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Útdráttur 
Jöklabreytingar eru skjótur fylgifiskur loftlagsbreytinga og einn helsti lykilþátturinn í að 
túlka og fylgjast með breytingum á loftslagi.  Í kjölfar jöklabreytinga verða meðal annars 
breytingar á árrennsli sem er undirstaða margra virkjana á Íslandi.  Skilningur á tengslum 
loftlagsbreytinga og jöklabreytinga er því mikilvægur fyrir m.a. skipulag vatnsauðlinda 
sem og efnahag landsins.  Mælingar á jökulsporðum er einföld en áhrifarík leið til að varpa 
ljósi á tengsl jöklabreytinga og loftlagsbreytinga.   
 Í þessari ritgerð var reiknuð víxlfylgni milli sporðabreytinga Nauthagajökuls og 
Sátujökuls og veðurfarsbreytanna, sumarmeðalhita og vetrarúrkomu, á þremur 
veðurstöðvum.  Tvær árstíðarlengdir voru notaðar til að sjá hvort munur væri á 
niðurstöðum eftir hvor lengdin var notuð.  Víxlfylgnin sýndi einnig taftíma 
jökulsporðanna.  Niðurstöðurnar sýndu ekki mikla fylgni milli jökulsporðabreytinganna og 
breytileika í sumarhita en þó var hún marktæk á öllum veðurstöðvunum þremur og ekki 
skipti máli hvaða lengd sumarhita var notuð.  Mjög lítil fylgni var hinsvegar milli 
breytinga jökulsporða og breytileika í vetrarúrkomu og var hún ekki marktæk.  Fylgni var 
mismunandi milli veðurstöðvanna en þó skipti ekki máli upp á marktektina hvaða 
veðurstöð var notuð.  Taftími jökulsporðanna við veðurfarsbreytingum var nær tafarlaus 
eða 0-1 ár.  Sátujökull skar sig úr í fylgniútreikningum og var erfitt að útskýra sumar 
niðurstöðurnar.  Ástæða þess gæti verið skortur á mælingum en þær hófust árið 1983 en 
árið 1932 á Nauthagajökli.  En einnig eru vísbendingar um að hann sé framhlaupsjökull og 
henti því síður í rannsókn sem þessa.  Rannsóknin sýnir fram á mikilvægi sumarhita við 
jökulsporðabreytingum og hversu næmir jöklarnir eru við breytingum á sumarmeðalhita.   



 



 

Abstract 
Glacier changes provide one of the most direct signs of climate change and are a key factor 
in interpreting and monitoring changes in the climate.  Changes in river discharge are one 
of the consequences of glacier changes, and therefore important to the Iceland’s 
hydropower stations and economy.  Records of glacier terminus variations are a simple but 
straightforward way of elucidating the relationship between glacier changes and climate 
changes.   
 In this research cross-correlation was calculated between the termini variations of 
Nauthagajökull and Sátujökll and the climatic variables, mean summer temperature and 
winter precipitation, at three weather stations.  Two different lengths of each season were 
used to see if the results depended on the length used.  The cross-correlation also revealed 
the termini lag-time.  The results show little but significant correlation between the 
terminus variations and the summer temperature, at all three weather stations and the 
length of season used, did not matter.  However, there was no significant correlation 
between the termini variations and winter precipitation.  The lag-time showed an almost 
instant reaction of the terminus, i.e. 0-1 year.  Sátujökull showed some inexplicable 
correlations that were difficult to interpret.  The reason could be a lack of measurements 
but they began in 1983 as opposed to 1932 at Nauthagajökull.  However, there have been 
indications that Sátujökull is a surging glacier and is therefore less suitable for this kind of 
research.  The research highlights the importance of summer temperature to glacier termini 
changes and how sensitive the glaciers are to changes in mean summer temperature.  
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1 Inngangur   
Hnattrænar loftlagsbreytingar hafa verið mikið í umræðunni síðustu ár og eitt helsta 
ágreiningsefnið er, hvort þær eru af náttúrulegum völdum eða manna völdum, eða jafnvel 
hvorutveggja.  Loftslagsbreytingar, sama af hvaða orsökum þær stafa, hafa áhrif á 
umhverfi okkar, jafnt á lífríki sem og náttúrufar almennt.   Þar af leiðandi er einnig líklegt 
að efnahagskerfi og samfélög verði fyrir töluverðum áhrifum vegna þeirra, beint eða 
óbeint.  Málefnið er því ekki aðeins vísindalegs eðlis heldur einnig pólitískt, efnahagslegt 
og samfélagslegt (Alley et al., 2003; Cheng, 2004).   
 Loftslag í heiminum tekur sífelldum breytingum og hefur gert það í gegnum 
jarðsöguna.  Þessar breytingar endurspeglast til dæmis í breytilegu umfangi jökla en það er 
eitt skjótasta og augljósasta merki um loftlagsbreytingar og áhrif þeirra (Barry, 2006).  
Sem dæmi um hvernig nýta má jöklabreytingar til að greina hnattrænar loftlagsbreytingar 
má nefna útbreiðslu og hörfun meginlandsísbreiða á pleistósen tímabilinu og mun nýlegri 
hörfun flestra jökla á norðurhveli jarðar, frá því að Litlu ísöldinni lauk, á seinnihluta 19. 
aldar.  Þó að framganga og hörfun mismunandi jökla virðist vera nokkuð samstillt þá 
verður málið flóknara þegar litið er á málið á smærri kvarða.  Sumir jöklar á tilteknu svæði 
geta verið í hörfun á meðan aðrir ganga fram á sama tíma.  Mismunandi staðbundið 
loftslag milli jökla getur verið ástæða mismunandi hegðunar hjá sumum jöklum (Paterson, 
1994) þó litlar líkur séu á því hér á landi vegna stærðar landsins.   
 Jöklar eru nátengdir loftslagi (Greuell & Oerlemans, 1989; Oddur Sigurðsson, 2005) 
og eru því sérstaklega næmir fyrir loftlagsbreytingum (Karlén, 1979; Grove, 1987).  Það á 
sérstaklega við um íslenska jökla (Bradwell o.fl., 2006) og mætti jafnvel segja að þeir séu 
nokkurs konar náttúrulegur hitamælir þar sem hiti er einn mikilvægasti þáttur 
jöklabreytinga (Oddur Sigurðsson, 2005).  Milliríkjanefnd Sameinuðu þjóðanna um 
loftlagsmál (IPCC) hefur borið kennsl á mikilvægi jöklabreytinga sem hitamæli og hafa 
jökulsporðsmælingar verið nýttar í öllum rannsóknum þeirra síðan 1990 (IPCC, 2001).  
Jöklabreytingar á Íslandi hafa heilmikla þýðingu á heimsvísu vegna veðurfræðilegrar 
staðsetningar landsins (sjá nánar kaflann Veðurfar á Íslandi).  Það eru sterk tengsl milli 
breiddargráðustöðu norðurheimskautsskilanna, loftlagsbreytinga og afkomubreytinga og 
því mun aukin þekking á jöklabreytingum á Íslandi, auka til muna skilning á 
loftlagsbreytingum (Hjalti Guðmundsson, 1998) en jöklabreytingar eru, eru eins og áður 
segir, einn af augljósustu lykilþáttum í að túlka og fylgjast með loftlagsbreytingum (IPCC, 
2001; Oerlemans, 2005).   
 Hröð og aukin jökulhörfun hefur átt sér stað á heimsvísu síðast liðna öld og ef sú 
þróun heldur áfram og loftslag heldur áfram að hlýna, í svipuðum dúr og hingað, mun það 
hafa ýmiskonar áhrif.  Jöklar í mörgum fjallgörðum gætu horfið á næstu áratugum en það 
mun líklega hafa áhrif á sjávarstöðu, náttúruvár og jafnvel vatnsforða sumra samfélaga 
(WGMS/UNEP, 2008).  Einnig hefur rýrnun jökla áhrif á stöðu sjávarborðs (Bahr o.fl., 
2009) en hækkandi sjávarstaða hefur óneitanlega áhrif á lífríki og náttúrufar eins og þegar 
hefur komið í ljós í Bangladesh til dæmis (UNEP, 2000; IPCC, 2007b).  Að auki, er áætlað 
að sjávarborð muni hækka um 373±21mm á næstu 100 árum vegna jökul- og 
jökulhettubráðnunar (Bahr o.fl., 2009).   
 Á Íslandi mun jökulrýrnun hafa mikil áhrif bæði á umhverfið og efnahag landsins þar 
sem undir jöklum landsins eru mörg virk eldfjöll en lítið er vitað um áhrif á virkni þeirra er 
jökulfargið ofan á þeim minnkar.  Gríðarlegt vatnsmagn fellur árlega frá jöklum á Íslandi 
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eða um þriðjungur alls vatns sem rennur frá landinu (Helgi Björnsson og Finnur Pálsson, 
2008).  Helstu virkjanir landsins byggja framleiðslu sína á rennsli jökuláa og eru 
rannsóknir á jökulbreytingum því mjög mikilvægar efnahagslega séð (Kristinn Einarsson, 
1991; Guðfinna Aðalgeirsdóttir o.fl., 2006).  Einnig eru sífellt fleiri fyrirtæki sem byggja 
afkomu sína á jöklaferðum og fljótasiglingum (travelnet.is) en ferðaþjónustan verður sífellt 
mikilvægari þáttur í landsframleiðslunni (Hagstofa Íslands, 2010).  Skilningur á 
jöklabreytingum í tengslum við loftlagsbreytingar er því afar mikilvægur fyrir stjórnun og 
skipulag vatnsauðlinda sem og efnahag landsins.     
 Einföld en áhrifarík aðferð til að auka skilning jöklabreytingum í tengslum við 
loftlagsbreytingar, er jökulsporðamælingar.  Árlegar jökulsporðamælingar veita einnig 
mikilvægar upplýsingar um gerð og eiginleika jökla (Oddur Sigurðsson o.fl., 2007).  Jöklar 
sýna viðbrögð við loftlagsbreytingum mishratt og þau viðbrögð eru að miklu leyti háð gerð 
jöklanna og eiginleikum.  Framhlaupsjöklar fylgja loftlagsbreytingum til að mynda ekki 
eins augljóslega og jafngangsjöklar en einnig koma aðrir þættir þar við sögu eins og seinna 
verður komið að.  Mikilvægt er að kanna breytingar á íslenskum jöklum, þar sem þær geta 
gefið vísbendingar um þær loftlagsbreytingar sem hafa átt sér stað og eiga sér stað nú.  
Forsenda þess, að hægt verði að spá fyrir um komandi loftlagsbreytingar, er grunngóð 
þekking á loftlagsbreytingum fyrr á tímum (McKinzey o.fl., 2004) þó að sumir telji í raun 
að nú séu aðrar forsendur og að fortíðin sé ekki lengur jafn góður lykill að framtíðinni eins 
og áður var talið (Árni Snorrason, 2001).  Það gæti reyndar átt við rök að styðjast, séu þær 
loftlagsbreytingar sem nú eru að eiga sér stað, komnar til vegna áhrifa og inngripa 
mannsins þar sem það er ekkert slíkt fordæmi í sögunni til að styðjast við.  Aukin 
gróðurhúsaáhrif af manna völdum, vegna aukins útblásturs á CO2 í andrúmsloftinu og 
annarra gróðurhúsalofttegunda, er talin munu hafa gríðarmikil áhrif á loftslag jarðar og 
valda töluvert mikilli hækkun meðalhita á heimsvísu (IPCC, 2007b).  Það er talið að 
hlýnunin muni verða hlutfallslega mest við pólsvæðin sem mun þá hafa óumflýjanleg áhrif 
á Íslandi og jafnvel munu þær loftlagsbreytingar sem spáð er að verði í kjölfarið, verða 
meiri en þær loftlagsbreytingar sem orðið hafa á Íslandi, frá því að land byggðist (Tómas 
Jóhannesson, 1991).  Rannsóknir á jöklabreytingum eru því mikilvægar á mörgum sviðum 
og tengslin milli jökla og veðurfars er einn helsti þátturinn í þeim rannsóknum.   
 Í þessari rannsókn er skoðuð tengingin milli sumarhita og vetrarúrkomu við 
jökulsporðabreytingar.  Sumarhiti og vetrarúrkoma eru þeir þættir sem hafa hvað mest 
áhrif á jöklabreytingar (Oerlemans, 1989; Paterson, 1994; Chinn, 1996; Benn & Evans, 
1998; Tómas Jóhannesson & Oddur Sigurðsson, 1998).  Aðrir þættir eins og landfræðileg 
lega jökla, skafrenningur, hitastig við jökulísinn, lega jökla gagnvart sólarljósi og 
sólargeislun hafa minni áhrif í rannsókn sem þessari (Oddur Sigurðsson, jarðfræðingur á 
Veðurstofu Íslands, persónuleg samskipti, 19. janúar 2010) og því var ákveðið að sleppa 
þeim, ásamt þáttum eins og afkomu, orkujafnvægi, áhrif jarðhita, rúmfræði jökulsins, 
hreyfifræði íssins, hæð snjó- og jafnvægislínu, vindhraða, raka og endurspeglun af 
yfirborði jökulsins, þar sem efni ritgerðarinnar bauð ekki upp á nánari athugun á þeim en 
þó vert er að nefna þessi atriði til að benda á hið flókna samband sem ríkir milli veðurfars 
og jökla.  Set á jöklum og jökullón fyrir framan sporðanna geta einnig haft áhrif á svörun 
jökla við loftlagsbreytingum (Chinn, 1996) en út frá loftmyndum síðan 1945 af 
Nauthagajökli og Sátujökli (Landmælingar Íslands, 1945-1995; Loftmyndir, 2006) sést 
ekki það mikið magn af seti á sporðunum á tímabilinu 1945-2006 að líklegt sé að það hafi 
getað haft áhrif á niðurstöðurnar né heldur sáust nokkur lón þar fyrir framan.  Þó mætti 
nefna að það er lón við Nauthagajökul uppi á Ólafsfelli sem hefur hlaupið alloft úr og jakar 
komist á flot.   
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 Í þessari rannsókn var ákveðið að nota hugtakið veðurfarsbreytingar í stað hugtakið 
loftlagsbreytingar vegna þess að notast var við mælingar á veðurstöðvum sem hófust ekki 
fyrr en árið 1965 á Hveravöllum, árið 1845 í Stykkishólmi og árið 1949 á Hæli (Veðurstofa 
Íslands, 2010) og því eðlilegra að nota fyrrnefnda hugtakið þar sem loftslagsbreytingar eru 
stærri og meiri, sérstaklega í rúmi (Einar Sveinbjörnsson, veðurfræðingur, tölvupóstur, 17. 
mars 2010).  Þegar vitnað er til annarra rannsókna sem nota hugtakið loftlagsbreytingar 
(eða climate change á ensku) þá er því haldið þó að tímabil þeirra rannsókna hafi verið hin 
sömu eða svipuð og í þessari.   
 Ákveðið var að nota mánuðina maí til september sem sumarmánuði og október til 
apríl sem vetrarmánuði.  En til samanburðar var einnig ákveðið að skoða hvort munur væri 
á niðurstöðum ef sumartíminn væri styttur í júní til ágúst og vetrartíminn lengdur frá 
september til maí þar sem er ekki notuð stöðluð lengd vetrar og sumars í sambærilegum 
rannsóknum og oft mikið álitamál hversu langar þessar árstíðir eru taldar vera, sérstaklega 
á hálendi Íslands.  Veðurstöðvarnar á Hveravöllum, Stykkishólmi og Hæli voru notaðar og 
einnig athugað hvort munur væri á niðurstöðum eftir því hvaða veðurstöð væri notuð.    
 Tilgangur þessarar rannsóknar er að reikna fylgni milli veðurfarsbreytinga og 
jökulsporðabreytinga, eins langt aftur í tíma og mögulegt er, þ.e. frá því er mælingar 
hófust, og ef fylgni mælist þá hversu mikil er hún.  Einnig að skoða hvaða þættir hafa áhrif 
á fylgnina, þ.e. lengd árstíðatímabils, val á veðurstöðvum, fjöldi gagnamælinga o.s.frv. og 
út frá þeim þáttum hver taftími jökulsporðanna er við veðurfarsbreytingum.  Rannsóknin 
mun einnig veita þann möguleika að yfirfæra aðferðarfræðina á aðra jökla og gefa þannig 
meiri heildarsýn á áhrif veðurfarsbreytinga á jökla á Íslandi.   
 Markmiðið er sem sagt að athuga sambandið milli hita- og úrkomumælinga frá 
veðurstöðvum í grennd við Hofsjökul, og jökulsporðamælinga Jöklarannsóknafélags 
Íslands á Nauthagajökli og Sátujökli.  Ekki verður skoðað sérstaklega sambandið milli 
veðurfars og afkomubreytinga þar sem ákveðið var að einblína á þessa tvo fyrrnefndu þætti 
í þessari ritgerð.   
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2 Rannsóknarsvæðið   
Hofsjökull er þriðja stærsta jökulhetta á Íslandi og þekur um 890 km2 svæði og er um 200 
km3.  Hann er á miðhálendinu (mynd 1) og er yfirborð hans og undirlag vel þekkt (Helgi 
Björnsson, 2009).  Hringlaga jökulhettan liggur ofan á 1.500-1.600 háu eldfjalli sem er 
nærri miðju hennar.  Yfirborð hans nær hæst 1.790 m.y.s.  Lægsti hluti jökulsporðsins er í 
um 620 m.y.s. í sporði Múlajökuls (Tómas Jóhannesson, 1991).  Út úr jökulhettunni skríða 
nokkrir jöklar, bæði jafngangsjöklar og framhlaupsjöklar.  Það er lítið sem bendir til annars 
en að Nauthagajökull sé jafngangsjökull en öðru máli gegnir með Sátujökul sem sumir 
telja að sé framhlaupsjökull (Evans o.fl., 2010).  Nauthagajökull gengur til suðurs úr 
Hofsjökli en Sátujökull til norðurs (mynd 1).   
 Mælingar hófust við Nauthagajökul árið 1932.  Jökullinn er 25 km2 að stærð og 18 
km að lengd.  Hæðarbil hans er frá 630 og upp í 1780 m. y. s.  Jökullinn kvíslast í raun úr 
Múlajökli sem er framhlaupsjökull en lítil óútskýrð framhlaup hafa einnig mælst við 
Nauthagajökul.  Samfelldar mælingar hófust við Sátujökul árið 1983.  Hann er 90 km2 að 
stærð og 20 km langur.  Hæðarbilið nær frá 860 í 1800 m. y. s. (Oddur Sigurðsson, 1998).   
 

Nauthaga-Nauthaga-Nauthaga-Nauthaga-Nauthaga-Nauthaga-Nauthaga-Nauthaga-

 
          Mynd 1: Staðsetning Nauthagajökuls og Sátujökuls á Hofsjökli.   
 Heimild: Byggt á korti Tómasar Jóhannessonar (1991).   
 
Svæðið er staðsett inn á miðju landsins og er því fjarri öfgakenndum veðuráhrifum sem 
ríkja við strendur þess.  Meðalsumarhiti (júní-ágúst) á næstu veðurstöð, Hveravöllum frá 
1966 til 2010, er 6,6°C en meðalvetrarúrkoma (sep-maí) á sama tímabili, um 570 mm.   
 Þrjár veðurstöðvar voru notaðar í þessari rannsókn, þ.e. veðurstöðin á Hveravöllum, í 
Stykkishólmi og á Hæli (mynd 2).   
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Mynd 2: Staðsetning veðurstöðvanna þriggja miðað við staðsetningu jökulsporðanna 
tveggja.   
Heimild: Byggt á korti Tómasar Jóhannessonar (1991).   
 
Veðurstöðin á Hveravöllum var valin þar sem hún inniheldur úrkomu og hitamælingar yfir 
lengri tíma og er hvað næst Sátujökli og Nauthagajökli.  Hún er um 30,5 km frá Sátujökli 
og um 45,5 km frá Nauthagajökli.  Mælingar hófust á þeirri stöð árið 1965 og árið 1996 
hófust sjálfvirkar mælingar (Flosi Sigurðsson o.fl., 2003) en eftir 2004 varð stöðin 
eingöngu sjálfvirk.  Stöðin er 641 m y. s. (Veðurstofa Íslands, 2010) og er milli Langjökuls 
og Hofsjökuls.  Veðurmælingar í Stykkishólmi hófust árið 1845 en sjálfvirk stöð var sett 
upp árið 2002.  Stöðin var valin vegna þess hversu langt tímabil mælingarnar ná yfir.  
Stöðin er í 13 m y. s. og í um 179 km fjarlægð frá Sátujökli og 195 km frá Nauthagajökli.  
Á Hæli hefur verið starfrækt úrkomustöð frá 1949 en hitamælingar hófust þar árið 1958.  
Stöðin er í 121 m y. s. og um 118 km frá Sátujökli og 97 km frá Nauthagajökli.     
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3 Jöklabreytingar á Íslandi   
Loftslag á Íslandi er á mörkum þess að vera temprað úthafsloftslag og að vera kalt 
heimskautaloftslag því það liggur við Norður heimskautsbauginn og á mörkum hlýrra 
sjávarstrauma Atlantshafsins og kaldra strauma Norðurskautsins (Helgi Björnsson, 1979; 
Bradwell o.fl., 2006).  Íslenskir jöklar eru því afar næmir fyrir loftlagsbreytingum og 
bregðast fljótt við loftlagssveiflum (Helgi Björnsson og Finnur Pálsson, 2008) og henta 
þeir því einkar vel til rannsókna á jöklabreytingum.  Það sem einnig gerir íslenska jökla að 
hentugum viðfangsefnum til rannsókna, er að hægt er að rekja nokkurn veginn, 
staðsetningu þeirra og loftslag á Íslandi tæp 1000 aftur í tímann út frá, meðal annars, 
gömlum heimildum og hafísgögnum (Sigurður Þórarinsson, 1956; Páll Bergþórsson, 
1969).  Þau gögn henta vel til að fá grófa mynd af því sambandi en eru þó ekki nærri því 
eins nákvæm og mælingar frá veðurstöðvum eða á jökulsporðum.  Veðurmælingar á 
Íslandi hófust árið 1845 í Stykkishólmi (Veðurstofa Íslands, 2010) og jökulsporðsmælingar 
Jöklarannsóknarfélagsins hófust árið 1932 (Oddur Sigurðsson og Trausti Jónsson, 1995).   
 Jökulsporðamælingar geta verið nytsamlegur staðgengill afkomumælinga við 
rannsóknir á áhrifum loftlags á jöklabreytingar þegar vantar inn í tímabil afkomumælinga 
eða þegar engar beinar afkomumælingar eru til staðar (Winkler o.fl., 2009).  Þróun 
rannsókna á tengslum jökulsporðamælinga við loftlagsbreytingar eru því mikilvægar, 
sérstaklega á Íslandi þar sem afkomumælingar hófust fremur seint, eða árið 1988 (Oddur 
Sigurðsson, 1993).  Aftur á móti, vegna hreyfinga jökla, verður töf á viðbrögðum jökla og 
jökulsporða við loftlagsbreytingum (Nye, 1961; Paterson, 1994) sem nefnist viðbragðstími 
jökla og taftími jökulsporða (sjá kafla viðbragðstími jökla og taftími jökulsporða).  
Afkomubreytingar koma þó nánast strax í ljós þegar breyting verður á veðurfari og tengslin 
þar á milli eru nánari en tengslin milli jökulsporðsbreytinga og loftlagsbreytinga (Chinn, 
1995).  En þau síðarnefndu eru hins vegar háð taftíma hvers jökulsporðar (Haeberli & 
Hoelze, 1995) og eru flóknari í túlkun (Chinn, 1995).  Dæmi eru þó um að jökulsporðar 
bregðist strax við loftlagsbreytingum og án þess að breytingar mælist á afkomu þeirra 
(Winkler o.fl., 2009).  Ástæðan fyrir þessum mismunandi viðbrögðum er sú að jöklar 
bregðast mismunandi við loftslagsbreytingum og margir misflóknir þættir hafa áhrif á 
jöklabreytingar (Paterson, 1994; Chinn, 1996; WGMS/UNEP, 2008) (sjá kaflann 
Áhrifaþættir  á stöðu jökulsporða).   
 Samkvæmt niðurstöðum líkanreikninga er talið líklegt að helstu jökulhettur landsins 
munu tapa um 25-35% af núverandi rúmmáli sínu innan 50 ára og eftir um 150-200 ár 
munu eftir standa einungis smáir jöklar á hæstu tindum (Helgi Björnsson, 2009).  Sverrir 
Guðmundsson o.fl. (2006) telja að Langjökull muni hverfa á næstu 150 árum og að eftir 
200 ár verði aðeins jöklar á hæstu tindum í Hofsjökli og Vatnajökli, sem eru yfir 1.600 
m.y.s.  Með hækkandi hita muni svo afrennsli jöklanna aukast og ná hámarki eftir 40-60 ár 
sem yrði allt að 50% meira en það er nú, en svo fari það minnkandi vegna rýrnunar á 
jökulmassa og hjaðna aftur í núverandi stöðu innan 100 ára.  Mesta afrennslisbreytingin 
verði á Langjökli en minnst á Hofsjökli sem er í samræmi við hæð og hæðarbil jöklanna.   
 Eftir að jöklarnir hverfa mun allt árrennsli á Íslandi stafa frá úrkomu (Helgi 
Björnsson og Finnur Pálsson, 2008) sem mun þá hafa umtalsverð áhrif á 
orkuframleiðslugetu landsins, eins og áður segir, en þess má geta að ísforði íslenskra jökla 
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jafngildir úrkomunni sem fellur á öllu Íslandi á um 20 árum (Tómas Jóhannesson og Árni 
Snorrason, 1991).   
 Skilningur á jöklabreytingum í tengslum við loftlagsbreytingar er því mikilvægur á 
viðamiklum sviðum, bæði fyrir stjórnun og skipulag vatnsauðlinda, sem og efnahag 
landsins.  En tengslin milli jökulsporðsbreytinga og loftlagsbreytinga eru ekki alveg bein 
og skýr og nokkrir áhrifaþættir koma þar við sögu.   
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4 Áhrifaþættir á stöðu jökulsporða   

4.1 Veðurfarslegir þættir   

Áhrif loftlags og veðurfars á jökla hefur verið þó nokkuð rannsakað (Karlén, 1979; Tómas 
Jóhannesson, 1986; Tómas Jóhannesson o.fl., 1995; Dyurgerov & Meier, 2000; Oddur 
Sigurðsson, 2005; Guðfinna Aðalgeirsdóttir o.fl., 2006; Kutuzov & Shahgedanova, 2009) 
en helstu áhrifin verða vegna breytinga á ákomu og leysingu sem gerir það að verkum að 
staða jökulsporðsins breytist í kjölfarið (Nye, 1963).  Á Íslandi eru sumarhiti og 
vetrarúrkoma áhrifamestu loftslagsþættirnir að þessu leyti (Oddur Sigurðsson, 2005).  
Þættir eins og landfræðileg lega jökla, skafrenningur, hitastig við jökulísinn, lega jökla 
gagnvart sólarljósi og sólargeislun hafa vissulega einnig áhrif en eru hverfandi í rannsókn 
sem þessari (Oddur Sigurðsson, Veðurstofu Íslands, 19. janúar 2010, persónuleg 
samskipti).   
 Hækkun hita er áhrifamesti þátturinn í hörfun jökla (Thompson, 1988; Bradwell, 
2004).  Nánar tiltekið þá hefur sumarhiti helst áhrif á leysinguna og þar af leiðandi er 
ákjósanlegra að nota sumarhita til að meta áhrif hita á jöklabreytingar heldur en 
meðalárshita (Tómas Jóhannesson, 1986).  Vetrarúrkoma hefur áhrif á ákomuna (Paterson, 
1994) og því er hún notuð fram yfir meðalársúrkomu.  Hita- og úrkomumælingar frá 
nærliggjandi veðurstöð, ásamt jökulsporðamælingum, geta því sagt til um tengslin milli 
þessara þátta og þau áhrif sem fyrrgreindir veðurþættir hafa haft á hörfunarhraða jökla.  
Lowell o.fl. (1999) fullyrtu að á hlýjum tímabilum sé leysing aðal drifkraftur 
jökulsporðabreytinga og að jafnvel jaðrar stórra ísmassa eins og á Vatnajökli geta brugðist 
við litlum hitabreytingum með aukinni leysingu.   
 Til nánari útskýringar á hvernig hiti hefur áhrif á hegðun jökulsporðsins þá eru það 
breytingar á leysingu og láréttum þætti hraða (e. horizontal component of velocity) þeir 
þættir sem valda því að jöklar hörfa eða ganga fram (Benn & Evans, 1998).   
 
Samkvæmt jöfnu Boulton (1986) (jafna 2) þá stendur jökulsporðurinn í stað ef láréttur 
þáttur hraðans (Utx) er jafn lárétta þætti leysingarinnar (ab/tan α).  Þ.e.:   
 
(Jafna 2)      Utx = ab/tan α 
 
þar sem ab er leysingarhraði og α er halli jökulyfirborðsins.  Jafnframt hörfar jökullinn ef 
Utx < ab/tan α en gengur fram ef Utx > ab/tan α.  Þar sem leysing um vetur er hverfandi lítil, 
er það aðallega sumarleysingin sem hefur afgerandi áhrif á stöðu jökulsporðsins en magn 
leysingar er einmitt háð hita og því er það sumarhiti sem er einn áhrifamesti þátturinn í 
hegðun jökulsporðsins, eins og áður segir.     
 Í raun er hægt að skipta áhrifum loftlags eða veðurs á stöðu jökulsporða niður í tvo 
þætti, þ.e. a) þeim sem valda breytingum á leysingu og b) þeim sem valda breytingum á 
ákomu.   
 a) Breytingar á leysingu hafa nær tafarlaus áhrif á stöðu jökulsporðsins með því að 
breyta jafnvæginu milli lárétta þætti hraðans (Utx) og leysingarhraðans (ab) eins og rætt var 
um hér fyrir ofan.  Ef leysingarhraðinn eykst til langs tíma þá mun jökullinn hörfa og 
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öfugt, þ.e. ef leysing minnkar til langs tíma þá gengur jökullinn fram (Benn & Evans, 
1998).  En ef jökullinn er mikið hulinn seti þá getur það aftrað leysingunni og varðveitt 
jökulinn þannig að hann verður ekki fyrir sömu áhrifum af leysingunni (Chinn, 1996; Benn 
& Evans, 1998).  En eins og áður segir þá hefur set sennilega ekki haft mælanleg áhrif á 
viðbrögð jöklanna í þessari rannsókn.   
 b) Breytingar á ákomu hafa einnig töluverð áhrif á stöðu jökulsporðsins.  Ef ákoma 
eykst þá eykst það magn íss sem þarf að flæða í gegnum kerfið, þ.e. jökulinn, og eykst þá 
einnig þykkt hans sem veldur því að breyting verður á halla hans, en það eru þættir sem 
stjórna ísflæði jökla.  Þegar breyting verður á ákomu þá tekur það jökulsporðinn tíma að 
taka við sér, eftir að loftlagsbreyting á sér stað, þar sem ákomubreytingin þarf að berast frá 
ákomusvæðinu og niður í jökulsporðinn með ísflæði í gegnum jökulinn (Benn & Evans, 
1998).  Þessi tími kallast viðbragðstími jökla (e. response time).  Stórir jöklar sem hafa 
hægt ísflæði hafa langan viðbragðstíma en litlir jöklar eða hraðskriðnir jöklar hafa stuttan 
viðbragðstíma (Tómas Jóhannesson o.fl., 1989b).   

4.2 Viðbragðstími jökla   

Viðbragðstími jökuls er í stuttu máli sá tími sem það tekur jökulinn að aðlagast breytingu á 
loftslagi.  Skilningur á viðbragðstímanum er grundvöllur þess að skilja viðbrögð jökla og 
tengsl jökulsporða við loftlagsbreytingum (Tómas Jóhannesson, 1986).  Það er í raun sá 
tími sem það tekur jökulinn að aðlagast að fullu, nýjum loftslagsaðstæðum (Tómas 
Jóhannesson o.fl., 1989a; Tómas Jóhannesson, 1991; Winkler o.fl., 2009), þ.e. að aðlagast 
breytingu á afkomu sinni (Tómas Jóhannesson, 1986; Paterson, 1994).  Þegar breyting 
verður á afkomu jökla þá breytist staða jökulsporðsins einnig um síðir (Paterson, 1994).  
Spurningin er því bara hve langt jökulsporðurinn færist og hvað það tekur jökulinn langan 
tíma að færa hann.  Eftir að loftlagsbreyting á sér stað verður breyting á afkomunni en sá 
tími sem líður þar til breytingin sést á jökulsporðinum nefnist taftími jökulsporðsins (sjá 
kaflann taftími jökulsporða).   
 Viðbragðstíminn er einn af mikilvægustu eðlisrænu breytunum sem einkenna 
viðbrögð jökla við loftslagsbreytingum og er ómetanleggur þáttur í að reyna að útskýra og 
meta þau viðbrögð við þekktum eða áætluðum loftslagsbreytingum (Tómas Jóhannesson, 
1986; Tómas Jóhannesson o.fl., 1989a; Tómas Jóhannesson, 1991).  Hann ákvarðar hversu 
lengi loftslagsbreyting hefur áhrif á stærð jökulsins og þar af leiðandi á afrennsli hans 
(Tómas Jóhannesson, 1991).  Viðbragðstími jökla við loftlags- og veðurfarsbreytingum er 
mismunandi milli jökla og fer, meðal annars eftir þykkt þeirra, afkomusvörun, magni sets í 
ísnum og ísflæði (Oerlemans, 1989) sem gerir hann að töluvert flókinni breytu.  Hann getur 
einnig verið háður því hvaða veðurfræðilega breyta það er sem breytist (Whillans, 1981) 
og þeim tíma sem afkomubreytingin hefur áhrif (Paterson, 1994).  Viðbragðstíminn er 
mestur hjá löngum og hægfara jöklum en minnstur hjá litlum og hraðskriða jöklum (Tómas 
Jóhannesson o.fl., 1989b).  Minni jöklar hafa styttri viðbragðstíma en stærri jöklar þar sem 
hann byggist á flatarmálsfræði þeirra (Oerlemans, 1989).   
 Nye (1963) telur viðbragðstíma jökla afar langan og til dæmis að hlutfallslega litlir 
daljöklar, um 10 km að lengd, hafi viðbragðstíma sem hleypur á hundruðum eða jafnvel 
þúsundum ára.  Rannsókn Tómasar Jóhannessonar o.fl. (1989a) á fyrrum jökla- og 
loftslagsbreytingum sýndu að viðbragðstími lítilla jökla, þ.e. um 200 m. að þykkt og með 
um 5-10 m. hörfun á ári, er frekar nærri áratugum.  Tómas Jóhannesson (1997) telur jökla 
almennt hafa styttri viðbragðstíma en Nye (1963) gerir ráð fyrir með 
hreyfibylgjukenningunni (e. kinematic wave theory), sérstaklega á Íslandi.    
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 Tómas Jóhannesson hélt því fram í rannsókn sinni (1986) að þegar tímakvarði 
loftslagsbreytinga er styttri en viðbragðstíminn þá nær jökullinn ekki jafnvægi og þar með 
flöktir sporður hans.  Hann sýndi fram á að jökulsporður Sólheimajökuls og 
sumarhitamælingar frá Stykkishólmi fylgdust vel að á árunum 1930-1960 og þessi tengsl 
milli sumarhita og hörfunarhraða styddu þá staðhæfingu.  Hann taldi því að viðbragðstími 
íslenskra jökla væri töluvert lengri en tímakvarði þessa 30 ára hlýinda tímabils en töluvert 
styttri en 700 ár, samanber viðbrögð jökla við Litli ísöldinni.  Viðbragðstími jökla á 
Íslandi, samkvæmt Tómasi (1986), er því um 100-200 ár en hann sé þó mismunandi milli 
jökla og fari til dæmis eftir stærð og staðbundnum loftlagsaðstæðum.  Tómas o.fl. (1989b) 
sögðu að hægt sé að áætla viðbragðstíma jökla gróflega út frá hlutfalli þykktar þeirra og 
afkomu við jökulsporð.  Oddur og Trausti (1995) sögðu að út frá því, sé viðbragðstími 
dæmigerðra tempraðra jökla, milli 10 og 100 ár og að hægt sé að fá út 
lágmarksviðbragðstíma jökla með því að skoða hversu lengi þeir haldi áfram að hörfa eða 
ganga fram, eftir að loftlagsbreyting á sér stað.  Íslenskir jöklar hörfuðu í um 30 ár, eftir 
skyndilega hlýnun þrátt fyrir að loftslagið hafi kólnað smátt og smátt á sama tíma.  
Samkvæmt þeim bendir það til að viðbragðstími íslenskra jökla sé um það bil 30 ár eða 
lengri.  Hægt er að segja til um taftíma jökulsporða mun nánar en viðbragðstíma þeirra.   

4.3 Taftími jökulsporða   

Taftími jökulsporða (e. terminus reaction time) er sá tími sem líður frá veðurfarsbreytinum 
og þar til breyting verður á jökulsporðinum.  Reyndar valda loftslagsbreytingar venjulega 
fyrst breytingum á afkomunni sem þá í kjölfarið valda því að jökulsporðurinn annaðhvort 
gengur fram eða hörfar en þó er dæmi um að hreyfing verði á jökulsporðinum án þess að 
breyting hafi mælst á afkomunni (Winkler o.fl., 2009) en þess má geta að afkomumælingar 
eru ekki alltaf óskeikular.  Taftími jökulsporða er fundinn út með því að bera saman 
mælingar á jökulsporðum og veðurfari.    
 Jökulsporðamælingar hafa verið gerðar á Íslandi síðan 1930 (Oddur Sigurðsson, 
1998).  Jöklarannsóknarfélag Íslands tók við mælingunum árið 1951 og eru þær birtar 
árlega í tímaritinu Jökull.  Staða jökulsporðanna er mæld með málbandi frá stikum eða 
vörðum að hausti til (Oddur Sigurðsson og Trausti Jónsson, 1995).  Þó að lengdarmælingar 
jökulsporða séu ekki beintengdar við loftlagsbreytingar á einfaldan hátt, þá eru þessar 
einföldu mælingar mikilvægur hlekkur að fortíðinni og út frá þeim má lesa loftlags- og 
veðurfarssögu viðkomandi svæðis.  Þær gefa einnig mynd af breytileika jöklabreytinga í 
rúmi.  Sjónræn vöktun jökulsporða, eins og til dæmis ljósmyndir, veita gagnlegar 
viðbótaupplýsingar um ástand og stöðu jökulsporða í tíma og rúmi.  Á meðan 
jökulsporðamælingar veita einungis upplýsingar um stöðu sporðsins út frá einum punkti, 
sem geta verið varhugaverðar vegna áhrifa undirlagsins á hreyfingu þeirra (Winkler o.fl., 
2009).  Þá veita ljósmyndir, loftmyndir og gervitunglamyndir, sem teknar eru yfir lengri 
tíma, heildrænar upplýsingar um stöðu og hreyfingu sporða í heild sinni á myndrænan og 
auðskiljanlegan hátt.  Upplýsingar um lögun jökulsporða geta komið í veg fyrir mistúlkun 
á lengdarmælingum þeirra eða hjálpað við að útskýra óvenjulegar niðurstöður vegna 
aðferðafræðilegra vandamála, til dæmis í þeim tilfellum þar sem partur af sporðinum 
brotnar frá og er ekki lengur tengdur virka hluta jökulsins eða þegar lögun jökulsporða 
breytist mikið á mælingatímabilinu og gefur þannig skakka mynd af 
jökulsporðsbreytingunum (Winkler o.fl., 2009).  Það getur því verið afar gagnlegt að nota 
myndir ásamt jökulsporðsmælingum ef þess er kostur.  Á kortum 1 og 2 má sjá þróun 
jökulsporða Nauthagajökuls og Sátujökuls út frá loftmyndum og gervitunglamynd yfir 
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tímabilið 1945 til 2006.  Þar sést að hvorugir jökulsporðarnir hafa breyst það mikið í lögun 
við mælingarstaðinn að það geti hafa haft mikil áhrif á niðurstöður 
jökulsporðamælinganna.  Kortin sýna einnig á sjónrænan hátt umfang þeirrar hörfunar sem 
hefur átt sér stað á jöklunum frá miðri 20. öld og fram á 1. áratug 21. aldarinnar.   
 Hörfun jökla fer, eins og áður segir, eftir magni leysingar en magn leysingar ræðst 
helst af því hitastigi sem ríkir yfir sumarmánuðina.  Framrás jökla fer eftir því hversu 
mikið bráðnar af jöklinum yfir sumarmánuðina og hversu mikið bætist við hann frá 
úrkomu sem fellur sem snjór yfir vetrarmánuðina (Paterson, 1994).  Viðbragð jökla við 
leysingu og ákomu fer þó jafnan eftir atriðum eins og lengd jökulsins, halla undirlagsins, 
þykkt íssins og hitastigi hans, ríkjandi afkomuástands og lögun og flatarmáli jökulsins.  
Almennt séð eru, til dæmis jöklar sem þekja stór svæði nálægt jafnvægislínunni, næmari 
fyrir breytingum heldur en þeir sem hafa jafnari hæðardreifingu (Nesje o.fl., 1995).   
 Í rannsókn Odds Sigurðssonar, Trausta Jónssonar og Tómasar Jóhannessonar (2007) 
um tengsl jökulsporðsbreytinga og sumarhita virtist þeim þó ekki sem stærð, afkoma eða 
aðrir eiginleikar íslenskra jökla hafi áhrif á taftíma jökulsporða þeirra.  Oddur Sigurðsson 
og Trausti Jónsson (1995) fundu skýrt samband milli jökulsporðsbreytinga og loftlags og 
sögðu taftíma jökulsporða á Íslandi vera almennt innan við 10 ár.  Það eigi þó einungis við 
jafngangsjökla, þ.e. jökla sem ekki eru framhlaupsjöklar, en framhlaupsjöklar sýna lítil 
sem engin tengsl við loftslag en þó megi sjá einhverja tengingu við langvarandi 
loftlagsbreytingar rétt fyrir og eftir framhlaup.  Þeir sögðu hitabreytingar vera helsta 
drifkraftinn á bak við jökulsporðabreytingar og að ekki væri nein greinileg leitni í úrkomu 
á Íslandi síðustu 60 árin sem hefði þar af leiðandi hverfandi áhrif.  Þeir sögðu að hækkun 
hita á þriðja áratug 20. aldarinnar hafa valdið minnkun í afkomu sem þar af leiðandi valdið 
hinni hröðu hörfun jökla á fjórða áratugnum.  Jökulsporðarnir hafi brugðist við innan 5-10 
ára frá hitabreytingunni.   
 Winkler o.fl. (2009) sögðu hækkun hita einnig vera helsta drifkraftinn á bak við 
jökulsporðshörfun og sögðu sérstaklega hita um mitt sumar til síðsumars, þ.e. júlí, ágúst og 
september, vera augljósustu orsökina fyrir hörfun jökla undanfarinna ára, úr Jostedalsbreen 
jökulhettunni.   
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Kort 1: Hér sjást útlínur sporðs Nauthagajökuls teiknaðar út frá loftmyndum frá 1945 og 
gervitunglamynd frá 2006.  Á kortinu má sjá umfang jökulhörfunar á myndrænan hátt.  
Guli punkturinn sýnir staðsetningu mælipunkts Jöklarannsóknarfélags Íslands. 
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Rannsókn Bradwell, Dugmore og Sugden (2006) á Lambatungnajökli, leiddi í ljós 
að hörfunarhraði og einkenni hörfunar jökulsins síðan 1930, voru sambærileg öðrum 
svipuðum jöklum á Suðausturlandi sem bendir til þess að loftlagsbreytingar hafi áhrif á 
framrás og hörfun jökulsporða.  Einnig sýndu þeir fram á að hörfun og framrás jökla á víxl, 
í gegnum 20. öldina endurspegluðu þær hitasveiflur sem mældust á nærliggjandi 
veðurstöðvum.  Þeir vildu einnig meina að loftlagsbreytingar á Suðurlandi og flökt 
jökulsporða í kjölfar þeirra væru afleiðing Norður Atlantshafssveiflunnar.  Þegar hún væri 
neikvæð um lengri tíma þá gengi Lambatungnajökull fram (sjá nánar í kaflanum um 
Veðurfar á Íslandi).  Þeir sögðu jafnframt að hörfunarhraði jökulsins í gegnum 20. öldina 
hefði stjórnast aðallega af breytingum á sumarhita milli ára.   

Bradwell o.fl. (2006) segja ennfremur að framrásir jökulsins, sem spanna nokkur 
ár, virðast vera flóknari viðbrögð við mörgum loftslagsþáttum.  Jökullinn sé líklegastur til 
að ganga fram, ef hiti helst undir meðalárshita í nokkur ár, sem stöðvi þá hörfunina.  Þeir 
segja einnig að vetrarúrkoma hafi mikil áhrif á flökt jökulsporða innan við áratug.  Samt 
sem áður benda þeir á að erfitt sé að greina vel áhrif loftlags á jökulkerfi vegna þess að 
viðbragðstíminn flæki málið.  Bradwell fann þó út í rannsókn sinni árið 2004 á sama jökli, 
að við 1°C hækkun á meðalsumarhita, hörfaði jökullinn 30 m á ári.    
 Chinn (1996) telur að það sé mun beinni tenging milli afkomubreytinga og 
loftlagsbreytinga heldur en á milli loftlagsbreytinga og hreyfinga jökulsporða.  Síðarnefndu 
tengslin séu flókin og síuð tengsl sem byggi á mörgum þáttum.  Oddur segir í grein sinni 
frá árinu 2005, að loftlagsbreytingar sem eru nægilega miklar til að valda greinilegum 
breytingum á afkomu jökla, leiði venjulega til breytinga á stöðu jökulsporða innan 5 ára, 
frá loftlagsbreytingunum.  Winkler o.fl. (2009) segja einnig að jökulsporðar bregðist 
snarlega við ef loftlagsbreytingarnar eru nægilega miklar til að valda afkomubreytingum, 
sem þá í kjölfarið valda breytingum á stöðu jökulsporða en sögðu að almennt þurfi 
afkomutruflunin að vera veruleg í nokkur ár samfellt, frekar en einstaka ár, áður en 
jökulsporðurinn bregst við.  Þó séu reyndar dæmi um að afkomubreytingar útskýri ekki 
hegðun jökulsporða, þrátt fyrir þetta samband.  Í sömu rannsókn þeirra, hófst hörfun sporðs 
Nigardsbreen jökulsins, áður en taps á ísmassa varð vart, að einhverju leyti.  Þeir töldu að 
eftir árið 2000 hafi orðið breyting á sambandi afkomu og jökulsporðs og að jökulsporðar 
nokkurra styttri jökla Jostedalsbreen jökulhettunnar væru ekki lengur, eins tengdir 
afkomunni og áður, þar sem hið áður skilgreinda samband milli afkomu og 
jökulsporðsbreytinga, gat ekki útskýrt hegðun jökulsins.  Taftími jökulsporðanna fór frá 3-
4 árum niður í næstum engan, þ.e. tafarlaust viðbragð jökulsporðanna, eftir árið 2000.  Þeir 
fundu þó enga útskýringu á þessu í afkomugögnum.  En afkomubreytingar eru alla jafnan 
taldar fyrirrennarar jökulsporðsbreytinga (Hoelze o.fl., 2003; Chinn o.fl., 2005; IPCC, 
2007a).   

4.4 Afkoma   

Nærri allar jökulsporðsbreytingar (þó ekki framhlaupsjökla) eru nátengdar 
afkomubreytingum (Oddur Sigurðsson, 2005) en þó eru undantekningar eins og hjá 
jöklum: a) sem kelfa í vatn, b) sem hafa mjög ójafnt undirlag sem hefur áhrif á flæði þeirra 
og c) sem eiga ákomu sína undir snjóskriðum og áfoki (Paterson, 1994).  Að öðrum kosti 
þá leiða loftslags- og veðurfarsbreytingar, sem eru nægilega miklar til að valda 
afkomubreytingum, til hreyfinga jökulsporðanna (Oddur Sigurðsson, 2005).   
 Á Íslandi er ársveltan í afkomu jökla hlutfallslega mikil þannig að afleiðingar 
afkomubreytinga eru í mörgum tilvikum frekar greinilegar (Oddur Sigurðsson, 2005) en 



 

 16 

almennt koma þær oftast nánast strax í ljós þegar breyting verður á veðurfari, og eins og 
áður segir þá eru tengslin þar á milli nánari en tengslin milli jökulsporðsbreytinga og 
loftlags- og veðurfarsbreytinga (Chinn, 1995).  Afkoma jökla er mismunurinn milli ákomu, 
þ.e. ísmassa sem bætist við jökulinn, og leysingar, þ.e. bráðnunar og tap íss.  Ef afkoman er 
jákvæð, þ.e. ákoma meiri en leysing, þá stækkar jökullinn en ef hún er neikvæð, þ.e. ákoma 
minni en leysing, þá minnkar hann.  Ef jafnvægi er milli ákomu og leysingar þá stendur 
jökullinn í stað (Benn & Evans, 1998).  Þessar mælingar eru mikilvægur hlekkur í þeirri 
atburðarrás er tengir framrás og hörfun jökla við loftslagsbreytingar.  Ef loftslag breytist 
veldur það breytingum á því snjómagni sem jafnan bætist við jökulinn sem ákoma og á 
þeim snjó og ís sem tapast frá honum við bráðnun.  Þessar breytingar á massa jökulsins, 
þ.e. afkomu, koma svo af stað flóknu breytingarferli á flæði jökulsins sem leiðir til þess að 
breytingar verða á jökulsporðinum (Paterson, 1994).  Þó að sambandið milli loftslags og 
jökla virðist nokkuð augljóst út frá þessum rökum, þá er það í raun mun flóknara en virðist 
í fyrstu.  Loftslag, ásamt eðlisrænum eiginleikum íss, ákveður á heildina litið, stærð og 
hegðun jökla en frá loftslagsbreytingum til jökulsporðsbreytingar eru nokkrir þættir sem 
koma við sögu (sjá mynd 3).   
 

 
Mynd 3: Myndin sýnir á einfaldan hátt skrefin í tengslunum milli stöðu jökulsporðs og 
loftslags (byggt á mynd Meier (1965) í Paterson, 1994).   
 
Brotnu línurnar sýna fram á fleiri tengsl, þ.e. loftslag getur breytt hitastigi jökla og þar með 
flæði þeirra án þess að það hafi áhrif á afkomu þeirra, eins og Winkler o.fl. (2009) sýndu 
fram á í rannsókn sinni.  Íslenskir jöklar eru þó allir þíðjöklar þannig að hitastig þeirra 
breytist ekki.  Jöklar geta einnig haft áhrif á eigið loftslag, þ.e. svokölluð afturverkun, þó 
að umfang þeirra áhrifa séu oft óljós.  Í sumum tilfellum er ákoma í formi skafrennings eða 
snjóskriða (Paterson, 1994) en skafrenningur er ekki talinn hafa áberandi mikil áhrif á 
jöklana í þessari rannsókn og snjóskriður engin áhrif (Oddur Sigurðsson, Veðurstofu 
Íslands, persónuleg samskipti, febrúar 2010).  Það eru því vissulega nokkrir þýðingarmiklir 
þættir sem geta haft áhrif á tengsl veðurfarslegra þátta og staðsetningu jökulsporða.  Þessir 
þættir flækja sambandið þó að mismiklu leyti hver.   
 Jöklarnir sjálfir eru einnig misnæmir fyrir loftlagsbreytingum.  Næmni jökla er 
skilgreind sem umfang þeirrar hörfunar eða framrásar sem verður í kjölfar breytinga á 
loftslagi eða veðurfari.  Næmnin tengist í grundvallaratriðum, halla eða 
afkomuhallastiglinum (e. mass balance gradient).  Því meiri sem afkomuhallastigullinn er, 
því næmari er jökullinn (Chinn, 1996).  Jöklar með lítinn halla eru næmari fyrir 
loftlagsbreytingum en jöklar með mikinn halla, að minnsta kosti með tilliti til lengd þeirra 
(Oerlemans, 1994).  Form jökla hefur einnig áhrif á næmni þeirra.  Næmni við jákvæðum 
afkomubreytingum þarf heldur ekki endilega að vera sú sama og við neikvæðum 
afkomubreytingum (Chinn, 1996) þar sem jökulsporðar geta hörfað tvöfalt meira vegna 
+1°K hlýnunar, miðað við framrás vegna -1°K kólnunar (Oerlemans, 1992).  Vegna þess 
hve jöklar eru misnæmir fyrir loftlags- og veðurfarsbreytingum bæði hvað varðar tíma og 
umfang jöklabreytinganna, þá vill Chinn (1996) meina að það sé óviðeigandi að bera 
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saman viðbrögð mismunandi jökla eða að nota jökulsporðsbreytingar eins jökuls, til að 
segja til um loftlagsbreytingar.  Hann segir að það séu flókin tengsl milli afkomu og 
jökulsporðsbreytinga en hægt sé að draga magnbundna ályktun um þau út frá lengd 
jökulsins, jafnvægislínunni og afkomuhallastiglinum.  Til þess að mæla tengslin milli 
loftlagsbreytinga og lengdarbreytinga jökulsins þá þurfi nákvæmar hreyfifræðimælingar frá 
tölulegum flæðimódelum.    
 Annað sem flækir sambandið milli veðurfarsbreyta og jökulsporðsbreytinga er að 
tveir helstu þættirnir, sem stjórna hreyfingu jökla, þ.e. leysing og ákoma, stjórnast af 
loftslagi en þeir hafa mismunandi taftíma hvor.  Áhrif aukinnar ákomu þurfa að berast frá 
ákomusvæðinu niður á leysingasvæðið áður en að þau áhrif fara að sjást á stöðu sporðsins.  
Þessi töf á ákomuáhrifum er breytileg og fer nokkurn veginn eftir stærð jökulsins.  Því 
stærri sem jökullinn er, því meiri töf.  Aftur á móti eru loftlagsáhrif á leysingakerfið mun 
sneggri.  Jafnvel eitt eða fleiri sumur sem eru kaldari en venjulega, minnka leysingamagnið 
við sporðinn og hann getur farið að ganga fram og þarf því ekki alltaf að koma til, 
aukningar í ákomu.  Ef slík sumarkólnun stendur yfir til lengri tíma, mun það virka sem 
enn meiri hvati fyrir sporðinn að ganga lengra og lengra fram, þar til sporðurinn nálgast 
jafnvægisstöðu sína og þá mun framgangshraðinn minnka (Lowell o.fl., 1999).  Minni 
leysing en áður, getur því einnig valdið framrás jökulsporða.  Þessu er töluvert öðruvísi 
farið þegar loftlagið hlýnar.  Aukin sumarleysing eða lengra leysingatímabil, sem veldur 
því að vetrarkólnunin nær ekki að bæta upp ístapið, veldur hörfun sporðsins og viðbragðið 
er mjög snöggt.  Eitt hlýtt sumar veldur því að jökullinn fer í hörfun.  Hversu hratt sú 
hörfun kemur fram fer eftir leysingarhraðanum, rúmmáli íss fyrir neðan jafnvægislínuna og 
hámarksflæði inn til leysingasvæðisins.  Lowell o.fl. (1999) vilja meina að það sé því 
leysingarhraðinn sem hefur hvað mest áhrif á hörfun og framrás jökulsporða og út frá því 
mætti áætla að sumarhiti hafi mun meiri áhrif en vetrarúrkoma á stöðu jökulsporða.   

4.5 Framhlaup   

Í öllum helstu jökulhettum á Íslandi gerist töluverður stór hluti af heildarmassaflutningi 
þeirra með framhlaupum í gegnum helstu skriðjöklanna sem gerir framhlaup að 
mikilvægum þætti í hreyfingu íss og flæði vatns í skriðjöklum (Helgi Björnsson og Finnur 
Pálsson, 2008).  Sporðabreytingar framhlaupsjökla eru ekki eins tengdar loftslagi og 
veðurfari eins og sporðabreytingar jafngangsjökla og ekki er alveg vitað hvað veldum 
framhlaupum (Benn & Evans, 1998).  Framhlaupin trufla tengslin við veðurfarsbreytingar 
en þó má sjá einhver tengsl milli þeirra og loftlagsbreytinga yfir lengri tíma litið (Oddur 
Sigurðsson og Trausti Jónsson, 1995).  Nauthagajökull og Sátujökull voru valdir í þessa 
rannsókn þar sem þeir eru almennt taldir jafngangsjöklar.  Þó eru vísbendingar um að bæði 
Nauthagajökull og Sátujökull hafi hlaupið fram (Oddur Sigurðsson, 1998) en að Sátujökull 
hafi hlaupið tvisvar síðan Litlu ísöld lauk og rannsókn á forgrunni hans bendi eindregið til 
þess að hann sé framhlaupsjökull (Evans o.fl., 2010).   

4.6 Ísasvið 

Breytingar á ísasviði, þ.e. söfnunarsvæði jökla geta haft gríðarmikil áhrif á framrás, 
kyrrstöðu og hörfun jökla og breytingar á því svæði geta truflað túlkun veðurfarslegra 
áhrifa á stöðu jökulsporða.  Söfnunarsvæði skriðjökla geta minnkað og stækkað og færst til 
sem hefur þá áhrif á ísmagnið sem berst niður til þeirra og þar af leiðandi einnig stöðu 
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þeirra (Dugmore, 1989).  Það er vert að hafa í huga þegar tengsl við veðurfarsleg áhrif eru 
skoðuð.  Til dæmis sýndi Andrew Dugmore fram á í rannsókn sinni (1989) að 
Sólheimajökull brást öfugt við loftlagsbreytingum á hólósen tímanum en aðrir jöklar þegar 
breyting varð á söfnunarsvæði hans.  Þegar loftslag varð hlýrra stækkaði söfnunarsvæðið 
og framgangur hans jókst en þegar kaldara varð í veðri minnkaði það og ísflæðið til hans 
einnig.  Til eru svipuð dæmi erlendis að nágranna jöklar hegði sér á afar mismunandi máta 
án þess að greinagóð útskýring hafi fundist fyrir því (WGMS/UNEP, 2008).  Oddur 
Sigurðsson (2010) telur skýringar á þessu háttarlagi Sólheimajökuls frekar skýrast af 
breytingum á landslagi vegna umbrota í Kötlu en af loftslagsástæðum.  Ekki er þó vitað til 
þess að söfnunarsvæði Sátujökuls eða Nauthagajökuls breyttist á þeim tíma sem er til 
athugunar hér né að hegðun þeirra sé í ósamræmi við flesta aðra skriðjökla á Íslandi og nær 
efni þessarar rannsóknar ekki yfir nánari athugun á þeim þáttum sem viðkoma breytingum 
á söfnunarsvæðum og er því gert ráð fyrir að þau hafi haldist í svipaðri stærð út 
rannsóknartímann og hafi ekki haft mælanleg áhrif á niðurstöðurnar.   
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5 Um val á jöklum    
Hofsjökull var valinn til þessarar rannsóknar þar sem til eru nýtileg gögn um hann til lengri 
tíma og ekki er vitað til þess að gerð hafi verið sambærileg rannsókn á honum.  Einnig 
vegna þess að áhrif veðurs eru svipuð yfir jökulhettuna, ólíkt til dæmis Vatnajökli, þar sem 
mikill munur er milli norðurhluta hans og suðurhluta.  Ekki hafa orðið eldgos undir 
Hofsjökli á tímabilinu sem gætu hafa truflað fylgnina milli jökulsporðsbreytinganna og 
veðurfarsbreytinganna né heldur er jarðhiti talinn hafa áhrif á sporða hans.  Nauthagajökull 
og Sátujökull voru svo þeir skriðjöklar sem valdir voru á Hofsjökli þar sem þeir eru jafnan 
ekki taldir framhlaupsjöklar og jökulsporðsmælingar hafa verið stundaðar við sporð þeirra 
í nokkra áratugi ásamt því að veðurstöð er þar í grennd.  Þó eru vísbendingar um að báðir 
jöklarnir hafi hlaupið fram (Oddur Sigurðsson, 1998; Evans o.fl., 2010) eins og áður segir.   
 Þó að sumir mæli með því að nota fleiri en einn jökul í tímatalsfræðilegar rannsóknir, 
og þá helst jökla sem eru landfræðilega dreifðir (Dugmore, 1989), þá var ákveðið að nota 
einungis þessa tvo fyrrnefndu í þessa rannsókn, þar sem þeir voru báðir á Hofsjökli þar 
sem gætir ekki mikilla sjávaráhrifa á aðra hliðina, eins og á Vatnajökli og þar sem þeir eru 
einu jafngangsjöklarnir á Hofsjökli sem hafa verið mældir.  Þær aðferðir sem þróast við 
gerð þessarar rannsóknar mætti svo, ef til vill síðar, flytja yfir og nýta á aðra jökla til 
sambærilegra rannsókna.   
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6 Veðurfar á Íslandi   
Veðurfar á Íslandi er á mörkum þess að vera temprað úthafsloftslag og að vera kalt 
heimskautaloftslag því landið er á mörkum hlýrra sjávarstrauma Atlantshafsins og kaldra 
strauma norðan úr íshafinu (Helgi Björnsson, 1979; Hjalti Guðmundsson, 1998; Bradwell 
o.fl., 2006).  Staðsetning landsins og Irminger straumurinn gerir það að verkum að 
úthafsloftslagið er milt og árstíðabundnar hitasveiflur eru litlar (Helgi Björnsson og Finnur 
Pálsson, 2008).  Á flestum stöðum einkennist loftslagið og veðurfar af miklum vindi, tíðri 
úrkomu, mildum vetrum og svölum sumrum (Haraldur Ólafsson o.fl., 2007).  Meðalhiti 
vetrar er í kringum 0°C við suðurströndina en meðalhiti hlýjasta mánaðarins er um 11°C 
og ársmeðalhiti um 5°C (Helgi Björnsson og Finnur Pálsson, 2008; Haraldur Ólafsson 
o.fl., 2007).  Á þeim stöðum þar sem fjalllendi hefur ekki ráðandi áhrif á veðrið er 
meðalársúrkoma um 1000 mm á Suðurlandinu en minni norðanlands.  Þó er vert að nefna 
að þrátt fyrir tempraðar árstíðabundnar sveiflur hita almennt á Íslandi þá getur veðrið verið 
mjög breytilegt frá degi til dags (Haraldur Ólafsson o.fl., 2007).  Stór hluti 
loftlagsbreytinga við Norður Atlantshafsvæðið milli ára, eru tilkomnar vegna flökts á 
loftþrýstingi á Atlantshafi á milli um 30 og 65°N.  Það er þekkt sem Norður 
Atlantshafssveiflan (e. North Atlantic Oscillation, NOA).  Hægt er að útskýra umtalsverðan 
hluta loftlagsbreytinga við Ísland síðustu tveggja alda með langtíma breytingum á Norður 
Atlantshafssveiflunni (Bradwell o.fl., 2006).  Á einfaldan hátt er hægt að segja að Norður 
Atlantshafssveiflan sé þrýstimunurinn milli Azur eyja og Íslands (Wallace & Gutzler, 
1981; Rogers, 1984).  Á tímabilum langvarandi neikvæðrar sveiflu eykst hafís norðan 
Íslands og veðurfar við landið veður kalt og þurrt.  Á tímabilum langvarandi jákvæðrar 
sveiflu er veðurfarið temprað og vætusamt (Mackintosh o.fl., 2002).   
 Bradwell o.fl. (2006) komust að því, þegar þeir báru saman jökulsporðsbreytingar 
Lambatungnajökuls við Norður Atlantshafssveiflur frá 1865, að framrás jökulsporðsins 
virtist fylgja langvarandi neikvæðri sveiflu NAO á lengri tímakvarða.  En samt sem áður 
var ekki hægt að útskýra allar hreyfingar sporðsins með Norður Atlantshafssveiflunni einni 
saman.  Þeir töldu því að sambandið milli jákvæðra sveiflna og hörfunar, og neikvæðra 
sveiflna og framrásar, væri flókið og byggðist á mörgum þáttum.  Þeir vildu þó jafnframt 
vilja meina að þessu væri öfugt farið á Suðausturlandi því áhrif árstíðabundinna 
hitabreytinga og lengd leysingatímabilsins á afkomu jökla, og þar af leiðandi á lengd jökla, 
séu mikilvægari en vetrarúrkoma á Suðurlandi.  Erfitt getur því verið að tengja 
jökulsporðsbreytingar á Íslandi beint við sveiflur NOA, sérstaklega þar sem fylgni milli 
hennar og hitafars á Íslandi er lítið þó það sé marktækt.  Fylgni hennar við úrkomu er meira 
en þó heldur ekki sterk og aðrir þættir koma einnig þar við sögu.  Ein áhrifamikil ástæða 
þess er að landið liggur við annan tvípól sveiflunnar sem gerir það að verkum að fylgni 
milli hennar og loftlagsins verður minni en ella (Hanna o.fl., 2004).   
 Loftslag á Íslandi hefur sveiflast töluvert frá Landnámi, allt frá Litlu ísöldinni sem 
var eitt kaldasta tímabil síðan síðustu ísöld lauk, til um miðja 20. öldina sem voru 
sennilega hlýjustu 40 árin í sögu landsins (Oddur Sigurðsson, 2005).  Litla ísöldin hafði 
afgerandi áhrif á útbreiðslu íslenskra jökla (Tómas Jóhannesson, 1991) en talið er að hún 
hafi staðið frá um 1300 (Grove, 2001) til um miðja 18. - 19. öld þegar jöklar náðu mestri 
útbreiðslu sinni (Kirkbride & Dugmore, 2001; McKinzey o.fl., 2005; Bradwell o.fl, 2006).  
Á 20. öldinni hörfuðu allir jöklar á Íslandi fyrir utan nokkur framhlaup.  Á 3. áratugnum 
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hlýnaði töluvert um vetrartímann og fram til 1965 en sú hlýnun var ekki eins áberandi yfir 
sumartímann (Oddur Sigurðsson o.fl., 2007).  Hörfunin var sér í lagi mikil á hlýja 
tímabilinu milli 1930 og 1960 sem gerði það að verkum að jöklar hörfuðu og rúmmál 
þeirra varð minna en það var á miðri 16. öldinni (Oddur Sigurðsson, 2005).   
 Meðalsumarhiti frá júní og fram til september milli áranna 1930-1955 gerir það að 
hlýjasta tímabili frá því að mælingar hófust á Íslandi árið 1846 (Bradwell, 2004) en eftir 
2000 hefur hiti farið stöðugt hækkandi (Veðurstofa Íslands, 2011) og því mögulegt að það 
gæti breyst.  Á þessu hlýja tímabili hörfuðu allir skriðjöklar landsins fyrir utan skriðjöklar 
Drangajökuls, sem gengu fram í kringum 1935, mögulega vegna staðbundinna 
veðurfarsbreytinga (Tómas Jóhannesson, 1986).  Í rannsókn Bradwell (2004) segir hann að 
mismunur sumarhita frá ári til árs, á þessu tímabili, séu orsök mismunandi hörfunarhraða á 
4. og 5 áratug síðustu aldar en það bendir til þess að breytilegur sumarhiti á milli einstakra 
ára geti haft töluverð áhrif á stöðu jökulsporða og að þeir séu næmir fyrir jafnvel hinum 
minnstu breytingum á loftslagi (Bradwell, 2004).  Árið 1962, höfðu allir jöklar hörfað frá 
stöðu þeirra árið 1930 þegar mælingar hófust.  Hörfunarhraði margra þeirra jafnaðist út í 
kringum 1960.   Tímabilið 1965 til 1985 var fremur kalt þannig að eftir 1970 fóru margir 
jöklar að ganga fram.  Jöklar á Suðurlandi, Norðurlandi og á miðhálendinu gengu hraðast 
fram og í kringum 1995 höfðu þeir náð um hálfa leið að stöðu sinni frá árinu 1930 (Oddur 
Sigurðsson og Trausti Jónsson, 1995).  Eftir þetta 20 ára langa kuldaskeið fór hiti heldur 
hækkandi eftir 1985.  En vegna þess að úrkoma á árunum 1988 til 1995 var yfir meðallagi 
þá hélst afkoma jökla jákvæð.  Eftir 1995 hlýnaði svo hraðar og jókst sumarhiti sérstaklega 
ásamt því að úrkoma minnkaði og þar með einnig ísmassi, sem olli því að allir jöklar, sem 
mældir eru á Íslandi, hörfuðu um og eftir aldamótin 2000 (Oddur Sigurðsson, 2005).   
 Breytingar í úrkomu er mun staðbundnari en í hita.  Úrkomumælingar voru aðeins 
gerðar á fáeinum stöðvum snemma á 20. öldinni en svo virðist sem veðrið hafi verið frekar 
vætusamt fram á fyrrihluta 4. áratugarins með þó þurrara tímabili á seinnihluta 1. 
áratugarins.  Úrkoma minnkaði almennt frá 1930 til 1960 en jókst svo aftur fram til 1995 
(Oddur Sigurðsson o.fl., 2007).  Áberandi sveiflur voru í úrkomunni milli áratuga síðustu 
45 árin með hlutfallslega meiri úrkomu milli 1970 og 1976 og milli 1990 og 1995 (Hanna 
o.fl., 2004).   
  Hiti er talinn mikilvægari en úrkoma á Íslandi í tengslum við jökulsporðshreyfingar 
(Oddur Sigurðsson & Trausti Jónsson, 1995; Dowdeswell o.fl., 1997), öfugt við önnur 
svæði á Norður Atlantshafssvæðinu þar sem aukning í úrkomu er talin vera eina ástæðan 
fyrir framrás jökla (Mackintosh et al., 2002).  Staðsetning veðurstöðva getur mögulega haft 
einhver áhrif á mikilvægi veðurbreytana.   
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7 Um val á veðurstöðvum   
Veðurstöðvar sem eru hvað næst jökulsporðum sýna ekki endilega alltaf mestu fylgni við 
jökulsporðsbreytingarnar þar sem áhrif landfræðilegra þátta eins og fjalla, úrkomuskugga 
milli veðurstöðva og jökla geta verið ástæða fyrir minni fylgni eins og var tilfellið í 
rannsókn Winkler o.fl. (2009) þar sem veðurstöðvar næst Jostedalsbreen jökulhettunni 
sýndu minni fylgni við sporðamælingar heldur en veðurstöðin í Bergen.  Veðurstöðvar 
staðsettar á jökulsporðssvæðinu eru bestu fulltrúar þess veðurfars sem hefur áhrif á 
sporðinn sjálfan en eru ekki alltaf tiltækar og ber því að huga vel að vali veðurstöðva sem 
nýta á til rannsókna sem þessarar.   
 Veðurstöðvarnar í þessari rannsókn voru valdar:  
a)  út frá staðsetningu þeirra út frá jöklunum, þ.e. Hveravellir.  Veðurstöðin er hvað næst 

sporðum Nauthagajökuls og Sátujökuls sem inniheldur mælingar til lengri tíma.   
b)  vegna lengd mælingatímabilsins, þ.e. Stykkishólmur.  Mælingar þar hófust árið 1845 

og ná því yfir allt rannsóknartímabilið og meira til.   
c)  vegna sennilegra mestu úrkomutengsla við jöklana, þ.e. Hæll.  Stykkishólmur er 

norðan við fjallshrygg og því gætir þar mögulega staðbundinna landslagsáhrifa.   
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8 Þættir sem kunnu að hafa áhrif á niðurstöðurnar   
Hiti gegnir mikilvægt hlutverk í hegðun jökla þar sem hann tengist útgeislunarjafnvæginu, 
mikilla varmaskipta og hlutfall fljótandi og fastrar úrkomu, þ.e. snjós eða rigningar 
(Ohmura, 2001).  Næmni jökla fyrir loftlagsbreytingum er ekki aðeins háð svæðisbundnum 
loftlagsbreytingum heldur einnig staðbundnum landslagsáhrifum og hæðarbreytingum 
jökulsins, sem getur leitt til þess að tveir samliggjandi jöklar hagi sér á mismunandi vegu 
við sömu loftlagsbreytingum (WGMS, 2008).  Sem dæmi um það er áðurnefnd rannsókn 
Andrew Dugmore (1989) á Sólheimajökli.  Hæð jökulsporða yfir sjávarmáli getur líka haft 
áhrif á viðbragðstíma þeirra (Winkler o.fl., 2009).  Vegna þessa, er næmni jökla á 
loftlagsbreytingar, tengd þeim aðstæðum sem ríkja við hvern jökul (Kuhn, 1999) og getur 
það haft nokkur áhrif á niðurstöðurnar og ber því að hafa í huga við rannsóknir á tengslum 
jöklabreytinga og veðurfarsbreytinga.   
 Úrkomumælingar eru t.d. næmar fyrir landslagi og því var veðurstöðin á Hæli valin 
þar sem líklegt er að úrkomumælingar frá henni séu betur sambærilegar við Sátujökul og 
Nauthagajökul heldur en Hveravellir eða Stykkishólmur.  Hitamælingar milli þessara 
þriggja ofangreindra veðurstöðva eru hins vegar vel sambærilegar í rannsókn sem þessari 
samanber rannsókn Jóns Eyþórssonar og Hlyns Sigtryggssonar (1971) sem sýndi fram á að 
hiti á sex veðurstöðvum á mismunandi stöðum á Íslandi frá 1900 til 1950 var vel 
sambærilegur milli stöðvanna.  Annað gildir hins vegar um úrkomumælingar og geta þær 
verið mjög mismunandi milli stöðva meðal annars vegna landslagsáhrifa (Nesje o.fl., 1995; 
Winkler o.fl., 2009).  Mesta úrkoma á Íslandi er venjulega í suðaustan og sunnanáttum.  
Þar sem Stykkishólmur er staðsettur á norðanverðu Snæfellsnesi og norðan við fjallshrygg, 
þá er hann að hluta til varinn fyrir þeim úrkomuáttum.  Hæll er staðsettur á Suðurlandi 
(mynd 2) og því eðlilegra að sú stöð sýni meiri úrkomu en hinar stöðvarnar.  Staðbundin 
landslagstengd áhrif, geta því haft mikil áhrif á úrkomumælingar veðurstöðva (Hanna, o.fl., 
2004).   
 Jökulsporðar eru mældir árlega út frá einum punkti sem gerir þær fremur háðar jafnri 
hörfun eða framrás alls sporðsins.  En landslag undir sporðinum getur haft áhrif á einstaka 
mælingar og því ber að taka með varkárni þær mælingar sem skera sig mikið úr og skoða í 
samhengi við hinar mælingarnar.  Að þessu leyti eru uppsafnaðar breytingar eða nokkurra 
ára hlaupandi meðaltal ákjósanlegri (Winkler o.fl., 2009).  Einnig er möguleiki að 
niðurstöðurnar séu að einhverju leyti háðar mælingamanni sporðsins hverju sinni.  Ekki er 
alltaf augljóst t.d. hvar sporðurinn endar og nákvæmni hvers og eins við mælingarnar gæti 
verið mismunandi.   
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9 Gögn og aðferðir    
Veðurfarsgögnin sem notuð voru í þessari rannsókn voru flest af vefsíðu Veðurstofu 
Íslands (2011) en þó var hluti eldri gagnanna fenginn með tölvupósti frá starfsmönnum 
Veðurstofunnar.  Oddur Sigurðsson á Veðurstofu Íslands útvegaði jökulsporðsmælingar 
fyrir Nauthagajökul og Sátujökul.    
 Meðaltal var tekið af sumarmeðalhita mánaðanna en heildarúrkoma vetrarmánaðanna 
var lögð saman.  Jökulsporðsmælingar við Sátujökul frá 1983 til 2010 og Nauthagajökul 
frá 1932 til 2010, í Hofsjökli, voru bornar saman við mánaðarmeðaltal lofthita að 
sumarlagi og samanlagða heildarmánaðarúrkomu að vetrarlagi á veðurstöðvunum á 
Hveravöllum, Hæli og í Stykkishólmi.  Tímabil mælinga á veðurstöðvunum er mismunandi 
og fer eftir upphafstíma mælinga á hverri stöð.  Tvö tímabil voru notuð fyrir hverja árstíð, 
þ.e. sumarhiti í júní-ágúst og svo frá maí-september.  Vetrarúrkoma í september-maí var 
notuð ásamt úrkomu í október-apríl.  Bæði tímabil beggja árstíða voru svo borin saman við 
jökulsporðsmælingarnar og við hvort annað, og fylgnin þar á milli reiknuð til að sjá hvort 
munur væri á niðurstöðunum, eftir því hvaða lengd tímabils var notuð.    
 Fylgniútreikningar voru reiknaðir út í forritinu R, útgáfa 2.13.0 (R Development 
Core Team, 2011).  Til að finna út fylgni hita og úrkomu við jökulsporðsbreytingar voru 
notaðir Spearman víxlfylgnireikningar (e. cross-correlation) en þeir eru oftast nefndir 
einfaldlega fylgni í þessari rannsókn.  Spearman víxlfylgni gerir engar forsendur um eðli 
sambandsins milli breytanna og er notuð þegar breyturnar eru ekki allar normaldreifðar.  
Við víxlfylgniútreikningana var notuð aðgerðin ‘ccf’ (cross-correlation function) í R 
pakkanum ‘stats’ (Venables & Ripley, 2002).  Víxlfylgniútreikningarnir í R gefa 95% 
öryggisbil á marktekt og byggist það m.a. á fjölda athugana hverju sinni.  Í jarðvísindum er 
oftast ekki gerð krafa um hærra öryggisbil en 95% þar sem samband milli breyta er oftast 
samþætt mæliskekkjum (Borradaile, 2003).   
 Fyrir víxlfylgniútreikningana var að auki gert fylgnipróf til að prófa marktekt 
fylgninnar milli hita og úrkomu við jökulsporðsbreytingar.  Fylgniprófið sem var notað, 
var raðfylgnistuðull Spearman.  Spearman raðfylgnistuðullinn er skilgreindur sem Pearson 
fylgnistuðull milli raðtalna og metur tölfræðilegt ósjálfstæði breytanna og einhallatengsl (e. 
monotonic relationship).  Raðfylgnin er ónæm fyrir einbreytufrávillum en næm fyrir 
tvíbreytufrávillum.  Fullkomin fylgni er +1 eða -1 (Borradaile, 2003).  Fylgniprófið var 
framkvæmt með aðgerðinni ‘cor.test’ í R sem er hluti af ‘stats’ pakkanum.  Þessi aðgerð 
var þróuð sérstaklega til þess að prófa tengsl eða fylgni milli paraðra úrtaka (Dalgaard, 
2008).  Upprunakóðinn (e. source code) fyrir ‘ccf’ og ‘cor.test’ aðgerðirnar er í viðauka.   
 Þar sem fylgnireikningar eru háðir fjölda athuganna var raðfylgnistuðullinn var svo 
borinn saman við marktektartöflu (Borradaile, 2003, tafla 7.3., bls.162) til að sjá hvort 
fylgnin væri nógu há miðað við fjölda athuganna hverju sinni.  Ef fylgnin var nógu há 
miðað við fjölda athuganna var hún marktæk en ef ekki var álitið að fylgnin væri ekki 
marktæk.   
 Í víxlfylgniútreikningum reiknar R forritið fylgni bæði fram og aftur í tímann og 
finnur mestu fylgnina.  Í tilfellum eins og í þessari rannsókn, þar sem unnið er með t.d. 
veðurfarsmælingar, sem geta ekki haft áhrif á jökulsporðshreyfingar aftur í tímann, eru þeir 
útreikningar hundsaðir þar sem þeir ganga augljóslega ekki upp.   
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 Línuleg aðhvarfsgreining var notuð til þess að skoða og meta línuleg tengsl milli 
háðu og óháðu breytanna.  Í þessari rannsókn voru veðurfarsmælingarnar óháða breytan en 
jökulsporðsbreytingar háða breytan.  Línulega aðhvarfsjafnan lýsir sambandinu milli 
breytanna.  Ákvörðunarstuðullinn (r2) sýnir svo hversu mikinn hluta jökulsporðabreytinga 
má útskýra með veðurfarsbreytingum.   
 Í veðurfarsgögnunum vantar inn nokkur ár í sumum tilfellum, sökum bilana í 
veðurstöðvunum eða af öðrum ástæðum, og reiknast því ekki fylgni þau ár.  Í þeim 
tilvikum þar sem vantar inn mánaðargildi, í viðkomandi árstíð, þá var þeim árum sleppt til 
að minnka skekkjur í niðurstöðunum.  Á báðum jöklunum vantar inn í mælingartímabilið 
nokkrar mælingar.  Það gerir það að verkum að mælingarnar sem gerðar voru árin eftir 
þessar ,,eyður” eru í raun ekki aðeins fulltrúi eins mælingarárs, heldur þess fjölda mælinga 
sem vantaði inn í gagnaröðina.  Til þess að hindra skekkjur í niðurstöðunum þá var 
mælingum sleppt sem voru gerðar árin eftir eyðurnar.  Þannig stendur hver mæling sem 
notuð var, aðeins fyrir 1 ár.   
 Kort af staðsetningu jökulsporða Sátujökuls og Nauthagajökuls voru unnin í GIS út 
frá loftmyndum (Landmælingar Íslands, 1945-1995) og gervitunglamynd (Loftmyndir, 
2006).  Við gerð kortanna voru notaðar loftmyndir af Sátujökli frá árunum 1946, 1960, 
1986, 1987, 1995 og Nauthaga jökli frá árunum 1945, 1956, 1960, 1986 og 1995.  Svo var 
notuð SPOT gervitunglamynd af báðum jöklum árið 2006.  Útlínur sporðanna voru 
teiknaðar út frá hverri mynd og svo færðar á GIS grunn til að gefa heildarmynd af hörfun 
jöklanna yfir það tímabil sem myndirnar voru teknar.  Kortin sýna rúmfræðilega breytingu 
jökulsporðanna í um 60 ár og gefur sjónræna mynd af þeirri hörfun sem einkenndi þá á 
þessum tíma (sjá kort 1 og 2).   
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10 Niðurstöður   

10.1 Niðurstöður úr hitamælingum   
 
Sumarmeðalhitamælingar í Stykkishólmi frá síðustu aldamótum til 2010 sýna að meðalhiti 
var 9,6°C í júní-ágúst og 8,3°C í maí-september.  Frá 1900 til 1920 var meðalhitinn í 
kringum 9°C í júní-ágúst og um 8°C í maí-september en svo kólnaði snarlega næstu 5 árin 
(mynd 4).  Frá 1925 til 1935 hækkaði meðalhiti hinsvegar að meðaltali um 2°C, fyrir bæði 
sumartímabilin.  Sumarhiti hélst fremur hátt frá 1930 til 1950 en fór þá lækkandi fram til 
1955.  Meðalsumarhitinn hélst síðan nokkuð stöðugur fram til 1979 en tók þá “dýfu” næstu 
6 árin.  Frá 1985 til 1990 hækkaði hann svo aftur.  Frá 1990 til 1995 kólnaði svo aftur en 
eftir 1995 hefur sumarmeðalhiti farið hratt hækkandi fram til 2010.   
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Mynd 4: Sumarmeðalhiti í Stykkishólmi (júní-ágúst) og (maí-september) frá 1900-2010.  
Fylgni milli sumarlengdanna er mjög sterk (0,88).  Grafið sýnir einnig 5 ára hlaupandi 
meðaltal beggja sumarlengdanna.   
Heimild: Veðurstofa Íslands, 2011.   
 
 Þegar sumarmeðalhitinn í Stykkishólmi, fyrir júní-ágúst og maí-september, er borinn 
saman sést að hann fylgist vel að (mynd 4).  Hitinn í júní-ágúst er þó skiljanlega heldur 
hærri þar sem það eru venjulega heitustu mánuðir ársins en mánuðirnir maí og september 
draga meðaltalið aðeins niður þar sem þeir eru almennt kaldari.  Fylgni milli tímabilana í 
Stykkishólmi er jákvæð og mjög sterk eða 0,88 (mynd 4).  Á Hæli er fylgnin svipuð eða 
0,85 (mynd 5) en á Hveravöllum enn sterkari eða 0,90 (mynd 6).   
 Þegar sumarmeðalhitinn í júní-ágúst og maí-september er borinn saman við 
ársmeðalhita í Stykkishólmi sést að 5 ára hlaupandi meðaltölin fyrir hverja gagnaröð, 
fylgjast nokkuð vel að út tímabilið (mynd 7).  Helsta undantekning er “dýfan” sem sést á 
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heilsárslínunni frá 1965 til 1970 en kemur ekki fram á sumarmeðalhitanum frá jún-ágú.  
Maí-september línan sýnir smá lækkun, en um 4-5 árum áður.  Þessi kuldakafli er á 
hafísárum og er mikilvægt tímabil fyrir rannsóknir á samanburði á veðurfarsbreytingum og 
jöklabreytingum á Íslandi.   
 Sumarmeðalhiti á Hæli frá 1958 til 2010 var 10,2°C í júní-ágúst og 8,8°C í maí-
september.  Meðalhitinn sýnir litlar sveiflur frá 1958 til 2010 (mynd 5).  Lítilsháttar leitni í 
átt til lækkunar er frá 1960 til 1990 en eins og á hinum veðurstöðvunum að þá hækkar 
hitinn greinilega eftir 1995.  Þegar ársmeðalhitinn er borinn saman við sumarmeðalhitann 
þá sést lítilleg hækkun milli 1970 og 1985 sem kemur lítið sem ekkert fram á 
sumarmeðalhitanum.   
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Mynd 5: Sumarmeðalhiti á Hæli (júní-ágúst) og (maí-september) frá 1966-2010.  Fylgni 
milli sumarlengdanna er sterk (0,85).  Grafið sýnir einnig 5 ára hlaupandi meðaltal beggja 
sumarlengdanna og samanburð við ársmeðalhitann.  Helsti munurinn er á milli 1970 og 
1985 (Svarta örin).   
Heimild: Veðurstofa Íslands, 2011.   
 
Meðalsumarhiti á Hveravöllum frá upphafi mælinga til 2010 var 6,6°C í júní-ágúst og 
4,8°C í maí-september.  Sumarhiti á Hveravöllum frá 1966 til 2010 var fremur stöðugur 
fram til 1995, með nokkrum sveiflum þó milli 1980 og 1995 (mynd 6).  Eftir 1995 tók það 
stakkaskiptum og fór að hækka.  Frá 1995 til 2010 hækkaði meðalsumarhitinn um 2,4°C í 
júní-ágúst og 2,0°C í maí-september.  Þegar sumarhitatímabilin tvö eru borin saman við 
ársmeðalhita á Hveravöllum sést að þau endurspegla ekki ,,toppinn” sem varð í 
ársmeðalhitanum milli 1970 og 1985.  Hann sést þó á sumarhitamælingunum í 
Stykkishólmi (mynd 7).  Einnig er kuldakaflinn (fyrrnefnda dýfan) síður sjáanlegur milli 
1965 og 1970 hjá báðum sumarlengdunum á Hveravöllum en það er vegna þess að 
mælingar hófust ekki fyrr en 1966.   
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Mynd 6: Sumarmeðalhiti á Hveravöllum (júní-ágúst) og (maí-september) frá 1966-2010.  
Fylgni milli sumarlengdanna er mjög sterk (0,90).  Grafið sýnir einnig 5 ára hlaupandi 
meðaltal beggja sumarlengdanna og samanburð við ársmeðalhitann.   
Heimild: Veðurstofa Íslands, 2011.   
 

Stykkishólmur
Samanburður á meðalhita eftir lengd sumars 

og ársmeðalhita

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

19
00

19
05

19
10

19
15

19
20

19
25

19
30

19
35

19
40

19
45

19
50

19
55

19
60

19
65

19
70

19
75

19
80

19
85

19
90

19
95

20
00

20
05

20
10

Ár

°C

jún-ágú
maí-sep
ársmeðalhiti
5 ára hl. meðaltal (j-á)
5 ára hl. meðaltal (m-s)
5 ára hl. meðaltal (ársm.hiti)

 
Mynd 7: Sumarhitasveiflur í Stykkishólmi fylgjast ágætlega að ársmeðaltalssveiflunum 
fyrir utan dýfuna frá 1965 til 1970.  Svarta örin bendir á mismuninn.   
Heimild: Veðurstofa Íslands, 2011.   
 
Þegar sumarmeðalhiti milli veðurstöðvanna þriggja í júní-ágúst og maí-september er 
borinn saman sést að hann er vel sambærilegur (mynd 8-9).  Hitinn fylgist vel að þó 
sveiflurnar séu mismiklar milli stöðva.  Fylgnin milli stöðvanna þriggja sést í töflu 1.  Eins 
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og áður segir, hófust mælingar á Hæli og í Stykkishólmur fyrr en á Hveravöllum.  Til eru 
hitagögn frá Hæli aftur til 1930, en nokkrar mælingar vantar inn í þá gagnaröð.  Þau gögn 
voru þó notuð til að bera saman við hitamælingar frá Stykkishólmi.  Eitt fylgnitímabilið, 
milli Hæls og Stykkishólms, nær því aftur til 1931 en fylgnin þar er örlítið minni en hún er 
á tímabilinu 1966-2010.  Fylgni milli Hæls og Stykkishólms var einnig reiknuð fyrir 
tímabilið 1966-2010 svo að hún væri sambærilegri milli stöðva.  En eins og sést í töflu 1 að 
þá er fylgnin á því tímabili nær því að vera svipuð fylgninni fyrir sama tímabil á hinum 
stöðvunum.  Það er vegna þess að þá er fjöldi mælinga hinn sami.   
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Mynd 8: Sumarhiti í maí-september fylgist vel að milli veðurstöðvanna þriggja.  
Hveravellir skera sig þó aðeins úr þar sem hitinn hækkaði hlutfallslega meira þar eftir 
1995.   
Heimild: Veðurstofa Íslands, 2011.   
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Mynd 9: Sumarhiti í júní-ágúst fylgist vel að milli veðurstöðvanna þriggja.  Hveravellir 
skera sig þó aðeins úr þar sem hitinn hækkaði hlutfallslega meira þar eftir 1995.   
Heimild: Veðurstofa Íslands, 2011.   
 

Tafla 1:  Hér sést mjög sterk fylgni sumarmeðalhita milli veðurstöðvanna þriggja. 

Veðurstöð Tímabil Fylgni maí-sep Fylgni jún-ágú 

Stykkish./Hæll 1931-2010 0,93 0,84 
Stykkish./Hæll 1966-2010 0,95 0,91 
Stykkish./Hverav. 1966-2010 0,95 0,92 
Hverav./Hæll 1966-2010 0,96 0,92 

 
Athyglisvert er einnig að eftir 1995 hækkar sumarmeðalhiti á Hveravöllum hlutfallslega 
meira miðað við hinar stöðvarnar.  Sumarhitinn á Hveravöllum frá 1996-2010 hækkar að 
meðaltali um 1,4°C miðað við tímabilið 1966-1995 en um 1°C á Hæli og í Stykkishólmi 
fyrir sömu tímabil.   

10.2 Niðurstöður úrkomumælinga   

Meðaltal heildarúrkomu í Stykkishólmi frá upphafi mælinga árið 1950 til 2010 var 582,4 
mm í september-maí og 485,0 mm í október-apríl.  Vetrarúrkoma milli tímabilanna 
október-apríl og september-maí fylgist afar vel að á öllum veðurstöðvunum þremur (mynd 
10-12).  Fylgnin milli tímabilanna er mjög sterk eða 0,96 í Stykkishólmi, 0,91 á Hæli og 
fullkomin jákvæð fylgni upp á 1,0 á Hveravöllum.   
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Mynd 10: Vetrarúrkoma í Stykkishólmi (september-maí) og (október-apríl) frá 1950-2010.  
Fylgni milli vetrarlengdanna er mjög sterk (0,96).  Grafið sýnir einnig 5 ára hlaupandi 
meðaltal.   
Heimild: Veðurstofa Íslands, 2011.   
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Mynd 11: Vetrarúrkoma á Hveravöllum (september-maí) og (október-apríl) frá 1966-2010.  
Fylgni milli vetrarlengdanna er fullkomin (1,00).  Grafið sýnir einnig 5 ára hlaupandi 
meðaltal.   
Heimild: Veðurstofa Íslands, 2011.   
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Mynd 12:  Vetrarúrkoma á Hæli (júní-ágúst) og (maí-september) frá 1950-2010.  Fylgni 
milli vetrarlengdanna er mjög sterk (0,91).  Grafið sýnir einnig 5 ára hlaupandi meðaltal.   
Heimild: Veðurstofa Íslands, 2011.   
 
Úrkomugögnin sýna tvo áberandi toppa í vetrarúrkomu á öllum veðurstöðvunum þremur 
(mynd 13 og 14).  Sá fyrri er á 8. áratugnum en sá seinni á 10. áratugnum.  Vetrarúrkoma á 
Hæli og í Stykkishólmi jókst allan 6. áratuginn en fór síðan minnkandi á 7. áratugnum.  
Allar stöðvarnar þrjár sýndu aukningu í vetrarúrkomu frá 1970 til 1976.  Eftir það fór hún 
minnkandi til 1981 og hélst fremur lág og nokkuð stöðug fram til 1988 þegar hún jókst á 
ný fram til 1992.  Eftir 1992 minnkaði hún hins vegar ört fram til 1999.   Úrkoman á 
Hveravöllum náði þó ekki sama toppi og á hinum stöðvunum milli 1988 til 1999.  Eftir það 
fór úrkoman þó hægt rísandi til 2010 á öllum stöðvunum.   
 Vetrarúrkoma milli veðurstöðvanna þriggja fyrir bæði tímabilin fylgist töluvert að 
eins og sést á myndum 13 og 14.  Þó úrkomumagnið sé mismikið milli stöðvanna að þá er 
sama leitni í gögnunum.  Reyndar breyttist úrkomumynstrið á Hveravöllum hlutfallslega 
mikið miðað við hinar stöðvarnar eftir 1990 (myndir 13 og 14).  Það sama á við hita á 
Hveravöllum eftir 1995 en það breyttist hlutfallslega miðað við hinar (myndir 8 og 9).  
Fylgni úrkomu milli veðurstöðva er töluvert sterk og sést í töflu 2 en þó mun minni en 
fylgni hita milli veðurstöðvanna.   
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Mynd 13:  Vetrarúrkoma í september- maí fylgist vel að milli veðurstöðvanna þriggja.  
Hveravellir skera sig þó aðeins úr þar sem úrkoma jókst ekki eins mikið þar eins og á 
hinum stöðvunum milli 1990 til 1999 en varð svo meiri en í Stykkishólmi eftir 1997.   
Heimild: Veðurstofa Íslands, 2011.   
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Mynd 14:  Vetrarúrkoma í október-apríl fylgist vel að milli veðurstöðvanna þriggja.  
Hveravellir skera sig þó aðeins úr þar sem úrkoma jókst ekki eins mikið þar eins og á 
hinum stöðvunum milli 1990 til 1999 heldur var hún mun lægri en varð svo meiri en í 
Stykkishólmi eftir 1997.   
Heimild: Veðurstofa Íslands, 2011.   
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 Tafla 2: Hér sést fylgni vetrarúrkomu milli veðurstöðvanna þriggja.   

Veðurstöð Tímabil Fylgni sep-maí Fylgni okt-apr 

Stykkish./Hæll 1950-2010 0,75 0,71 
Stykkish./Hæll 1966-2010 0,76 0,72 
Stykkish./Hverav. 1966-2010 0,74 0,72 
Hverav./Hæll 1966-2010 0,77 0,76 

 

10.3 Jökulsporðabreytingar   

Nauthagajökull og Sátujökull hafa báðir hörfað í heildina frá því að mælingar hófust við 
jökulsporða þeirra en með fáeinum framrásum þó inn á milli hjá Nauthagajökli (myndir 15 
og 16).  Þeir hafa hörfað mishratt tímabilinu.  Nautahagajökull hefur verið mældur nær 
árlega frá 1932 en Sátujökull heldur styttra eða frá 1983.   

10.3.1 Nauthagajökull   

Sporður Nauthagajökuls flökti töluvert mikið fyrstu árin eftir að mælingar hófust árið 
1932.  Hann fór t.d. úr hraðri hörfun árið 1937, í framrás á innan við 1 ári eða úr -152 m í 
+10 m, en þess má geta að það vantaði upp á nokkrar mælingar fyrsta áratuginn sem hefur 
áhrif á hegðunarmunstrið.  Þessi mæling upp á -152 m gildir því í raun fyrir 2 ár en þar sem 
ekki var mælt árið á undan er ekki hægt að segja til um hver hörfunin var í raun yfir hvort 
árið.  Eftir 1948 hopaði jökullinn jafnt og þétt fram til um 1970 en þó má nefna snögga 
framrás jökulsins árið 1957 þegar jökullinn virðist hafa ,,stokkið” fram um 86 m (mynd 
15).  Mælingamaður sporðsins, Sigurgeir Runólfsson, sagði í athugasemdum sínum að 
jökullinn hafi verið sléttur niður úr og því er ótrúlegt að gangur hafi verið í jöklinum þar 
sem það leynir sér venjulega ekki þegar jöklar ganga fram því yfirborð þeirra verður oftast 
mjög úfið og umbrotalegt.  Ekki er því víst hvort mælingin sé varhugaverð að þessu leyti, 
eða hvort jökullinn hafi í raun tekið þarna óvenjulegan kipp og gengið svo langt fram, þrátt 
fyrir að ekki sjáist greinanlegar útskýringar fyrir því í veðurfarsgögnunum (myndir 4 – 14).  
Út frá mælingunni, lítur út fyrir að þarna sé um framhlaup að ræða.  Nauthagajökull 
kvíslast í raun úr Múlajökli, sem er framhlaupsjökull og spurning er því hvort þetta gæti 
verið áhrif framhlaups í Múlajökli þremur árum áður en þeir deila sama ísasviði (Þorsteinn 
Þorsteinsson, 2009) og að einhverra hluta vegna hafi framhlaupsís frá Múlajökli flætt yfir í 
Nauthagajökul þetta sinnið.  Einnig er möguleiki að Nauthagajökull hafi einfaldlega 
hlaupið þarna fram sjálfur og eigi þetta til, af og til en hann tók einnig smá framstökk, um 
34 m, árið 1944 (mynd 15) en sú mæling gildir þó fyrir 2 ár þar sem ekki var mælt árið á 
undan.  Þar sem ekki er hægt að segja til um nein ofantalinna atriða með vissu, er þetta 
óútskýrt atriði og verður mælingin láta standa og er talin rétt.  Upp úr 1970 hægði síðan 
verulega á hörfun Nauthagajökuls og eftir það mætti segja að sporður hans hafi staðið í 
stað, með litlum framrásum og hopi, fram til um 1995 en þá hófst aftur hröð hörfun er jókst 
ennfremur eftir árið 2002.   
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Mynd 15: Hér sjást árlegar og uppsafnaðar jökulsporðshreyfingar Nauthagajökuls frá 
upphafi mælinga til 2010.  Tímabilið einkennist mest af hörfun með þó áberandi stöðugu 
tímabili milli 1970 til 1995.  Sumar mælingar gilda fyrir fleiri en 1 ár (dökku stöplarnir) 
þegar ekki voru gerðar mælingar árið eða árin á undan.   
Heimild: Oddur Sigurðsson, persónuleg samskipti, 2011.   
 
Í heildina hefur Nauthagajökull hörfað 873 metra frá því að mælingar hófust við sporð 
hans.  Það gerir um 11,3 m á ári á mælingatímabilinu.  Hörfunin hefur þó ekki verið jöfn 
allt tímabilið, eins og áður segir.  Frá byrjun mælinga og allt fram til 1970 hopaði hann um 
576 m, sem er um 15,6 m hörfun á ári á 37 ára tímabili.  Eftir það hörfaði hann hægar og 
fór hann niður í 0,6 m á ári fram til 1997 en á því 27 ára tímabili hopaði sporðurinn aðeins 
um 17 m alls.  En eftir 1997 jókst hörfunarhraðinn hinsvegar töluvert og var um 21,5 m á 
ári með heildarhörfun upp á 280 m á aðeins 13 árum.   

10.3.2 Sátujökull   

Mælingar á sporði Sátujökuls hófust ekki fyrr en árið 1983 og eru því mun færri en hjá 
Nauthagajökli.  Jökullinn hörfaði alls 740 metra á mælingatímabilinu.  Það gerir um 26 m á 
ári.  Sátujökull er oftast talinn jafngangsjökull eins og Nautahagajökull og hentar því í 
rannsókn þessa þó að það séu vísbendingar um að hann hafi hlaupið tvisvar fram síðan 
Litlu íöld lauk (Evans o.fl., 2010).  Það er erfitt að segja til um það út frá 
jökulsporðsmælingunum í þessari rannsókn þar sem mælingar við sporð hans hófust ekki 
fyrr en árið 1983 eins og áður segir en oft líða margir áratugir á milli framhlaupa (Benn & 
Evans, 1998).   
 Hörfunarhraði Sátujökuls hefur verið nokkuð jafn frá 1984 þó hægðist aðeins á 
honum frá 1988 til 1992.  Sporðurinn gekk aldrei fram á mælingatímabilinu (mynd 16) en 
þó stóð hann í stað árið 1993.  Eftir það hefur hann hopað hratt og hörfaði til að mynda um 
93 m frá 2007 til 2008.   



39 

Jökulsporðsbreytingar Sátujökuls

-250

-200

-150

-100

-50

0

19
84

19
86

19
88

19
90

19
92

19
94

19
96

19
98

20
00

20
02

20
04

20
06

20
08

20
10

Ár

Á
rl
e
g
a
r 
b
re
y
ti
n
g
a
r 
(m

)

-800

-700

-600

-500

-400

-300

-200

-100

0

U
p
p
s
a
fn
a
ð
a
r 
b
re
y
ti
n
g
a
r 
(m

)

Árlegar

Uppsafnaðar

5 ára hlaupandi meðaltal

 
Mynd 16: Árlegar og uppsafnaðar jökulsporðsbreytingar á Sátujökli frá byrjun mælinga til 
2010.  Sumar mælingar gilda fyrir fleiri en 1 ár (dökku stöplarnir) þegar ekki voru gerðar 
mælingar árið eða árin á undan.  Þrátt fyrir skort á mælingum á tímabilinu má sjá að 
jökullinn hefur hörfað ört út tímabilið.   
Heimild: Oddur Sigurðsson, persónuleg samskipti, 2011.   

10.4 Fylgni jökulsporðabreytinga og 
veðurfarsbreytinga   

Þegar fylgni sumarmeðalhita, beggja sumartímabilanna á veðurstöðvunum þremur og 
jökulsporðsmælinga beggja jöklanna, var reiknuð kom í ljós að fylgnin er mismikil milli 
veðurstöðvanna, tímabilanna og jöklanna.   
 Út frá fylgniútreikningunum er hægt að sjá viðbragðstíma jökulsporðanna við 
sumarhita og vetrarúrkomu og við báðum árstíðalengdunum (myndir 17a og b).  Taftími 
jökulsporðanna sést þar sem mesta fylgnin er. 
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Þar sem fjöldi athuganna er mismikill milli jöklanna tveggja og milli stöðvanna, er 
styrkleiki fylgninnar mismunandi, þó að sama tala eða svipaðar tölur komi út úr 
fylgniútreikningunum.  Því var gert fylgnipróf til að athuga marktekt hennar (tafla 3) og til 
að sannprófa sambandið milli breytanna.  Niðurstöður fylgniprófsins voru svo bornar 
saman við marktektartöflu (Borradaile, 2003, tafla 7.3., bls. 162) til að sjá hvort þær væru 
marktækar.   
 
    Tafla 3: Fylgnipróf fyrir niðurstöður úr fylgniútreikningum.  Mesta fylgnin er feitletruð. 

Jökull Veðurstöð Hiti Spearman raðf.st. Fjöldi ath. Marktekt 

Nauthagajökull Hæll jún-ágú -0,40 55 Já 
Nauthagajökull Hæll maí-sep -0,57 55 Já 
Nauthagajökull Hveravellir jún-ágú -0,59 37 Já 
Nauthagajökull Hveravellir maí-sep -0,64 37 Já 
Nauthagajökull Stykkishólmur jún-ágú -0,40 55 Já 
Nauthagajökull Stykkishólmur maí-sep -0,54 55 Já 
Sátujökull Hæll jún-ágú -0,55 14 Já 
Sátujökull Hæll maí-sep -0,69 14 Já 
Sátujökull Hveravellir jún-ágú -0,72 14 Já 
Sátujökull Hveravellir maí-sep -0,75 14 Já 
Sátujökull Stykkishólmur jún-ágú -0,62 14 Já 
Sátujökull Stykkishólmur maí-sep -0,58 14 Já 

Jökull Veðurstöð Úrkoma Spearman raðf.st. Fjöldi ath. Marktekt 

Nauthagajökull Hæll sep-maí 0,11 48 Nei 
Nauthagajökull Hæll okt-apr 0,24 48 Nei 
Nauthagajökull Hveravellir sep-maí -0,10 37 Nei 

Nauthagajökull Hveravellir okt-apr -0,07 37 Nei 
Nauthagajökull Stykkishólmur sep-maí 0,03 51 Nei 
Nauthagajökull Stykkishólmur okt-apr 0,11 51 Nei 
Sátujökull Hæll sep-maí 0,19 14 Nei 
Sátujökull Hæll okt-apr 0,16 14 Nei 
Sátujökull Hveravellir sep-maí -0,33 14 Nei 
Sátujökull Hveravellir okt-apr -0,37 14 Nei 
Sátujökull Stykkishólmur sep-maí 0,22 14 Nei 
Sátujökull Stykkishólmur okt-apr 0,28 14 Nei 

 
Niðurstöður úr fylgniprófinu sýna að jökulsporðsbreytingar hafa mun sterkari marktæka 
fylgni við sumarmeðalhita heldur en vetrarúrkomu sem hefur mjög litla fylgni og enga 
marktæka fylgni.   
 Línuleg aðhvarfsgreining var notuð til þess að skoða og meta línuleg tengsl milli 
háðu og óháðu breytanna.  Í þessari rannsókn var hiti óháða breytan en 
jökulsporðsbreytingar háða breytan.  Á mynd 18 sést að hvaða leyti hiti hefur áhrif á 
jökulsporðsbreytingar.   
 Ekki voru gerðar línulegar aðhvarfsgreiningar fyrir úrkomufylgnina þar sem hún var 
ekki marktæk í neinu tilfellanna.   
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Mynd 18: Línuleg aðhvarfsgreining sumarmeðalhita og jökulsporðsbreytinga.  Jafnan lýsir 
sambandinu milli breytanna.  R2 sýnir hversu mikinn hluta jökulsporðabreytinga má 
útskýra með veðurfarsbreytingum.   
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11 Umræður   

11.1 Tengsl hita- og úrkomumælinga við 
jökulsporðamælingar   

Þegar sumarmeðalhitamælingar eru bornar saman við jökulsporðamælingar sjást greinileg 
tengsl þar á milli (mynd 19).  Til samanburðar er sumarmeðalhitinn frá veðurstöðinni í 
Stykkishólmi notaður þar sem hún hefur lengsta hitamælingatímabilið og þar sem fylgni 
sumarhita milli hennar og Hveravallastöðvarinnar er mjög sterk (tafla 1).  Á 
sumarhitalínuritinu sést að mikil hlýnun átti sér stað eftir 1920 og alveg fram til 1935.  
Þegar það er borið saman við línurit uppsafnaðra jökulsporðamælinga að Nauthagajökull 
hörfaði frá byrjun sporðsmælinganna árið 1932 (mynd 19).  Hlýnunin sem hófst eftir 1920 
virðist hafa haft mikil áhrif á hina miklu hörfun sem mældist á sporðinum í upphafi 
mælingatímabilsins en hún einkenndist af frekar miklum sveiflum fyrstu árin (mynd 15).  
Þegar hitinn lækkaði svo aftur og það kólnaði í veðri eftir 1940, hægðist á hörfunarhraða 
jökulsins.  Eftir 1965 hélst hitinn fremur stöðugur og lár, miðað við önnur tímabil 20. 
aldarinnar, og stóð sporðurinn þá að mestu í stað en þó með nokkrum framrásum inn á 
milli.  Þegar sumarhitinn hækkaði svo aftur eftir 1995 fór jökullinn að hörfa aftur og því 
hraðar eftir því sem sumarmeðalhitinn hækkaði fram til 2010.  Þegar greinileg breyting 
verður á sumarmeðalhita, eins og um 1965 og 1995, þá verður um sama leyti greinileg 
breyting á hreyfingu jökulsporðsins (mynd 19).  Sporður Nauthagajökuls virðist því 
bregðast nær tafarlaust við breytingum á sumarhita.   
 Kólnunin (dýfan fyrrnefnda) virðist hafa valdið því að sporður Nauthagajökuls fór að 
ganga fram í kringum 1970 en hún sést ekki greinilega á sumarmeðalhitanum á stöðvunum 
þremur en hinsvegar, þegar litið er á ársmeðalhitann í Stykkishólmi, þá sést að frá 1965 til 
1970 kólnar töluvert í veðri (mynd 7).  Þessi kólnun var því mest einskorðuð við 
vetrartímann.  Einnig voru þessi ár mjög þurr (myndir 13 og 14).  Bæði sumarmeðalhiti og 
ársmeðalhitinn á öllum stöðvunum sýna hlýnunina sem varð eftir 1995 (myndir 5-7) og 
útskýrir það þá hröðu hörfun sem hófst eftir þann tíma (mynd 19).   
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Samanburður sumarhitastigs (Stykkishólmur) og 
uppsafnaðra jökulsporðsbreytinga
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Mynd 19: Hér sjást áhrif sumarhitabreytinga á sporð Nauthagajökuls.  Sporðurinn virðist 
bregðast nær tafarlaust við hitabreytingum.   
Heimild: Oddur Sigurðsson (pers. samskipti) og Veðurstofa Íslands (2011).   
 
 Samanburður milli sumarhita og jökulsporðsbreytinga á Sátujökli er ekki eins augljós 
sökum færri mælinga (mynd 19).  Stykkishólmsveðurstöðin var einnig notuð í þeim 
samanburði.  Á mynd 19 sést að með hækkandi hita hörfar jökulinn en þegar hitinn hélst 
aðeins stöðugri, eins og milli1990 til1995, þá hægðist aðeins á hörfuninni.  Eftir 2000 jókst 
hún hinsvegar til muna eins og hjá Nauthagajökli.  Það væri ákjósanlegra að hafa lengra 
mælingatímabil hjá Sátujökli svo að hægt væri að sjá betur viðbragð og hegðun jökulsins 
við veðurfarsbreytingum yfir lengri tíma þó vissulega megi draga vissar ályktanir út frá 
þeim fáu sem til eru.   
 Álykta má út frá mynd 19, að það eru einhver tengsl milli sumarhita og 
jökulsporðsbreytinga og að hiti virðist hafa áhrif á hegðun sporðanna.  Þegar úrkoma er 
borin saman við jökulsporðsbreytingarnar eru ekki eins augljós tengsl (mynd 20).  
Vetrarúrkoman sýnir engar langvarandi breytingar og þegar hún eykst eða minnkar sjást 
engin greinanleg áhrif á stöðu jökulsporðanna.  Þrátt fyrir að úrkoman hefði aukist eftir 
2000 eru báðir sporðarnir í mikilli hörfun.   
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Samanburður vetrarúrkomu (Stykkishólmur) og 
uppsafnaðra jökulsporðsbreytinga
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Mynd 20: Þegar úrkoma er borin saman við jökulsporðsbreytingar fyrir sama tímabil, 
sjást engin afgerandi áhrif á sporðana.   
Heimild: Oddur Sigurðsson (pers. samskipti) og Veðurstofa Íslands (2011).   
 
Það er ólíklegt að vaxandi vetrarúrkoman eftir 2000 hafi eitthvað dregið úr 
hörfunarhraðanum.  Sama á við um skeið aukinnar vetrarúrkomu milli 1955 til 1965 þar 
sem stóru topparnir um 1975, og upp úr 1990, virðast ekki hafa haft nein áhrif á hörfun eða 
framrás sporðanna á þeim tímabilum.  Þær framrásir, sem áttu sér stað milli 1970 og 1993, 
virðast ekki tengjast breytingum í úrkomunni.  Það er í samræmi við rannsókn Bradwell 
o.fl. (2006) sem sögðu að framrásir jökla virðast vera flóknari viðbrögð við mörgum 
loftlagsþáttum frekar en einungis breytingum á úrkomu.  Þeir sögðu ennfremur að jöklar 
fara fyrst að ganga fram ef hiti helst undir meðalhita í nokkur ár sem þá stöðvi 
hörfunarferlið.   
 Það er því greinilegt, út frá þessum mælingum, að hiti hefur meiri áhrif á stöðu 
jökulsporðanna en úrkoma.  Það er í samræmi við aðrar rannsóknir (Tómas Jóhannesson, 
1986; Thompson, 1988; Oddur Sigurðsson og Trausti Jónsson, 1995; Dowdeswell o.fl., 
1997; Lowell o.fl., 1999; Bradwell, 2004; Bradwell o.fl., 2006; Winkler o.fl., 2009) um að 
hiti, og þá sérstaklega sumarhiti, hafi yfirgnæfandi áhrif á jökulsporðshreyfingar miðað við 
úrkomubreytingar.  Víxlfylgniútreikningarnir sannreyna þessi tengsl enn frekar.   

11. 2 Fylgni sumarhita og jökulsporðabreytinga   

Fylgni milli sumarmeðalhita og sporðsbreytinga Nauthagajökuls er mismikil eftir 
veðurstöðvum (mynd 17a).  Fylgnin við Hæl er ekki sterk, aðeins meiri við Stykkishólm en 
mest við Hveravelli og er þar frekar sterk.  Fylgnipróf Spearmans gefur hæstu marktæku 
fylgnina við Hveravelli og línuleg aðhvarfsgreining sýnir þar einnig hæsta 
skýringahlutfallið (r2 gildið).  Taftími jökulsins miðað við Hveravelli er 0 ár en -1 ár miðað 
við Stykkishólm og Hæl, fyrir utan maí-september á Hæli, þar er hann 0 ár.  Það skipti því 
ekki máli fyrir niðurstöðurnar hvort veðurstöðin á Hæli var notuð eða í Stykkishólmi.  
Víxlfylgniniðurstöðurnar voru mjög svipaðar milli þeirra (mynd 17a), bæði hvað varðar 
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mestu fylgni, taftíma og lögun fylgninnar út tímabilið.  Veðurstöðin á Hveravöllum hafði 
bæði mestu fylgnina og jöfnustu fylgnina út tímabilið.  Hún virðist því henta best við 
fylgniútreikninga sumarhita og jökulsporðsbreytinga Nauthagajökuls.  Út frá því má því 
einnig álykta að veðurstöðin sem er næst sporðinum henti best í þessu tilfelli.   
 Fylgni milli sumarmeðalhita og sporðsbreytinga Sátujökuls er einnig mismikil milli 
veðurstöðva (mynd 17a).  Sátujökull sýnir aðeins fylgni við 0 ára töf á öllum stöðvunum.  
Fylgni áranna á eftir er mun minni.  Fylgnin er mest við Stykkishólm en aðeins minni við 
Hveravelli og Hæl.  Fylgnipróf Spearmans gefur hæstu marktæku fylgnina við Hveravelli 
en línuleg aðhvarfsgreining sýnir þar lægsta r2 gildið.  Það hæsta er við Stykkishólm.  Það 
bendir til að veðurstöðin sem er næst sporðinum henti ekki best í þessu tilviki en einnig 
geta önnur atriði komið þar að, eins og þau sem hér verða rædd.  Þegar fylgni milli hita og 
jöklabreytinganna er borin saman við hverja veðurstöð, sést að Nautahagajökull hefur mun 
lengri og eðlilegri ,,hala” eftir því sem töfin verður meiri.  Sátujökull fer hinsvegar að sýna 
jákvæða fylgni eftir 5 ára töf á öllum veðurstöðvunum sem er öfugt við það sem mætti 
ætla, þ.e. fylgni hita og jökla á ekki að vera jákvæð.  Þegar hiti hækkar þá bráðnar meiri 
jökulís og öfugt.  Þessi óeðlilega fylgni jökulsins gæti verið vegna fárra mælinga á 
jökulsporðinum en einnig er möguleiki að það sé vegna eðlis jökulsins.  Eins og áður segir, 
hefur verið vafamál hvort jökullinn sé framhlaupsjökull eða jafngangsjökull og ef hann er 
framhlaupsjökull þá gæti það verið útskýring þessarar ,,óeðlilegu” fylgni jökulsins við 
sumarmeðalhita eftir 5 ára töf og mikillar fylgni við úrkomu á Hveravallastöðinni við 0 ára 
töf.  Einnig gæti það verið ástæðan hvers vegna fylgnin er meiri við Stykkishólm heldur en 
Hveravelli þar sem framhlaupsjöklar eru ekki eins tengdir veðurfarsbreytingum og þetta 
gæti þá verið tilviljun ein.  Hveravellir eru hvað næst sporði hans og að sama skapi er 
fylgnin þar mest hjá Nauthagajökli, en þó aftur á móti, er veðurstöðin, sem er næst jöklum, 
ekki alltaf best til þess fallin að varpa ljósi á hegðun þeirra (Winkler o.fl., 2009).  
Ómögulegt er í raun að segja til um hver ástæðan fyrir þessari hegðun hjá Sátujökli sé og 
þá sérstaklega áður en eðli jökulsins er komið almennilega á hreint og verður það því látið 
kyrrt liggja í bili.   
 Taftími beggja jöklanna við sumarmeðalhitabreytingum út frá niðurstöðum 
víxlfylgniútreikninganna, er þó í öllum tilvikunum 0-1 ár sem samræmist vel niðurstöðum 
Winkler o.fl. (2009) á jöklum úr Jostedalsbreen jökulhettunni og niðurstöðum Bradwell 
(2004) sem taldi að breytilegur sumarhiti milli ára geti haft áhrif á stöðu jökulsporða frá ári 
til árs og að þeir séu næmir fyrir hinum minnstu hitabreytingum.     

11.3 Fylgni úrkomu og jökulsporðabreytinga   

Víxlfylgniútreikningarnir sýna enga marktæka fylgni milli jökulsporðahreyfinga jöklanna 
og vetrarúrkomu á Hæli eða Stykkishólmi.  Hveravallastöðin sýnir hinsvegar fylgni við 
báða jökulsporðanna(mynd 17b).  Fyrir sporð Nautahagajökuls er engin fylgni við úrkomu 
í október-apríl en afar lítil fylgni í september-maí við 4 ára töf.  Það er í samræmi við 
rannsókn Bradwell o.fl. (2006) sem töldu að vetrarúrkoma hafi áhrif á flökt jökulsporða á 
innan við áratug.  Hinsvegar er frekar sterk fylgni við sporð Sátujökuls fyrir bæði 
vetrartímabilin við 0 ára töf.  Marktektarpróf Spearmans sýnir hinsvegar enga marktæka 
fylgni við úrkomu (tafla 3) og er hún þar með ekki talin gild.  Samkvæmt 
fylgniniðurstöðunum hefur úrkoma því engin tölfræðilega mælanleg áhrif á breytingar á 
stöðu jökulsporðanna tveggja frá ári til árs.  Ekki skipti því máli fyrir niðurstöðurnar hvaða 
veðurstöð var notuð.  Allar víxlfylgniniðurstöðurnar sýndu ,,óeðlilega” lögun 
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úrkomufylgninnar hjá öllum veðurstöðvunum, þ.e. hún sveiflast milli jákvæðrar fylgni og 
neikvæðrar fylgni og taftími jökulsporðanna er einnig mjög misjafn milli ára (mynd 17b).   
 Það er þó athyglisvert að Sátujökull skuli sýna svona sterka víxlfylgni við úrkomu á 
Hveravöllum (mynd 17b) sérstaklega þar sem fylgni vetrarúrkomu milli stöðva er nokkuð 
sterk (tafla 2) og aukning og minnkun fylgjast vel að, frá upphafi mælinga, á þessum 
þremur veðurstöðvum (myndir 13 og 14).  Samkvæmt því ætti fylgnin að vera svipuð og 
hjá hinum stöðvunum.  En þar sem Sátujökull er hvað næst Hveravallaveðurstöðinni og 
fylgnin þar á milli er mun sterkari en við hinar veðurstöðvarnar er vert að veita því örlitla 
athygli.  Það er þó erfitt að útskýra þessa fylgni út frá gögnunum og ástæðan fyrir henni 
gæti einna helst verið tilviljun þar sem samanburðartímabilið er heldur stutt.  En þó er aftur 
spurning hvort þetta gæti tengst eitthvað hinu mögulega framhlaupseðli jökulsins eins og 
áður var nefnt.  En það er ógerlegt að segja til um að sinni.  Þó mætti einnig velta fyrir sér 
hvort þessi fylgni tengist eitthvað snjóþekju á jöklinum, þ.e. að hún einangri hann að 
einhverju leyti og auki þar með endurkast sólargeisla og aftri þannig leysingunni að 
einhverju magni en Lowell o.fl. (1999) vilja meina að það sé leysingarhraðinn sem hefur 
hvað mest áhrif á hörfun og framrás jökulsporða og þess vegna hafi sumarhitinn meiri áhrif 
en vetrarúrkoma á stöðu jökulsporða.  En þar sem engin fylgni er á milli hinna áranna á 
eftir, og þar sem þau ár hafa einnig töluvert lægri fylgni en mesta fylgnin, er mjög 
sennilegt að þessi fylgni sem sést við 0 ára töfina sé einungis tilviljun og stafi af skorti á 
jökulsporðsmælingum á Sátujökli.   

11. 4 Fylgni árstíðarlengda og 
jökulsporðabreytinga   

Fylgni milli tímabila sumars (júní-ágúst og maí-september) hjá hverri veðurstöð var mjög 
mikil (myndir 4-6).  Ekki skipti máli hvort tímabilið var notað við fylgniútreikninga á 
sumarmeðalhita og jökulsporðsbreytingum Nauthagajökuls.  Til dæmis var mismunur á 
mestu fylgni milli tímabila sumars aðeins 0,04 fyrir Hveravelli og Hæl og 0,06 fyrir 
Stykkishólm (mynd 17a).  Tímabilin sýndu einnig bæði ávalt sömu niðurstöðu úr 
marktektarprófinu, þ.e. annað hvort marktæk eða ekki (tafla 3).  Fylgni milli tímabila 
sumarmeðalhita og jökulsporðsbreytinga Sátujökuls var hinsvegar aðeins meiri en hjá 
Nauthagajökli.  Mismunur á mestu fylgni milli tímabila var 0,11 fyrir Hveravellir, 0,17 
fyrir Hæl og 0,14 fyrir Stykkishólm (mynd 17a).  Tímabilin sýndu þó líka ávalt sömu 
niðurstöðu úr marktektarprófinu (tafla 3) eins og fylgnin fyrir Nauthagajökul.  Ekki skipti 
því heldur máli hvort tímabilið var notað fyrir fylgni milli sumarmeðalhita og 
jökulsporðsbreytinga Sátujökuls.   
 Áhugavert var þó að tímabilið maí-september sýndi hærra skýringarhlutfall 
(ákvörðunarstuðullinn r2) í línulegu aðhvarfsgreiningunni í öllum tilvikum.  Það samræmist 
því ekki rannsókn Winkler o.fl. (2009) um að sumarhiti um miðsumar til síðsumars, þ.e. 
júlí, ágúst, september hafi mestu áhrifin á hreyfingar jökla.   
 Fylgni milli tímabila úrkomu (september-maí og október-apríl) var afar sterk hjá 
veðurstöðvunum þremur og reyndar fullkomin fylgni á Hveravöllum (myndir 10-12).  
Mismunur á mestu fylgni úrkomu milli tímabila hjá Nauthagajökli var 0,02 á Hveravöllum, 
0,03 á Hæli og 0,10 í Stykkishólmi.  Hjá Sátujökli var hann 0,07 á Hveravöllum, 0,10 í 
Stykkishólmi og 0,11 á Hæli.  Ekki skiptir því máli hvort tímabilið er notað við 
fylgniútreikninga á vetrarúrkomu og jökulsporðabreytinga Nauthagajökuls og Sátujökuls.  
Tímabilin voru ekki alltaf með sömu niðurstöðu úr marktekt víxlfylgninnar, þ.e. bláa 
brotalínan sem táknar 95% öryggisbil (mynd 17b) en ávalt með sömu marktekt úr 
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marktektarprófinu í töflu 3 sem eins og áður segir sýndi að úrkomufylgnin var aldrei 
marktæk.    

11.5 Fylgni milli veðurstöðva   

Þegar sumarmeðalhiti milli veðurstöðvanna þriggja er skoðaður (myndir 8 og 9) sést að 
sveiflur í hitanum fylgjast vel að en að meðalhiti á hverri stöð er misjafn.  Hiti á 
Hveravöllum er mun lægri en á hinum stöðvunum eins og við var að búast vegna þess að 
hún er á hálendinu og fjarri áhrifum sjávar.  Fylgni milli hita stöðvanna er í öllum tilvikum 
afar sterk (tafla 1).  Það er þó athyglisvert að sumarhiti á Hveravöllum hækkaði 
hlutfallslega meira en á hinum stöðvunum eftir 1995 (myndir 8 og 9) eða um 0,4°C meira 
en á hinum stöðvunum miðað við tímabilið frá 1966 til 1995.  Það gæti verið vísbending 
um að hlýnun á hálendi Íslands sé hraðari en á láglendinu.  Þó varhugavert sé í raun að 
áætla það yfir allt hálendið út frá einni veðurstöð.  En það gæti þá að minnsta kosti verið 
raunin á og við Hveravallasvæðið.  Reyndar breytist úrkomumynstrið á Hveravöllum 
einnig hlutfallslega mikið miðað við hinar stöðvarnar eftir 1990 (myndir 13 og 14).  
Úrkoman náði ekki viðlíka hágildi og á hinum stöðvunum ásamt því að hún varð meiri en í 
Stykkishólmi eftir 2000.  Fylgni milli úrkomu stöðvanna er frekar sterk (tafla 2) og er 
aðeins minni en hitafylgnin.   
 Þar sem bæði hiti og úrkoma breyttust hlutfallslega meira á Hveravöllum, á síðasta 
áratug 20. aldar miðað við árin þar á undan, heldur en á hinum stöðvunum, er því spurning 
hvort veðurfar á hálendinu sé að breytast hlutfallslega meira, en veðurfar á láglendinu.  Ef 
það er tilfellið mun það þá eflaust hafa mikil áhrif á hálendisjöklana.  Frekari rannsóknir á 
staðbundnum breytileika hlýnunar mundu ef til vill leiða slíkt í ljós.   

11.6 Áhrifaþættir á niðurstöðurnar   

Eitt af því sem gæti hafa haft áhrif á fylgniniðurstöðurnar er hlutfallslega breytingin á 
úrkomu og hita á Hveravöllum eftir 1990.  Þar sem veðurfar breyttist þar meira en á hinum 
stöðvunum eftir 1990 getur það einnig hafa haft áhrif á sambærni milli stöðvanna.  Taftími 
jökulsporða getur breyst með tíma af ýmsum ástæðum (Winkler o.fl., 2009) en ekki var 
gert ráð fyrir því að hann hafi breyst á rannsóknartímabilinu í fylgniútreikningunum.  Ef 
það var raunin hjá Nauthagajökli og Sátujökli þá hefur það eflaust haft einhver áhrif á 
niðurstöðurnar.   
 Mismunurinn sem var á fylgni jöklanna, í sumum tilfellunum, við 
veðurfarsbreytingunum gæti verið tilkominn vegna þess að sporðar þeirra enda í 
mismunandi hæð yfir sjávarmáli.  Munurinn er um 230 m.  Winkler o.fl. (2009) töldu 
mismunandi hegðun tveggja jökla úr sömu jökulhettunni, vera vegna 450 m 
hæðarmismunar á sporðum þeirra þar sem áhrif lofthita og leysingarhraða væru því 
mismikil milli sporðanna.  Einnig sögðu þeir að lögun sporðanna hefði einnig áhrif en 
sporðar Nauthagajökuls og Sátujökuls eru mjög mismunandi í lögun (kort 1 og 2).  Það 
gæti því haft áhrif á samanburð jöklanna þó að þeir hafi sýnt mjög svipaðar niðurstöður í 
flestum fylgniútreikningunum fyrir utan vetrarúrkomuna.  En einnig gæti 
framhlaupskenningin komið þar við sögu eins og áður hefur verið rætt.  Framhlaupsjöklar 
bregðast öðruvísi við veðurfarsbreytingum en jafngangsjöklar.  Notkun Sátujökuls í 
rannsókn sem þessa er því varhugaverð á meðan óljóst er um gerð hans.   
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Eins og áður segir að þá er flókið samband milli veðurfarsbreytinga og 
jökulsporðabreytinga og margir þættir sem hafa þar áhrif.  Það væri því áhugavert að taka 
afkomumælingar einnig með í rannsókn sem þessa þar sem þær stjórna venjulega 
breytingum á sporðinum og veðurfarsmælingar eru vísbending um hvernig afkoma 
jökulsins breytist.  Það gæti ef til vill varpað meira ljósi á fylgnina milli veðurfarsbreytinga 
og jökulsporðabreytinga.   
 Aðferðin sem var notuð við fylgniútreikningana má auðveldlega yfirfæra á aðra jökla 
til að fá meiri yfirsýn yfir samband sumarhita, vetrarúrkomu og jökulsporðabreytinga.  Það 
væri sérstaklega áhugavert að yfirfæra hana á fleiri jökla þar sem eðli Sátujökuls er ekki 
alveg á hreinu en ekki er ráðlegt að bera saman tengsl tveggja mismunandi jökla við 
loftlagsbreytingum sökum mismunandi viðbragða þeirra og einnig er betra að nota fleiri en 
einn jökul til að varpa sem skýrasta ljósi á þau tengsl.   
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12 Lokaorð   
Á heildina litið sýndu víxlfylgniniðurstöðurnar að það er fylgni milli veðurfarsbreytinga og 
jökulsporðabreytinga Nauthagajökuls og Sátujökuls og ekki skiptir máli hvaða lengd 
sumars eða vetrar er notuð, enda mjög mikil til fullkomin fylgni milli árstíðarlengdanna hjá 
veðurstöðvunum en tveggja mánaða munur var á milli hvorrar árstíðarlengdar.   
 Sumarhiti hefur afgerandi meiri áhrif en vetrarúrkoma á hreyfingar jökulsporðanna 
en niðurstöður úr útreikningum á víxlfylgni milli vetrarúrkomu og 
jökulsporðshreyfinganna voru ekki marktæk skv. marktektarprófi Spearman, sama hvaða 
veðurstöð eða lengd vetrar var notuð.  Vetrarúrkoman er því talin hafa lítil sem engin 
tölfræðilega mælanleg áhrif á stöðu jökulsporðanna á rannsóknartímabilinu.   
 Fylgnin milli sumarhita og jökulsporðabreytinga jöklanna var marktæk með 95% 
öryggisbil og niðurstöður úr marktektarprófi Spearman sýndu einnig að fylgnin var 
marktæk en línuleg aðhvarfsgreining sýndi að áhrif hita á jökulsporðabreytingar voru ekki 
sérlega mikil.  Ástæðan fyrir því gæti verið hið flókna ferli sem er milli veðurfarsbreytinga 
og hreyfinga jökulsporða.  Það er mögulegt að afkomumælingar gætu bætt einhverju þar 
um og fróðlegt væri að sjá hvort fylgni milli veðurfarsbreytinga og jökulsporðabreytinga 
yrði meiri ef þær yrðu teknar með.   
 Taftími jökulsporðanna var í flestum tilvikum 0 ár en einnig sýndu 
víxlfylgniniðurstöðurnar taftíma upp á 1 ár.  Jökulsporðarnir bregðast því nær tafarlaust við 
sumarhitabreytingum þrátt fyrir mismunandi lögun og stærð sporðanna.   
 Það sem helst gæti hafa haft áhrif á niðurstöður þessarar rannsóknar er sú reynd að 
enn er vafaatriði hvort Sátujökull sé framhlaupsjökull eða ekki en þeir sýna ekki eins skýr 
viðbrögð við veðurfarsbreytingum og jafngangsjöklar og er því möguleiki að það hafi haft 
áhrif á allan samanburð og fylgniútreikninga hjá Sátujökli.   
 Jökulsporðar bregðast hratt við breytingum á veðurfari.  Rannsóknir á tengslum 
jökulsporðabreytinga og veðurfarsbreytinga gefa því nokkuð skýra og skjóta mynd af þeim 
veðurfarsbreytingum sem eiga sér stað á hverjum tíma og þeim áhrifum sem þær hafa á 
jökla og rennslisbreytingar jökuláa og þar af leiðandi á m.a. vatnsorkuvirkjanir og 
jöklatengda ferðamennsku, sem er eins og áður segir mikilvægir þættir í efnahag landsins.  
Það er því mikilvægt að halda áfram að afla fleiri gagna og upplýsinga til rannsókna á 
áhrifum veðurfarsbreytinga á jökulsporða, og þróa þannig ennfremur þekkingu á þeim 
efnum.   
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Viðauki   
#R: A language and environment for statistical computing 
#R version 2.13.0 (2011-04-13) 
 
#Cross-correlation of terminal positions and summertime air temperature 
 
#R --vanilla < glacier_temp.R 
setwd("/frida_msc/data") 
options("digits.secs"=3) #Maximum number of digits to print 
 
#File-names and figure titles: 
 
#aa <- "nau_temp_hver_short"; figname <- "Nauthagajökull - Hveravellir\n(jún - ágú)" #1 
#aa <- "nau_temp_hver_long"; figname <- "Nauthagajökull - Hveravellir\n(maí - sep)" #2 
#aa <- "sat_temp_hver_short"; figname <- "Sátujökull - Hveravellir\n(jún - ágú)" #3 
#aa <- "sat_temp_hver_long"; figname <- "Sátujökull - Hveravellir\n(maí - sep)" #4 
#aa <- "nau_temp_styk_short"; figname <- "Nauthagajökull - Stykkishólmur\n(jún - ágú)" #5 
#aa <- "nau_temp_styk_long"; figname <- "Nauthagajökull - Stykkishólmur\n(maí - sep)" #6 
#aa <- "sat_temp_styk_short"; figname <- "Sátujökull - Stykkishólmur\n(jún - ágú)" #7 
#aa <- "sat_temp_styk_long"; figname <- "Sátujökull - Stykkishólmur\n(maí - sep)" #8 
#aa <- "nau_temp_haell_short"; figname <- "Nauthagajökull - Hæll\n(jún - ágú)" #9 
#aa <- "nau_temp_haell_long"; figname <- "Nauthagajökull - Hæll\n(maí - sep)" #10 
#aa <- "sat_temp_haell_short"; figname <- "Sátujökull - Hæll\n(jún - ágú)" #11 
aa <- "sat_temp_haell_long"; figname <- "Sátujökull - Hæll\n(maí - sep)" #12 
 
#bb <- read.table("nauthagajokull.csv",header=T,sep=",",na.strings="",fill=T,colClasses="numeric") 
bb <- read.table("satujokull.csv",header=T,sep=",",na.strings="",fill=T,colClasses="numeric") 
 
#Create 'POSIX' dates 
bb[,1] <- as.POSIXct(strptime(paste(bb[,1],01,01),format="%Y %m %d")) 
 
#Hveravellir 
#cc <- read.table("http://www.vedur.is/Medaltalstoflur-txt/Stod_892_Hveravellir.ManMedal.txt",header=F,sep="\t",as.is=T,skip=2) 
 
#Stykkisholmur 
#cc <- read.table("http://www.vedur.is/Medaltalstoflur-txt/Stod_178_Stykkisholmur.ManMedal.txt",header=F,sep="\t",as.is=T,skip=2) 
 
#Hæll 
cc <- read.table("http://www.vedur.is/Medaltalstoflur-txt/Stod_907_Hall.ManMedal.txt",,header=F,sep="\t",as.is=T,skip=2) 
 
cc <- data.frame(cc[,c(2:4)]) 
cc <- subset(cc,cc[,1]>=1949 & cc[,1]<=2010) #Sub-set complete years 
#cc <- subset(cc,cc[,2]>=6 & cc[,2]<=8) #Sub-set between June and August (Short summer) 
cc <- subset(cc,cc[,2]>=5 & cc[,2]<=9) #Sub-set between May and September (Long summer) 
cc[,1] <- as.POSIXct(strptime(paste(cc[,1],cc[,2],01),format="%Y %m %d")) 
cc <- aggregate(as.numeric(cc[,3]),list(cut.POSIXt(cc[,1],"1 year")),mean) 
cc[,1] <- as.POSIXct(cc[,1]) 
cc[,2] <- round(cc[,2],2) 
names(cc) <- c("YEAR","TEMP") 
 
#Hveravellir edits 
################## 
 
#cc <- cc[-c(1,40),] #Remove incomplete averages from Hveravellir series (1965 and 2004) 
 
#Short summer (June - August) 
#cc1 <- data.frame(YEAR=seq(as.POSIXct("2004 1 1",format="%Y %m 
%d"),by="year",length.out=7),TEMP=c(8.4,7.1,7.4,7.8,8.0,7.5,8.6)) 
 
#Long summer (May - September) 
 
#cc1 <- data.frame(YEAR=seq(as.POSIXct("2004 1 1",format="%Y %m 
%d"),by="year",length.out=7),TEMP=c(6.5,4.5,5.8,5.5,6.5,5.7,7.1)) 
#cc <- rbind(cc,cc1) #Combine annual values by rows 
#row.names(cc) <- NULL #Remove row names 
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################## 
#Stykkisholmur edits 
#################### 
 
#Short summer (June - August) 
 
#cc1 <- data.frame(YEAR=seq(as.POSIXct("1930 1 1",format="%Y %m %d"),by="year",length.out=19), 
#TEMP=c(9.4,9.7,10.4,10.9,10.3,9.5,10.6,9.9,9.0,11.0,9.5,10.5,9.4,8.6,10.1,10.4,9.2,10.2,9.8)) 
 
#Long summer (May - September) 
 
#cc1 <- data.frame(YEAR=seq(as.POSIXct("1930 1 1",format="%Y %m %d"),by="year",length.out=19),TEMP=c( 
#8.8,8.9,8.9,10.0,8.6,8.9,9.6,8.5,7.9,10.3,8.2,9.8,8.2,7.2,8.5,9.1,8.5,9.1,7.8)) 
 
#cc <- rbind(cc1,cc) #Combine annual values by rows 
#row.names(cc) <- NULL #Remove row names 
#################### 
#Haell edits 
############ 
 
#Short summer (June - August) 
 
#cc <- subset(cc,cc[,1]>=as.POSIXct("1958-01-01")) #Make space for new data 
#cc1 <- data.frame(YEAR=seq(as.POSIXct("1932 1 1",format="%Y %m %d"),by="year",length.out=26),TEMP=c( 
#11.1,11.5,11.6,10.2,11.4,10.3,10.4,12.1,9.7,11.1,10.9,10.1,11.1,10.9,10.4,10.4,10.4,10.0,11.0,10.9,9.8,11.4,11.0,9.7,9.6,10.7)) 
 
#Long summer (May - September) 
cc <- subset(cc,cc[,1]>=as.POSIXct("1958-01-01")) #Make space for new data 
cc1 <- data.frame(YEAR=seq(as.POSIXct("1932 1 1",format="%Y %m %d"),by="year",length.out=26),TEMP=c( 
9.3,10.2,9.4,9.6,10.0,8.9,8.8,11.1,8.4,10.5,9.2,8.2,9.0,9.7,9.4,9.3,8.2,8.3,9.2,9.8,8.3,10.1,9.0,8.3,8.7,9.0)) 
 
cc <- rbind(cc1,cc) #Combine annual values by rows 
row.names(cc) <- NULL #Remove row names 
############ 
 
#Merge both data.frames by the "YEAR" column; "all.y=T" to include all temp. data 
dd <- merge(bb,cc,by.x="YEAR",by.y="YEAR",all.y=T) 
setwd("/Users/matthew/Dropbox/frida_msc/data/temp") 
write.table(dd,file=paste(aa,".csv",sep=""),quote=F,sep=",",row.names=F) 
 
print(tail(dd)) 
 
######## Set-up device ######## 
 
pdf(file=paste("../../results/temp/",aa,".pdf",sep=""),title="Frida_Msc", 
paper="special",width=8,height=6,bg="white",family="Helvetica") 
par(mar=c(4,4,3,2)) #Plot margins (no. of lines). Base; left; top; right 
 
#Cross-correlation function; NA values excluded 
 
ee <- ccf(dd[,3],dd[,2],lag.max=NULL,type="correlation",plot=F,na.action=na.exclude) 
plot(ee,type="h",xlab=NULL,ylab=NULL,main="",ann=F,ci.col="blue",ci.type="white",lwd=1.8) 
mtext("Töf",side=1,line=2.5,cex=1.2) 
mtext("Fylgnistuðull",side=2,line=2.5,cex=1.2) 
title(figname,line=0.5,cex.main=1.2) 
ff <- substitute(sum(paste(y," athuganir")),list(y=dput(ee$n.used))) 
mtext(ff,side=3,adj=1,outer=F,line=0.5,cex=1) 
 
#Return maximum CCF value: 
 
cor <- ee$acf[,,1] 
lag <- ee$lag[,,1] 
gg <- data.frame(cor,lag) 
hh <- gg[which.min(gg$cor),] 
hh[1] <- round(hh[1],2) 
 
ii <- substitute(paste("Mesta fylgni: ",y),list(y=dput(hh[,1]))) 
mtext(ii,side=3,adj=-0.1,outer=F,line=1.5,cex=1) 
jj <- substitute(paste("  Töf: ",y,sep=""),list(y=dput(hh[,2]))) 
mtext(jj,side=3,adj=-0.1,outer=F,line=0.5,cex=1) 
 
dev.off() 
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sink(paste("../results/temp/",aa,".txt",sep="")) 
cat("File:",aa,"N =",dput(ee$n.used),"\n") 
print(hh) 
print(ee) 
cat("\n") 
sink() 
 
#R: A language and environment for statistical computing 
#R version 2.13.0 (2011-04-13) 
 
 
 
#Cross-correlation of terminal positions and winter precipitation 
 
#R --vanilla < glacier_precip.R 
 
setwd("/frida_msc/data") 
 
options("digits.secs"=3) #Maximum number of digits to print 
 
#File-names and figure titles: 
#aa <- "nau_precip_hver_short"; figname <- "Nauthagajökull - Hveravellir\n(okt - apr)" #1 
#aa <- "nau_precip_hver_long"; figname <- "Nauthagajökull - Hveravellir\n(sep - maí)" #2 
#aa <- "sat_precip_hver_short"; figname <- "Sátujökull - Hveravellir\n(okt - apr)" #3 
#aa <- "sat_precip_hver_long"; figname <- "Sátujökull - Hveravellir\n(sep - maí)" #4 
#aa <- "nau_precip_styk_short"; figname <- "Nauthagajökull - Stykkishólmur\n(okt - apr)" #5 
#aa <- "nau_precip_styk_long"; figname <- "Nauthagajökull - Stykkishólmur\n(sep - maí)" #6 
#aa <- "sat_precip_styk_short"; figname <- "Sátujökull - Stykkishólmur\n(okt - apr)" #7 
#aa <- "sat_precip_styk_long"; figname <- "Sátujökull - Stykkishólmur\n(sep - maí)" #8 
#aa <- "nau_precip_haell_short"; figname <- "Nauthagajökull - Hæll\n(okt - apr)" #9 
#aa <- "nau_precip_haell_long"; figname <- "Nauthagajökull - Hæll\n(sep - maí)" #10 
#aa <- "sat_precip_haell_short"; figname <- "Sátujökull - Hæll\n(okt - apr)" #11 
aa <- "sat_precip_haell_long"; figname <- "Sátujökull - Hæll\n(sep - maí)" #12 
 
#bb <- read.table("nauthagajokull.csv",header=T,sep=",",na.strings="",fill=T,colClasses="numeric") 
bb <- read.table("satujokull.csv",header=T,sep=",",na.strings="",fill=T,colClasses="numeric") 
 
#Create 'POSIX' dates 
 
bb[,1] <- as.POSIXct(strptime(paste(bb[,1],01,01),format="%Y %m %d")) 
 
#Hveravellir 
 
#cc <- read.table("http://www.vedur.is/Medaltalstoflur-txt/Stod_892_Hveravellir.ManMedal.txt",header=F,sep="\t",as.is=T,skip=2) 
 
#Stykkisholmur 
 
#cc <- read.table("http://www.vedur.is/Medaltalstoflur-txt/Stod_178_Stykkisholmur.ManMedal.txt",header=F,sep="\t",as.is=T,skip=2) 
 
#Haell 
 
cc <- read.table("http://www.vedur.is/Medaltalstoflur-txt/Stod_907_Hall.ManMedal.txt",header=F,sep="\t",as.is=T,skip=2) 
 
cc <- data.frame(cc[,c(2:3,12)]) #Combine selected columns 
cc <- subset(cc,cc[,1]>=1949 & cc[,1]<=2010) #Sub-set complete years 
cc[,1] <- as.POSIXct(strptime(paste(cc[,1],cc[,2],01),format="%Y %m %d")) 
colnames(cc) <- c("CAL_DATE","PRECIP") 
dd <- data.frame(CAL_DATE=seq.POSIXt(min(cc[,1]),max(cc[,1]),"1 month")) #Generate POSIX sequence 
cc <- merge(dd,cc,by.x="CAL_DATE",by.y="CAL_DATE",all=T) 
cc[,2] <- as.numeric(format(cc[,1],"%m")) 
 
colnames(cc) <- c("CAL_DATE","MONTH","PRECIP") 
 
#Hveravellir: October - April (short winter) 
#cc <- subset(cc,(cc[,2]>=1 & cc[,2]<=4) | cc[,2]>=10) 
 
#Hveravellir: September - May (long winter) 
#cc <- subset(cc,(cc[,2]>=1 & cc[,2]<=5) | cc[,2]>=9)  
 
#Stykkisholmur and Haell: October - April (short winter) 
#cc <- subset(cc,(cc[,2]>=1 & cc[,2]<=4) | cc[,2]>=10) #Sub-set between October and April  
#cc <- cc[-c(1:4),] #Omit incomplete years from beginning of data.frame 
#cc <- cc[-c((nrow(cc)-2):nrow(cc)),] #Omit incomplete years from end of data.frame 
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#Stykkisholmur and Haell: September - May (long winter) 
cc <- subset(cc,(cc[,2]>=1 & cc[,2]<=5) | cc[,2]>=9) #Sub-set between September and May 
cc <- cc[-c(1:5),] #Omit incomplete years from beginning of data.frame 
cc <- cc[-c((nrow(cc)-3):nrow(cc)),] #Omit incomplete years from end of data.frame 
 
#Short winter 
#cc[,4] <- as.data.frame(rep(seq(as.numeric(format(min(cc[,1]),"%Y"))+1,as.numeric(format(max(cc[,1]),"%Y")),by=1),each=7)) 
 
#Long winter 
cc[,4] <- as.data.frame(rep(seq(as.numeric(format(min(cc[,1]),"%Y"))+1,as.numeric(format(max(cc[,1]),"%Y")),by=1),each=9)) 
 
cc[,5] <- as.POSIXct(strptime(paste(cc[,4],cc[,2],01),format="%Y %m %d")) 
cc <- cc[,-4] 
colnames(cc) <- c("CAL_DATE","MONTH","PRECIP","PRECIP_YEAR") 
dd <- aggregate(as.numeric(cc[,3]),list(cut.POSIXt(cc[,4],"1 year")),sum) 
dd[,1] <- as.POSIXct(dd[,1]) 
dd[,2] <- round(dd[,2],2) 
names(dd) <- c("YEAR","SUMMED_PRECIP") 
 
#Hveravellir edits 
################## 
 
#Add automated precip. measurements to Hveravellir series (data from Frida) 
 
#Short winter (October - April) 
#dd1 <- data.frame(YEAR=seq(as.POSIXct("2005 1 1",format="%Y %m %d"), 
#by="year",length.out=6),SUMMED_PRECIP=c(419.8,658.8,530.9,918.2,411.8,309.9)) 
 
#Long winter (September - May) 
 
#dd1 <- data.frame(YEAR=seq(as.POSIXct("2005 1 1",format="%Y %m %d"), 
#by="year",length.out=6),SUMMED_PRECIP=c(498.8,750.7,629.8,1102.1,560.5,358.9)) 
#dd <- rbind(dd,dd1) #Combine annual values by rows 
#row.names(dd) <- NULL #Remove row names 
 
################## 
 
#Merge both data.frames by the "YEAR" column; "all.y=T" to include all precip. data 
dd <- merge(bb,dd,by.x="YEAR",by.y="YEAR",all.y=T) 
setwd("/Users/matthew/Dropbox/frida_msc/data/precip") 
write.table(dd,file=paste(aa,".csv",sep=""),quote=F,sep=",",row.names=F) 
 
print(tail(dd)) 
 
######## Set-up device ######## 
 
pdf(file=paste("../../results/precip/",aa,".pdf",sep=""),title="Frida_Msc", 
paper="special",width=8,height=6,bg="white",family="Helvetica") 
par(mar=c(4,4,3,2)) #Plot margins (no. of lines). Base; left; top; right 
 
#Cross-correlation function; NA values excluded (x = position; y = precip) 
 
ee <- ccf(dd[,2],dd[,3],lag.max=NULL,type="correlation",plot=F,na.action=na.exclude) 
plot(ee,type="h",xlab=NULL,ylab=NULL,main="",ann=F,ci.col="blue",ci.type="white",lwd=1.8) 
mtext("Töf",side=1,line=2.5,cex=1.2) 
mtext("Fylgnistuðull",side=2,line=2.5,cex=1.2) 
title(figname,line=0.5,cex.main=1.2) 
ff <- substitute(sum(paste(y," athuganir")),list(y=dput(ee$n.used))) 
mtext(ff,side=3,adj=1,outer=F,line=0.5,cex=1) 
 
#Return maximum CCF value: 
 
cor <- ee$acf[,,1] 
lag <- ee$lag[,,1] 
gg <- data.frame(cor,lag) 
hh <- gg[which.min(gg$cor),] 
hh[1] <- round(hh[1],2) 
ii <- substitute(paste("Mesta fylgni: ",y),list(y=dput(hh[,1]))) 
mtext(ii,side=3,adj=-0.1,outer=F,line=1.5,cex=1) 
jj <- substitute(paste("  Töf: ",y,sep=""),list(y=dput(hh[,2]))) 
mtext(jj,side=3,adj=-0.1,outer=F,line=0.5,cex=1) 
 
dev.off() 
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sink(paste("../../results/precip/",aa,".txt",sep="")) 
cat("File:",aa,"N =",dput(ee$n.used),"\n") 
print(hh) 
print(ee) 
cat("\n") 
sink() 
 
#R: A language and environment for statistical computing 
#R version 2.13.0 (2011-04-13) 
 
#Regression analysis 
 
#R --vanilla < regress_temp.R 
setwd("/frida_msc/data/temp") 
 
options("digits.secs"=3) #Maximum number of digits to print 
 
#File-names and figure titles: 
#aa <- "nau_temp_hver_short"; figname <- "Nauthagajökull - Hveravellir\n(jún - ágú)" #1 
#aa <- "nau_temp_hver_long"; figname <- "Nauthagajökull - Hveravellir\n(maí - sep)" #2 
#aa <- "sat_temp_hver_short"; figname <- "Sátujökull - Hveravellir\n(jún - ágú)" #3 
#aa <- "sat_temp_hver_long"; figname <- "Sátujökull - Hveravellir\n(maí - sep)" #4 
#aa <- "nau_temp_styk_short"; figname <- "Nauthagajökull - Stykkishólmur\n(jún - ágú)" #5 
#aa <- "nau_temp_styk_long"; figname <- "Nauthagajökull - Stykkishólmur\n(maí - sep)" #6 
#aa <- "sat_temp_styk_short"; figname <- "Sátujökull - Stykkishólmur\n(jún - ágú)" #7 
#aa <- "sat_temp_styk_long"; figname <- "Sátujökull - Stykkishólmur\n(maí - sep)" #8 
#aa <- "nau_temp_haell_short"; figname <- "Nauthagajökull - Hæll\n(jún - ágú)" #9 
#aa <- "nau_temp_haell_long"; figname <- "Nauthagajökull - Hæll\n(maí - sep)" #10 
#aa <- "sat_temp_haell_short"; figname <- "Sátujökull - Hæll\n(jún - ágú)" #11 
aa <- "sat_temp_haell_long"; figname <- "Sátujökull - Hæll\n(maí - sep)" #12 
 
bb <- read.table(paste(aa,".csv",sep=""),header=T,sep=",",na.strings="",fill=T,colClasses=c("factor",rep("numeric",2))) 
 
#Fit linear model 
 
cc <- lm(POSITION~TEMP,data=bb) #Labels specified for compatibility with 'newdata' in 'predict' 
############################# 
 
#Summary of fitted model and residuals 
 
(str(summary.lm(cc))) 
anova(dd <- lm(POSITION~TEMP,data=bb)) 
#opar <- par(mfrow=c(2,2),oma=c(0,0,1.1,0)) 
#plot(dd,las=1) # Analysis of residuals 
#par(opar) 
############################# 
 
#Extract R^2 value from 'bb' 
dd <- substitute(paste("R: ",dd),list(dd=round(summary(cc)$r.squared,2))) 
ee <- substitute(paste("R"^2,": ",dd),list(dd=round(summary(cc)$adj.r.squared,2))) 
ff <- substitute(sum(paste(y," athuganir")),list(y=sum(nrow(na.omit(bb))))) 
 
#Calculate confidence bands 
xv <- data.frame(TEMP=seq(0,400,1)) #Generate 'x' values 
yv <- predict(cc,newdata=xv,int="confidence",level=0.95) #Predicted intervals based on 'lm' 
 
#Formatting of Y-axis tick labels using 'pretty' function 
 
#Values are chosen so that they are 1, 2 or 5 times a power of 10 
lab1 <- pretty(range(na.omit(bb[,3]))) #Temperature 
lab2 <- seq(min(lab1),max(lab1),diff(lab1)[1]/2) 
lab3 <- pretty(range(na.omit(bb[,2]))) #Position 
lab4 <- seq(min(lab3),max(lab3),diff(lab3)[1]/2) 
 
######## Set-up device ######## 
 
pdf(file=paste("../../results/temp/regress/",aa,".pdf",sep=""),title="Frida_Msc", 
paper="special",width=8,height=6,bg="white",family="Helvetica") 
 
par(mar=c(4,4,3,1)) #Plot margins (no. of lines). Base; left; top; right 
plot.default(bb[,3],bb[,2],type="n",lwd=1.2,lty=1,las=1,xaxs="i",yaxs="i",xlim=range(lab1), 
ylim=range(lab3),ann=F,axes=F,xaxt="n",panel.first=grid(NULL,NULL,col="black",lwd=0.8,lty=3)) 
 
#Extract upper and lower CBs for convenience 
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cb.u <- yv[,"upr"] #Upper 
cb.l <- yv[,"lwr"] #Lower 
#Create a 'loop' around the 'x' values, adding values to close the loop 
x.vec <- c(xv$TEMP,tail(xv$TEMP,1),rev(xv$TEMP),xv$TEMP[1]) 
 
#Same for the 'y' values 
y.vec <- c(cb.l,tail(cb.u,1),rev(cb.u),cb.l[1]) 
polygon(x.vec,y.vec,col="grey",border=NA) #Shade enclosed area using 'polygon' 
points(bb[,3],bb[,2],pch=21,lwd=1.5,lty=1,col="black",bg="white",cex=1.5) #Overlay data points 
matlines(xv,yv,lwd=1.5,lty=c(1,2,2),type="l",col="black")  #Add fitted model and CBs to existing plot using 'matlines' 
 
par(las=1) 
axis(1,at=lab1,labels=T,tcl=-0.5) 
axis(1,at=lab2,labels=F,tcl=-0.3) 
axis(2,at=lab3,labels=T,tcl=-0.5) 
axis(2,at=lab4,labels=F,tcl=-0.3) 
axis(4,at=lab3,labels=F,tcl=-0.5) 
axis(4,at=lab4,labels=F,tcl=-0.3) 
par(las=0) 
mtext(quote(Hitastig~"("*degree~"C)"),side=1,line=2.5,cex=1.2) 
mtext("Jökulsporðsbreyting (m)",side=2,line=3,cex=1.2) 
mtext(dd,side=3,adj=0.025,line=-14,cex=1.2) 
mtext(ee,side=3,adj=0.025,line=-15.5,cex=1.2) 
mtext(ff,side=3,adj=0.025,line=-17.0,cex=1.2) 
 
cc_coef <- round(coef(cc),1) #Extract model coefficients 
mtext(bquote(y==.(cc_coef[2])*x + .(cc_coef[1])),side=3,adj=0.025,line=-18.5,cex=1.2) 
legend("bottomleft",legend=c("Minnstu kvaðrata lína","95% óvissubil"),col="black", 
lwd=1.2,lty=c(1,2),cex=1.2,bg="white",inset=0) 
box() 
title(main=figname,line=0.5,cex.main=1.2) 
dev.off() 
 
#Paired student's t-test: 
gg <- t.test(bb[,3],bb[,2],alternative="l",paired=T,conf.level=0.95,na.action="na.omit") 
hh <- round(gg$statistic,2)[[1]] 
ii <- round(gg$parameter)[[1]] 
 
sink(paste("../../results/temp/regress/",aa,".txt",sep="")) 
cat("File:",aa,"\n") 
cat("T-test:",hh,"\n") 
cat("Degrees of freedom:",ii,"\n") 
cat("\n") 
sink() 
 
setwd("/frida_msc/data") 
#aa <- Sys.glob(noquote(paste("~/Dropbox/frida_msc/data/temp/*.csv",sep=""))) #Temperature 
aa <- Sys.glob(noquote(paste("~/Dropbox/frida_msc/data/precip/*.csv",sep=""))) #Precipitation 
 
### Read data files ### 
bb <-lapply(aa,function(x){ na.omit(read.csv(x,header=T)) }) 
aa <- as.data.frame(aa) 
for (x in seq(1:nrow(aa))) 
{ 
#names(bb)[x] <- substring(aa[x,],44,62) #Temperature 
names(bb)[x] <- substring(aa[x,],46,67) #Precipitation 
} 
cc <- list() #Empty list, created outside the following loop 
for (x in names(bb)) 
{ 
cc[x] <- lapply(bb[x],function(y){ 
 
#round(cor.test(bb[x][[1]]$TEMP,bb[x][[1]]$POSITION, 
#alternative="l",method="spearm",conf.level=0.95,na.action="na.omit")[4]$estimate,2) #Temperature, negative 
round(cor.test(bb[x][[1]]$SUMMED_PRECIP,bb[x][[1]]$POSITION, 
alternative="g",method="spearm",conf.level=0.95,na.action="na.omit")[4]$estimate,2) #Precipitation, positive 
} 
) 
} 
#N.B. 'alternative' specifies the null hypothesis: 
 
#"greater" corresponds to positive association, "less" to negative association. 
 
dd <- cbind(as.data.frame(names(bb)), as.data.frame(unlist(cc)) 
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dd[,3] <- as.data.frame(sapply(bb,na.omit(nrow))) #Number of rows within each element of the list 
colnames(dd) <- c("FILE-NAME","SPEARMAN_CORR","NUM_OBS") 
rownames(dd) <- NULL 
#write.table(dd,file="temp_spearman_correl.txt",quote=F,sep="\t",row.names=F) 
write.table(dd,file="precip_spearman_correl.txt",quote=F,sep="\t",row.names=F) 
 
#Temperature data appear to be normally distributed, but the glaicer data aren't: 
#aa <- read.csv("nau_temp_haell_long.csv",header=T) 
#shapiro.test(aa[,3]) #Temperature 
#shapiro.test(aa[,2]) #Glacier length 
 
#Pearson - assumes normally distributed data: 
#bb <- cor.test(aa[,3],aa[,2],alternative="g",method="pearson",conf.level=0.95,na.action="na.omit") 
#round(bb$estimate,2) 
 
#Spearman 
#bb <- cor.test(aa[1][,3],aa[1][,2],alternative="g",method="spearm",conf.level=0.95,na.action="na.omit") 
#round(bb$estimate,2) 
 
 

 


