvæðum, auk þess sem hann rannsakaði hveri og setti fram skýringu á eðli 

goshvera. Walterhausen rannsakaði móbergið og er hugtakið palagónít (yfir móberg) frá 

honum komið.  

Theodor Kjerulf (1825-1888) var norskur jarðfræðingur og skáld sem dvaldi á Íslandi árið 

1850. Hann skrifaði nokkrar greinar um jarðfræði Íslands. Hann fjallar um efnagreiningar á 

Íslenskum bergtegundum og á hveraleir. Telur hann sig líka hafa fundið hrúðurkarla á 

steinum upp á Mosfellsheiði í meira en 100 m hæð yfir sjó. Hann ritar einnig um 

sprungumyndanir og sprungugos, athugar stefnu gangabelta o.fl.  

Lífeðlisfræðingurinn William Preyer (1841-1897) og steindafræðingurinn Ferdinand Zirkel 

(1828-1912) ferðuðust um Ísland árið 1860. Þeir gerðu fáeinar athuganir á Reykjanesskaga 
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á brennisteinsnámum og á hverunum í Krísuvík. Zirkel mun vera fyrstur til að nota smásjá 

til rannsókna á íslensku bergi. 

Skotinn W. L. Lindsay (?) dvaldi á Íslandi árið 1860. Hann gerði ýmsar efnafræðilegar 

rannnsókni á hveravatni og útfellingum við hveri, t.d. þvottalaugarnar í Reykjavík og 

hverina í Krýsuvík. 

Sænski jarðfræðingurinn Carl Wilhelm Paijkull (1836-1869) ferðaðist um Ísland árið 1865 

og útbjó jarðfræðikort af landinu. Paijkull skrifaði ferðabók og gerði ýmsar athuganir. 

Hann lýsir t.d. grágrýtinu í kringum Reykjavík sem ungum jarðmyndunum, en margir 

höfðu áður talið þær til elstu myndana landsins. Hann er fyrstur manna til að veita 

jökulrákum á grágrýtinu athygli og dregur út frá því þá ályktum að landið hafi eitt sinn allt 

verið hulið jökli.  

Jón Hjaltalín (1807-1882) landlæknir gerði ýmsar athuganir á brennisteinsnámum og 

hverum á Reykjanesskaga um miðja 19. öld. Átti hann bréfaskipti við Jón Sigurðsson um 

þetta efni og skrifaði um það ritgerð í tímaritið Ný Félagsrit.  

Johannes Frederik Johnstrup (1818-1894), prófessor í bergfræði við Kaupmannahafnar-

háskóla var sendur til Íslands af danska ríkinu árið 1871 í þeim tilgangi að gera rannsóknir 

á brennisteinsnámum, en Bretar höfðu sýnt þeim nokkurn áhuga. Hann skoðaði 

Krýsuvíkurnámur en hefur líklega aldrei ritað um þær rannsóknir sínar. Þorvaldur 

Thoroddsen, sem síðar varð manna mikilvirkastur í rannsóknum á landafræði og jarðfræði 

Íslands, var í fylgdarliði Johnstrup. Þorvaldur var á þessum tíma í námi við 

Kaupmannarhafnarháskóla. 

Þorvaldur Thoroddsen (1855-1921) ferðaðist um Reykjanesskagann í nokkra mánuði árið 

1883. Hann skrifar ritgerðir í Geologiska Föreningens Förhandlingar í Stockholm (1884), 

Geografisk Tidsskrift (1903), Lýsing Íslands (1911), Islands Grundriss der Geographie und 

Geologie (1905-1906), Ferðabók (1913-1915) og Geschicte der Islandischen Vulkane 

(1925). Eftir Þorvald Thoroddsen liggja nokkuð ítarlegar lýsingar á jarðmyndunum á 

Reykjanesskaga. Jarðfræði Reykjanesskagans eru einnig gerð skil á jarðfræðikorti hans yfir 

Ísland frá 1901 (mælikvarði 1: 60 000). 

Walther Von Knebel (1880-1907) hefur rannsóknir á íslenskum eldstöðvum árið 1905 en 

skömmu síðar drukknar hann í Öskjuvatni. Að Knebel látnum gaf samferðamaður hans, 

Hans Reck út handrit Knebels frá Íslandsferðinni og bætti þar við ýmsu. Reck ferðast síðan 

sjálfur um Reykjanesskaga og gerir þar ýmsar athuganir t.d. á Stampagígaröðinni og 

gígaröðinni við Sveifluháls.  

Karl Sapper (1866-1845) var afkastamikill eldfjallafræðingur. Hann ferðaðist hér á landi 

árið 1906 og rannsóknir hans beindust meðal annars að gígaröðinni sem Ögmundarhraun er 

komið úr, en honum vannst þó ekki tími til að skoða nema hluta hennar.  

Maurice Von Komorowicz (?) jarðfræðingur, rannsakaði Rauðhólana við Elliðavatn árið 

1907 og gerði af þeim kort. Hann gerði einnig uppdrætti af Búrfellsgjá og Búrfelli. 

Guðmundur G. Bárðarson (1880-1933) jarðfræðingur, er fyrstur til að hefja nákvæma 

jarðfræðikortlagninu á Reykjanesskaga í heild en hann náði þó ekki að ljúka því verki. 
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Hann byggði á landakortum Herforingjaráðsins frá 1908 (mælikvarði 1:50 000). Jón 

Jónsson fékk síðar aðgang að dagbókafærslum hans og drögum að jarðfræðikorti og hafði 

þær til hliðsjónar við sínar rannsóknir á Reykjanesskaga. 

Þorkell Þorkelson (1876-1961) eðlisfræðingur, er fyrstur manna hér á landi til að taka 

jarðhita fyrir sem sérstakt rannsóknarefni og fjalla nokkur rit hans um jarðhitasvæði á 

Reykjanesskaga. Hann var ásamt Steingrími Jónssyni rafmagnsstjóra helsti hvatamaður 

þess að farið var að bora eftir heitu vatni í Reykjavík.  

Þýski jarðfræðingurinn Konrad Keilhack (1858-1944) gerði jarðfræðikort af Reykjavík og 

nágrenni árið 1924 og skrifaði jarðfræðilega lýsingu á svæðinu. Kort hans var nákvæmara 

en eldri kort og mun vera fyrsta jarðfræðikortið sem gert er af einum landshluta á Íslandi. 

Englendingarnir G. W. Tyrell (?) og Martin A. Peacock (?) dvöldu við jarðfræðirannsóknir 

á Íslandi um sama leyti og Keilhack. Peacock útbjó jarðfræðikort af Viðey og tók út frá 

þeim rannsóknum sérstaklega fyrir rannsóknir á móberginu. Uppruni þess var þá óljós þótt 

jarðfræðingurinn Dr. Helgi Pjéturs hafi verið búin að færa sönnur á aldur 

móbergsmyndunarinnar. Peacock taldi móbergið mega rekja til basalt eldgosa sem átt 

hefðu sér stað undir jöklum ísaldar og hefur sú skoðun hlotið almenna viðurkenningu 

síðan. 

Svissneski jarðfræðingurinn R. A. Sonder (?) dvaldi á Íslandi sumrin 1935 og 1936. 

Rannsóknir hans snerust einkum að brotalínum og jarðhita og virðist hann hafa reynt að 

útbúa einhversskonar skilgreiningarkerfi fyrir jarðhita á Íslandi. Sonder gerði talsverðar 

athuganir á jarðhitakerfunum á Reykjanesskaga.  

Norski jarðfræðingurinn Tom Fredrik Weiby Barth (1899-1971) dvaldi á Íslandi árin 1934 

og 1937 og rannsakaði íslensk jarðhitasvæði. Barth gaf út bók um rannsóknir sínar sem 

kom út í Washington, en í henni eru lýsingar á hverasvæðinu á Reykjanesi, við Krísuvík og 

á Hellisheiði, ásamt korti yfir nútímahraun á Hellisheiði sem er það fyrsta í sinni röð. Í 

bókinni eru sérkort af ýmsum svæðum en Barth gerði fjölmargar athuganir á bæði háhita- 

og lághitasvæðum bæði í Reykjavík og Mosfellssveit.  

Árið 1913 setti Alfred Wegener fram landrekskenningu sína og upp úr því, skömmu fyrir 

heimstyrjöldina síðari, tóku þýskir jarðfræðingar og jarðeðlisfræðingar að sýna 

jarðskorpuhreyfingum á Íslandi áhuga. Sumarið 1938 kom til landsins leiðangur undir 

stjórn Oskar Niemczyk (1886-1961) prófessors til mælinga á sprungusvæðum hér á landi. Í 

þessum leiðangri starfaði Tómas Tryggvason. Ýmsar mælingar voru gerðar í leiðangrinum 

og meðal annars á Reykjanesi, en niðurstöðurnar voru gefnar út í riti árið 1943. Þessar 

rannsóknir marka upphafið að fjölþættum jarðeðlisfræðilegum rannsóknum á Íslandi. 

Guðmundur Kjartansson (1909-1972) jarðfræðingur, vann að jarðfræðirannsóknum í 

Árnessýslu og var afrakstri þeirra rannsókna safnað saman í bók sem kom út árið 1943. 

Jarðfræðikort Guðmundar yfir suðvesturland (mælikvarði 1:250 000) kom út árið 1960 sem 

var þá hið nákvæmasta yfir svæðið í heild. Guðmundur skrifaði einnig nokkrar greinar um 

jarðfræðilegar rannsóknir sínar á Reykjanesskaga.  
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Í Bratislava var árið 1943 gefin út ritgerð eftir M. F. Kuthan (?) sem nefnist „Die 

Ozillation, der Vulkanismus und die Tektonik von Reykjavík”. Ritgerð þessi er 74 síður og 

í henni er að finna 22 myndir og stórt jarðfræðikort (mælikvarði 1:50 000). 

Trausti Einarsson (1907-1984) kannar hraun á Hellisheiði og jarðhitasvæði í Hengli á 

árunum 1947-1949. 

Tómas Tryggvason (1907-1965) er fyrsti íslenski bergfræðingurinn og ritaði árið 1957 

fyrstur um gabbróhnyðlinga sem finnast við Grænavatn í Krýsuvík. Hann hafði nokkrum 

árum áður hafist handa við jarðfræðikortlagninu Reykjavíkur og nágrennis. Kort Tómasar 

(mælikvarði 1:40 000) náði yfir svæðið frá Esju suður fyrir Álftanes og er það fyrsta sem 

sýnir bæði berggrunn og laus jarðlög og er að öllu leyti unnið hér á landi.  

Jón Jónsson (1910-2005) gefur út ítarlegt jarðfræðikort af Reykjanesskaga árið 1978 sem 

var afrakstur 18 ára rannsóknarvinnu á skaganum. Kortið var tímamótaverk í rannsóknum á 

jarðfræði Reykjanesskagans. 

4 Náttúruvernd og nýting auðlinda 

Vesturgosbelti Íslands liggur um Reykjanesskaga. Þar eru háhitasvæði (sjá mynd 4 og kort 

3 s. 64 í viðauka) sem eru eftirsótt til orkunýtingar, en orku háhitasvæða má nýta til 

rafmagnsframleiðslu. Háhitasvæðin á Reykjanesskaga eru staðsett á Reykjanesi, í 

Eldvörpum og við Svartsengi, í Krýsuvík og Trölladyngju, í Brennisteinsfjöllum og á 

Hengilssvæðinu. Hengilssvæðið er annað stærsta háhitasvæði landsins á eftir 

Torfajökulssvæðinu (Guðmundur Pálmason , 2005) (tafla 1). Háhitasvæðin á Reykjanesi, í 

Svartsengi og í Hengli eru nú nýtt til orkuvinnslu en boranir og/eða rannsóknir hafa farið 

fram á öðrum svæðum. Jarðhitavatn á Reykjanesskaga er að stærstu leyti úr sjó og varð það 

tilefni til að saltverksmiðja hóf starfsemi á Reykjanesi árið 1981, en vinna átti salt úr 

jarðhitavatninu. Hefur rekstur verksmiðjunnar hinsvegar verið gloppóttur og engin vinnsla 

er þar nú um stundir. Frágangur er slæmur við umhverfi saltverksmiðjunnar og er hún að 

mati höfundar nokkuð lýti á umhverfinu á Reykjanesi. Virkjanaframkvæmdum á 

Reykjanesskaga hefur óhjákvæmilega fylgt rask þar sem lagning vega og raflína fylgir 

slíkum framkvæmdum og fer oft ekki vel saman við umhverfið. Mörg svæði eru illa 

útleikin eftir efnistöku en námur eru staðsettar víða og misjafnlega er frá þeim gengið. 

Mörgum eldvörpum hefur verið raskað eða þau eyðilögð með öllu þegar gjall hefur verið 

tekið úr gígum (dæmi eru Litla-Eldborg undir Geitahlíð og Eldborg norðan við 

Trölladyngju). Utanvegaakstur er víða vandamál á Reykjanesskaga og má víða finna slóða 

eftir ökutæki í viðkvæmu landslaginu. 

Stofnaðir hafa verið tveir fólkvangar á Reykjanesskaga, Bláfjallafólkvangur og Reykjanes-

fólkvangur auk þess sem friðland er í Herdísarvík (sjá kort 1 bls. 64 í viðauka). Fólkvangar 

eru í umsjá sveitarfélaga og eru frátekin svæði fyrir útivist. Bláfjallafólkvangur var 

stofnaður árið 1973, en Reykjanesfólkvangur árið 1975. Innan Reykjanesfólkvangs er 

sprengigígurinn Grænavatn en um hann verður nánar fjallað í kafla 10.8. Þar má segja að 
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saga umhverfisverndarlöggjafar á Íslandi hefjist, þegar Sigurði Þórarinssyni jarðfræðingi 

blöskraði umgengnin um þetta merkilega eldvarp. Í kjölfarið flutti hann erindi á fundi Hins 

íslenska náttúrufræðifélags og birtist erindið í grein í tímaritinu Náttúrufræðingnum 

(Sigurður Þórarinsson, 1950). Hér verða fólkvangarnir á Reykjanesskaga ekki gerðir að 

sérstöku umfjöllunarefni en vísað skal til nýlegrar skýrslu um málefni Reykjanesfólkvangs 

(Sigrún Helgadóttir, 2004). Þar er gerð grein fyrir ástandi fólkvangsins og lagðar fram 

tillögur til úrbóta. Í skýrslunni er meðal annars talin þörf á að hefta utanvegaakstur og 

ofbeit innan fólkvangsins, en jafnframt er talið að innan hans búi ónýtt tækifæri til útivistar, 

fræðslu og ferðamennsku og fer það vel saman við hugmyndir um eldfjallagarð og 

jarðfræðitengda ferðaþjónustu, en um hana verður nánar fjallað í kafla 9.2. 

Reykjanesfólkvangur hefur sína eigin síðu á veraldarvefnum þar sem finna má upplýsingar 

um náttúrufar, kort yfir gönguleiðir ásamt öðrum upplýsingum um svæðið
1
.  

Þegar þetta er skrifað eru nokkur friðuð náttúruvætti á Reykjanesskaga. Það má teljast  

kaldhæðnislegt í ljósi þess sem fyrr var nefnt að sprengigígurinn Grænavatn er ekki þeirra á 

meðal. Nokkur náttúruvætti eru friðuð í næsta nágrenni höfuðborgarsvæðisins svo sem 

Rauðhólarnir, sérstæðir gervigígar, en úr þeim var tekið umtalsvert gjall fyrir friðun þeirra. 

Stóra-Eldborg og Litla-Eldborg undir móbergsstapanum Geitahlíð eru friðuð náttúruvætti, 

en Litla-Eldborg er nánast ónýt vegna gjalltöku. Önnur friðuð náttúruvætti eru Eldborg í 

Bláfjöllum og Árnahellir. Eldey úti fyrir Reykjanesi er einnig friðað náttúruvætti en þar er 

ein þéttasta súlubyggð heims. Fjölmörg svæði á Reykjanesskaga hafa verið sett á 

náttúruminjaskrá en það jafngildir ekki friðun eða verndun svæðanna. 

Tafla 1. Stærð og vinnslugeta háhitasvæðanna á Reykjanesskaga. Heimild: (Guðmundur Pálmason, 2005). 

Háhitasvæði Stærð [km
2
] 

Tæknilega vinnanlegurjarðvarmi / 

Raforka [MWár] 

Reykjanes 2 1400 

Svartsengi og Eldvörp 11 5400 

Krýsuvík og Trölladyngja 60 15100 

Brennisteinfjöll 2 600 

Hengill 100 34500 

                                                 

1 Vefsíða Reykjanesfólkvangs: http://www.gamli.umhverfissvid.is/reykjanesfolkvangur/ 
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5 Eldvirknin 

Eldvirkni Íslands og Reykjanesskaga er tengd jarðfræðilegri legu landsins á flekaskilum. 

Landið er eitt afkastamesta eldvirkni- og flæðibasaltsvæði jarðar, en um 91% af öllum 

gosefnum og eldgosum á nútíma heyra til basalteldvirkni (Thordarson & Höskuldsson, 

2008). Íslenska basaltsléttan (mynd 2) þekur um 350.000 km
2
 svæði, rís 3000 m yfir 

nærliggjandi hafsbotn og er tíðni gosatburða á landinu um 20 atburðir á öld (Thordarson & 

Höskuldsson, 2008). Gos- og rekbelti (mynd 5), 15-50 km breið, liggja í gegnum landið en 

þeim er frekar skipt niður í eldstöðvarkerfi samsettum úr megineldstöðvum, sprungureinum 

eða hvoru tveggja (Thordarson & Höskuldsson, 2008). Sprungureinarnar eru um 5-20 km 

breiðar og 50-200 km langar en megineldstöðvarnar, sem hafa að jafnaði líftíma upp á 0,5-

1,5 milljónir ára eru yfirleitt miðpunktur eldvirkninnar innan hvers eldstöðvarkerfis 

(Thordarson & Höskuldsson, 2008). Flæðigos á sprungum eru ríkjandi á Íslandi þrátt fyrir 

að blandgos (sem bæði framleiða hraun og gjósku) séu algengari en á öðrum stöðum þar 

sem basalteldvirkni er ríkjandi (til að mynda á Hawaii). 

5.1 Úthafshryggurinn 

Mörk jarðskorpufleka á úthafshryggjum kallast flekaskil. Þar er mikil eldvirkni og 

jarðskjálftar eru þar tíðir líkt og á öðrum gerðum flekamóta. Rek jarðskorpufleka, eldvirkni 

og jarðskjálftar, hafa verið skýrð með flekakenningunni sem kom fram á 7. áratug síðustu 

aldar og var mikil bylting í skilningi á virkni steinhvels (jarðskorpunnar og efsta hluta 

möttuls) jarðar. Eldvirknin á flekaskilum tengist uppstreymi kviku úr möttli jarðar undir 

hryggjarkerfum úthafanna og þar myndast ný úthafsskorpa úr basalti. Kvikuuppstreymið 

tengist iðuhreyfingum sem myndast vegna hitans í iðrum jarðar, en hitaorkan stafar 

aðallega af niðurbroti geislavirkra frumefna. Úthafsflekana rekur með tímanum í 

gagnstæðar áttir burt frá hryggnum og nefnist ferlið botnskrið (e. sea floor spreading). 

Atlantshafshryggurinn er sá úthafshryggur sem liggur í gegnum Ísland (mynd 2) og er hann 

lengsti úthafshryggur jarðar. Hann liggur eftir Atlantshafinu endilöngu og á Norður-

Atlantshafi markar hann skilin á milli jarðskorpufleka Norður-Ameríku annarsvegar og 

Evrasíu hinsvegar. Hryggurinn er ekki samfelldur fjallgarður, heldur er hann samsettur úr 

mörgum hryggjarstykkjum, sem skarast um sniðgengi. Reykjaneshryggur kallast sá hluti 

hryggjarins sem er staðsettur suðvestur af Íslandi og rís úr sæ við Reykjanestá á 

Reykjanesskaga gengur þaðan til austurs inn eftir landinu og myndar vesturgosbelti 

landsins. Landið rekur í sundur á meðalhraða sem samsvarar 18,9 mm árlega á 

flekaskilunum norðanlands en 20,9 mm árlega á Reykjaneshryggnum (Geirsson et al., 

2006). Samhliða gliðnuninni á hryggnum rifnar yfirborðið og sprungur myndast en talað er 

um sprungueldvirkni (e. rift-volcanism) í þessu sambandi. Upp um sprungurnar berst kvika 

og eru eldgos því tíð á yfirborði rekhryggja. Þessi sprungumyndun kemur fram á 

Reykjanesskaga í sprungureinum sem afmarka eldstöðvakerfi Reykjanesskagans en um þau 

verður nánar fjallað síðar. 
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Mynd 2. Myndin sýnir landslag á Norður-Atlantshafi. Ísland og íslenska flæðibasaltsléttan sjást ofarlega 

fyrir miðri mynd. Mjóu brotalínurnar sýna óvirk gos- og rekbelti en þykku brotalínurnar sýna 

Grænlandshrygginn norðvestan við landið og Færeyjahrygginn austan við landið. Mjóa svarta línan sýnir 

rekás eða flekaskil Atlantshafshryggjarins og hvernig hann liggur í gegnum landið en rekhraðinn er gefin til 

kynna og rekstefnan með svörtum örvum. Hringirnir merktir 10 og 0 gefa til kynna staðsetningu 

möttulstróksins fyrir 10 milljónum ára og núverandi staðsetningu. Mynd: (Foulger, Natland, Presnall, & 

Anderson, 2005) 

5.2 Heitur reitur og möttulstrókur 

Ísland er heitur reitur, en það eru svæði þar sem afar mikil eldvirkni á sér stað miðað við 

nærliggjandi svæði. Þeir eru staðbundnir og eru virkir í milljónir eða tugmilljónir ára 

(Bjarnason, 2008). Heitir reitir eru venjulega bundnir við tiltölulega þröng svæði sem eru 

yfirleitt ekki meira en 500 km í þvermál. Heitir reitir skilja eftir sig slóð í formi óvirkra 

hryggja eða eldfjallakeðja sem gefur til kynna staðsetningu þeirra í gegnum jarðsöguna 

(Bjarnason, 2008). Eldvirkni heitra reita er aðallega basalteldvirkni í úthöfum. Bandaríski 

jarðeðlisfræðingurinn W. Jason Morgan kom fram með þá tilgátu árið 1971 að uppsprettu 

heitra reita, væri að leita í heitri kviku sem stigi til yfirborðs djúpt úr möttli jarðar. Var þar 

fædd tilgátan um möttulstróka og eru þeir nú almennt taldir uppspretta eldvirkni heitra reita 

(Bjarnason, 2008). Miðja möttulstróksins sem talin er vera undir Íslandi, hefur verið 

ákvörðuð nokkurn veginn undir landinu miðju (mynd 3) en allt landslag á Íslandi hækkar í 

átt að því svæði. Þar á mesta gosefnaframleiðslan sér þar stað og upphleðsla gosefna er þar 

mest. Eldvirkni Íslands, þar með talin eldvirkni á Reykjanesskaga, er bundin við 



14 

jarðfræðilega legu landsins á úthafshrygg, virkni heita reitsins og gagnverkun þessara 

innrænu afla sem til samans gera landið að einu eldvirkasta svæði jarðar. 

 

5.3 Eldvirkni á Reykjanesskaga 

Eldstöðvakerfin á Reykjanesskaga raðast á skýrt afmarkaðar sprungureinar (Haukur 

Jóhannesson & Sigmundur Einarsson, 1998). Sprungureinarnar liggja skástígt eftir 

skaganum og er stefna sprungnanna í NA-SV (sjá mynd 4 og kort 3 bls. 64 í viðauka). 

Vestast á skaganum er Reykjaneskerfið, sem að hluta til nær út í sjó eftir 

Reykjaneshryggnum og hafa bæði jarðskjálftar og eldsumbrot verið tíð á þessu svæði. 

Eyjar hafa myndast í neðansjávargosum úti fyrir Reykjanesi og eru mörg dæmi þess að vart 

hafi orðið við eldsumbrot á þessu svæði (Sigurður Þórarinsson, 1965). Sjórinn hefur 

jafnharðan brotið þessar eyjar niður aftur en einungis tvær standa nú upp úr sjó, Eldey og 

Geirfugladrangur. Austan við Reykjaneskerfið liggja Krýsuvíkurkerfið (eða Trölladyngju-

kerfið) og Brennisteinsfjallakerfið, en austast liggur Hengilskerfið. Það er það nokkuð 

frábrugðið hinum, sem eina eldstöðvarkerfið á Reykjanesskaga með megineldstöð. 

Hengilskerfið er einnig eina kerfið þar sem gosið hefur súru eða kísilríku bergi þótt það sé í 

takmörkuðum mæli. 

Gossaga eldstöðvakerfanna á Reykjanesskaga nokkuð vel þekkt, eftir rannsóknir þar sem 

notast hefur verið við ýmsar aðferðir til aldursákvarðanna. Gjóskutímatal hefur komið að 

miklum notum, auk þess sem aldursgreiningar hafa verið gerðar með geislakoli (
14

C) á 

lífrænum leifum undan hraunum. Afstaða hrauna til hvers annars hefur verið skoðuð auk 

þess sem upplýsingar hafa fengist úr rituðum heimildum eins og annálum (Haukur 

Jóhannesson & Sigmundur Einarsson, 1988a, 1988b; Jón Jónsson, 1975, 1978, 1983; 

Magnús Á. Sigurgeirsson, 1995a, 1995b, 2004; Sigmundur Einarsson, Árný Erla 

Sveinbjörnsdóttir, & Haukur Jóhannesson, 1991; Sigmundur Einarsson & Haukur 

Jóhannesson, 1989). Eldgosum á Reykjanesskaga hefur verið skipt í nokkur gosskeið þar 

sem eldvirkni hefur tekið sig upp og staðið yfir í nokkur hundruð ár á milli goshléa. 

Eldsumbrot virðast því koma í hrinum á Reykjanesskaga. Þannig varð 

Brennisteinsfjallakerfið virkt á 10. öld, Krísuvíkureldar geisuðu á 12. öld og 

Reykjaneseldar á 13. öld. Á Reykjanesskaga er því að fjöldi hrauna frá sögulegum tíma. 

6 Myndun Reykjanesskaga 

Ísland hefur í gegnum jarðsöguna ekki alltaf verið í núverandi mynd og breytingar hafa 

orðið á gos- og rekbeltum landsins (mynd 3). Reykjanesskagi fer líklega að byggjast upp 

eftir rekbeltafærslu sem átti sér stað fyrir 6,5 - 7 milljónum ára þegar eldvirkni deyr út á 

eldra rek- og gosbelti sem lá í gegnum Snæfellsnes (mynd 3). Færðist þá eldvirknin yfir á 

núverandi gosbelti sem teygir sig austur eftir Reykjanesskaga og norður í Langjökul 

(Clifton & Schlische, 2003; Haukur Jóhannesson, 1980; Saemundsson, 1979). Rannsóknir 
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á jarðsögulegri þróun Íslands hafa leitt í ljós nokkuð flókið samspil möttulstróksins og 

landreksins. Fyrir um 62 milljónum ára mun vesturströnd Grænlands hafa verið staðsett 

ofan á heita reitnum. Við áframhaldandi rek jarðskorpuflekanna frá þeim tíma, er talið að 

fyrir um 40-35 milljónum ára hafi austurströnd Grænlands verið staðsett ofan á reitnum en 

fyrir um 25 milljónum ára hafi hann verið orðinn staðsettur þar sem nú er Norður-

Atlantshaf. Möttulstrókurinn virðist ráða því hvar lega gos- og rekbeltisins liggur hverju 

sinni. Við landrekið virðist það gerast lotubundið að möttulstrókurinn „togi” í rekbeltið og 

valdi svokölluðum rekbeltastökkum, en þau hafa verið ráðandi ferli í þróun jarðfræðilegrar 

höggunar landsins (Harðarson, Fitton, & Hjartarson, 2008). Atlantshafshryggurinn liggur í 

gegnum landið og er birtingarmynd hans nú í Norðurgosbeltinu og Vesturgosbeltinu sem 

svo aftur skarast um gosbelti á landinu miðju (mynd 3). Norðurgosbeltið tengist 

Kolbeinseyjarhrygg fyrir norðan landið um Tjörnesbrotabeltið (mynd 3). Á Suðurlandi er 

Austurgosbeltið að leysa Vesturgosbeltið af hólmi (Einarsson, 2008) en það tengist 

Vesturgosbeltinu um Suðurlandsskjálftabeltið (mynd 3). Áætlað er að næsta rekbeltafærsla 

verði af Vesturgosbeltinu yfir á Austurgosbeltið sem er nú ungt gosbelti í mótun. Það muni 

að öllum líkindum síðar tengjast Mið-Atlantshafshryggnum líkt og Reykjanesskaginn gerir 

nú (Harðarson et al., 2008).  

Á jarðfræðilegum tímakvarða er jarðsaga Íslands afar stutt og finnst elsta berg landsins í 

basaltstaflanum á annesjum Vestfjarða og hefur það verið aldursgreint um 16 milljón ára 

gamalt. Á Reykjanesskaga hafa jarðlög hinsvegar ekki fundist eldri en um 780 þúsund ára 

(Jón Jónsson, 1984). Á jarðfræðikorti af Íslandi (Haukur Jóhannesson og Kristján 

Sæmundsson, 2009), er berggrunni landsins skipt upp í sjö einingar og ná jarðlög á 

Reykjanesskaga yfir yngstu þrjár einingarnar: berg frá fyrri hluta ísaldar og síð-plíósen 

(0,8-3,3 milljón ára), berg frá síðari hluta ísaldar (<0,8 milljónir ára) og nútímahraun (<10-

14 þúsund ár).    

 

Mynd 3. Jarðfræðikort af Íslandi. Þykku brotalínurnar sýna óvirk gos- og rekbelti. Þunnu línurnar afmarka 

núverandi gos- og rekbelti. Hringurinn táknar staðsetningu möttulstróksins. MAR = Atlantshafshryggurinn. 

SISZ = Suðurlandsskjálftabeltið. WVZ = Vesturgosbeltið. SVZ = Snæfellsnesbeltið. MVZ = Miðgosbeltið. 

EVZ = Austurgosbeltið. ÖVZ = Öræfajökulsgosbeltið. NVZ = Norðurgosbeltið. TFZ = Tjörnesbrotabeltið. 

Mynd eftir (Harðarson et al., 2008).  
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Mynd 4. Jarðfræðikort af Reykjanesskaga. Rauðar þunnar línur afmarka sprungureinarnar sem liggja 

skástígt eftir skaganum og afmarka eldstöðvakerfi svæðisins sem eru sýnd með þykkum rauðum línum. 

Grænu línunar sýna háhitasvæðin en þau eru merkt inn með svörtum texta í hástöfum. Tenntar svartar línur 

sýna helstu misgengi og stuttar rauðar línur sýna helstu gígaraðir. Rauðir hringir sýna dyngjuhvirfla. 

Litirnir á kortinu tákna eftirfarandi: Grátt = hraun frá síðari hluta ísaldar. Ljósbleikt = nútímahraun. Bleikt 

= söguleg hraun. Brúnt = móbergsmyndanir. Gult = súrt berg. Kortið er úrklippa úr korti Kristjáns 

Jónassonar og Sigmundar Einarssonar (Kristján Jónasson & Sigmundur Einarsson, 2009). Kvarðanum er 

bætt inn af höfundi. 

7 Umhverfisbreytingar á ísöld 

Landmótun á Reykjanesskaga er mjög tengd ísöldinni og samspili eldvirkninnar við 

jökulísinn sem huldi skagann á jökulskeiðum ísaldar. Loftslag kólnar á ísöld frá Tertíer 

tímabilinu og tekur að sveiflast á milli kuldaskeiða, þar sem jöklar uxu og skriðu fram og 

hlýskeiða þar sem jöklar hopuðu. Ísöld eða Pleistósen tímabilið er talið hefjast fyrir um 2,6 

milljónum ára og lauk síðasta jökulskeiði fyrir 11.500 árum (tafla 2) sem er upphaf nútíma 

eða Hólósen. Ummerki um jökulskeið á Íslandi koma fram á seinni hluta Nýlífsaldar, eða á 

Plíósen fyrir meira en þremur milljónum ára, og eru á Íslandi ummerki um að minnsta kosti 

20 jökulskeið í jarðlagastaflanum (Wolfarth et al., 2008). Síðasta hlýskeið ísaldar var Eem 

hlýskeiðið sem hófst fyrir um 133 þúsund árum en á undan því hafði ríkt afar kalt 

jökulskeið, Saale sem hófst fyrir um 200 þúsund árum (tafla 2). Erfitt er að segja til um 

fyrri jökulskeið ísaldar þar sem jöklar seinni jökulskeiða hafa jafnan eytt ummerkjum um 

þau sem á undan komu.  
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Við hámark síðasta jökulskeiðs, fyrir um 20.000 geislakolsárum fyrir nútíma (AD 1950) 

var Ísland allt hulið jökli sem náði út til marka landgrunnsins umhverfis landið (Norðdahl, 

Ingólfsson, Pétursson, & Hallsdóttir, 2008). Jöklanna tók að leysa fyrir um 15.500-13.000 

árum fyrir Norðurlandi en fyrir um 13.000 árum út af Vesturlandi, en þeir voru komnir inn 

fyrir núverandi strönd fyrir um 12.000 árum (Norðdahl et al., 2008). Jöklar gengu aftur 

fram við kólnun fyrir um 11.000 árum, sem náði hámarki á svokölluðu Yngra Dryasskeiði 

fyrir 10.600 árum, en þá náðu jöklar fram til stranda um landið allt (Norðdahl et al., 2008). 

Eftir þetta leysti jökla hratt af landinu, þrátt fyrir skammvinna stöðnun eða framrás fyrir um 

9.800 árum, en þegar hlýjast var á Íslandi rétt fyrir miðbik nútíma voru jöklar mun minni 

en í dag (Norðdahl et al., 2008). Sjávarborð sveiflaðist samhliða hopun jökla og var afstæð 

sjávarstaða hæst í 150 m á Vesturlandi fyrir um 12.600 árum, en hratt landris eftir 

jöklaleysingu gerði það að verkum að afstætt sjávarborð var neðan við núverandi 

sjávarborð fyrir um 9000 árum (Norðdahl et al., 2008). 

Tafla 2. Tímaskeið síðasta hluta ísaldar. Heimild: (Árný Erla Sveinbjörnsdóttir & Sigfús Johnsen, 1994). 

Aldur í árum samkvæmt GRIP 

ískjarna úr Grænlandsjökli 

Tímaskeið Nafn samkvæmt evrópskri hefð 

0 - 11.500 Nútími Hólósen 

11.500 - 114.000 Síðasta jökulskeið Weichsel 

114.000-133.000 Síðasta hlýskeið Eem 

133.000 – um 200.000 Næstsíðasta jökulskeið Saale 

>200.000 Næstsíðasta hlýskeið Holstein 

 

Á Reykjanesskaga eru ýmis ummerki um þessa þessa umbrotatíma í jarðsögu landsins sem 

benda til þess að jöklar hafa oft gengið fram á Reykjanesskaga. Fyrst er þar að nefna 

móbergsmyndanirnar, sem benda til þess að eldgos undir jökli hafa verið tíðir viðburðir á 

svæðinu. Jökulberg finnst einnig í jarðlagastaflanum á Reykjanesskaga og jökulrákaðar 

klappir gefa skriðstefnu jöklanna til kynna (mynd 5). Rauðamelur er námusvæði á 

Reykjanesskaga sem er áhugavert fyrir jöklunarsögu svæðisins. Þar hafa farið fram 

rannsóknir á setlögum og aldursgreind hafa verið bein úr hval og skeljum sjávarlindýra sem 

fundist hafa við þessar rannsóknir (Sæmundsson & Norðdahl, 2002; Ólöf E. Leifsdóttir & 

Leifur A. Símonarson 2000; Þorsteinn Sæmundsson, 1988)  

Í eldfjallagarði eru þetta ummerki um jökla fróðlegar jarðminjar því á fáum stöðum í 

heiminum er hægt að kynna sér landmótun og jarðfræði þar sem eldvirkni er jafn tengd við 

jökulumhverfi og umhverfisbreytingar á ísöld. 



18 

 

Mynd 5. Ummerki um jökulís á Reykjanesskaga. Svartar örvar sýna mældar jökulrákir og skriðstefnu íssins. 

Gulir kassar sýna fundarstaði jökulbergs og rauðir hringir sýna fundarstaði framandi bergs sem hugsanlega 

hefur borist með rekís. Teiknað inn á SPOT5 gervihnattamynd úr kortasjá Landmælinga Íslands. Teiknað inn 

á mynd eftir (Freysteinn Sigurðsson, 1985; Jón Jónsson, 1978; Ingvar Atli Sigurðsson 1989; Þorsteinn 

Sæmundsson 1988). Hvítu þykktarlínurnar sýna hvernig möguleg ísþykkt jökulskjaldar hefur verið á síðasta 

jökulskeiði á Reykjanesskaga og eru byggðar á Ágústi Guðmundssyni (Ágúst Guðmundsson, 1995) 

 

8 Eldfjallalandslagið 

Sýnilegum jarðlögum á yfirborði á Reykjanesskaga má skipta í þrjá meginhluta: hraun 

(apalhraun, helluhraun og bólstraberg), móbergsmyndanir og laus jarðlög. Margvísleg 

eldvörp prýða skagann eins og gígar, gígaraðir og hrauntraðir auk þess sem sprungur og 

sigdalir eru áberandi fyrirbæri í landmótun. Jarðhitavatn hefur ummyndað jarðlög á 

háhitasvæðum og þar hafa myndast leirsteindir sem orsaka þá litadýrð sem þar er jafnan að 

finna. Á sumum þessara háhitasvæða er líka hveravirkni á yfirborði. 

Laus jarðlög eru einkum í formi lausra gosefna (í nágrenni gíga) en aðrar setlagamyndanir 

þekja eingöngu lítin hluta skagans. Gunnar Birgisson gerði úttekt á lausum jarðlögum á 

Reykjanesskaga (Gunnar Birgisson, 1983) og samkvæmt flokkun hans er einkum um 

þrennskonar myndanir að ræða:  

1. Laus gosefni (gjall, vikur og aska) mynduð við eldgos, einkum á nútíma. 

2. Strandmyndanir (möl og sandur) tengdar hærri sjávarstöðu við lok síðasta jökul-

skeiðs. 
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3. Foksandur, fjörusandur og skriður sem myndast hafa við veðrun og rof á nútíma 

Í köflunum hér á eftir verður farið yfir helstu jarðmyndanir á Reykjanesskaga sem eru 

afleiðing af eldvirkninni. Laus setlög sem ekki má rekja beint til eldvirkni, eru mynduð við 

niðurbrot bergs vegna veðrunar og rofs og um þau verður ekki fjallað sérstaklega hér.  

 

8.1 Storkuberg, hraun og dyngjur 

Basalt er ríkjandi bergtegund á Reykjanesskaga. Það er dökkleitt storkuberg og algengasta 

bergtegund á yfirborði jarðar (Francis & Oppenheimer, 2004). Mest af því er þó 

óaðgengilegt þar sem það er nánast allt bundið við úthafsskorpu á hafsbotni. Basalthraun 

eru nokkuð einsleit á að líta og helst er hægt greina mun á þeim með smásjárskoðun eða 

með jarðefnafræðilegum greiningum (Francis & Oppenheimer, 2004). Basaltið á 

Reykjanesskaga flokkast bergfræðilega til þóleiísku bergraðarinnar, en storkubergi á Íslandi 

er skipt upp í þrjár bergraðir (Jakobsson, Jónasson, & Sigurðsson, 2008). Berggerðir 

basalts innan þóleiísku bergraðarinnar sem finnast á Reykjanesskaga nefnast pikrít, 

ólivínþóleiít og þóleiít. Ekki verður farið nánar út í berg- og jarðefnafræðilega flokkun 

basalts, en vísað skal til rita Sveins P. Jakobssonar, sem fjallað hefur um íslenskar 

bergtegundir og meðal annars þær þrjár gerðir basalts sem finnast á Reykjanesskaga 

(Sveinn P. Jakobsson, 1982, 1983a, 1983b). 

Basalthraun þekja mest allt láglendi Reykjanesskagans og hafa runnið þar sem helluhraun 

eða apalhraun (mynd 6). Helluhraunin eru slétt á yfirborði og greiðfær á meðan apalhraunin 

eru úfin og ógreiðfær. Basaltbrot og basaltæðar eru einnig víða að finna í 

móbergsmyndunum auk þess sem basalthraun mynda efsta hluta móbergsstapanna á 

skaganum. Helluhraun og apalhraun geta myndast við hraunrennsli frá sömu gosrás, en 

hvor gerðin myndast, ræðst af eðli kvikunnar sem þau myndast úr og útstreymishraðanum 

úr gosrásinni (Francis & Oppenheimer, 2004). Þótt útlitsmunur á apal- og helluhraunum sé 

skýr geta hraunin verið nákæmlega eins samsett efnafræðilega (Francis & Oppenheimer, 

2004). 

Bólstraberg (mynd 6) er líklega einhver algengasta hraunmyndun jarðar þar sem hún er 

algengasta hraunmyndun úthafsskorpunnar. Bólstraberg er ákveðið form basalts og hefur 

gengið undir ýmsum nöfnum á Íslandi. Það hefur verið nefnt rósaberg, hnyklaberg og 

kúluberg í ýmsum ritum áður en nafnið bólstraberg festist í sessi (Guðmundur Kjartansson, 

1955). Bólstraberg myndast við eldgos í vatni eða sjó eða undir jökli. Það er glerkennt 

afbrigði basalts líkt og móberg (Kristján Sæmundsson & Einar Gunnlaugsson, 1999) og er 

algengt neðst í móbergsmyndunum. Svarta glerskán er að finna utan á bólstrunum og í 

þeim liggja stuðlar sem mynda geisla út frá sameiginlegri miðju. Bólstrarnir eru yfirleitt 

0,5-1 m í þvermál og tengjast saman með mjóum hálsi þar sem kvikan hefur streymt úr 

einum yfir í annan. Jón Jónsson lýsti því að í bólstrabergi megi stundum finna kísilþörunga 

(Jón Jónsson, 1992) sem eru vatnalífverur sem lifa í ferskvatni eða sjó. Með því að greina 

þá til tegundar er hægt að skoða hvort að bólstrar hafi myndast í vatni eða í sjó. 

Basalthraunin á Reykjanesskaga hafa runnið við eldgos, annaðhvort í dyngjum eða frá 

sprungum. Sveinn Jakobsson o.fl. rannsökuðu berg á vestanverðum Reykjanesskaga og 
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skipta þeir Reykjanesskaga í fimm gossprungureinar (Jakobsson et al., 1978). Það gosberg 

sem er yngra en 12.000 ára og hefur komið upp á þessum reinum skiptir sér bæði 

landmótunarfræðilega og jarðefnafræðilega niður í þrjár gerðir, þ.e. pikrít-dyngjur (elstar), 

stærri ólivínþóleiít-dyngjur (næstelstar) og sprunguhraun úr þóleiíti (yngst). Eldri 

hraunmyndanir Reykjanesskagans er að finna á Miðnesheiði, í nágrenni Reykjavíkur, á 

Mosfellsheiði og einnig í kolli móbergstapanna. Þau eru frá síðari hluta ísaldar, yngri en 

0,8 milljónir ára og tilheyra grágrýtismynduninni (Haukur Jóhannesson & Kristján 

Sæmundsson, 2009; Þorleifur Einarsson, 1991).  

8.2 Móberg 

Móberg (mynd 6) er ekki einstakt fyrir Ísland en finnst þó óvíða í jafnmiklum mæli og á 

Íslandi þar sem tíð eldgos hafa orðið undir jökli. Móberg er algeng bergtegund í fjallgarði 

Reykjanesskagans. Móberg tilheyrir móbergsmynduninni, en það er heiti notað yfir berg 

sem myndaðist frá því að Brunhes segulskeið hófst og til ísaldarloka (Jakobsson & 

Guðmundsson, 2008) þ.e. frá 780.000-11.500 árum. Móbergsmyndunin þekur um 11.200 

km
2
 landsins og kemur einkum fyrir í formi móbergshryggja, móbergsstapa og 

móbergslaga, en grunneiningar þessara gosmyndana eru gjóska og/eða móberg, óregluleg 

innskot og hraun (Jakobsson & Guðmundsson, 2008). Grunneiningar móbergsmyndana eru 

yfirleitt úr bólstrabergi og ofan á það leggst glersalli/túff sem myndast við sundrun kviku 

þegar hún kemst í snertingu við vatn. Móberg myndast eftir eldgos hefur átt sér stað í vatni, 

eða við eldgos undir jökli. Sigurður Steinþórsson lýsir myndunarferli móbergs í stuttu máli 

á eftirfarandi hátt (Sigurður Steinþórsson, 2001): 

Móberg myndast þannig, að 1200°C heit bráð snöggkælist í vatni. Þá hafa kristallar „ekki 

tíma til“ að vaxa og því myndast glersalli sem hleðst upp kringum gosopið. Þannig 

myndast hrúga af vatnsósa, lausri gosösku sem nefnist túff og ummyndast fljótlega í 

móberg (palagonít), sem er fast berg: Við 80-150°C hita hvarfast glerið við vatn, það 

„afglerjast“ og ýmsir kristallar myndast sem líma kornin saman og breyta túffinu í 

móberg. 

Móbergshryggir myndast við gos á ílöngum gossprungum en staparnir á styttri sprungum 

og við dyngjugos. Nafn sitt draga staparnir af því að gosið nær upp úr jökli og hraun tekur 

að renna ofan á yfirborð hans. Efsta jarðlag móbergsstapa er því hraunlag eða hraunhetta. Á 

Reykjanesskaga eru Fagradalsfjall, Geitahlíð og Geitafell til að mynda dæmi um 

móbergsstapa. Þegar jöklarnir hverfa koma landform móbergsins í ljós. Móbergsfjöll sem 

ekki flokkast til stapa eða hryggja eru fjöll úr móbergslögum eins og móbergsfjöllin vestast 

á Reykjanesi, Keilir eða Þorbjarnarfell norðan Grindavíkur. Núpshlíðarháls og Sveifluháls 

eru hinsvegar dæmigerðir langir móbergshryggir. 

8.3 Laus gosefni 

Gjóska er samheiti yfir öll loftborin laus gosefni sem myndast við eldgos. Gjóska er til að 

mynda gjall, kleprar, vikur og aska (mynd 6). Lausu gosefnin (gjóskan) liggja nálægt 

gosopum og gígum en gosaska (fínasta gjóskan) getur borist langar vegalengdir frá 

upprunastað gossins með vindum. Flest öskulög á Reykjanesskaga sem fundist hafa í 
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jarðvegi hafa borist þangað frá eldstöðvum utan svæðisins eins t.d. frá eldstöðvunum Heklu 

eða Kötlu. Miðaldalagið svokallaða (Magnús Á. Sigurgeirsson, 1995b) er hinsvegar eitt 

þykkasta gjóskulagið sem finnst á Reykjanesskaga og á uppruna sinn í gosi úti fyrir 

Reykjanesi árið 1226 þegar gaus í sjó og á landi samtímis. Gjall og kleprar verða til úr 

hraunslettum sem storkna á flugi þegar þau þeytast upp um gosop við eldgos. Gosefnin 

kólna því hratt og eru glerkennd og frauðkennd. Gjall og hraunklessur sem klessast saman 

nefnast kleprar. Heitt og rakt loft sem berst upp úr gígum veldur oxun járnsteinda sem 

gefur gjallinu oft rauðleitan lit (Kristján Sæmundsson & Einar Gunnlaugsson, 1999). 

 

Mynd 6.  A: Úfið og mosagróið apalhraun. B: Slétt helluhraun með hraunreipum á yfirborði. C-D: Lagskipt 

móberg. E: Gjall, kleprar og vikur sem flokkast til lausra gosefna eða gjósku og finnast í nágrenni gíga. F: 

Bólstraberg. Myndir: Helgi Páll Jónssson 2009, nema mynd F sem er fengin af vefsíðunni www. ferlir.is. 

Eldvörp eru fjölbreytt á Reykjanesskaga en hér er átt við myndanir eða sérstök form á 

yfirborði sem orðið hafa til við eldsumbrot svo sem. Hér að neðan eru lýsingar á helstu 

eldvörpum sem finna má á Reykjanesskaga og er hér að mestu stuðst við flokkunarfræði 

Þorleifs Einarssonar á íslenskum eldstöðvum  (Þorleifur Einarsson, 1991) :  
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Hrauntraðir: myndast oft þegar kvika streymir út um skörð í gígveggjum og síðan í 

farvegum á yfirborði. Hrauntraðir geta verið nokkrir km að lengd. Búrfellsgjá er gott dæmu 

um hrauntröð. 

Hrauntjarnir: myndast þar sem kvika hefur safnast fyrir eða eru ummerki um slíkan atburð. 

Í Hrútagjárdyngju er líklegt dæmi um hrauntjörn sem skyndilega hefur tæmst. 

Hraundrýli: myndast þegar gosgufur koma úr útstreymisopum og brenna við hátt hitastig 

þegar þær sameinast súrefni loftsins. Þá myndast strompar eða strýtur við uppstreymisop 

nálægt eldgígum. Hraundrýli finnast til dæmis á Selvogsheiði. 

Gjall- og klepragígar: verða til við blönduð gos á kringlóttum gosopum eða stuttum 

sprungum. Kvikustrókavirkni þeytir upp hraunklessum sem koma niður sem hálfstorknaðir 

kleprar sem klessast saman og mynda klepraveggi eða sem fullstorknaðar og mynda 

gjallgíga. Gjall- og klepragígar: finnast víðsvegar á Reykjanesskaga t.d. í gígaröðum eins 

og Stampagígaröðinni á Reykjanesi, í Eldvörpum og víðar. 

Gígaraðir: myndast við kvikustrókavirkni á gossprungum. Eldvörp eru dæmi um langa 

gígaröð. 

Hellar: þegar kvika sem storknar í helluhraun, rennur frá gosopi, rennur hún oft langar 

leiðir í göngum undir storkinni hraunhellu. Af því leiðir að í helluhrauni er oft mikið um 

göng eða hella. Hellar finnast víða á Reykjanesskaga til að mynda í hraunmyndunum í 

Brennisteinsfjöllum. 

Sprengigígar: myndast við sprengigos þar sem megingosefnin eru vatnsgufa og gosgufur. 

Lítil gjóska myndast í slíkum gosum en myndast geta djúpir gígkatlar sem oft eru 

vatnsfylltir þar sem þeir ná niður fyrir grunnvatnsflöt. Grænavatn í Krýsuvík er dæmi um 

sprengigíg. 

Eldborgir: verða til í skammvinnum gosum á kringlóttum gosopum eða stuttum sprungum 

þar sem þunnfljótandi kvika kemur upp án kvikustrókavirkni. Þá byggjast upp brattir 

gígveggir sem byggjast upp úr slettum úr hrauntjörn í gosopinu. Eldborg undir Geitahlíð og 

Búrfell eru dæmi um gíga af eldborgargerð. 

 

8.4 Höggun 

Sprungur og misgengi í berggrunni Reykjanesskaga eru afleiðingar höggunar eða jarðhniks 

vegna flekahreyfinga. Á Reykjanesskaga er rekstefnan ekki hornrétt á flekaskilin, heldur 

sveigir Reykjanesskagi til austurs. Þetta veldur umbrotum á svæðinu bæði í formi 

jarðskjálfta og þeirrar eldvirkni sem mótað hefur landssvæði skagans. Nýjar rannsóknir á 

jarðhniki á Reykjanesskaga benda til þess að spennan sem losnar í jarðskjálftum sé fyrst og 

fremst af völdum reks jarðskorpuflekanna (Keiding, 2009). Einnig hefur komið í ljós að 

landsig er að eiga sér stað á jarðhitasvæðunum á Reykjanesi, við Svartsengi og á 

Hellisheiði, vegna jarðhitavinnslunnar sem þar á sér stað, en landris á sér hinsvegar stað í 

Krýsuvík vegna aukins þrýstings í jarðhitageyminum sem þar er (Keiding, 2009).  
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Myndun sprungna hefur verið talsvert rannsökuð á Reykjanesskaga (Clifton & Katterhorn, 

2006). Þær rannsóknir benda til að sprungunum megi skipta upp í nokkrar gerðir (mynd 7) 

sem talið er að gegni mismunandi hlutverki í þenslu jarðskorpunnar á svæðinu: 

1. Sprungur sem stefna 000-020°. Þær liggja einkum á suðurhluta Reykjanes-skaga. 

Lengd þeirra eykst eftir því sem austar dregur á skaganum en hún er mest við 

miðbik skagans. 

2. Sprungur sem stefna 021-040°. Þær raða sér innan sprungureinanna og stefna í 

sömu átt og gossprungur. 

3. Sprungur sem stefna 041-060°. Þær raða sér einkum á jaðra sprungureinanna og eru 

þéttastar norður af Reykjanesi og Grindavík.  

4. Sprungur sem stefna 061° og 080°. Eru sjaldan innan sprungureinanna og finnast 

einkum á norðurhluta Reykjanesskagans. 

5. Sprungur með stefnu >080° eru hverfandi á Reykjanesskaga. 

 

 

Mynd 7. Mynd sem sýnir dreifingu og stefnu þeirra sprungna sem hafa verið flokkaðar á Reykjanesskaga og 

fjallað er um í texta. Mynd: (Clifton & Katterhorn, 2006). 
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9 Eldfjallagarður – hugmyndafræði 

Í þessum kafla verður fjallað um efni sem skarast við umræðuna um eldfjallagarð, þar sem 

sambærileg hugmyndafræði er að baki. Hér verður rætt um hugtök eins og jarðfræðilega 

fjölbreytni og arfleifð, jarðminjagarða og ekki síst jarðfræðitengda ferðaþjónustu sem gæti 

orðið veigamikill þáttur í starfsemi eldfjallagarðs á Reykjanesskaga. Umfjöllun um þessi 

hugtök, jarðfræðilega fjölbreytni og verndargildi jarðminja er fremur ný og hefur ekki verið 

mikið rædd á Íslandi. Skilgreiningar og mat á verndargildi hins líffræðilega hluta 

náttúrunnar eru lengra komnar en skilgreiningar á hinum jarðfræðilega hluta, enda hefur sá 

misskilningur verið algengur að óþarfi sé að huga að jarðminjum því þær séu stórar og 

sterkbyggðar og því í lítilli hættu (Helgi Torfason & Ingvar Atli Sigurðsson, 2002). 

9.1 Jarðfræðileg fjölbreytni og arfleifð 

Jarðfræðileg fjölbreytni (e. geodiversity) er hugtak sem hefur verið að ryðja sér til rúms, 

einkum erlendis. Í nýlegu riti um jarðfræðilega fjölbreytni (Gray, 2004) er að finna nokkrar 

skilgreiningar sem settar hafa verið fram á þessu hugtaki (á ensku) og eru þær sýndar í töflu 

3. Í skýrslu Norrænu ráðherranefndarinnar (Johansson, 2000) er jarðfræðileg fjölbreytni 

skilgreind á eftirfarandi hátt í íslenskri þýðingu: 

Fjölbreytni berggrunns, lausra jarðlaga og landforma ásamt þeim ferlum sem stýra gerð 

landslags. 

Jarðfræðileg arfleifð (e. geoheritage) er annað hugtak sem á við jarðsöguna og þá arfleifð, 

sem bæði jarðfræðilegur tími og jarðfræðileg ferli hafa skilað okkur. Í dag notumst við t.d. 

við málma og jarðefni sem væru ekki til staðar ef jarðfræðileg ferli hefðu ekki verið að 

verki í gegnum jarðsöguna. Jarðfræðileg arfleifð birtist í landformum og jarðmyndunum 

sem við sjáum í dag (d. gígaraðir eða móbergshryggir á Reykjanesskaga) og hefur hún oft 

skilað jarðmyndunum sem hafa ákveðin einkenni eða eiginleika sem skipta máli t.d. 

hagræna uppbyggingu þjóðfélagsins, fyrir vísindi og menningu og/eða sem eru sjaldgæf.  

Í daglegu tali er oft rætt um menningararfinn með skírskotun til mannkynssögunnar. Hún er 

bundin við þá atburði sem menn hafa skráð frá því söguritun hófst og er viðfangsefni 

sagnfræðinga. Á sama hátt mætti tala um arfleifð jarðar með skírskotun í jarðfræðilegan 

tíma og þá atburði sem hafa átt sér stað síðan myndun jarðar hófst. En skráning þeirrar sögu 

er eitt af viðfangsefnum jarðfræðinga. Jarðminjasvæðum mætti þá líkja við „blaðsíður” eða 

„handrit” sem eru afar mikilvæg fyrir söguritun jarðsögunnar. 

Á Reykjanesskaga eru jarðfræðileg fjölbreytni og arfleifð einkum sýnileg í 

eldfjallalandslaginu og þeim mikla fjölda eldvarpa sem þar finnst. Þar hafa líka innræn öfl 

jarðar myndað ákveðna jarðfræðilegra legu sem leyfir okkur að hagnýta orkuna sem þar býr 

í jörðu. Það kemur þó fleira til eins og samspil innrænna og útrænna afla í landmótun og er 

þar til að mynda átt við samspil eldvirkninnar við jökla. 
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Tafla 3. Nokkrar enskar skilgreiningar á jarðfræðilegri fjölbreytni (Gray, 2004). Þriðja skilgreiningin kemur 

frá Norrænu ráðherranefndinni og hefur verið þýdd yfir á íslensku (sjá umfjöllun í texta). 

1 The range or diversity of geological (bedrock), geomorphological (landform) and soil features, 

assemblages, systems and processes. 

 

2 It is the link between people, landscapes and culture; it is the variety of geological 

environments, phenomena and processes that make those landscapes, rocks, minerals, fossils 

and soils which provide the framework from life on Earth. 

3 The complex variation of bedrock, unconsolidated deposits, landforms and processes that form 

landscapes …... Geodiversity can be described as the diversity of geological and 

geomorphological phenomena in a defined area 

4 Geodiversity: the natural range (diversity) of geological (rocks, minerals, fossils), 

geomorphological (land form, processes) and soil features. It includes their assemblages, 

relationships, properties, interpretations and systems. 

 

9.2 Jarðfræðitengd ferðaþjónusta 

Jarðfræðitengd ferðaþjónusta (e. geotourism) yrði að öllum líkindum stór hluti af þeirri 

starfsemi sem færi fram í eldfjallagarði og er þetta upprennandi og vaxandi grein innan 

ferðaþjónustunnar. Í nýlegri grein um aukningu jarðfræðitengdrar ferðaþjónustu á 

heimsvísu (Dowling, 2010), kemur fram að um sé að ræða sjálfbæra ferðaþjónustu sem 

snýst um jarðfræði, en einnig um umhverfi, menningu, verndun og velþóknun á náttúrunni. 

Henni er einnig ætlað að vera fjárhagslega hagkvæm fyrir þau svæði sem upp á hana bjóða. 

Hún tengist öðrum gerðum ferðamennsku eins og vistfræðitengdri ferðaþjónustu (e. 

ecotourism) menningartengdri ferðaþjónustu (e. cultural tourism) og 

ævintýraferðamennsku (e. adventure tourism) en þó mismikið (mynd 8). Dowling telur 

eftirfarandi fimm atriði mikilvægust í jarðfræðitengdri ferðaþjónustu. 

1. Jarðfræði: Byggir á jarðfræðilegri arfleifð með áherslu á form og einkenni og/eða 

ferli. 

2. Sjálfbærni: Veitir möguleika á fjárhagslegri uppbyggingu, eflingu samfélaga og 

verndun jarðminja. 

3. Fræðsla: Fræðsla um jarðvísindi og túlkun á jarðmyndunum eru mikilvægir þættir 

sem stuðla að ánægjulegri upplifun af jarðfræðitengdri ferðaþjónustu. 

4. Hagkvæmni: Uppbygging jarðfræðitengdrar ferðaþjónustu í samstarfi við stjórnvöld 

og landeigendur á viðkomandi svæði styrkir samfélag svæðisins og stuðlar að meiri 

gæðum ferðaþjónustunnar og jákvæðri upplifun ferðamannsins. 
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5. Ánægja ferðamannsins: Þrátt fyrir að hægt sé að skilgreina jarðfræðitengda 

ferðaþjónustu reynist erfiðara að skilgreina ferðamanninn sem nýtir sér þjónustuna. 

Hann getur haft mismunandi bakgrunn og þarfir varðandi upplifun og fræðslu. Ef 

jarðfræðitengd ferðaþjónusta á að verða farsæl grein í ferðaiðnaði er nauðsynlegt að 

ferðamaðurinn sem nýtir sér þjónustuna upplifi hana á sem jákvæðastan hátt. 

Framtíð ferðaiðnaðar felst að miklu leyti í mismunandi gerðum ferðaþjónustu og þá 

sérstaklega jarðfræðitengdar ferðaþjónustu. Jarðfræðitengd ferðaþjónusta veitir ýmsum 

löndum og landssvæðum innan þeirra, tækifæri á því að skapa sér ákveðið orðspor með því 

að kynna sérstöðu jarðminjasvæða. Búnar eru til nýjar og spennandi upplifanir fyrir 

ferðamenn, lögð áhersla á gæði ferðaþjónustunnar og kynningu og verndun jarðminja. Þetta 

getur haft jákvæða og hagkvæma uppbyggingu fyrir samfélagið og stuðlað að farsælli 

ferðaþjónustu í sátt við umhverfið. 

Jarðfræðitengd ferðaþjónusta getur einnig verið fordæmi fyrir aðrar tegundir ferðaþjónustu, 

með því að leggja áherslu á ferðamennska gangi ekki á umhverfið og með áherslu á vönduð 

vinnubrögð við skipulagningu, hönnun og stjórnun. Öll jarðfræðitengd ferðaþjónusta ætti 

að taka mið af eftirfarandi: 

 Byggir á jarðfræðilegri arfleifð. 

 Verndun jarðminja er undirstöðuatriði. 

 Auka næmni og skilning gagnvart hinu jarðfræðilega umhverfi. 

 Hafa jákvæð áhrif á samfélagið 

 Stuðla að sjálfbærum og hagkvæmum ferðaiðnaði 

 Vera fyrirmynd fyrir annarskonar ferðaþjónustu. 
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Mynd 8.  Myndin sýnir tengsl jarðfræðitengdrar ferðaþjónustu við aðrar gerðir ferðaþjónustu. Þykk lína 

bendir til náinna tengsla og venjuleg lína til nokkurra tengsla. Brotalína bendir til lítilla tengsla. Í 

ævintýraferðamennsku eins og fjallaklifri og ýmsum jaðaríþróttum er jarðfræði oft eingöngu í bakgrunni og 

lítill tími fyrir fræðslu. Ævintýraferðamennska getur auk þess mögulega raskað jarðminjum. Lítil tengsl eru 

því á milli ævintýraferðamennsku og jarðfræðitengdrar ferðaþjónustu. Teiknað og þýtt upp eftir (Dowling, 

2010). 

9.3 Jarðminjagarðar og eldfjallagarður 

Jarðminjagarðar eru starfræktir með stuðningi frá Menningarmálastofnun Sameinuðu 

þjóðanna (UNESCO). Þeir starfa víða um heim en í Evrópu hefur verið komið upp 

tengslaneti á milli evrópskra jarðminjagarða. Hugmyndin að evrópska 

jarðminjagarðanetinu (e. European Geoparks Network
2
) kviknaði árið 1997 og hafði 

þríþætt markmið: að vernda jarðfræðilega arfleifð, auka skilning almennings á 

jarðvísindum og styðja við hagræna uppbyggingu jarðminjagarðssvæða. Evrópskur 

jarðminjagarður verður að uppfylla ákveðin skilyrði. Hann þarf að búa yfir jarðfræðilegri 

arfleifð (jarðminjum) sem nær yfir allstórt svæði. Á svæðinu þarf að vera til staðar áætlun 

um hagræna uppbyggingu sem kostuð er af verkefni á vegum Evrópusambandsins. Á 

svæðinu verða að vera jarðminjasvæði sem hafa vísindalegt gildi, fræðslugildi og/eða 

fagufræðilegt gildi (náttúrufegurð). Innan jarðminjagarða rúmast einnig staðir sem hafa 

menningarlegt eða vistfræðilegt gildi. Eitt af markmiðum jarðminjagarða er að fá íbúa 

þeirra svæða sem garðurinn nær yfir, til að endurmeta arfleifð sína og hvetja þá til að taka 

þátt í hagrænni uppbyggingu samfélagsins á svæðinu. Tveir jarðminjagarðar hafa verið 

                                                 

2 Vefsíða European Geoparks Network: http://www.europeangeoparks.org 
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stofnaðir á Norðurlöndum, annarsvegar Gea Norvegica
3
 jarðminjagarðurinn í 

suðausturhluta Noregs og nýlega var Rokua
4
 jarðminjagarðurinn í Finnlandi settur á stofn. 

Hvort að eldfjallagarður á Reykjanesskaga eigi erindi sem einn af jarðminjagörðum Evrópu 

er ekki auðsvarað en hugmyndir um jarðminjagarða á Íslandi voru ræddar á ráðstefnu
5
 á 

vegum nokkurra félaga og stofnanna vorið 2010 og voru þá meðal annars viðraðar 

hugmyndir um að gera eingöngu Reykjanes, vestast á skaganum að eldfjallagarði. Það er 

ljóst að eldfjallagarður og jarðminjagarður skarast að mörgu leyti og byggja á sömu 

hugmyndum í grundvallaratriðum. Nú er engin skýr stefna til um það hvernig 

eldfjallagarður á Reykjanesskaga ætti að vera uppbyggður þótt margir hafi lýst möguleikum 

svæðisins til slíkrar starfsemi. Ljóst er þó að eldfjallagarðurinn myndi byggja að stóru leyti 

á þeirri hugmyndafræði jarðminjagarða um að vernda svæði og uppfræða fólk, auk þess að 

laða að ferðamenn. Skipulagðar ferðir, vel merktar gönguleiðir, upplýsingaskilti, sérfróðir 

leiðsögumenn, gistirými og öflug kynningarstarfsemi er einnig eitthvað sem tengist 

sterklega inn á svið jarðfræðitengdrar ferðaþjónustu sem rætt var um í kaflanum hér á 

undan. 

10 Jarðminjasvæði 

Eftirfarandi kaflar eru lýsingar á svæðum sem höfundur valdi að taka til umfjöllunar sem 

jarðminjasvæði í eldfjallagarði og verður reynt að gera grein fyrir sérstöðu þeirra. Gengið 

var um öll svæðin (fyrir utan svæði 14 við Þríhnúkagíg) sumarið 2009 og voru þau skoðuð 

með tilliti til jarðminja, ljósmyndir teknar, auk þess sem farið var yfir jarðfræðilegar 

heimildir. Svæðin eru 14 talsins (mynd 9). Svæðinu við Þríhnúkagíg var bætt inn síðar án 

þess að það væri skoðað sérstaklega á vettvangi, en svæðinu hafa þegar verið gerð nokkuð 

ítarleg skil sem eldfjallagarðssvæði vegna mögulegra framkvæmda þar. 

                                                 

3 Vefsíða Gea Norvegica jarðminjagarðsins: http://www.geanor.no/eng 
4 Vefsíða Rokua jarðminjagarðsins: http://www.rokua.com/en_rokuageopark_3  
5 Dagskrá ráðstefnu um jarðminjagarða á Íslandi: http://www.nnv.is/wp-content/uploads/2010/03/Dagskra-GEOPARKS-auglysing.pdf 
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Mynd 9. Myndin sýnir staðsetningu og númer jarðminjasvæðanna sem lýst er í köflum 10.1 – 10.14 og er lagt til að séu sérstök eldfjallagarðssvæði.  Svæði 14, Þríhnúkagígur,  var ekki 

skoðað á vettvangi en því var bætt inn síðar til umfjöllunar. Gulu flákarnir eru GPS slóðir sem sýna hvar gengið var um svæðin í vettvangsvinnu. Tölurnar fylgja röð númera í kafla 10 þ.e. 

svæði 1 á við kafla 10.1 o.s.frv. Loftmyndir af hverju svæði eru sýndar í viðauka á s. 65-71.
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10.1 Reykjanes 

Reykjanes er í jarðfræðilegu tilliti merkasta svæðið á Reykjanesskaga, þar sem 

Atlantshafshryggurinn rís úr sæ. Í fjörunni vestur af Valahnúkum er að finna rofnar 

gígleifar (mynd 10, bls. 41) sem eru til marks um sprungugos sem varð bæði í sjó og á 

landi samtímis. Magnús Á. Sigurgeirsson hefur lýst þessum gosviðburðum í grein sinni um 

yngra Stampagosið á Reykjanesi (Magnús Á. Sigurgeirsson, 1995a) sem átti sér stað í 

goshrinu Reykjaneselda um 1226, en Magnús byggir rannsóknir sínar einkum á athugunum 

á gjóskulögum. Frá gígunum sem kallast Stampagígar-Yngri er Yngra-Stampahraunið 

runnið, en það er yngsta hraunið á svæðinu. Í þessu gosi myndaðist einnig Miðaldalagið 

sem er útbreitt gjóskulag á Reykjanesskaga og þykkast við Reykjanes. Yngri-Stampagígar 

tilheyra gígaröð sem er sú vestari af tveimur gígaröðum sem þarna ganga inn til landsins frá 

sjónum, en gosvirkni hefur verið bundin við hana síðustu tvö þúsund árin á meðan ekki 

hefur gosið á hinni austari í þrjú þúsund ár (Magnús Á. Sigurgeirsson, 2004). Gígaraðirnar 

stefna í NA-SV frá Kerlingarbás og inn til lands og fylgja þannig algengustu stefnu 

sprungna á Reykjanesskaga. Gígarnir í austari gígaröðinni nefnast Stampagígar-Eldri og frá 

þeim hefur Eldra-Stampahraunið runnið. Víðáttumesta hraunið á Reykjanesi nefnist 

Tjaldstaðargjárhraun. Það er skammt austur af Eldra-Stampahrauni og hefur runnið frá 

gígum sem eru í beinu framhaldi af Eldri-Stampagígum. Rannsóknir með gjóskulögum og 

geislakoli hafa leitt í ljós að þessi síðastnefndu hraun hafa að öllum líkindum myndast í 

gosum fyrir um 2000 árum en Tjaldstaðagjárhraun hefur þó runnið eitthvað fyrr en Eldra-

Stampahraunið (Magnús Á. Sigurgeirsson, 2004). Á Reykjanesi eru tvær dyngjur sem eru 

af ólíkum aldri en þó líklega báðar myndaðar í upphafi nútíma (Jón Jónsson, 1978; Kristján 

Sæmundsson, 1995). Stærri dyngjan er Skálafell (mynd 1) og basaltið í henni er af 

ólivínþóleiít gerð. Frá Skálafelli hafa hraun runnið ofan á hraun eldri dyngjunnar sem 

nefnist Háleyjarbunga, en í henni er basaltið af pikrít gerð. Í fjörunni austan við 

Háleyjarbungu hefur sjórinn rofið dyngjuna og má þar sjá afar fróðlegar opnur (mynd 10) 

sem gefa innsýn inn í hvernig dyngjan er byggð upp. Háhitasvæði er á Reykjanesi og kemur 

það vel fram á yfirborði en þar er að finna hveravirkni og litskrúðugar ummyndanir á 

yfirborði. Háhitasvæðið er nýtt af Hitaveitu Suðurnesja sem þarna hefur sett upp 

jarðvarmavirkjun en inni í húsakynnum hitaveitunnar er sýningarsalur þar sem er 

orkusýning. Saltverksmiðja var reist á þessu svæði eins og áður hefur verið minnst á en hún 

er ekki í rekstri og eru mannvirkin sem henni fylgja eru nokkuð lýti á þessu svæði. 

Mælt er með Reykjanesi sem jarðminjasvæði í eldfjallagarð fyrst og fremst vegna 

sérstakrar jarðfræðilegrar legu og tengsla við Atlantshafshrygginn en ekki síður vegna 

fróðlegra jarðmyndana sem þar er að finna. Í fjörunni skammt vestan Valahnúks má fá 

innsýn í hvernig jarðlög hlaðast upp við neðansjávargos eða Surtseysk gos (nefnd eftir 

gosinu sem myndaði Surtsey árið 1963) sem mynda gjóskugíga af hverfjallsgerð. Söguleg 

hraun, dyngjur, gígaraðir og háhitasvæði eru á svæðinu og er landslagið allt mjög mótað af 

mikill eldvirkni. Auk þess gefst þarna kostur á að kynna sér nýtingu jarðhitans vegna 

jarðhitavirkjunarinnar sem þar er til staðar. Sprungumyndunin á svæðinu er lýsandi fyrir 

gliðnun milli jarðskorpufleka og eru fá svæði á jörðu, fyrir utan Afar sigdalinn í Austur-

Afríku, þar sem jafn auðvelt er að skoða slíkar jarðfræðilegar aðstæður. Fremur auðvelt 



31 

aðgengi er víða um Reykjanes, en um það liggja vegir og slóðar og eru til að mynda 

bílastæði og upplýsingaskilti til staðar við Valahnúk og útsýnispallar við húsakynni 

orkuveitunnar. 

 

10.2 Hafnarsandur 

Á Hafnarsandi rétt austan við Stóru-Sandvík, er svæði þar sem sprungur eru sérstaklega 

áberandi á yfirborði (mynd 11 bls. 42). Sprungurnar liggja í dyngjuhraunum sem runnið 

hafa frá Sandfellshæð í austri og Langhól rétt norðan við svæðið. Landrekið hefur síðan 

opnað sprungur í hraunið þar sem gjár hafa myndast. Gjárnar eru breiðar, nokkrar rúmir 40 

m á breidd en dýptina er erfiðara að ákvarða þar sem margar þeirra eru að fyllast af sandi, 

en á þessu svæði er sandfok mikið og hraunið víðast hvar orðið slípað og matt vegna 

sandroksins. Sprungusvæðið liggur einnig í grágrýtishrauni frá dyngjunum Berghól norðan 

við svæðið og frá dyngjunni Sandfellshæð sem nánar verður fjallað um síðar. Val á þessu 

svæði fyrir eldfjallagarð byggðist fyrst og fremst á hinum sýnilegu og stórbrotnu sprungum 

sem þar eru. Talið að svæðið gæti vel hentað vel til að gera grein fyrir gliðnun 

jarðskorpuflekanna og þeim ferlum sem því fylgja. Önnur helsta ástæða fyrir vali svæðisins 

er að þarna hefur þegar verið komið upp aðstöðu fyrir ferðamenn með hinni svonefndu 

Álfubrú, sem er göngubrú yfir eina sprunguna og einskonar minnisvarði um flekaskilin á 

Reykjanesskaga. Við brúnna hefur verið komið fyrir bílastæði sem gerir svæðið mjög 

aðgengilegt og er það þegar orðin að vinsælum viðkomustað á Reykjanesskaga. Svæðið 

gæti einnig hentað vel sem æfingasvæði í sprungukortlagninu t.d. fyrir jarðfræðinema. 

 

10.3 Eldvörp-Sandfellshæð 

 
Eldvörp er stórbrotin gígaröð sem liggur norðvestur af Grindavík. Hún stefnir NA-SV og er 

hún um 10 km á lengd. Dyngjan Sandfellshæð (mynd 12, bls. 43) liggur rétt vestur af 

gígaröðinni, en hún er stærsta og reglulegasta dyngja á utanverðum Reykjanesskaga. 

Norðan Sandfellshæðar er Sandfell sem er lítið fell, að mestu úr bólstrabrotabergi og þar 

norðan við er svo önnur dyngja er nefnist Lágafell. Hraun á Eldvarpasvæðinu tengjast 

eldgosum frá tveimur tímaskeiðum eldsumbrota. Á fyrra tímaskeiðinu hefur hraun runnið 

frá Sandfellshæð, líklega í upphafi nútíma eða fyrir 12.500 árum síðan (Kristján 

Sæmundsson, 1995). Ofan á Sandfellshæðarhraunið leggst síðan Eldvarpahraunið, sem 

runnið hefur frá gígaröðinni og hafa rannsóknir sýnt fram á að þetta hraun rann í 

Reykjaneseldum. Reykjaneseldar geisuðu á tímabilinu 1211-1240, en Eldvarpahraun er 

líklega frá árinu 1226 líkt og Stampahraun-Yngra á Reykjanesi, Arnarseturshraun og 

Illahraun við Svartsengi (Haukur Jóhannesson & Sigmundur Einarsson, 1988a; Hjalti 

Franszon, 1996; Magnús Á. Sigurgeirsson, 1995a; Sigmundur Einarsson & Haukur 

Jóhannesson, 1989). Sandfellshæðardyngja er eldri en dyngjan Lágafell, því hraun frá 

Sandfellshæð hafa runnið yfir hraun frá Lágafelli. Lágafell er pikrít-dyngja líkt og 

Háleyjarbunga á Reykjanesi.  
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Svæði við Eldvörp og Sandfellshæð voru valin sem jarðminjasvæði í eldfjallagarð af 

nokkrum ástæðum. Þar er til dæmis einfalt að sýna fram á ákveðna tímaröð jarðlaganna á 

svæðinu og bera kennsl á hvernig mismunandi eldvörp hafa gosið á mismunandi tíma. 

Önnur ástæða er hin langa og stórbrotna gígaröð sem liggur á svæðinu en hún hefur að mati 

höfundar hátt verndargildi en er þó ekki friðuð sem náttúruvætti. Skammt austur af 

Sandfellshæð liggur háhitasvæði í gígaröðinni og er þar að sjá gufuaugu og 

ummyndunarskellur í gígunum (mynd 12). Þar hefur nú verið sett niður borstæði þar sem er 

blásandi jarðhitahola, en af henni er talsverður hávaði sem gefur til kynna orkuna á 

svæðinu. Borframkvæmdum hefur fylgt vegalagning þannig að auðvelt aðgengi er að 

háhitasvæðinu auk þess sem gönguleið liggur meðfram gígunum og gerir göngu um 

umhverfi gígana einfalda. Þarna er mikill fjölbreytileiki gjall- og klepragíga, og 

hraunmyndana sem vert er að skoða. Svæði í kringum Eldvarpagígaröðina og 

Sandfellshæðardyngju er tiltölulega afskekkt þótt stutt sé í bæði í Grindavíkurkaupstað og 

baðstaðinn Bláa lónið sem er einn vinsælasti viðkomustaður ferðamanna á Reykjanesskaga. 

Það væri því mögulegt að vekja meiri athygli á fróðlegu jarðfræðilegu umhverfi svæðisins 

t.d. fyrir þá ferðalanga sem viðkomu hafa í baðstaðnum vinsæla. 

10.4 Hrólfsvík-Festarfjall 

Hrólfsvík (mynd 13, bls. 44) er grýtt fjara sem liggur innan stærri víkur, Hraunsvíkur, 

skammt austur af Grindavík. Rétt norður af þessu svæði eru Vatnsheiðardyngjur, en þær 

eru sömu gerðar og dyngjurnar Háleyjarbunga á Reykjanesi og Lágafell norðan 

Sandfellshæðar þar sem bergtegundin er pikrít basalt. Í Hrólfsvík er að finna hraunlag úr 

pikríti sem inniheldur talsvert magn af hnyðlingum (eða framandsteinum) úr 

djúpbergstegundinni gabbrói, en þeir hafa borist upp um gosrás við eldgos. Undir 

hraunlaginu er einnig móbergslag þar sem töluvert er um samskonar hnyðlinga. Hnyðlingar 

eru rannsóknarviðfangsefni innan bergfræðinnar þar sem þeir eru taldir veita upplýsingar 

um uppruna úthafsbasalts (úthafsþóleiíts). Um bergfræðilega tilurð hnyðlingana í Hrólfsvík 

hefur Ingar A. Sigurðsson ritað í námsritgerð sína (Ingvar Atli Sigurðsson, 1989) og skal 

nánar vísað til skrifa hans um það efni. Hnyðlingar finnast reyndar víða á Reykjanesskaga, 

en hvergi munu þeir þó finnast í jafnmiklum mæli og í Hrólfsvík. Ekki er nákvæmlega 

vitað hvaðan hraunlagið í Hrólfsvík er komið en það gæti verið komið frá 

Vatnsheiðardyngjum norðan við víkina, eða verið rofleif af gamalli eldstöð sem að tengist 

Festarfjalli skammt austur af víkinni og sjórinn hefur nú brotið niður (Jón Jónsson, 1978). 

Þegar gengið er austur eftir Hraunsvíkinni frá Hrólfsvík, er komið að móbergsklettum með 

mjórri sandfjöru neðan við sem nefnist Hraunssandur eða Ægissandur.  

Skammt austar er Festarfjall (mynd 13), sem er 190 m hátt og rofið af sjónum til hálfs. Rétt 

við Festarfjall er hægt að komast niður í sandfjöruna og má þar sjá fróðlegar jarðmyndanir, 

s.s. rauðleit gjalllög sem hraun hefur runnið yfir, jökulberg, bergganga, auk jarðlagastafla 

þar sem skiptast á basalthraun og móbergslög frá jökulskeiðum og hlýskeiðum ísaldar. 

Hrólfsvík er valin sem svæði í eldfjallagarð fyrst og fremst vegna hnyðlinganna sem eru 

bergfræðilega forvitnilegir og varðveita ákveðna upplýsingar um kvikuna og bergið sem 

upp kemur í eldgosum á skaganum. Víkin og umhverfi hennar er því fróðlegur staður og þá 

sérstaklega fyrir fræðimenn á sviði bergfræði og skyldum greinum. Fjaran við Festarfjallið 

er afar fróðleg vegna jarðlaganna sem þar er að finna auk þess sem hún er skemmtilegt 

göngusvæði, en sjávargangur verður þó að vera með minnsta móti. Aðgengi að fjörunni 
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þyrfti að bæta ef svæðið ætti að verða aðdráttarafl í eldfjallagarði og fara skyldi með varúð 

undir háa klettana þar sem talsverð hætta er þarna á grjóthruni og augljós ummerki eru um 

hrun úr Festarfjalli og móbergsklettunum ofan fjöruna. 

10.5 Méltunnuklif 

Méltunnuklif kallast svæði á milli Grindavíkur og Krýsuvíkur sem liggur í 

Ögmundarhrauni. Svæðið lætur ekki mikið yfir sér, en við akveginn sem liggur framhjá því 

er opna þar sem finnast nokkuð athyglisverðar jarðmyndanir. Í rannsóknum sínum á 

jarðfræði Reykjanesskaga hafa jarðfræðingarnir Jón Jónsson og Freysteinn Sigurðsson 

sérstaklega lýst jarðlögum við Méltunnuklif (Freysteinn Sigurðsson, 1985; Jón Jónsson, 

1978). Í opnunni (mynd 14, bls. 45) er að finna þrjú grágrýtishraunlög og að minnsta kosti 

tvö jökulbergslög inni á milli þeirra. Efst í þessum jarðlagastafla er svo að finna móberg. 

Hraunlögin eru jökulrákuð við efri lagmót. Méltunnuklif geymir því nokkrar „blaðsíður” í 

jarðsögu Reykjanesskagans ef svo má að orði komast. Jökulbergið ber vitni þess, að 

minnsta kosti tvisvar sinnum hafa jöklar gengið yfir þetta svæði. Hraunlögin benda til að 

svæðið hafi síðan orðið íslaust og eldgos með tilheyrandi hraunrennsli hafi átt sér stað. 

Móbergið efst í syrpunni bendir til að jöklar hafi gengið yfir svæðið í þriðja skipti og 

eldsumbrot hafi orðið undir jökli. Í þessari opnu eru því ummerki um þrjú hlýskeið og þrjú 

jökulskeið sem orðið hafa á Reykjanesskaga. Önnur sérkennileg myndun á þessu svæði er 

misgengi og djúp gjá í Katlahrauni, sem rekja má um 2 km til suðvesturs frá opnunni. 

Í Skálamælifelli sem liggur rétt vestur af Méltunnuklifi er einnig að finna jarðsögulega 

merkilegt hraunlag með öfuga segulstefnu, tengda er við skammlífan viðsnúning í 

segulstefnu jarðar fyrir um 43 þúsund árum (Kristjánsson, 2003). Hefur hraunið því runnið 

um það leyti. Þessi viðsnúningur segulsviðsins er kenndur við Laschamp í Frakklandi, en 

þar finnast jarðlög tengd þessu skeiði auk þess sem þau finnast á Nýja-Sjálandi og víðar. 

10.6 Keilir-Keilisbörn 

Keilir er líklega þekktasta fjall á Reykjanesskaga, en fjallið er mjög reglulega lagað og 

formfagurt á að líta (mynd 15, bls. 46). Hæð fjallsins er þó ekki mikil, eða 379 m yfir sjó. 

Keilir er myndaður við gos undir jökli, sennilega á stöku gosopi eða stuttri sprungu þar sem 

hann er hvorki stapa- eða hryggjarmyndun. Fjallið stendur upp úr Þráinsskjaldarhrauni og 

sker sig nokkuð úr fjallamyndinni þegar horft er yfir Reykjanesskaga úr fjarska. Norðan 

Keilis eru lægri hnúkar sem nefnast Keilisbörn og eru einnig úr móbergi. Á toppi fjallsins 

hefur verið komið fyrir útsýnispalli og gestabók en útsýni af toppi fjallsins er afar mikið 

yfir Reykjanesskaga. Í Keili og Keilisbörnum er ekki mikil fjölbreytni jarðmyndana þar 

sem fjallið er að öllu leyti gert úr móbergi. Þegar hinsvegar móbergið er skoðað nánar og 

þegar gengið er niður fjallið að norðanverðu eru talsvert fjölbreytt rofform í móberginu og 

áhugavert að skoða samsetningu þess.  

Keilir er valin sem jarðminjasvæði inn í eldfjallagarð einkum vegna þess að hann er 

einkennisfjall á Reykjanesskaga og vekur mikla eftirtekt vegna forms síns vegna. Hann 

hefur þannig einnig nokkuð táknrænt gildi fyrir Reykjanesskagann auk þess að vera vinsælt 

göngufjall og útivistarsvæði sem auðvelt er að komast að. 
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10.7 Trölladyngja-Sog 

Trölladyngja er fjall norðarlega í vesturhluta Núpshlíðarháls, en hún liggur rétt austur af 

Höskuldarvöllum og er vel gróið svæði. Norðan við Trölladyngju er Eldborg, gígur sem nú 

er löngu skemmdur vegna efnistöku. Skammt sunnan við Trölladyngju er nokkur lægð í 

landslagið og er þar litskrúðugt háhitasvæði sem kallast Sog (mynd 16, bls. 47) og er grasi 

gróið allt um kring. Í Sogunum er ekki mikil yfirborðsvirkni jarðhita en fróðlegar 

rofmyndanir er þar að finna í ummynduðu berginu. Þegar gengið er upp úr Sogunum að 

sunnanverðu og haldið til austurs, fæst útsýni yfir Móhálsadal á milli Sveifluháls og 

Núpshlíðarháls. Eldfjallalandslagið í dalnum er tilkomumikið og þar er mikið um 

fjölbreytileg eldvörp, gíga, gígaraðir og nútímahraun. Hugsanlega er eitt tilkomumesta 

útsýni fyrir eldfjallalandslagið á Reykjanesskaga á þessu svæði. Þarna eru nokkur 

minniháttar stöðuvötn eða tjarnir í landslaginu. Djúpavatn liggur í dalverpi skammt 

suðaustur af Sogum og minni vötn sem nefnast Grænavatn (sunnar) og Spákonuvatn 

(norðar) liggja upp á hálsinum sjálfum en líklega hefur eldgos úr gíg stíflað upp lítið 

dalverpi og myndað tjörnina sem kallast Spákonuvatn (Jón Jónsson, 1978). Vestan við 

Núpshlíðarhálsinn er eldfjallalandslagið ekki síður tilkomumikið. Þar er til að mynda að 

finna einn sérstæðasta gíg á Reykjanesskaga er Jón Jónsson hefur nefnt Moshól (mynd 16). 

Gígurinn er afar reglulegur og stendur mosavaxin upp úr grasi grónu sléttlendinu. Það er 

nokkuð lýti á þessu sérstæða náttúrufyrirbæri að reynt hefur verið að aka upp á gíginn að 

norðanverðu og þar hefur mosakápan skemmst nokkuð. Gígurinn er dæmi um eldvarp sem 

höfundur telur að ætti að njóta sérstakrar verndar þó ekki væri nema vegna fagurfræðilegs 

gildis. Eftir því sem haldið er í norður frá gígnum í átt að Trölladyngju eru það ýmsar 

gígmyndanir sem hraun hafa flætt úr á sögulegum tíma og runnið upp að 

móbergshryggjunum. Þessu svæði hefur nú verið raskað verulega með lagningu vega og 

slóða auk þess sem borstæði (mynd 16) hefur verið komið fyrir á svæðinu og má leiða að 

því líkum að þetta dragi talsvert úr náttúrulegri upplifun á eldfjallalandslagi svæðisins.  

Svæðið var valið sem jarðminjasvæði í eldfjallagarð þar sem þar er hægt að sjá þar afar 

fjölbreytt eldvörp og litskrúðugt háhitasvæði á nokkuð stuttri og auðveldri göngu. Í öðru 

lagi er gróðursæld svæðisins sérstök og gefur eldfjallalandslaginu sérstaka ásýnd. Svæðið 

er nokkuð afskekkt og útsýni er stórbrotið þegar gengið er upp frá háhitasvæðinu og eftir 

móbergshryggnum. 

10.8 Grænavatn-Seltún 

 
Grænavatn er sprengígur í Krýsuvík. Gígurinn tilheyrir þyrpingu sprengigíga í Krýsuvík 

sem eru yfir 6000 ára gamlir (Kristján Sæmundsson, 2010). Annar sprengigígur rétt við 

Grænavatn er Gestsstaðavatn. Þess má þó geta þess að Sigurður Þórarinsson jarðfræðingur 

lýsir Gestsstaðavatni ekki sem sprengigíg heldur sem dauðísmyndun eða jökulkeri og telur 

þannig vötnin tvö af gjörólíkum uppruna (Thorarinsson, 1953). Komið var inn á 

myndunarhætti sprengigíga í kafla 8.4 um eldvörp en þeir myndast í sprengigosum þar sem 

lítið er um gjóskumyndun og gosefnin eru aðallega gosgufur og vatnsgufur. Hægt er að 

ganga hringinn í kringum vatnið meðfram fjöruborði gígsins, en fróðleg hraunlög eru á 

austurbakkanum en þar er hraunlag með gabbróhnyðlingum (mynd 17, bls. 48). Vatnið í 

gígnum hefur sérstakan grænan lit sem mun vera vegna kísils og brennisteins sem í því er 
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(Ari Trausti Guðmundsson, 2001). Grænavatn er sérstætt eldvarp og því talið vera ágætt 

dæmi um jarðminjasvæði í eldfjallagarði og ætti að vekja þar nokkra eftirtekt.  

Seltún er vinsæll viðkomustaður í háhitasvæðinu í Krýsuvík og er mjög fjölsóttur 

ferðamannastaður. Helsta aðdráttarafl svæðisins er yfirborðsvirkni jarðhitans og má þar sjá 

litskrúðugar ummyndunarskellur og leirhveri (mynd 17). Á þessu svæði þarf þó að fara 

gætilega því jarðhitasvæði með hveravirkni geta reynst varhugaverð ef göngufólk og 

ferðafólk gáir ekki að sér, en þegar hefur verið komið upp viðvörunarskiltum og 

göngupöllum í Seltúni. Bílastæði eru bæði við Seltún og Grænavatn og aðgengi að 

svæðunum auðvelt. 

10.9 Stóra-Eldborg 

Á Reykjanesskaga eru nokkrir gígar af eldborgargerð og er einn sá reisulegasti þeirra 

staðsettur undir móbergsstapanum Geitahlíð. Myndun eldborga var lýst í stuttu máli í kafla 

8.4 en þær hlaðast upp á gosopi þar sem lítið er um kvikustrókavirkni, en hraunslettur 

mynda háa gígbarma. Eldborgirnar undir Geitahlíð eru í raun tvær, Stóra-Eldborg (mynd 

18) og Litla-Eldborg en þeirri síðarnefndu hefur verið raskað verulega með efnistöku. Litla-

Eldborg er í raun gígaröð af hraunklepra og gjallgígum og ætti því síður að tala um hana í 

eintölu líkt og Stóru-Eldborg (Jón Jónsson, 1972). Eldborgirnar eru ekki af sama aldri og 

hraunið sem rann frá Litlu-Eldborg er mjög ólíkt hrauninu frá Stóru-Eldborg að 

samsetningu (Jón Jónsson, 1972). Stóra- Eldborg er þó einnig partur af gígaröð sem stefnir 

SV-NA sem má greinilega sjá þegar staðið er upp á henni (mynd 17, bls. 49). Þegar komið 

er upp á Geitahlíð heldur þessi gígaröð þar áfram í sömu stefnu (Jón Jónsson, 1972). 

Hraunið frá eldborgargígunum báðum hefur runnið til sjávar og út frá Stóru-Eldborg liggja 

nokkrar hrauntraðir (mynd 17). Eldborg er eins og áður hefur komið fram friðað 

náttúruvætti. Jón Jónsson jarðfræðingur rannsakaði þessar gígmyndanir  sérstaklega og 

lýsir Stóru-Eldborg á eftirfarandi hátt: 

Stóra Eldborg er einhver fegursti hraungígurinn á öllu Suðvesturlandi hún er yfir 50 m há 

yfir næsta umhverfi og gígurinn er um 30 m djúpur. Borgin er hlaðin úr hraunkleprum og 

gjalli og hin fegursta náttúrusmíði.  

Eldborgir eru sjaldgæf eldvörp utan Íslands, þótt Stóra-Eldborg sé ekki eina eldborgin á 

Reykjanesskaga eða á landinu. Hún er þegar friðað náttúruvætti og er það áberandi 

gígmyndun að hún vekur eftirtekt hjá hverjum ferðalangi, sem áhuga hefur á náttúrunni og 

fer um veginn sunnan við Geitahlíð. Að þessu leyti á Stóra-Eldborg undir Geitahlíð fullt 

erindi sem jarðminjasvæði í Eldfjallagarði. 

 

10.10 Hrútagjárdyngja 

Við norðanverðan Sveifluháls er Hrútagjárdyngja, eitt sérstæðasta eldvarp sem finnst á 

Reykjanesskaga. Jón Jónsson kortlagði dyngjuna (Jón Jónsson, 1978) og lýsir henni svo í 

Árbók Ferðafélags Íslands (Jón Jónsson, 1984): 
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Það er afar stór og mjög sérkennileg eldstöð sem ekki á sinn líka á Reykjanesskaga og ekki 

þekki ég annað eldvarp þessu líkt. Hingað til hef ég kennt það við Hrútagjá en það er 

sprunga í annarri hlið þessarar miklu eldstöðvar. Dottið hefur mér í hug að e.t.v. mætti 

nefna eldstöð þessa Eldriða en skýring þess nafns kann að reynast hæpin. 

 
Ljóst er að nafnið Eldriði hefur ekki haldist um þetta eldvarp, en Hrútagjárdyngja er með 

sanni furðulegt eldvarp og hefur afar sérstæða lögun. Eins og nafnið gefur til kynna er um 

að ræða dyngjumyndun og hefur hraun frá henni líklega breiðst yfir um 100 km
2
 lands (3-4 

km
3
) allt til sjávar á milli Vatnsleysustrandar og Hafnarfjarðar fyrir rúmlega 5000 árum 

(Ari Trausti Guðmundsson, 2001). Það sem einkum gerir Hrútagjárdyngju svo sérstaka er 

að hún er umkringd gjám á þrjá vegu og er sú stærsta þeirra að vestanverðu og er nefnd 

Hrútagjá (mynd 18, bls. 50). Hvernig nákvæmlega Hrútagjárdyngja og gjárnar í kringum 

hana eru til orðnar er ekki að fullu þekkt en Jón Jónsson setur fram eftirfarandi tilgátu um 

myndun dyngjunnar (Jón Jónsson, 1978): 

Sennilega hefur hraunið komið upp á tveim stöðum, þ.e. þar sem stóri hraungígurinn nú er 

og þar sem sigketillinn er. Gosið hefur verið hægfara og yfirborð hraunsins hefur storknað 

fljótt. Hraunkvikan hefur haldið áfram að streyma upp undir þaki úr storku og á þann hátt 

hefur myndast hraunbunga, sem fljótandi hraunkvika var undir. Nú er tvennt til: Annað 

hvort hefur það hraun fengið örvaða útrás einhvers staðar svo að það hefur streymt út en 

hraunstorkan við það sigið niður og sprunga myndast allt í kring, eða þá að hraunið hefur 

í lok gossins sigið niður í gosopið, en við það sígur hraunsléttan öll, gjárnar myndast 

umhverfis hana og jafnframt sigketillinn, sem áður er getið, en hann er vafalítið yfir 

gosopi. Að dæma af útliti aðal gígsins hefur að gosinu loknu gígbotninn í heild sigið.  

Af ofangreindu má ráða að Hrútagjárdyngja er með forvitnilegri eldvörpum á 

Reykjanesskaga og er atburðarrásin í kringum myndun hennar nokkur ráðgáta. Ekki hefur 

höfundur fundið neinar heimildir um frekari rannsóknir sem hafa farið fram varðandi 

myndun Hrútagjárdyngju. Væri hún eflaust heppilegt viðfangsefni fyrir nemendur í 

eldfjallafræðum í eldfjallagarði.  

Aðgengi að Hrútagjárdyngju er auðvelt og getur maður keyrt upp að bílastæði sem liggur 

við dyngjuna að austanverðu en hún liggur að hluta innan Reykjanesfólkvangs. 

10.11 Kleifarvatn 

Sveifluháls er einn mesti móbergshryggur á Reykjanesskaga en austan hans og rétt norðan 

við Krýsuvík liggur stöðuvatnið Kleifarvatn. Krýsuvíkurvegur liggur eftir Sveifluhálsinum 

austanverðum og meðfram vesturbakka vatnsins. Á þessu svæði frá Miðdegishnúki að 

Hellutindum eru mjög fjölbreyttar ásýndir móbergs (mynd 19, bls. 51) og má þar sjá 

fróðlegar opnur inn í móbergsmyndun Sveifluhálsins, en fjallað var um móberg og 

myndunarhætti þess í kafla 8.2. Svæði sem þetta gæti t.d. verið tilvalið til kennslu (t.d. fyrir 

jarðfræðinema) um móbergsmyndanir og samspil eldvirkni og jökulíss en líklega eru fá 

svæði jafn aðgengileg í þeim tilgangi og einmitt þarna við vesturbakka Kleifarvatns. Þarna 

er hægt að skoða uppbyggingu og samsetningu móbergsmyndana, lagskiptingu, bólstrabrot 

og bergganga sem ganga í gegnum móbergið. Rofform móbergsins eru fjölbreytt og víða 

mikið sjónarspil því að móbergið er auðrjúfanlegra en storkubergið. Svæði sem þetta er hér 
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talið hafa talsvert fræðslugildi í eldfjallagarði því móbergsmyndanir eru einna sýnilegastar 

hér á landi og eru þarna talsvert fjölbreyttar á ekki stærra svæði. 

 

10.12 Brennisteinsfjöll-Grindaskörð 

Brennisteinsfjöll liggja suðaustur af Kleifarvatni og eru eitt víðáttumesta svæðið á 

Reykjanesskaga. Brennisteinsfjöll eru hraunaflæmi prýdd fjölbreyttum eldvörpum sem 

myndast hafa á eldstöðvarkerfinu sem kennt er við fjöllin. Apalhraun og helluhraun þekja 

mestan hluta svæðisins. Þarna eru mikil hraunaflæmi sem runnið hafa bæði til norðurs og 

suðurs meðal annars steypst fram af Herdísavíkurfjalli í hraunfossum og þaðan runnið ofan 

í sjó. Í helluhrauninu er mikið um hella, stórbrotnar hrauntraðir og niðurföll. Margir 

reisulegir gígar eru á svæðinu en mesta jarðfræðilega undrið verður þó að telja Kistufell 

(mynd 21, bls 52) sem er afar sérstæð gígmyndun. Gígveggirnir eru stuðlaðir og hafa yngri 

hraun runnið inn gíginn. Jafn sérstætt eldvarp og hér um ræðir hefur að mati höfundar 

mikið verndargildi og spurning hvort slíkt eldvarp ætti ekki að njóta algjörrar friðunar. 

Lítið háhitasvæði er í Brennisteinsfjöllum sem sýnir ekki miklar virkni á yfirborði en 

kemur fram í gufuaugum og ummyndunarskellum á yfirborði. Helgi Torfason og Magnús 

Á. Sigurgeirsson, jarðfræðingar, hafa gert úttekt á háhitasvæðinu í Brennisteinsfjöllum 

(Helgi Torfason & Magnús Á. Sigurgeirsson, 2002) í ritgerð þeirra segir meðal annars um 

fjölbreytileika svæðisins: 

Gígaraðir og einstakir gígar, hrauntraðir og hraunhellar, niðurföll í hraunum og ólíkir 

hraunstraumar gera þetta svæði mjög sérstakt til rannsókna og skoðunar á slíkum 

myndunum [...] Við rannsóknir á jarðhita með borunum á þessum slóðum þarf að taka 

tillit til umhverfisins auk mikillar umbrotasögu svæðisins, en þar hefur oft verið 

umbrotasamt og lega mannvirkja þarf að taka mið af því. Þá þarf að huga vel að því að 

spilla ekki sérstæðri náttúru svæðisins. 

Í Grindaskörðum er einnig fjöldi reisulegra gíga. Þegar komið er upp úr skarðinu er þar 

allnokkuð misgengi og sigdalur. Í sigdalnum að norðan eru áhugaverðir gígar á gígaröð en 

sunnar er dalurinn þakin helluhrauni sem er afar auðvelt að ganga eftir. Mestur gíga á þessu 

svæði er sá sem Jón Jónsson hefur nefnt Gráfeld (Jón Jónsson, 1984) (mynd 21) en frá 

honum hefur Selvogshraun runnið. Grindaskörð tengjast einnig brennisteinsnámi sem 

stundað var í Brennisteinsfjöllum um skeið og á sér nokkuð fróðlega sögu. Í pistli Sveins 

Þórðarsonar um brennisteinsvinnslu á Íslandi (Sveinn Þórðarson, 1945) vísar hann í rit Páls 

Eggerts Ólasonar prófessors, Saga Íslendinga, en þar segir:  

Var ísland snemma frægt brennisteins land, og er það til marks, að í tilraunum 

Danakonungs til að veðsetja landið er því einkum til gildis talið, að þar séu gnægðir 

miklar af brennisteini. Var þetta þá arðvænleg verzlunarvara, enda nauðsynleg 

hernaðarþjóðum til púðurgerðar, eins og hún fór þá fram.  

Agnes Stefánsdóttir (2008) fjallar nokkuð um Brennisteinsnámið í Brennisteinsfjöllum í 

skýrslu um fornleifaskráningu á svæðinu. Þar segir að Jón Hjaltalín landlæknir hafi 

rannsakað brennisteinsnámur árið 1851. Fann hann fjórar námur í Brennisteinsfjöllum og í 

Krýsuvík sem síðar voru keyptar af Englendingnum J. W. Busby fyrir tilstuðlan Jóns. 

Námastígurinn liggur af Grindaskarðavegi meðfram Draugahlíðum og niður í 
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Námahvamm, en þar sést ennþá rúst Námamannaskálans og ummerki námugraftarins. 

Brennisteinninn var unnin bæði í Krýsuvík og Brennisteinsfjöllum, en brennisteinninn úr 

Brennisteinsfjöllum þótti hreinni og virtist hagkvæmara að flytja hann, þar sem styttri 

vegalengd var þaðan til Hafnafjarðar. Það reyndist þó örðugra að komast að 

Brennisteininum í Brennisteinsfjöllum þar sem hann lá undir nærri metra þykku hraunlagi. 

Fluttur var inn vír frá útlöndum sem áætlað var að strengja frá fjallsbrún niður á jafnsléttu. 

Var þetta gert til að sleppa við að flytja brennisteininn á hestum niður Kerlingaskarð. 

Vírinn reyndist hinsvegar of þungur til að flytja hann upp í Brennisteinfjöll og varð því 

aldrei neitt úr þessum áformum og fór að draga út brennisteinsvinnslunni eftir þetta. Það 

tók um 12-14 tíma að flytja brennistein á hesti til Hafnafjarðar og var borguð ein króna 

(þess tíma) á hvern hestburð.  

Ljóst er af ofansögðu að Brennisteinsfjöll eru einstakt jarðminjasvæði og ættu að vera 

mikið aðdráttarafl í eldfjallagarði á Reykjanesskaga, bæði vegna mikils fjölda eldvarpa og 

ekki síður vegna menningarminja. Brennisteinsfjöll liggja nokkuð afskekkt og eru fremur 

óaðgengileg því þangað liggja engir akvegir. Svæðið myndi því henta vel fyrir ferðafólk 

sem vill njóta ósnortins víðernis og náttúru og í lengri ferðum og upplifa stórbrotnar 

hraunmyndanir, eldvörp og eldfjallalandslag. 

10.13 Búrfell 

 
Búrfell er gígur sem er staðsettur skammt austan við Hafnafjörð og myndar nyrsta gíginn í 

Krýsuvíkur- eða Trölladyngjukerfinu (Haukur Jóhannesson & Sigmundur Einarsson, 

1998). Gígurinn er af eldborgargerð, en frá honum liggur einhver lengsta hrauntröð á 

Íslandi sem er Búrfellsgjá (mynd 22, bls. 53). Mikil misgengi eru auk þess á svæðinu við 

Búrfell og er Hjallamisgengið þeirra mest. Árni Hjartarson skiptir gossögu Búrfells í fjóra 

þætti eða lotur sem hér segir (Árni Hjartarson, 2009):  

1. Straumsvíkurlota: þá rann Búrfellshraun til suðvesturs í átt að Kaldárbotnum og niður til 

sjávar hjá Straumsvík og þar í grennd. Hraunið er nú hulið yngri hraunum. 

2. Lambagjárlota: Hraunið rennur niður með Ásfjalli og nær hugsanlega til sjávar utan við 

Hamarinn í Hafnafirði. Þarna myndaðist Lambagjá sem er hrauntröð við Kaldárbotna. 

3. Urriðavatnslota: Hraun fyllir sigdalinn neðan við Búrfell og tekur að renna niður með 

Vífilsstaðahlíð. Það stíflar uppi Urriðavatn og nær til sjávar bæði við Hafnafjörð og í 

Arnarnesvogi. Hraunrennslið hefur verið langvarandi og þarna myndast Búrfellsgjáin sem 

meginfarvegur hraunsins frá gígnum. 

4. Goslok: Hraunrennsli hættir í Búrfellsgjá og hraunrennsli hefst til suðurs frá gígnum um 

undirgöng. Þá verða til hrauntjarnir sem tæmast svo í goslok og mynduðu Kringlóttugjá. 

Gosið hefur líklega staðið í 1-2 ár þar sem hrauntraðir og hellar þurfa nokkurn tíma til að 

myndast. 

 
Guðmundur Kjartansson jarðfræðingur ritaði ítarlega grein um Búrfellshraun (Guðmundur 

Kjartansson, 1973) og lét gera aldursgreiningar á gróðurleifum undan því og ofan af því. 

Árni Hjartarsson umreiknar þessar aldursákvarðanir yfir í raunaldur og sýna niðurstöðurnar 
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að Búrfellshraun er líklega um 8000 ára og hefur því runnið um 6000 f. Kr (Árni 

Hjartarson, 2009). Sjávarstaða hefur á þessum tíma verið um 10 m lægri og eru því ystu 

mörk hraunsins neðan sjávarborðs í dag.  

Nokkrar hrauntraðir hafa myndast í eldsumbrotunum sem mynduðu Búrfell. Elsta tröðin 

nefnist Lambagjá og liggur niður hjá Kaldárseli en yngst er Kringlóttagjá sunnan við 

Búfellsgíginn. Búrfellsgjáin er þó sú hrauntröð sem vekur mesta eftirtekt og mun eiga fá 

sína líka á Íslandi. Veggir traðarinnar eru oft 5-10 m háir og sumsstaðar slútandi þannig að 

víða hafa myndast skjólríkir skútar sem áður fyrr var notað sem afrep fyrir sauðfé í vondum 

veðrum, en þar finnast einnig gamlar seljarústir og minjar um forna búskaparhætti (Árni 

Hjartarson, 2009). Búrfell og Búrfellsgjár eru jarðminjar um eldgos sem myndað hefur 

sérstæð eldvörp, Búrfellsgíg og Búrfellsgjánna. Í gjánni eru einnig menningarminjar og er 

svæðið þegar orðið afar vinsælt útivistar og göngusvæði sem á tvímælalaust heima sem 

jarðminjasvæði í eldfjallagarði. 

10.14 Þríhnúkagígur 

Það eldvarp á Reykjanesskaga sem hefur líklega fengið meiri umfjöllun en nokkuð annað 

sem mögulegt aðdráttarafl í eldfjallagarði er Þríhnúkagígur. Þríhnúkagígur er staðsettur á 

milli Grindaskarða og Stóra-Kóngfells skammt norðvestan við skíðasvæðið í Bláfjöllum. 

Lítið var vitað um tilurð hinnar miklu hvelfingar eða hellis ofan í gígnum fyrr en sigið var 

ofan í hann árið 1974. Fyrstur til að síga í hellinn var Árni B. Stefánsson, augnlæknir og 

hellakönnuður sem lýsir hellinum í grein í tímaritinu Náttúrufræðingnum (Árni B. 

Stefánsson, 1992). Sigdýptin í hvelfingunni í hellinum er um 120-130 m og er þvermálið á 

botni hennar um 50 m. Nákvæma lýsingu á umfangi hellisins er að finna í áðurnefndri 

grein Árna þar sem ítarlega er fjallað um sigferð í hellinn. Í seinni tíð hefur Árni komið 

fram með þær hugmyndir að bora í Þríhnúkagíg í þeim tilgangi að kynna almenningi 

innihald hvelfingarinnar. Fer Árni nú fyrir áhugamannafélagi (Þríhnúkar ehf.) sem hefur 

þann tilgang að undirbúa aðgengi að Þríhnúkagíg. Verkfræðistofan VSÓ hefur gert úttekt á 

möguleikum slíkrar borunar (mynd 23, bls. 54) og hefur einnig verið gerð jarðfræðileg 

úttekt á jarðlögum í nágrenni hellisins (Kristján Sæmundsson, 2006). Ljóst er að nokkur 

áhugi er fyrir borun í gíginn og má finna talsvert af skýrslum og upplýsingum varðandi 

verkefnið á vefsíðu VSÓ verkfræðistofu
6
. Ýmisleg hefur verið ritað um möguleikanna sem 

borun í Þríhnúkagíg mun veita og þá sérstaklega í ferðaþjónustu. 

Þrátt fyrir að borun í Þríhnúkagíg sé spennandi verkefni sem gæti haft mikið aðdráttarafl í 

eldfjallagarði þarf líka að velta upp þeirri spurningu hvort borun í gíginn sé réttlætanleg? 

Nokkur svæði á Íslandi eru friðuð sem náttúruvætti vegna sérstöðu sinnar og sé 

Þríhnúkagígur í slíkum sérflokki sem raun ber vitni, jafnvel einstakur á heimsvísu, má 

spyrja hvort að ekki væri skynsamlegra að vernda hann algjörlega í stað þess að bora í 

hann? Samkvæmt Umhverfisstofnun
7
 eru 34 svæði á Íslandi friðlýst sem náttúruvætti en 

um þau segir: 

                                                 

6 Þríhnúkagígur á vefsíðu VSÓ: http://www.vso.is/A-trihnukar/Verkefni/valin-verkefni-Thrihnukagigur/0-Thrihnukagigur-Forsida.html 
7 Vefsíða Umhverfisstofnunnar: http://www.ust.is 
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Náttúruvætti eru sérstæðar náttúrumyndanir, s.s. fossar, eldstöðvar, hverir, drangar, 

hellar og hraun, ásamt fundarstöðum steingervinga og merkilegra steinda. Náttúruvætti 

eru mörg þess eðlis að á þeim hvílir almenn helgi og markmið friðlýsingar er að koma í 

veg fyrir jarðrask. 

Þríhnúkagígur er ekki friðaður sem náttúruvætti en liggur innan Bláfjallafólkvangs sem 

nýtur friðunar upp að ákveðnu marki. Ljóst má vera að borun í gíginn er rask á eldvarpinu 

og borframkvæmdir munu hafa jarðrask í för með sér. Sumir hraunhellar landsins eru 

lokaðir gagnvart átroðningi vegna þeirra dropasteinsmyndana sem þar er að finna og má 

spyrja hvort slík lokun ekki einnig að gilda um Þríhnúkagíg þar sem hvergi annarsstaðar á 

Íslandi er vitað um sambærilegar jarðminjar? Á annað borð mætti ef til vill benda á þau rök 

að engin vissi af innviðum Þíhnúkagígs ef ekki hefði verið sigið í hann og frægð hans 

myndi aukast ef borað væri í hann og innihaldið sýnt almenningi. Það myndi jafnvel glæða 

áhuga á jarðfræði nærliggjandi svæðis og vera eitt mesta aðdráttarafl í eldfjallagarði. Þetta 

gæti verið eitt sjónarmið fyrir borun í gíginn. En gæti verið að Þríhnúkagígur yrði 

jafnmikið aðdráttarafl ósnertur ef einfaldlega yrði kynnt hvað leyndist í gígnum? Yrði 

dulúð hans þá meiri og væru ferðalangar og ævintýramenn hugsanlega tilbúnir að borga 

fyrir dýrar sigferðir ofan í hellinn? Eða á hellirinn einfaldlega að vera öllum opinn? Hvort 

væri betra í eldfjallagarði á Reykjanesskaga? 

Hér að ofan hefur verið velt upp ýmsum spurningum hvað varðar borun í Þríhnúkagíg en 

tekið skal skýrt fram að ekki er verið að taka afstöðu til þess hvort borun í gíginn sé 

réttlætanleg. Það sem helst vakir fyrir höfundi með ofangreindum vangaveltum er að borun 

í Þríhnúkagíg á erindi við umræðuna um verndun jarðminja og náttúruvernd. Má vel vera 

að borunin sjálf gæti leitt til aukinnar verndunar svæðisins og nánasta umhverfi þess. 

Sjálfsagt er þó að allar hliðar málsins séu skoðaðar. Það er þó ljóst að Þríhnúkagígur hvort 

sem borað verður í hann eða ekki, á mikið erindi í eldfjallagarð sem stórbrotið eldvarp og 

jarðminjasvæði. 
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Mynd 10. Landslag á Reykjanesi við Reykjanestá. A: Einn Stampagíga stendur upp úr dökkleitu hrauninu. 

B: Drangurinn Karl sem er hluti af gígbarmi gígs, sem myndaðist í gosi úti fyrir Reykjanesi árið 1226. C: 

Túfflög undir hraunlögum sem runnið hafa yfir þau. D: Gígur rofin til hálfs. E: Rofmyndanir í túfflögum 

skammt vestan Valahnúka. F: Opna í fjöru austan við dyngjuna Háleyjarbungu og má þar skoða jarðlögin 

sem byggja dyngjuna upp. Myndir: Helgi Páll Jónsson 2009. 
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Mynd 11. Myndir frá sprungusvæðinu á Hafnarsandi austan við Stóru-Sandvík. A-C: Myndir teknar ofan í 

sprungunum. Þær verða breiðastar rúmlega 40 m og eru margar að fyllast af sandi. D: sýnir hraunreipi á 

helluhrauni sem sandfokið á svæðinu hefur slípað og máð. E-F: Myndir teknar yfir hluta sprungusvæðisins. 

Myndir: Helgi Páll Jónsson 2009.   
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Mynd 12. Nokkrar myndir af svæðinu við Eldvörp og Sandfellshæð. A: Einn af klepragígum Eldvarpa, 

ummyndaður vegna jarðhitans á svæðinu. B: Gufuaugu í apalhrauni við sama gíg. C: Horft ofan af toppi 

Sandfellshæðar til austurs í átt að Svartsengi og Þorbjarnarfelli. Gígaröðin Eldvörp  liggur  fyrir miðri mynd 

og sést úfið apalhraun leggjast ofan á slétt helluhraunið frá Sandfellshæð. D: Einn af klepragígum 

gígaraðarinnar og í forgrunni er hrauntröð og skarð í gígvegginn þar sem hraunið hefur brotið sér leið úr út 

gígnum. E-F: Aflíðandi dyngjulögun Sandfellshæðar sést hér úr fjarlægð. F: Horft ofan í dyngjuhvirfil eða 

gosop Sandfellshæðar. Myndir: Helgi Páll Jónsson 2009. 
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Mynd 13. Myndir úr fjörunni við Hrólfsvík og við Festarfjall. A: berglög í Hrólfsvík. B: Nærmynd af einum 

gabbróhnyðlinganna sem finnast í miklum mæli í berginu í Hrólfsvík. C: Festarfjall sem er líklega rofin 

eldstöð og þar að finna fróðlegan jarðlagastafla. D: Mynd tekin þar sem gengið er ofan í fjöruna við 

Festarfjall og sýnir rautt gjalllag sem hraunlag hefur runnið yfir. E: Jökulbergslag  sem fallið hefur ofan í 

fjöruna undir Festarfjalli. F: Nokkrir af þeim berggöngum sem talsvert er af í jarðlagastaflanum við 

Festarfjallið ( Festin sem fjallið er kennt við er slíkur gangur). 
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Mynd 14. Myndir frá Méltunnuklifi. A-C: Opna í jarlög við veg þar sem skiptast á jökulbergslög og 

hraunlög. Þau sýna syrpu jarðlaga af hraunlögum og jökulbergi og hvernig jökulskeið og hlýskeið hafa 

skipst á í mótun Reykjanesskaga.  D-F: Myndir teknar af áberandi misgengi og gjá sem stefnir til sjávar frá 

veginum í átt til suðvesturs. Myndir: Helgi Páll Jónsson 2009. 
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Mynd 15. Myndir frá Keili í Þráinsskjaldarhrauni. A: Mynd af Keili úr fjarlægð þar sem regluleg 

keilulögunin er vel sýnileg. B: Lagskipt móbergslögin í fjallinu. C: Basalt- eða bólstrabrot í móberginu. D: 

Mynd af Keilisbörnum sem eru nokkrir minni móbergstindar norðan við Keili. E: Útsýni af toppi Keilis. 

Horft til austurs í átt að Trölladyngju og Höskuldarvöllum. F: Myndin er tekin af einu af mörgum rofforum 

sem hægt er að skoða í móbergsmyndun fjallsins.
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Mynd 16. Myndir frá svæðinu við Trölladyngju og Sog. A: Gígurinn Moshóll. Hugsanlega ein fegursta 

náttúrusmíð á Reykjanesskaga (för sjást í mosakápu gígsins hægra megin á myndinni en reynt hefur verið að 

aka upp á hann). B: Horft yfir Djúpavatn til suðaustur yfir Móhálsadal.Þarna er mikið útsýni yfir 

móbergshryggina og fjölda eldvarpa. C: Vegur sem liggur niður að Höskuldarvöllum. Til vinstri sjást 

gufuaugu stíga upp af hrauninu af svæðinu. Fjær sést borstæði sem hefur verið grafið í hraunið. D: 

Gjallgígur á sama svæði. E-F: Myndir teknar í háhitasvæðinu í Sogum, en þar er landslag ummyndað af 

jarðhitavatni og litadýrðin mikil. Ýmis rofform fylgja ummynduninni. Myndir: Helgi Páll Jónsson 2009.
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Mynd 17. Myndir teknar í umhverfi Grænavatns í Krýsuvík. A: Sprengigígurinn og vatnið. B: Hinn 

einkennandi græni bjarmi sem er á vatninu og stafar af kísli og brennisteini. C: Brot úr hraunlagi þar sem 

sést í hnyðling úr gabbrói  (lykill bendir á einn slíkan). D: Hraunlögin austan vatnsins þar sem finna má 

framandsteina. E: Leirhver á jarðhitasvæðinu við Seltún. F: Mynd frá jarðhitasvæðinu í Seltúni en þar hefur 

verið komið fyrir aðstöðu fyrir ferðafólk. Myndir: Helgi Páll Jónsson 2009. 
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Mynd 18. Myndir frá  Stóru-Eldborg undir Geitahlíð sem er friðað náttúruvætti. A: Horft til norðausturs yfir 

gígaröðina sem Stóra-Elborg er hluti af og stefni til NA inn í Geitahlíð. B-C: Myndirnar sýna hrauntraðirnar 

sem liggja út frá gígnum. D: Séð ofan í gíg eldvarpsins. E: Horft á Stóru-Eldborg úr fjarlægð. F: Laus 

gosefni, kleprar og gjall sem gígurinn er samsettur úr. Myndir: Helgi Páll Jónsson 2009. 
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Mynd 19. Myndir úr umhverfi Hrútagjárdyngju. A: Gígur dyngjunnar. B: Hrauntröð sem liggur frá gígnum. 

C-D: Myndir af Hrútagjánni. E: Niðurfall eða sigketill. F: Hrauntröð þar sem hraunrennslið virðist hafa 

brotið sér leið frá upptökum.
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Mynd 20. Myndir af  ásýndum móbergs við vesturbakka Kleifarvatns þar sem þær eru fjölbreyttar og 

aðgengilegar á fremur litlu svæði. Þarna má greina ýmiskonar rofform og fá góða innsýn inn í uppbyggingu 

móbergsins í Sveifluhálsi. Myndir: Helgi Páll Jónsson 2009.
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Mynd 21. Myndir sem sýna brot af þeim fjölbreyttu jarðminjum sem finnast í Brennisteinsfjöllum og við 

Grindaskörð. A:  Ein af fjölda hraunhvelfinga eða hraunþaka sem þar finnast. B: Kistufellsgígurinn sem er 

afar sérstætt eldvarp. Gígveggirnir eru stuðlaðir og önnur yngri hraun hafa runnið inn í gíginn. C: Einn af 

þeim fjölda gíga sem finnast á svæðinu. D: Horft til Grindaskarða frá Kistufellsgígnum yfir 

móbergsmyndanir í átt að háhitasvæðinu. Brennisteinn var numin þar í eina tíð og finnast minjar um 

vinnsluna. E: Stórbrotinn hraunreipi með hrauntröð í bakgrunni (göngumaður til viðmiðunar). Neðst til 

hægri er svo tignarlegur gjallgígur ofan við Grindaskörð sem hefur verið nefndur Gráfeldur. 



53 

 

 

Mynd 22. Myndir frá Búrfelli ofan við Hafnarfjörð.  A-C: Horft eftir og niður með Búrfellsgjánni.D:  Sýnir 

eitt af fjölda misgengja á svæðinu (göngufólk sést til viðmiðunar). E: Klepraveggur í Búrfellsgígnum en hann 

er af eldborgargerð.  F: Hlaðin fjárgirðing, en í Búrfellsgjá fundu gangnamenn sér afdrep á árum áður. G: 

Hér sérst hvernig veggir Búrfellsgjár slúta framyfir sig en gangnamenn leituð skjóls undir þeim.  
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Mynd 23. Bútur úr loftmynd sem sýnir svæðið við Þríhnúkagíg og hugmyndir verkfræðistofunnar VSÓ 

ráðgjafar um aðgengi að gígnum. Rauðu línunar sýna mögulegar aðkomuleiðir frá Bláfjöllum og 

Bláfjallavegi.  Gulu og rauðu kassarnir sýna aðkomubyggingu og bílastæði og gulu línurnar möguleg 

jarðgöng. Heimild: (Kristján Sæmundsson, 2006). 



55 

 

11 Niðurstöður og ályktanir 

 
Í inngangi þessarar ritgerðar var lagt af stað með það markmið að reyna að leita svara við 

ákveðnum spurningum: 

 Hver er sérstaða Reykjanesskaga fram yfir aðra hluta gosbeltis Íslands sem 

landssvæðis til að stofnsetja eldfjallagarð? 

 Eru umhverfi og náttúra á Reykjanesskaga í nógu góðu ásigkomulagi frá sjónarhóli 

náttúruverndar? 

 Henta þau svæði sem hér hafa verið valin sem jarðminjasvæði inn í eldfjallagarð á 

Reykjanesskaga? 

Reykjanesskagi hefur ákveðna sérstöðu umfram aðra landshluta þar sem hann hýsir mestu 

byggðir landsins. Alþjóðaflugvöllur landsins er á skaganum og ferðamenn sem sækja 

Ísland heim fara því meira og minna um landssvæðið sem myndar skagann. Ef horft er til 

jarðfræðitengdrar ferðaþjónustu og mikilvægi hennar fyrir starfsemi eldfjallagarðs þá er 

landfræðileg lega hans afar ákjósanleg. Skaginn er nú þegar mikið heimsóttur af ferðafólki 

og hafa ákveðin svæði eins og Reykjanes, Bláa lónið og Krýsuvík töluvert aðdráttarafl nú 

þegar. Reykjanes hefur einnig þá sérstöðu að þar gengur Atlantshafshryggurinn upp úr sjó á 

mjög sýnilegan hátt og er aðgengi að svæðinu afar auðvelt. Á Reykjanesskaga eru nánast 

allar gerðir eldvarpa sem þekkjast. Fyrir ferðalanga sem myndu ætla að njóta 

höfuðborgarsvæðisins eða eingöngu að hafa stutta viðkomu án mikilla ferðalaga væri 

eldfjallagarður á Reykjanesskaga einn möguleiki til afþreyingar í næsta nágrenni. 

Hvað umhverfismál á Reykjanesskaga varðar hefur verið fjallað nokkuð um það helsta sem 

er ábótavatn í þeim efnum. Margir telja Reykjanesskaga til náttúruperlu á meðan aðrir sjá 

mestan hag í því að nýta eldvirkni svæðisins til orkuvinnslu og sjá mögulega ekki að í 

landslagi skagans geti falist raunveruleg verðmæti, t.d. fyrir ferðaþjónustu. Ljóst er að 

eldfjallagarður verður eingöngu byggður upp á skaganum í núverandi ástandi 

landssvæðisins og er ljóst að það verður að nást sátt eða málamiðlun í bæði orku- og 

náttúruverndarmálum á svæðinu, annars er hætt við að eldfjallagarðshugmyndin verði alltaf 

á hugmyndastigi og minna verði úr framkvæmdum. Í slíkri sátt hlýtur náttúruvernd 

svæðisins að skipa veigamikið hlutverk og þyrfti að koma henni í fastar skorður með 

öflugri landvörslu og fræðslu um svæðið. Eldfjallagarður verður því varla að veruleika 

nema með góðri samvinnu allra þeirra sveitarfélaga (sjá kort 2 bls. 63 í viðauka)  sem ráða 

yfir landsvæðinu á Reykjanesskaga. Þau svæði sem hafa verið nýtt til orkuöflunar eða 

raskað vegna annarskonar framkvæmda verða ekki fengin tilbaka í sama formi þótt það 

verði að teljast líklegt að eldsumbrot muni halda áfram í framtíðinni á Reykjanesskaga og 

ný eldvörp muni verða til. Að því sögðu þá er afar brýnt að vernda þau svæði og jarðminjar 
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sem ennþá eru óspillt og gefa svæðinu gildi. Eldfjallagarður gæti sameinað sjónarmið um 

nýtingu og verndun. Í skipulagi eldfjallagarðs mætti útfæra kynningu á því hvernig orkan er 

notuð á þeim svæðum sem þegar hafa verið virkjuð og ætti garðurinn að leggja áherslu á 

sjálfbæra nýtingu orkunnar. Skipulag eldfjallagarðs ætti einnig að taka mið af algjörri 

friðun merkilegra jarðminjasvæða og reglulegri vöktun og úttekt á ástandi umhverfismála á 

svæðinu.  

Jarðminjasvæðin sem hér er fjallað um ná frá Reykjanesi, austur eftir skaganum og inn í 

Reykjanesfólkvang. Á þau voru ekki sett nein mörk heldur voru þau ætluð sem 

útgangspunktar eða vinnusvæði sem þó áttu flest þeirra það sameiginlegt að hafa einhverja 

ákveðna sérstöðu hvað varðar jarðminjar. Mörg þeirra hafa verið rannsökuð og tillögur 

hafa verið uppi um að friða sum þessara svæða. Einungis eitt þeirra nýtur þó algjörrar 

friðunar sem náttúruvætti. Reynt var að ganga út frá því hvað fólk vilji mögulega sjá í 

eldfjallagarði. Sumir vilja stoppa stutt við, sjá og fræðast um margt í einu, á meðan aðrir 

kjósa lengri viðdvöl og meiri útivist. Nemendur og skólafólk ættu að geta nýtt sér 

eldfjallagarð og hann ætti einnig að geta verið dvalarstaður fyrir vísinda- og fræðimenn. Ef 

eldfjallagarður á að byggja á sérstökum jarðminjasvæðum eins og hér er kynnt, þurfa þau 

að vera misjafnlega stór, misjafnlega aðgengileg og umfram allt að sýna mikla fjölbreytni 

eldfjallalandslagsins og þeirra sérkenna sem því fylgja. Á Reykjanesi og Hafnarsandi er það 

einkum landrekið og Atlantshafshryggurinn. Eftir því sem austar dregur verða 

móbergsmyndanir og fjölbreytni eldvarpa meira áberandi auk þess sem landslagið breytir 

um ásýnd og fer úr flatnseskju og auðn yfir í gróðursælla og meira „lifandi“ landslag. Mörg 

svæðanna sem valin voru liggja einnig innan Reykjanesfólkvangs og verður það að teljast 

heppileg staðsetning þar sem fólkvangar njóta þegar ákveðinnar friðunar. 

Reykjanesfólkvangur er stærsta verndarsvæði á Reykjanesskaga og hefur verið horft til 

þess að eldfjallagarður myndi mögulega liggja innan þessa svæðis.  

Svæðin sem hér voru valin sýna öll ákveðnar myndir úr jarðfræði skagans, þótt þau séu 

mismunandi að stærð og aðgengi. Innan svæðanna sjást hraunmyndanir, móbergsmyndanir, 

sérkenni í bergi, birtingarmyndir landreks, gígaraðir og laus gosefni, jarðsaga, jarðhiti og 

landform mynduð við ákveðin eldvirkniferli. Hvort að þau völdu jarðminjasvæði sem hér 

hefur verið lýst, falli vel inn í eldfjallagarð á Reykjanesskaga hlýtur þó fyrst og fremst að 

fara eftir því hvaða ákvarðanir verða teknar um skipulag hans og uppbyggingu. Það er mat 

höfundar að það svæðafyrirkomulag sem hér hefur verið kynnt, gæti nýst ágætlega við þá 

vinnu og það efni sem hér hefur verið fjallað um hentað vel til viðmiðunar. 
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Mál og menning. 

Kristjánsson, L. (2003). Paleomagnetic observations on Late Quaternary basalts around 

Reykjavík and on the Reykjanes peninsula. Jökull, 52, 21-32. 

Magnús Á. Sigurgeirsson. (1995a). Yngra-Stampagosið á Reykjanesi. Náttúrufræðingurinn, 

64, 211-230. 

Magnús Á. Sigurgeirsson. (1995b). Miðaldalagið. Í Eyjar í eldhafi (s. 189). Reykjavík: 

Gott mál hf. 

Magnús Á. Sigurgeirsson. (2004). Þáttur úr gossögu Reykjaness: gosskeið fyrir um tvö 

þúsund árum. Náttúrufræðingurinn, 72, 21-28. 

Norðdahl, H., Ingólfsson, Ó., Pétursson, H. G., & Hallsdóttir, M. (2008). Late Weichselian 

and Holocene environmental history of Iceland. Jökull, 58, 343-364. 

Ólöf E. Leifsdóttir og Leifur A. Símonarson. (2000) Snigilsvampur og önnur sædýr í 

Rauðamel. Náttúrufræðingurinn 69. 145-153. 

Saemundsson, K. (1979). Outline of the geology of Iceland. Jökull, 29, 7-28. 



60 

Saemundsson, Þ. & Norðdahl H. (2002). Raudamelur, a Weichselian Interstadial on the 

Reykjanesskagi Peninsula, South-Western Iceland [ágrip]. The 25th Nordic Geological 

Winter Meeting. January 6th - 9th 2002. Reykjavík: Geoscience Society of Iceland.  

Sigmundur Einarsson, Árný Erla Sveinbjörnsdóttir, & Haukur Jóhannesson. (1991). 

Krísuvíkureldar. 2, Kapelluhraun og gátan um aldur Hellnahrauns. Jökull, 41, 61-80. 

Sigmundur Einarsson, & Haukur Jóhannesson. (1989). Aldur Arnarseturshrauns á 

Reykjanesskaga. Fjölrit Náttúrufræðistofnunnar Íslands, 8, 16. 

Sigrún Helgadóttir. (2004). Reykjanesfólkvangur. Upphaf, markmið, framtíð. Skýrsla unnin 

fyrir stjórn Reykjanesfólkvangs. Reykjavík.  

Sigurður Steinþórsson. (2001). Hvaða bergtegundir fyrirfinnast nær eingöngu á Íslandi 

eða hafa séríslensk einkenni? Vísindavefurinn. Sótt 4.12.2010 á 

http://visindavefur.is/svar.php?id=1410 

Sigurður Þórarinsson. (1950). Náttúruvernd. Náttúrufræðingurinn, 20, 1-12. 

Sigurður Þórarinsson. (1965). Neðansjávargos við Ísland. Náttúrufræðingurinn, 35, 49-74. 

Sveinn P. Jakobsson. (1982). Íslenskar bergtegundir 1. Pikrít (óseanít). Náttúru-

fræðingurinn, 52, 80-85. 

Sveinn P. Jakobsson. (1983a). Íslenskar bergtegundir 2. Ólivínþóleiít. Náttúru-

fræðingurinn, 53, 13-18. 

Sveinn P. Jakobsson. (1983b). Íslenskar bergtegundir 3. Þóleiít. Náttúrufræðingurinn, 53, 

53-59. 

Sveinn Þórðarson. (1945). Hitt og þetta. Náttúrufræðingurinn, 15, 60-63. 

Thorarinsson, S. (1953). Grænavatn and Gestsstadavatn. Geografisk Tidsskrift, 52, 292-

301. 

Thordarson, T., & Höskuldsson, Á. (2008). Postglacial volcanism in Iceland. Jökull, 58, 

197-228. 

Wolfarth, B., Björck, S., Funder, S., Houmark-Nielsen, M., Ingólfsson, Ó., Lunkka, J., 

Mangerud, J., et al. (2008). Quaternary of Norden. Episodes, 31, 73-81. 

Þorleifur Einarsson. (1991). Myndun og mótun lands: jarðfræði. Reykjavík: Mál og 

menning. 

Þorsteinn Sæmundsson. (1988). Setmyndun í Rauðamel á vestanverðum Reykjanesskaga 

(Óútgefin 4. árs ritgerð). Reykjavík: Háskóli Íslands.   

  

 

 

 



61 

Viðauki  

Í viðauka á næstu síðum eru kort sem sýna afstöðu jarðminjasvæða sem fjallað er um í 

ritgerðinni til náttúruverndarsvæða, marka sveitarfélaga og þátta sem snerta jarðfræði 

Reykjanesskagans. Kort eru útbúin í landupplýsingakerfi, með gögnum úr IS50V 

gagnagrunni Landmælinga Íslands auk landupplýsingagagna frá Umhverfisstofnun. SPOT5 

gervihnattamyndin á kortum er fengin af kortavefsjá Landmælinga Íslands. 

Einnig eru sýndar úrklippur úr litloftmyndum með örnefnum af jarðminjasvæðum 1-14. 

Myndirnar eru fengnar á kortavef ja.is og Samsýnar. 

Kortavefur ja.is og Samsýnar 

http://ja.is/kort 

 

Kortavefsjá Landmælinga Íslands 

http://atlas.lmi.is/kortasja/ 

 

Landupplýsingagögn Umhverfisstofnunnar 

http://www.ust.is/Natturuvernd/landupplysingar/ 

 

 

 



62 

 

 

Kort 1. Sýnir staðsetningu jarðminjasvæða (gulir punktar, 1-14) sem fjallað er um í ritgerðinni og mörk friðlanda (rauðskyggð svæði), svæða á náttúruverndaráætlun (bláar brotalínur) og 

legu helstu samgönguæða (hvítar línur).
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Kort 2. Sýnir staðsetningu jarðminjasvæða (gulir punktar, 1-14) sem fjallað er um í ritgerðinni og marka þeirra sveitarfélaga (hvítar línur) sem ráða yfir landsvæði á Reykjanesskaga. Nöfn 

sveitarfélaga eru sýnd innan markanna. 
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Kort 3. Sýnir staðsetningu jarðminjasvæða (gulir punktar, 1-14) sem fjallað er um í ritgerðinni, sprungureina (svartar brotalínur), háhitasvæða (appelsínugulir flákar) og 

eldstöðvakerfa(rauðar brotalínur) á Reykjanesskaga. 
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Svæði 1: Reykjanes 

 

Svæði 2: Hafnarsandur
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Svæði 3: Eldvörp-Sandfellshæð 

 

Svæði 4: Hrólfsvík-Festarfjall
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Svæði 5: Méltunnuklif 

 

Svæði 6: Keilir-Keilisbörn
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Svæði 7: Trölladyngja-Sog 

 

Svæði 8: Grænavatn-Seltún 
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Svæði 9: Stóra-Eldborg 

 

Svæði 10: Hrútagjárdyngja
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Svæði 11: Kleifarvatn 

 

Svæði 12: Brennisteinsfjöll-Grindaskörð
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Svæði 13: Búrfell 

 

Svæði 14: Þríhnúkagígur 
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