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Útdráttur 

Setlög í Miðfirði í Bakkaflóa eru talin mynduð í lok síðasta jökulskeiðs fyrir um 12.700 til 

9.700 árum. Á þeim tíma lágu skriðjöklar út firði og víkur en ystu annes t.d. Langanes voru 

íslaus. Þegar jökullinn hörfaði birtist nokkuð djúpur fjörður. Setlög mynduðust í Miðfirði 

af framburði jökulsins og leysingavatns. Sjávarstaða var breytileg eftir jökulmassanum sem 

lá á landinu á hverjum tíma. Niðurstaðan er sú að þarna skiptast á fín og gróf setlög og 

sýna þau að sjávarstaða hefur verið mismunandi á þeim tíma sem lögin voru að myndast. 

Út frá uppbyggingu setlaganna má sjá hvort jökullinn gekk fram eða hörfaði og einnig 

hvort svæðið var neðan sjávarborðs eða ofan. Kornastærð setlaganna vitnar um fjarlægðina 

frá jökulsporðinum þegar þau mynduðust, grófara efni sest til nær jökulsporði en það 

fínkornótta er fjær. Eins virðist jökullinn hafa gengið yfir það svæði sem rannsakað var, að 

minnsta kosti einu sinni utar í firðinum (snið 1), en tvisvar í innra sniðinu (snið 2). Í þessari 

ritgerð er reynt að rekja þá atburðarás sem leiddi til myndunar þessara setlaga. 

 

 

 

 

 

Abstract 

The Miðfjordur marine sediments settled at the end of the last glaciation 12.700 to 9.700 

years ago. The area was covered with glacier, but the outermost parts of peninsulas like 

Langnes were ice free. Deep fjords formed as the glacier retreated. The sediment in 

Miðfjörður was made by the outwash from the glacier. Sea level was changing in 

accordance with the inland retreat or advance. From the structure of the sediment this can 

be estimated and that periodically the area was submerged or dry land. Grain size in the 

sediments inform of the distance to the glacier, as finer grained sediments settle farther 

away. The terminus conclusion is, that fine and coarse sediment has settled in varying 

order because of frequently changing sea level. The sediment was overridden by the 

glacier, twice in the inner (profile 2) and once in the outer (profile 1) while they were 

beeing formed. The goal of this paper is to interpret information from these sediments on 

the formation.  
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1 Inngangur 

Setlög sem hafa myndast af völdum jökla, t.d. vegna framburðar sets með jökulám eða 

jöklinum sjálfum, geta gefið vísbendingar um hvernig framvindu jökulhops háttaði í lok 

ísaldar, þ.e. hve hratt það var og hvort það var sveiflukennt. Í Miðfirði, einum þriggja 

fjarða sem liggja inn af Bakkaflóa, finnast setlög sem talin eru frá lokum síðasta 

jökulskeiðs. Setefni í þessum lögum eru nokkuð ólík innbyrðis. Þar eru lög sem eru 

mynduð úr sandi, silti, þveginni möl, og öskulögum. Ofanáliggjandi jarðvegur er hinsvegar 

töluvert yngri. Setlög þessi hafa að mestu leyti safnast fyrir í sjávarumhverfi, en hluti þeirra 

á þurru landi. Jökulruðningur, sem finnst víða á þessu svæði, rennir stoðum undir 

myndunartíma setlaganna.  

Setlögin í Bakkafirði hafa lítið verið skoðuð fyrr en nú. Rannsóknir á fjörumörkum og 

jarðlagasnið voru þó gerðar síðustu áratugum 20. aldar. Þær leiddu í ljós að aldursmörk 

fjörumarkanna eru um 10 – 12 þúsund ár og hafa myndast í lok síðasta jökulskeiðs þegar ís 

létti af landinu og það tók að rísa (Norðdahl & Hjort, 1995). Höfundi þessarar ritgerðar 

hefur leikið forvitni á þessum ummerkjum í Bakkaflóa sem og aðrar jökulmenjar sem rekja 

má til loka síðasta jökulskeiðs. Hin ólíka gerð setlaganna í Miðfirði bendir til breytileika 

sem átti sér stað í umhverfinu á myndunartímanum.  

Til þess að komast nær hinu sanna ákvað höfundur að einblína á nokkra þætti í 

uppbyggingu þeirra og leita síðan svara við spurningum um myndunarumhverfið. Þar skal 

nefna útbreiðslu setlaganna inni í firðinum, áhrif jökuls á upphleðslutíma setsins og 

jafnframt áhrif sjávar, en reikna mátti með að breytingar á sjávarhæð hafi haft afgerandi 

áhrif á upphleðsluna. Svara var leitað í tveimur sniðum sem voru tekin í a) Háubökkum, 

sem eru fornir sjávarbakkar norðanvert í firðinum og b) við Miðfjarðará sem rennur 

gegnum setlagabunka sem hefur hlaðist upp í neðstu dalvörpum í samnefndum firði. 

Niðurstöðurnar sem eru birtar í meðfylgjandi ritgerð, eru jafnframt framlag höfundar sem 

lokaverkefni til B. Sc gráðu í jarðfræði við Jarðvísindadeild Háskóla Íslands. Ritgerðin 

skiptist í 6 kafla með inngangskaflanum. Í kafla tvö er sagt frá fyrri rannsóknum og tæpt á 

stöðu þekkingar um framvindu jökulhops á Norðausturlandi í lok síðasta jökulskeiðs 

ísaldar. Þriðji kafli snýr að staðháttum á vettvangi í Miðfirði. Fjórði kafli fjallar um 

aðferðir og þau gögn sem notuð voru í rannsókninni. Í fimmta kafla verður farið í gegnum 

niðurstöður og að lokum reynt í sjötta kafla að túlka þær. 

Vettvangsvinna í Miðfirði var unnin dagana 9-16 október 2010 og 5-10 apríl 2011. 

Úrvinnsla sýna fór fram í Háskóla Íslands í Reykjavík. Greining á þeim sýnum sem voru 

tekin úr sniði við Miðfjarðará var gerð undir handleiðslu Guðrúnar Larsen jarðfræðings hjá 

Jarðvísindastofnun Háskóla Íslands. Samtímis og ritgerðin var unnin voru skýringamyndir 

og myndir af sniðum gerðar. Leiðbeinandi og umsjón með verkþáttum hafði Dr Hreggviðar 

Norðdahl jarðfræðingur. Er það von höfundar að með ritgerðinni takist það ætlunarverk og 

samtímis auka skilning á framvindu jökulhops á Norðausturlandi í lok síðasta jökulskeiðs 

og þekkingu á jarðfræði Miðfjarðar. 

. 
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2 Jökulmenjar á Norðausturlandi 

Jarðfræðilegar rannsóknir, sem hafa verið gerðar á Norðausturlandi, staðfesta að á síðasta 

jökulskeiði var sjávarstaða önnur en nú er. Vegna jökulfargsins hneig landið niður og 

meðan svo var mynduðust strandlínur sem nú sjást í allt að 60 m hæð yfir sjávarmáli 

(Norðdahl o.fl., 2008; Norðdahl & Hjort, 1995). Sömuleiðis hafa rannsóknir sýnt að þegar 

jökull tók að hopa var ferlið ekki stöðugt heldur skrykkjótt. Köld tímabil komu og töfðu 

fyrir jökulhopinu. Liðu nokkur þúsund ár áður en að jöklar höfðu alveg leyst af landinu 

öllu (Norðdahl & Pétursson, 2005; Ingólfsson & Norðdahl, 2001). 

Á Norðausturlandi finnast strandlínur í 60 og 30 m hæð. Þær fyrrtöldu (60 m) eru eldri og 

frá þeim tíma þegar helstu annes voru orðin íslaus. Þessar strandlínur sjást ekki innar í 

fjörðunum, því þar hvíldi jökullinn yfir á sama tíma. Við áframhaldandi hop og 

landlyftingu samhliða því, mynduðust strandlínur sem nú eru í um 30 m hæð. Þær ná innar 

í fjarðarbotna og bera þannig vitni um seinni stöðu jökulsins sem þá hafði dregið sig lengra 

inn á landið (Norðdahl o.fl., 2008). Þessar strandlínur eru taldar bera við tímaskeið sem eru 

nefnd Síð-Weichsel og Nútími (Holocene). Síð-Weichsel upphófst fyrir 20 þúsund árum 

síðan, meðan jökull hvíldi yfir öllu landinu og rann sitt skeið fyrir um 10 000 árum. Þá tók 

við Nútími (Holocene) sem ríkir enn.  

Á þessum skeiðum koma fyrir tímabil sem eru nefnd Bölling (13 - 12 þúsund ár), Alleröd 

(12 – 11 þúsund ár), yngra Dryas (11 – 10 þúsund ár), Preboreal (10 - 9 þúsund ár) og 

Boreal (9 – 8 þúsund ár). Þetta tímatal er miðað við helmingunartíma kolefnis 14, svonefnd 
14

C ár. Árið 1950 er notað sem viðmiðsgildi (núllpunktur) og því gjarnan sýnt sem BP. 

(Before Present). Á mynd 1. er tímatal fram á nútíma sýnt. 

 

Mynd 1. Tímatal frá hámarki síðustu ísaldar til nútíma í þúsundum ára (Eftir Norðdahl o.fl., 2008). 

2.1 Síðasta jökulskeið 

Síðasta jökulskeið, sem ber nafnið Weichsel í N-Evrópu (110 – 110.000 ár BP), náði 

hámarki á Íslandi fyrir 18-20 þúsund árum. Þá voru jöklar mjög umfangsmiklir á 

norðurhveli og landið hulið þykkum ís. Talið er að meginjökullinn hafi náð langt út á 

landgrunnið og aðeins hæstu fjöll til stranda staðið upp úr ísbreiðunni (Norðdahl o.fl., 

2008). Eftir að hámarki jökulskeiðsins var náð tóku jöklar að hörfa nokkuð hratt. Sú 
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kenning hefur verið sett fram að ör hnattræn hækkun sjávarborðs í kjölfar bráðnunar stóru 

meginlandsjöklanna hafi leitt til þess að jaðar íslenska meginjökulsins hafi flotið upp og 

kelft hratt með þeim afleiðingum að jökulskjöldurinn hafi nánast hrunið (Norðdahl o.fl, 

2008).  

Jökulhörfun hófst fyrir um 13 – 12 600 árum að því talið er. Landgrunnið varð íslaust út af 

Vesturlandi á Bölling – tíma. Á mynd 2. sem er fengin úr Norðdahl & Pétursson (2005) eru 

tengslin skýrð á milli sjávarstöðunnar og landriss af völdum minnkandi jökulfargs. Rauða 

línan sýnir sjávarstöðu við strendur landsins á hverjum tíma. Bláa heila línan sýnir stöðu 

heimshafanna samkvæmt Tushingham & Peltier (1991) og bláa brotalínan sýnir stöðu 

heimshafanna eftir Fairbanks (1989). Sjávarstaða var há og eru hæstu fjörumörk frá þessu 

tímabili upp í 150 m hæð t.d. á Vesturlandi. Ástæðan fyrir þessari háu sjávarstöðu er sú að 

hörfun jökulsins var hraðari en svo að ris jarðskorpunnar héldi í við hnattræna hækkun 

sjávarborðs (Ingólfsson & Norðdahl, 2001).  

 

Mynd 2. Afstæðar breytingar á sjávarborði í lok ísaldar. Bláu línurnar sýna breytingu á sjávarhæð 
Atlantshafsins á sama tíma. Myndin er fengin úr Norðdahl & Pétursson (2005). 

Fyrir um 11 800 árum, á Alleröd – tíma, tók land að rísa og vegna eiginleika íslensku 

jarðskorpunnar varð landris langt umfram hnattræna hækkun sjávarborðs. Er það vegna 

þess hve jarðskorpan undir landinu er þunn og því sveigjanleg (Einarsson, 1966; 

Ingólfsson ofl., 1995). Sjór tók að falla frá landi og fjörumörk færðust neðar. Var 

sjávarborð líklegast nálægt eða neðar því sem það er í dag. Loftslag fór kólnandi á nýjan 

leik samhliða aukinni jökulkelfingu í heimshöfin (Ingólfsson & Norðdahl, 2001). Tóku 

jöklar því að ganga fram á ný undir lok Alleröd fyrir um 11 000 árum og náðu langleiðina 

út undir núverandi strönd. Þessi aukna ferging olli landsigi að nýju. Það hafði í för með sér 

að fjörumörk mynduðust á nýjum stöðum. Voru þau um 50 – 70 m yfir núverandi 

sjávarmáli, þegar hæst var. Því hámarki var náð fyrir 10.300 árum, á Yngra Dryas, eins og 

mynd 2. sýnir. Þar sést afstætt sjávarborð (eins og það er við landið á hverjum tíma) að 
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teknu tilliti til hækkunar heimshafanna, sem á þessu tímabili fer stöðugt hækkandi (bláu 

línurnar).  

Lítið er vitað um hvenær jöklar fóru að hopa á Yngra Dryas en afstætt sjávarborð lækkaði 

um 40 m í kjölfar hörfunarinnar. Jöklar tóku síðan að ganga fram á nýjan leik á Preboreal – 

tíma og náðu hámarki fyrir um 9 800 árum. Þá voru þeir nánast jafnmiklir og þegar þeir 

voru í hámarki á Yngra Dryas. Eftir að Preboreal-hámarkinu var náð fóru jöklar að hopa 

hratt og tók land að rísa á nýjan leik á miklum hraða. Sjávarborð féll hratt í kjölfarið og var 

lægst fyrir um 9 000 árum, tugum metra neðan við núverandi sjávarborð. Sem dæmi má 

nefna að sjávarborð í Faxaflóa var á þessum tíma um 40 m undir núverandi sjávarmáli 

(Norðdahl & Pétursson, 2005). 

2.2 Rannsóknir á jöklum og jökulmenjum 

Hörfun ísaldarjökulsins og sjávarstöðubreytingar á Norðausturlandi voru fyrst rannsakaðar 

af Þorvaldi Thoroddsen (1905-1906). Hann gerði jarðfræðikort af Íslandi og benti á að 

landið hefði verið þakið jökli. Þorvaldur ályktaði einnig að sjór hefði náð inn á landið og 

skráði strandlínur í mismunandi hæð og tengdi myndun þeirra við strandlínur í öðrum 

landshlutum (Þorvaldur Thoroddsen, 1905-1906).  

Trausti Einarsson (1962) rannsakaði svæði umhverfis Eyjafjörð á árunum upp úr 1940. 

Hann ályktaði að á síðasta jökulskeiði hafi hæstu fjöll staðið upp úr jökulbreiðunni. Hann 

sagði að það hefið verið skoðun margra fræðimanna, að á vissum svæðum hér á landi hafi 

landskikar staðið upp úr eða út undan jöklum síðasta jökulskeiðs. Þá segir að út við 

Kaldbak hafi náð mesti jökull sem rann norður Eyjafjörð og að ummerki sjáist, 500 m ofan 

fyrir núverandi sjávarborð. Þar fyrir ofan hafi hlíðar Kaldbaks að mestu verið jökulvana og 

hefði nokkur gróður getað þrifist þar.  

Trausti rannsakaði einnig svæðið í kringum Djúpavog. Þar fann hann víða ísrákað berg, t.d. 

voru jökulrákir í um 200 m hæð yfir sjó upp af Urðarteig, sem er miðja vegu milli 

Djúpavogs og Berufjarðarbotns. Taldi Trausti fátt benda til þess að jökull hafi náð upp á 

fjallstoppa á síðasta jökulskeiði. Varð honum tíðrætt um hversu fjöllin á Austfjörðum eru 

skörðótt og ólík því að ís hafi legið yfir þeim. Einnig kemur fram að í þessum svip landsins 

komi fram greinileg einkenni þess að jökull hafi ekki gengið yfir svæðið. Þar vísar hann til 

þess að fjallatoppar eru oddhvassir og bera ekki merki svörfunar sem einkennir landsvæði 

sem jökull fer yfir. (Trausti Einarsson, 1962) Af þessu má ætla að um miðja síðustu öld 

hafi fræðimenn talið ísaldarjökulinn mun þynnri en síðari rannsóknir virðast benda til.  

Ekki voru allir sammála, þeirra á meðal Guðmundur Kjartansson jarðfræðingur, sem taldi 

niðurstöðu Trausta sýna lágmark um stærð jöklanna. Í svargrein sagði hann: „Vöntun 

jökulminja á takmörkuðu svæði gefur að vísu í skyn en sannar ekki, að það svæði hafi 

jafnan verið jökullaust á síðasta jökulskeiði“ (Guðmundur Kjartansson,1962). 

Hreggviður Norðdahl og Christian Hjort (1995) gerðu viðamiklar rannsóknir á 

Norðausturlandi á árunum 1986 – 1993. Þeir skoðuðu strandlínur og setlög sem þeir töldu 

myndaðar á síð-Weichsel (20 – 10 000 ár BP.) og í byrjun Nútíma, t. a. m. í Þistilfirði, 

Bakkaflóa, Langanesi og Digranesi. Lýstu þeir strandlínum í 50 m hæð ofan við þorpið í 

Bakkafirði og telja að þá hafi ísjaðarinn verið stutt þar fyrir innan og náð út fyrir núverandi 

strönd innar í firðinum. Þar segir, að rannsóknir hafi leitt í ljós, að samfara skrykkjóttri 

hörfun jöklanna hafi myndast ný fjörumörk, sem nú er að finna í mismikilli hæð yfir sjó og 
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að samfelld fjörumörk megi rekja í um 30 – 35m hæð milli Finnafjarðar og Digraness við 

Bakkaflóa (Norðdahl & Hjort, 1995).  

Norðdahl og Hjort (1995) lýstu sethjöllunum í Miðfirði, að fornt mynstur farvega á 

yfirborði sethjallans sé sýnilegt niður að þáverandi fjörumörkum í um 30 m hæð. Í kjölfar 

loftslagshlýnunar hörfuðu jöklar inn fyrir núverandi strönd Norðausturlands. Jökulhörfunin 

varð ekki samfelld því á tímun skammvinnra framrása eða kyrrstöðu jökuljaðarins 

mynduðust ystu jökulgarðar og fjörumörk í um 65 m hæð. Því næst á milli 50 og 40 m 

hæðar. Niðurstöður rannsókna á vestanverðri Melrakkasléttu benda til þess að ystu hlutar 

núverandi strandsvæða við Þistilfjörð og Bakkaflóa hafi orðið íslaus fyrir um 12 000 árum 

BP eða síðar (Norðdahl & Hjort, 1995). 

Norðdahl & Pétursson (2005) fjalla meðal annars um afstæðar sjávarstöðubreytingar og ný 

viðhorf til hörfunar jökla á Weichsel-skeiðinu. Þar kemur fram að jökulgarðar frá hámarki 

síðasta jökulskeiðs finnast víða á landgrunni Íslands. Við hámark síðasta jökulskeiðs er 

talið að jökuljaðarinn hafi náð út á landgrunnið fyrir Norðausturlandi en ekki er vitað hve 

langt. Athygli vekur að á Langanesi er berg mjög frostsprungið, sem bendir til að þar hafi 

iðulega verið íslaust þó jökull væri innar á landinu. Skriðjöklar hafa þá væntanlega gengið 

út firðina sitt hvoru megin við nesið, þ.e. út Þistilfjörð og Bakkaflóa.  

Framgangur eða kyrrstaða jökulsins í Vopnafirði, 25 km suður af Bakkafirði, hefur verið 

aldursákvörðuð 9 700 ára gömul (Norðdahl & Hjort, 1978; Sæmundsson, 1994). Á þessum 

tíma var jökullinn dálítið innan við núverandi strandlínu og afstætt sjávarborð 45 m hærra 

en nú er, en þarna hefur ferging jökulsins verið meiri en í Bakkafirði. Hæstu fjörumörk á 

vestanverðri Melrakkasléttu hafa hins vegar verið aldursákvörðuð u.þ.b. 10 000 ár 

(Pétursson, 1991). Samkvæmt þessu er talið að framskrið jökulsins og myndun 30 m 

strandlínu og jökulruðnings í Þistilfirði og Bakkaflóa, hafi verið á tímabilinu fyrir 10 200 – 

9 700 árum síðan. Strandlínur í 40 – 50 m hæð hafa því líklega myndast á yngra-Dryas 

tímabili (11 000 – 10 000 BP).  

Til aldursákvörðunar hefur einnig verið nýtt súrt öskulag, nefnt Miðfjarðargjóskan, sem 

birtist í setlögunum í Miðfirði. Áhugavert er að nota aldur öskulagsins til að tengja við lög 

á öðrum svæðum. Efnagreining passar við S-Tephra-gjóskulag sem finnst neðarlega í 

sniðum nálægt Kröflu, sem liggur um 80 km suðvestur af Miðfirði. Staðsetning 

öskulagsins í setlagastaflanum sýnir að það hefur myndast seinna en 30 m strandlínan.  

( Norðdahl & Hjort, 1995).  
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3 Vettvangssvæði í Miðfirði 

Miðfjörður er einn þriggja stuttra fjarða sem ganga til suðvesturs og suðurs inn í botn 

Bakkaflóa. Finnafjörður er næstur Langanesi, þá Miðfjörður eins og nafnið gefur til kynna 

og austastur er Bakkafjörður. Mynd 3. er úr Norðdahl & Péturson (2005). Myndin sýnir 

vettvangssvæði. Af henni má jafnframt lesa atburðarás sem greint var frá að ofan. 

Jökulmenjar hafa varðveist frá þessum tíma á svæðinu frá Melrakkasléttu suður í 

Vopnafjörð.  

Á myndinni birtast skýringartákn fyrir jökulrákað berg sem hefur fundist víðs vegar á 

þessu svæði. Sjá má á skriðstefnu jökulsins, hvernig hann hefur skriðið út firði og flóa og 

mótað landið og landgrunnið með því að sverfa niður bergið þar sem hann fór yfir. Í 

Miðfirði er skriðstefna bein út fjörðinn og ljóst að þar hefur jökullinn grafið sig niður og 

ýtt á undan sér jökulurð sem borist hefur út í Bakkaflóa. Eins hefur jökullinn skilið eftir sig 

jökulgarða þegar hann hopaði inn á landið í lok síðasta jökulskeiðs. Mismunandi 

skriðstefnur sýna vatnaskil, þar sem jökullinn hefur skriðið undan halla í sitt hvora áttina. 

Þessar mismunandi skriðstefnur má t.d. sjá á Melrakkasléttu og Langanesi. 

 

Mynd 3. Strandlínur og jökulgarðar frá Yngra Dryas og Preboreal. Myndin er fengin úr Norðdahl & 
Pétursson (2005). 

Jökulgarðar eru táknaðir á myndinni með feitletruðum bogum. Sjást jökulgarðar á nokkrum 

stöðum milli Digraness og Melrakkasléttu. Suðvestan við þorpið á Bakkafirði sést ávalur 

jökulgarður sem nær niður undir sjávarmál. Annar jökulgarður er innar í dalnum suðvestur 

af Miðfirði í 160 m hæð. 
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Strandlínur frá Preboreal - tíma eru í 30 – 35 m hæð (táknaðar með rauðum línum) Þær 

finnast víða beggja vegna við Langaness, t.d. i Miðfirði (mynd 3). Þær sýna að ísjaðarinn 

var vel fyrir innan núverandi strönd. Fer það saman við lækkun á afstæðu sjávarborði á 

þessum tíma. Einnig sýnir uppbygging setlaganna á þessum stöðum að í kjölfar lækkunar 

sjávarborðs kom áflæði sem að lokum náði upp í 30 – 35 m hæð á Bakkaflóa svæðinu. 

Strandlínur frá Yngra Dryas eru í 40 – 50 m hæð á takmörkuðu svæði í vestanverðum 

Þistilfirði og austanverðum Bakkaflóa, mynduðust líklega þegar jökullinn náði út fyrir 

núverandi strönd. Þessar strandlinur eru eldri en hinar lægri og taldar myndaðar á Yngra 

Dryas tíma. Á þeim tímum var Langanes þakið ís en Fontur, sem er ysti hluti Langaness, 

var íslaus (Pétursson and Norðdahl, 1994; Norðdahl et al., 2000). 

Gulir punktar á myndinni sýna hvar aldur sjávarlífvera var mældur. Aldurinn vitnar um að 

viðkomandi svæði var undir sjávarborði á þeim tíma. Mæling á aldri skeldýra úr setlagi frá 

Svalbarði, sem er í 7 m hæð yfir núverandi sjávarborði sýnir þau vera 10 035 ± 75 
14

C ár 

BP. (Richardson, 1997; Norðdahl & Pétursson, 2005)  

Mynd 4. sýnir síðan þann hluta sem höfundur vann rannsókn sína á. Á kortinu sést að 

fjörðurinn er um 1 – 2 km breiður. Ávalar hæðir liggja að firðinum og botni hans. Þær eru 

Nónöxl (144 m) norðan og snúa hlíðar til suðausturs. Miðfjarðartunga er sunnanvert með 

lága hlíð til norðvesturs. Í botni fjarðarins eru um 8 – 30 m þykkir sethjallar. (mynd 8). 

Sethjallarnir í botni Miðfjarðar geyma sögu um framvindu jökulhopsins í Miðfirði. Þekja 

þeir dalbotninn allt inn undir Kverkártungu eða fremstu 5 km hans. Hjallarnir þynnast upp 

með hlíðum, eyðast út þar og með fjarðarhlíðum. 

 

Mynd 4. Miðfjörður og nágrenni. 
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Miðfjarðará rennur eftir botni dalsins og hefur rofið sér leið gegnum sethjallana til sjávar. 

Hjallarnir (mynd 5) eru flatir að ofan en halla niður að ánni. Jafnframt mynda þeir stalla 

því misjafnt er hve mikið áin hefur rofið úr. Hjallarnir ná allt að 30 m hæð sitt hvoru megin 

í utanverðum firðinum en lækka þegar kemur í fjarðarbotninn og nær ánni. Rekja má þessa 

hjalla inn eftir firðinum upp í um 55 m hæð yfir sjó.  

Hjallarnir eru byggðir upp af lagskiptu seti sem víða er fremur laust. Háubakkar liggja út 

með firðinum norðanverðum og er stefnan í norðaustur. Efst á hjöllunum er víðast hvar 

möl og sandur. Í Miðfirði er sethjalli, sem byrjar í 25 m hæð og hækkar inn eftir firðinum 

upp í 55 m hæð. Vatnsfarvegir eru á hjallanum niður í 30 m, sem bendir til þess að þar hafi 

sjávarstaðan verið þegar farvegirnir mynduðust.  

 

Mynd 5: Sethjallarnir í norðanverðum Miðfirði. 5a) Horft inn eftir firðinum í suðvestur, 5b) horft í 
norðvestur yfir Miðfjörð, Háubakkar í bakgrunni.  

 

a. b. 
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4 Aðferðir og gögn 

Upphaflega stóð til að mæla fjögur snið í Háubökkum. Markmiðið var að bera þau við snið 

frá Norðdahl og Hjort (1995) og tengja saman leiðarlög. Staðsetning mælisniða þeirra er 

sýnd á mynd 4, nefnd snið A ( í Háubökkum) og annað í brún sethjallans við Miðfjörð, 

nefnt snið B. Nánar er gerð grein fyrir þessu í viðauka A. Erfitt aðgengi reyndist hins vegar 

vera að mögulegum sniðatökustöðum, háll og blautur bakki og erfitt að athafna sig. Var á 

endanum ákveðið að rýna í aðeins í eitt snið í Háubökkum (snið 1) og annað við 

Miðfjarðará (snið 2) til samanburðar. Staðsetning sniðanna er í töflu 1. Sniðin eru í 

svipaðri hæð yfir sjávarmáli. Við Háubakka þurfti að standa í blautum og hálum bakka. 

Efri brún jökulbergs í því sniði er í um 10 m hæð og efri brún jökulruðnings í sniði 2 (lag 

2) er í um 13 m hæð, samkvæmt GPS hæðarmæli. GPS-tækið var Garmin GPS 120. Taka 

skal hæðarmælingum með fyrirvara. Hæðarmunurinn er samt í samræmi við það að 

sethjallanum hallar út fjörðinn, byrjar í 25 m og fer í 55 m yfir sjávarmál innst.  

Tafla 1 Stöðuhnit fyrir snið 1 og 2.  

Mælistaður Snið Stöðuhnit 

Háubakkar 1 N 66° 02,744 V 15° 05,591 

Miðfjarðará* 2 N 66° 02,196 V 15° 06,266 

   
*Snið 2 er 1000 m suðaustan við snið 1. 

4.1 Snið 1. Háubakkar 

Snið í Háubökkum má sjá á mynd 6. Bakkarnir eru brattir og víðast grónir. Aðgengi til 

sýnatöku var takmarkað en sniðið valið þar sem einna best var að komast að. Þar sem 

sniðið var tekið er það lóðrétt en ofan við var 20 m langur kafli sem ekki var hægt að 

nálgast. Neðst í fjörunni er stórgrýti og hnullungar, en 2 – 4 m ofar tekur við jökulberg. Þá 

taka við setlög úr silti og sandi í næstum lóðréttum bakka og þar var sniðið athugað. Ofan 

við það er hallandi grasi gróinn jarðvegur. Efst á þessum hjalla er malarlag. Athugun leiddi 

í ljós að Háubakkar eru fremur einsleitir. Þótti það réttlæta að taka aðeins eitt snið. Þar var 

auðvelt að greina milli jarðlaga því skil á milli þeirra voru yfirleitt skörp. 

4.2 Snið 2. Miðfjarðará 

Við athugun á umhverfi Miðfjarðarár fannst mjög gott snið, um 1000 m innar en snið 1. 

Það er fast við ána sem hefur grafið sig gegnum setlögin og samtímis myndað gott aðgengi 

að staflanum. Bakkinn er brattur, en þarna er áin komin nálægt rofmörkum. Bakkinn er nær 

lóðréttur og setlögin koma skýrt fram. Sniðið var valið þar sem best var að komast að. Stigi 

var notaður til að komast að setlögunum en hægt var að skoða lögin, alveg frá árvatninu og 

upp á bakkabrún á hjallanum og sést það á mynd 7. Það var auðvelt að greina milli jarðlaga 

eins og í Háabakka þar sem skilin voru skörp. Sniðin eru ólík að ýmsu leyti og mun fleiri 

lög eru í sniði 2 en 1. Þau eru því vel fallið til að sýna þann mismun sem er á þessum 

setlögum í botni fjarðarins.  
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Mynd 6. Snið 1. í Háubökkum. 

 

Mynd 7. snið 2. við Miðfjarðará. 
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4.3 Tæki og vettvangsvinna 

Staðsetning sniða var tekin með GPS tæki og jafnframt skráð í minnisbók. Verkfæri notuð 

á vettvangi voru reka, múrspaði, málband, jarðfræðihamar, sýnapokar, lúpa, áttaviti með 

hallamæli, myndavél, GPS staðsetningartæki, blýantur og minnisbók. Gagnaöflun á 

vettvangi við Miðfjarðará og Háubakka fór fram 9. – 16. október 2010 og 5. – 10. apríl 

2011. Veður var heppilegt til athugana þegar þær fóru fram.  

Sniðin voru hreinsuð og skafin til þess að fá sem besta sýn á uppbyggingu laganna. Ekki 

var hægt að nota múrskeið vegna hörku laganna í sniði 1, en með stungureku tókst að 

hreinsa af lögunum og fá hreinan flöt. Hæð laganna var mæld og kornastærð og áferð 

metin. Hæð setlaganna var ekki það mikil að nota þyrfti bandlengd og bandhalla, þannig að 

hægt var að mæla sniðin beint. Teknar voru allmargar myndir af sniðunum til frekari 

skoðunar. Sýni voru tekin í sniði 2, úr lagi 1. til að greina leir, en úr lögum 4,5,7 og 9 til að 

greina hvort þar væri gjóska. 

Leitað var eftir skeljum í þessum setlögum, en engar fundust.  

4.4 Úrvinnsla og kortagerð 

Úrvinnsla gagna var síðan framhaldið í Reykjavík eða heimaslóðum. Mikill tími fór í að 

greina setlögin og finna þeim rétta ásýndarlykla. Notaðir voru ásýndarlyklar frá Graham 

(1988) við að flokka setefni og ásýnd, t.d. kornastærð, mynstur, hörku, lögun og 

samsetningu. Önnur vinnsla fólst í gerð jarðlagasúlna en þær voru teiknaðar upp á blað og 

skannaðar inn í tölvu og síðan teiknaðar upp í forritinu Canvas_10. 

Yfirlitsmyndir og kort af hjöllunum (mynd 8) voru unnar með ArcGIS hugbúnaði, sem er 

landupplýsingaforrit. Fyrst voru hjallarnir teiknaðir upp á glæru eftir ljósmyndum frá 

Landmælingum Íslands frá 1.7.1980. Þá voru glærurnar skannaðar inn í tölvu og síðan 

lagðar yfir yfirlitsmynd frá Landmælingum Íslands af svæðinu, LMÍ (is50v). Hjallarnir 

voru merktir A, B, C og D eftir hæð þeirra yfir sjó og litaðir. Við vinnslu yfirlitsmyndar af 

Miðfirði, með GPS punktum af sniðunum, var einnig notað landupplýsingaforrit ArcGIS 

og gagnagrunnur LMÍ (is50v). Myndvinnsluforritið Photoshop var notað til að tengja 

sniðin saman. Til staðsetningar og hæðarmælinga var notað Garmin GPS 120. 

4.5 Tímatal 

Tölur um sjávarhæð voru alltaf miðaðar við núverandi sjávarborð og eru afstæðar, þ.e. hæð 

Íslands yfir sjó fer eftir jökulfargi á hverjum tíma en hæð heimshafanna er vaxandi vegna 

bráðnunar jökla í N-Ameríku og Skandinavíu. Hér eru afstæðar sjávarborðsbreytingar á 

Vestur og Suðvesturlandi á síðjökultíma og í upphafi nútíma notaðar til viðmiðunar 

(Norðdahl & Pétursson, 2005) Í tímatalinu er miðað við 
14

C kolefnisár BP. (1950) úr 

skeljum sjávarlífvera, með tilliti til 
13

C/
12

C hlutfalls í samræmi við seinkum á 

kolefnisupptöku úr sjó sem er 365 ± 20 
14

C ár, fyrir sjávarlífverur við Ísland (Sören 

Hakansson,1983; Norðdahl & Pétursson, 2005) 
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5 Niðurstöður 

Athuganir á heildarmynd sethjallanna gefa eftirfarandi niðurstöður: Þeir hvíla þar sem set 

hefur náð að setjast og mynda um 30 m þykkt lag í botni fjarðarins. Áin hefur síðan grafið 

sig í gegnum það. Sjá má að núverandi lögun hjallanna er stöllótt. Á mynd 8 hafa hjallarnir 

verið settir í mismunandi liti til þess að lýsa betur þessum stöllum. Efstu stallarnir (A) eru 

litaðir rauðir en þeir ná upp í 30 m hæð. Smágerðir vatnsfarvegir eru í þeim. Stallar sem 

eru bláir (merktir B) eru neðan við þá. Þessir stallar ná upp í 25 m hæð. Sethjalli (C) sem er 

með gulum lit er þar fyrir innan, í 20 m hæð, og nær núverandi árfarvegi og gulbrúnn hjalli 

(D) er í um 15 m hæð. Þessir hjallar eru að mestu grasi grónir. Mestur er hallinn á 

rauðmerkta hjallanum sem er norðanmegin í firðinum. Öllum hallar þeim niður að ánni.  

Rautt gefur hugmynd um raunþykkt upprunalega hjallans sem áin hefur grafið í gegnum. 

Stallarnir eru um 5 m þykkir. 

 

Mynd 8. Sethjallarnir í Miðfirði. Litirnir tákna mismunandi hæð: Rautt (A) 25-30 m hæð, blátt (B) 20-
25 m, gult (C) 15-20 m og gulbrúnn (D) 8-15 m. 
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5.1 Snið 1 Háubakkar 

Eftirfarandi niðurstöður fengust um setlagastaflann í Háubökkum: 

Tafla 2. Lýsing og lengd sniðs nr 1. 

Setlag nr Lengd í sniði(m) Lýsing Grahamslykill 

3 0,4 Jarðvegur Fr 

2 1,17 Silt og sandur, litur blágrár, en ljósara neðst í laginu 
Laust efni, fínn sandur og silt neðst, síðan meðalgrófur,  
grófur sandur efst í laginu, öfug lóðgreining. 
Gárar eru í þessu lagi, efri lagmót rofin.  (mynd 8b). 

Fsc, Sp 

1 5,0 Jökulberg mjög hart, samlímt. (mynd 9b). Dmms 

 

 

Mynd 9a) Snið 1, lag 2. Þarna skiptast á sand og siltlög, skilin á milli þeirra eru skörp. Þessi lög eru 
mjög samlímd. Mynd 9b.) Snið 1. Skil á milli jökulbergs og sandlaga. Gárar eru í efra setlagi. 

 

Mynd 10. Snið 1.Jarðlagasnið sethjallans í Háubökkum.  

a. b. 

Lag 3 
 
 
Lag 2 
 
 
 
 
 
 

Lag 1* 

~12 m y.s. 
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5.2 Snið 2 Miðfjarðará 

Eftirfarandi niðurstöður fengust yfir setlagastaflann við Miðfjarðará: 

Tafla 3. Lýsing og lengd sniðs nr 2. 

Lag nr Þykkt í 
sniði(m) 

Lýsing Grahamslykill 

9 0,08 Kísilgúr, ljósgrátt, mjög fínkornótt. Fr 

8 0,4 Jarðvegur, litur brúnn. Fr 

7 0,07 Kísilgúr, ljósgrátt, mjög fínkornótt. Fr 

6 0,3 Jökulruðningur 30 cm, hnullungar, möl, sandur, silt, leir, dálítið 
samlímt (Mynd 18). 

Dmm(s) 

5 0,01 Kísilgúr og ljósbrúnt gler. Mjög fínkornótt. Fm 

4 0,01 Gjóska, svört. Fm 

3 0.4 Leir silt og sandur, sandurinn meðalgrófur til grófur. Fallsteinar 
eru í laginu. 

Fl 

2 O,8 Jökulruðningur, laus í sér. Dms 

1 1,5 Neðst í þessu sniði er 150cm af lagskiptu efni, mest er silt og leir, 
en sandur er á milli 10-25 cm. þykkra silt og leirlaga. Gárar sjást í 
siltinu undir sandlögnum. 

Fsc/Sr 

 

 

Mynd 11. Lag nr 1. Gárar koma í ljós á milli laga (rauð ör vísar á) þegar sandurinn hefur skolast 
burt. Mynd 11b. Lag nr 1. Veruleg aflögun sést í setinu neðst til hægri (rauð ör). 

 

Mynd 12 a. Lag nr 2. Í þessu lagi eru allar kornastærðir sem bendir til að þetta sé jökulruðningur. 
Mynd 12 b.. Lag nr 3. Fallsteinn í setinu. 

a. b. 

a. b. 
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Mynd 13 a. Svarta gjóskulagið (lag 4) sést ofarlega á myndinni(rauð ör). Ofan á það kemur ljóst lag 
(lag 5) af kísilgúr og ljósbrúnu gleri. Mynd 13 b. (lag 6) Jökulruðningur. Þetta lag er rauðlitað vegna 
oxunar frá jarðvegi sem er stutt fyrir ofan. 

Af ofangreindum upplýsingum var dregið upp jarðlagasnið (mynd 14) af samsetningu 

sethjallans við Miðfjarðará (mynd 7). Þar má sjá uppbyggingu setlaganna og hvernig 

skiptist á silt, leir og sandur. Dökka lagið er gjóska og ljósu lögin eru kísilgúr. 

 

Mynd 14. Snið 2. við Miðfjarðará. Það greinist í 10 lög með yfirborðslagi. Neðsta lagið er samsett úr 
nokkrum einingum með svipaða samsetningu. Stjörnumerkt lög (*) vísa til hvar sýni voru tekin.  

5.3 Greining á sýnum úr sniði 2 

Ástæða þótti til þess að greina nokkur sýni og athuga hvort gjóska fyndist í ákveðnum 

lögum. Við þetta verk aðstoðaði Guðrún Larsen jarðfræðingur. Nánar er greint frá hvaða 

setlög þetta voru í Niðurstöðum. 

a. b. 

Lag 9* 
Lag 8 
Lag 7* 
Lag 6 
Lag 5* 
Lag 4* 
Lag 3 
 
 
Lag 2 
 
 
 
 

Lag 1* 

~14 m y.s. 
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Eftirfarandi athugun var gerð á sýni úr setlagi 1. í sniði 2 til að staðfesta að leir væri í þessu 

lagi: Aðferðin sem var notuð var eftirfarandi: ~ 20 g af sýninu voru hrærð upp í fersku 

vatni og látið standa í glasi yfir nótt. Á mynd 15 sjást grugg, efni eða korn í grugglausn 

sem ekki botnfalla. Greiningin var gerð til þess að varpa ljósi á kornastærð og staðfesta 

hvort að leir leyndist í þessu lagi.  

 

Mynd 15. Sýni úr neðsta laginu í sniði 2. Í fersku vatni helst leirinn í gruggupplausn. Lausnin var 
búin að standa yfir nótt í glasinu þegar myndin var tekin. 

Sambærileg greining á sýnum úr lögum 4,5,7, og 9, sem öll eru mjög fínkornótt, var gerð 

til að athuga hvort gjóska væri í þessum lögum. Gjóskulag er hægt að nota til að tengja 

saman tvö (eða fleiri) snið ef sama gjóskulagið finnst í báðum (leiðarlög). Ef um er að 

ræða þekkt gjóskulag sem áður hefur verið aldursgreint, þá gefur það vitneskju um aldur 

þess setlags sem verið er að vinna í. Kísilgúrinn samanstendur af skeljum kísilþörunga sem 

lifa í sjó og vötnum. 

Niðurstöður greininganna voru eftirfarandi: 

Tafla 4. Greining á sýnum úr sniði 2. 

Setlag nr Efni Lýsing 

9 Kísilgúr Litur ljósgrunn, fínkornótt. 

7 Kísilgúr Litur ljósbrúnn, fínkornótt. 

5 Kísilgúr og 
ljósbrúnt gler 

Litur ljósbrúnn, fínkornótt. 

4 Gjóska.  Litur svartur, fínkornótt. 

1 Leir, silt og 
sandur 

Litur grár, lárétt lagskipting, samlímt. 
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6 Umræða og túlkun 

Hér hefur verið farið yfir helstu rannsóknir sem gerðar hafa verið á lokum síðasta 

jökulskeiðs á Norðausturlandi. Farið var að rannsaka jökulmenjar og sjávarstöðubreytingar 

upp úr aldamótunum 1900. Seinni tíma rannsóknir hafa aukið við þekkingu og varpað ljósi 

á sjávarstöðu í lok síðasta jökulskeiðs. Þá lá þykkur jökull yfir landinu og mótaði dali og 

firði. Þegar jökullinn tók að hörfa gerðist það skrykkjótt, þ.e. endurteknar framrásir áttu sig 

stað og var sjávarborð samhliða því breytilegt vegna mismikillar fergingar. Setlög af 

völdum leysingavatns söfnuðust víða í fjörðum þegar sjávarborð var hærra en nú er. Frá 

þessum setlögum er hægt að álykta um sögu jökulhopsins og stöðu.  

Markmiðið var að skýra hvernig atburðarásin í Miðfirði var. Framvindunni má skipta í 

tíma uppbyggingar og síðar niðurrofs samhliða landlyftingu. Eru sethjallarnir afleiðing af 

samspili setflutnings undan jökli, lækkandi sjávarborðs og rofs af völdum Miðfjarðarár. 

Mestar breytingar á sjávarstöðu urðu á yngra Dryas – Preboreal skeiðum, fyrir um 10 200 

árum. Var sjávarstaða í fyrstu mjög há, um 50 m yfir núverandi sjávarmáli, síðan féll hún í 

um 20 m og fór aftur í um 30 m y.s. Líklegt er að meginhluti þeirra setlaga, sem rannsökuð 

voru í Miðfirði, hafi myndast þá. Telja má að setfyllan hafi verið samfelld yfir fjörðinn en 

ljóst er að hún nær á milli þeirra staða sem voru athugaðir (vegalengd 1 km). Uppbygging 

setlaganna, þykkt og fjöldi er þó misjöfn eftir því hvar snið er tekið í hjöllunum. Vísar það 

til þess að mismikill hluti svæðisins hefur ýmist verið ofan eða neðan sjávarmáls og 

setframburður breytilegur í samræmi við það ( Norðdahl & Hjort, 1995). 

Þau snið, sem voru rannsökuð, liggja neðst í 30 m þykkum setlagastafla, sem hefur 

myndast þegar jöklar tóku að hopa. Hluta þeirra hefur áin nú rofið burt. Það hefur 

væntanlega gerst í takti við lækkandi sjávarborð. Neðst í Háubökkum er 5 m þykkt setlag 

sem hefur myndast við framrás jökulsins. Það er mjög hart og lítið hægt að hrófla við því. 

Ofan á það lagðist silt og sandur til skiptis. Mikil samlíming er í þessum lögum og líklegt 

að malarlagið, sem er víðast ofan á sethjallanum, eða jökulfarg hafi þjappað því. Öfug 

lóðgreining sést í þessu lagi og bendir það til breytinga á sjávarborði eða framburði 

Miðfjarðarár. Sandlinsur koma inn í siltlögin og á sumum stöðum hefur rofist ofan af lagi 

áður en það næsta myndaðist. Uppbygging laganna, silt og sandur til skiptis, bendir til 

breytinga á myndunartímanum, flóða í ánni, breytinga á sjávarborði, etv. hefur stórbrim 

haft áhrif á uppbyggingu setsins.  

Neðst í sniðinu við Miðfjarðará er 1,5 m stafli af leir, silti og sandi. Það bendir til mikils 

efnisframburðar í fjörðinn sem hefur borist með leysingavatni frá jöklinum. Gárar benda til 

straumvatns og sandur á milli laga til mögulegra flóða í ánni eða ölduhreyfinga sem 

skoluðu sandinum til. Siltlögin eru níu og sandlögin sex. Hafa minnst 15 atburðir myndað 

þessi lög, t.d. framrás jökulsins, mikill framburður Miðfjarðarár eða sjávarborðsbreytingar. 

Fram kom í sýnagreiningu að setið botnféll í söltu eða ísöltu vatni (munnleg heimild: Níels 

Óskarsson jarðfræðingur, 20. maí 2011). Af þykkt lagsins má ætla hraða setmyndun í 

sjávarumhverfi framan við jökul.  

Þar ofan á liggur tæplega metri jökulruðnings sem bendir til framskriðs jökulsins. Síðan 

tæpra hálfs metra lag af leir, silti og sandi sem bendir til hærri sjávarstöðu. Svart þunnt 
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gjóskulag liggur þar ofan á en þá hefur svæðið verið við eða yfir sjávarmáli. Annað þunnt 

lag kísilgúrs og ljósbrúnt gler bendir einnig til sömu sjávarstöðu og fyrra lagið. Kísilgúr er 

skeljar kísilþörunga. Engir steingervingar fundust sem hægt er að aldursgreina og þykir 

erfitt að finna götunga í þessum lögum (munnleg heimild: Halldór G. Pétursson 

jarðfræðingur, 10. apríl 2011) þar sem kalkið í þeim hafi yfirleitt leyst upp. Aftur lagðist 

jökulruðningur yfir og má ætla að þá hafi sjávarborð verið komið niður að þessu lagi eða 

neðar þegar jökullinn gekk yfir svæðið. Ofan við þetta eru lög af kísilgúr og gróðurmold. 

Líklegt er að sjávarborð hafi þá verið neðan þessara laga. 

Setlögin í Miðfirði fóru að myndast fyrir um 10 200 árum BP. Á þeim tíma hörfaði 

jökullinn inn fjörðinn. Vegna minna jökulfargs lyftist landið um 30 m, eins og strandlínur 

vitna um. Aftur kólnaði, gekk jökullinn fram aftur og lækkaði landið um 10 m. Eftir þann 

tíma leysti jökla hratt og sjávarstaða var komin í núverandi hæð fyrir um 9 400 árum B.P.  

Uppbygging setlaganna gefur til kynna að á myndunartímanum hafi svipaðar aðstæður ríkt 

á báðum stöðum. Þau eru að öllum líkindum mynduð í djúpum firði en dýpi og breytilegur 

framburður ráðið hleðslu mismunandi laga. Jökulbergið og jökulurðin sýnir að stutt hefur 

verið í jökulsporðinn sem ýmist hefur gengið fram eða hörfað. Við Miðfjarðará er 

jökulurðin þó mun þynnri en utar í firðinum en þar er bara eitt jökulbergslag. Ber þó að 

geta, að ekki náðist að grafa niður á berggrunn við Miðfjarðará og því ekki vitað hvort þar 

er jökulruðningur undir.  

Eftir þetta tók áin tók að flæmast um á því svæði sem litað er rautt (mynd 8, bls 14). Síðan 

hefur hún grafið sig í takti við lækkandi sjávarborð og stallarnir myndast hver af öðrum, sá 

lægsti seinast. Hefur hún numið staðar í greftrinum um tíma þar sem blái stallurinn er. 

Yfirborð bláa stallsins er því yngra en þess rauða. Árfarvegir á yfirborði efsta hjallans eru 

taldir myndaðir þegar afstæð hæð sjávarborðs var orðin minni en 30 m. (Norðdahl & Hjort 

1995). Tók hún síðan til við að grafa sig enn frekar og jafnframt þrengdist farvegurinn eins 

og guli stallurinn ber vitni um. Elstu setlögin eru neðst, en á neðsta hjallanum er jafnframt 

yngsta yfirborðið.  

 

Niðurstöður rannsóknarinnar eru í samræmi við niðurstöðu Hreggviðar Norðdahl og 

Christian Hjort, (1995).  
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Viðauki A 

Reynt var að tengja sniðin við snið A og B frá Hreggviði Norðdahl og Christian Hjort 

(1995) sem eru ofar í sethjallanum í Miðfirði. Í sniði A hjá Hreggviði Norðdahl og 

Christian Hjor kemur fram að neðst er berggrunnur, um 4,5 m. Því næst er lagskipt silt og 

fínn sandur um 5,5 m, þá skálagaður sandur um 6 m, og skálagaður sandur og möl um 9 m. 

Gert er ráð fyrir að svarta gjóskulagið í sniði 2 (lag 4) tengist svarta gjóskulaginu í sniði B. 

Lag 2 í sniði 1 tengist síðan lagskiptu silti og fínum sandi í sniði A. Ekki var hægt að 

tengja milli sillaga í sniði 1 og 2 þar sem uppbygging þessara laga var ekki sú sama og 

mun meiri samlíming í sniði 1. Jökulberg í sniði 1 hefur meira af fínefnum heldur en 

jökulruðningur í sniði 2. Ekki virtist um samskonar lag að ræða og tenging því ekki 

möguleg. Það er athyglisvert að í sniði A er ekki jökulruðningur, en 100 m innar í firðinum 

er 5 m þykkt jökulberg neðst í sniði 1. Þetta getur bent til þess að jökuljaðarinn hafi ekki 

náð út að sniði A þegar jökullinn gekk fram og setti af sér jökulruðninginn sem 

rannsakaður var í sniði 1 ( lag 1)  

Til að fá gleggri mynd af tengingu á milli sniðanna, þyrfti að rannsaka þau betur. Athuga 

stærð og lögun korna, gera veftumælingu til að finna stefnu jökulskriðsins. athuga 

lagskiptingu setsins og aldursgreina skeljar eða götunga ef þeir finnast. 

 

 

Mynd 16. Samtenging sniða í Miðfirði. 

Hæð ~12 m y.s. 

Hæð ~14 m y.s. 

Snið 2 Miðfjarðará Snið 1 Háubakkar 

Snið B Snið A 
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