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Útdráttur 

Borkjarni B05-2006-GC04 var tekinn í Eyjafjarðarál árið 2006 og hefur verið rannsakaður 

með það að markmiði að fá upplýsingar um umhverfisbreytingar svo sem 

loftslagsbreytingar og eldgos. Til þess voru notaðar eðlisþyngdarmælingar, 

kornastærðargreiningar, greining á steindasamsetningu og vatnsinnihaldi. Kjarninn var 

tekin sem hluti af alþjóðlegu rannsóknarverkefni (European Climate of the last Millennium 

(Millennium), 017008-2 styrkt af 6. rammaáætlun Evrópusambandsins).  Millennium 

verkefnið miðar að því að skoða  fornar loftslagsbreytingar, til þess að skilja betur þær 

hröðu loftslagsbreytingar sem eiga sér stað nú á tímum.  Eyjafjarðaráll er á landgrunninu 

norðan við Ísland og er svæðið því mjög viðkvæmt fyrir loftslagsbreytingum. Vegna 

nálægð svæðisins við eldvirk svæði er hægt er að nota gjóskulög til þess að fá upplýsingar 

um eldvirkni og  aldursgreininga. Hægt er að tengja gjóskulögin við skrifaðar heimildir 

sem og við jarðlagasnið á landi. 

Við rannsóknir kom í ljós að aukning varð á kvars kristöllum á 21-22 cm dýpi sem 

og á 51-52 cm dýpi. Aukning í núnu gleri varð einnig og kom fram toppur á 57-58 cm dýpi 

og svo annar minni á 51-52 cm dýpi. Það bendir til þess að hafís hafi verið meira 

viðvarandi á ákveðnum tímabilum heldur en öðrum og við það hafi þessi korn sest til. Við 

talningu á steindasamsetningu komu einnig fram toppar í súru og basísku gosefni.  Sem 

bendir til þess að gjóskulög sé að finna í kjarnanum 

 Engar aldurs- eða efnagreiningar hafa verið gerðar á kjarnanum og er því ekki hægt 

að tengja einstaka toppa í hafísbornu efni við skriflegar heimildir. Né héldur er hægt að 

tengja möguleg gjóskulög við þekkt söguleg gos. Þær breytingar sem sjást í 

steindasamsetningu gefa til kynna að kjarni B05-2006-GC04 hafi möguleika á að gefa 

góðar upplýsingar um umhverfisbreytingar á svæðinu. 
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Abstract 

The gravity core B05-2006-GC04 was drilled in Eyjafjarðaráll in 2006 and has been 

investigated with the objective to get information on environmental changes such as 

changes in climate and volcanism. Following measurements were applied during the 

investigation: density measurements, analysis on mineralogical composition, grain size 

analysis and water content. The core was taken as a part of an international research 

project, The Millennium project. The Millennium project is founded by the 6th Framework 

Program of the European Commission (grant 017008-2). The goal of The Millennium 

project is to investigate palaeoenvironmental changes in order to understand better the fast 

climatic changes that are occurring now.  

 Eyjafjarðaráll is located on the North Icelandic shelf, close to the oceanographic 

polar front, and is therefore very sensitive to climatic changes. Due to the area’s close 

proximity to active volcanoes, tephra layers can be used to get information about age and 

eruptions. The tephra layers can be correlated to written resources and stratigraphic 

sections. 

 Investigations showed that an increase in quarts crystals appeared at 21-22 cm and 

51-52 cm depth. Altered glass also increased, first a small rise at 51-52 cm depth and 

another larger rise at 57-58 cm. This indicates that sea ice was more ongoing at some point 

than another. While counting the mineral composition of the sediments tops could both be 

seen in acidic and basaltic volcanic material, which indicates that tephra layers can be 

found in the core. No age or chemical analyses have been made on the core, and therefore 

it’s not possible to correlate individual increases in ice rafted debris to known sea ice 

events. Neither is it possible to correlate tephra layers to known volcanic eruptions. 

 The changes that are seen in the mineral composition indicate that the core B05-

2006-GC04 has the possibility of providing good information on environmental changes in 

the area. 
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1 Inngangur 

Hraðar loftslagsbreytingar síðustu ára hafa orðið til þess að áhugi manna á fornloftslagi og 

fornum loftslagsbreytingum hefur aukist gífurlega. Áhyggjur af áhrifum þessara hröðu  

breytinga hafa leitt til þess að farið var að skoða ískjarna sem og sjávarsetkjarna til að sjá 

hvort að hægt væri að greina mögulegar breytingar á loftslagi og áhrifum þess í 

jarðsögunni.  Beinar mælingar á loftslagsþáttum ná yfirleitt ekki lengra aftur í tímann en til 

ársins 1850.  

Í þessu verkefni verður sjávarset á norðaverðu landgrunni Íslands (Mynd 1.1) rannsakað 

með það að markmiði að fá upplýsingar um umhverfisbreytingar/loftslagsbreytingar á 

svæðinu og ennfremur ummerki eldogsa. Til þess voru notaðar eðlisþyngdarmælingar, 

kornastærðargreiningar, greining á steindasamsetningu og vatnsinnihaldi. Landgrunnið 

norður af Íslandi er mjög mikilvægt rannsóknarsvæði þegar kemur að því að rannsaka 

fornloftslagsbreytingar þar sem það liggur nálægt meginskilum við heimsskautsbaug. 

Vegna legu landsins verða greinilegar breytingar á lífríki þegar kólnar og svo aftur þegar 

hlýnar. Ítarlegar rannsóknir hafa m.a. verið gerðar á götungum, kísilþörungum og 

samlokum með það að markmiði að greina fornan sjávarhita og fá þannig upp mynd af 

fornloftslagi á svæðinu (sjá t.d Knudsen &  Jón Eiríksson, 2002). Lífríkið í hafinu  er mjög 

viðkvæmt fyrir breytingum á hitastigi sjávar. 

 Á rannsóknarsvæðinu má finna svæði þar sem setmyndun er mjög hröð eða allt frá því að 

vera milli 300-600 cm á hverjum 1000 árum og því möguleiki á að fá mjög nákvæm gögn 

um loftslagsbreytingar (sjá t.d Ran, Jiang, Knudsen & Jón Eiríksson, 2011). Einnig skiptir 

sú staðreynd að landið sé á Mið-Atlantshafshryggnum miklu máli, tíð eldgos verða á 

landinu og hægt er að greina gjóskulög í setkjörnum og aldursgreina með töluverðri 

nákvæmni þannig að góð tímasetning á loftslagsbreytingum er möguleg (Ran o.fl, 2011). 

Frá landnámi hefur landinn verið iðinn við að skrásetja þau eldgos sem orðið hafa á 

sögulegum tíma og því er oft hægt að tengja gjóskulög á hafsbotni við sögulegar heimildir 

sem og við legu gjóskulaganna í jarðlögum (Guðrún Larsen & Jón Eiríksson, 2008).  Setið 

á landgrunninu norðan Íslands er fjölbreytt og er byggt upp af lífrænu seti, framburði áa, 

gjóskulögum og í einstaka tilfellum efni úr ísjökum og hafís (Esther Ruth Guðmundsdóttir, 

2010).  

Ýmsir hafa gert rannsóknir á landgrunninu norðan Íslands og þá bæði á ísjakabornum 

kornum sem og steingervingum (Knudsen & Jón Eiríksson, 2002; Knudsen, Jón Eiríksson 

& Helga Bára Bartels-Jónsdóttir, 2012). Í flestum þessara rannsókna hafa verið gerðar 

aldursgreiningar á þeim sjávarsetkjörnum sem um ræðir með C
14

 aldursgreiningum og 

gjóskulögum (Knudsen o.fl.,2012; Jón Eiríksson o.fl., 2006; Knudsen & Jón Eiríksson, 

2002; Ran o.fl. 2011; Esther Ruth Gudmundsdóttir, Guðrún Larsen & Jón Eiríksson, 

2012).  

1.1 Markmið og gagnaöflun 

Farið var á rannsóknarskipi Hafrannsóknarstofnunnar Bjarna Sæmundssyni í sýnatökuferð 

í júní 2006, og var þessi gagnaöflun hluti af Millenium SG4 verkefninu. Fallkjarninn B05-
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2006-GC04 var tekin í Eyjafjarðarál þann 27. júní 2006 (66°45.79‘N og 18°44.98‘W) á 

650 m dýpi  á 1. degi sýnatöku og á sýnatökustað 2 (Mynd 1.1). Helsta markmið þessarar 

gagnaöflunar var að fá sýni af landgrunninu norður af Íslandi, en það svæði er annað af 

tveimur rannsóknarsvæðum Millennium SG4 verkefninu (Marine archives). Með 

Millennium verkefninu er leitast við að sjá hvort að þær hröðu loftslagsbreytingar sem hafa 

átt sér stað á 20. öldinni séu í einhverju samræmi við þær loftlagsbreytingar sem hafa átt 

sér stað síðasta árþúsundið.  Kjarninn B05-2006-GC04 er tekinn á sama stað og piston 

kjarninn MD99-2273 (Jón Eiríksson & Helga Bára Bartels-Jónsdóttir, 2006). 

 

Mynd 1.1  Landgrunnið norðan Íslands,  borsvæði fallkjarnans B05-2006-GC04 sýnt 

ásamt borsvæði piston kjarnans MD99-2273 sem er á sama stað. Mynd var breytt af 

Esther Ruth Guðmunsdóttur (Jón Eiríksson o.fl.,2011). 

Eins og áður sagði er markmið verkefnisins að skoða steindasamsetningu sjávarsets á 

norðanverðu landgrunni Íslands m.t.t. loftslagsbreytinga. Rannsóknin byggir á borkjarna 

B05-2006-GC04 (Mynd 1.1). Í þessu verkefni er helsta áherslan lögð á korn sem borist 

hafa með hafís eða ísjökum, og reynt að greina mögulegan breytileika þessara korna miðað 

við dýpi og heildarfjölda korna á hverju dýpi fyrir sig. Að auki verða ummerki um 

gjóskulög rannsökuð. 
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2  Rannsóknarsvæðið 

2.1 Sjógerðir við Ísland 

Sjónum umhverfis Ísland má skipta í sjö gerðir eftir seltu og hitastigi.  Fyrst ber að nefna 

Atlantssjó en hann er  hlýr og selturíkur sjór sem berst sunnan úr Atlantshafi. Þessi sjógerð 

er ríkjandi í efri sjávarlögunum sunnan og vestan lands. Sjórinn hefur hitastig sem er ávalt 

hærri en 4 °C og seltu sem er hærri en 35,00 seltueiningar (practical salinity unit. psu). 

Hann berst í mismiklum mæli með hringstraumnum sem gengur umhverfis landið 

(Unnsteinn Stefánsson, 1999).  

Pólsjór er köld sjávargerð sem myndast í Norður Grænlandshafi eða norður í Íshafi. 

Þessi sjógerð getur borist á svæði austan Norðurlands þegar mjög kalt er í ári og blandast 

hann þá Atlantssjónum sem kemur að sunnan. Pólsjóinn getur lagt á veturna en hitastig 

hans er -1,8 til -1,9 °C og seltan er oftast um 34,00 seltueiningar en getur farið niður í 

28,00 seltueiningar.  Við lóðrétta blöndun og kælingu á sjó sem er blanda af Atlantsjó og 

Pólsjó myndast gerð sem kallast Irmingersjór. Þessi kæling og lóðrétta blöndun á sér stað í 

Grænlandshafi. Hitastigið er um 4 °C og seltan milli 34,90-35,00 seltueiningar. Kólnun á 

yfirborðsjó milli Jan Mayen og Svalbarða leiðir af sér enn eina sjógerðina, en hún kallast 

Botnsjór Norðurhafs. Þessi sjógerð hefur stöðuga seltu í kringum 34,90-34,94 seltueiningar 

og hitastig frá -1 til 0 °C.  Norðan Íslands finnst þessi sjávargerð ekki fyrr en á 300-400 m 

dýpi. Milli hinna fyrrnefnu Pólsjávar og Botnsjávar má finna Millisjó Norðurhafs en hann 

er tiltölulega hlýr og selturíkur, þessi sjógerð á uppruna sinn að rekja til Atlantssjávar sem 

hefur síðan kólnað og blandast öðrum kaldari sjógerðum (Unnsteinn Stefánsson, 1999).   

Í efri sjávarlögum norðan við Ísland má finna Svalsjó en hann er myndaður við 

kælingu og blöndun á Pólsjó við sjó sem er upphaflega komin úr Atlantssjó í Noregshafi. 

Sjórinn er frekar kaldur en hitinn er 1-3°C og seltan 34,60-34,90 seltueiningar. Loks er það 

sjöunda sjógerðin sem er mynduð við lóðrétta blöndun í efstu 250-300 m síðari hluta vetrar 

á dýpir hluta landgrunnsvæðisins og kallast Vetrarsjór. Á kaldari árum getur Pólsjór 

blandast við Vetrarsjóinn og lækkað í honum seltuna líkt og gerðist á hafís árunum 1965-

1971 (Unnsteinn Stefánsson, 1999). 

2.2 Hafstraumar umhverfis Ísland 

Dreifing mismunandi sjávarmassa norðan við Ísland stjórnast af miklu leyti af 

Kolbeinseyjarhrygg, sem er hluti af Mið- Atlantshafshryggnum. Hryggurinn virkar sem 

nokkurs  konar vatnsþröskuldur á svæðinu, þar sem hann stjórnar drefingu mismunandi 

sjávargerða (Knudsen o.fl., 2012). 

Straumkerfið umhverfis Ísland einkennist af Golfstraumnum sem berst meðfram 

suður- og vesturströndinni og þaðan réttsælis í kringum landið með mismikilli blöndun við 

kaldari sjávargerðir. Áhrif Golfstraumsins eru mjög hverfandi þegar komið er að 

Austurlandi, en þegar þangað er komið hefur hann orðið fyrir töluverðri blöndun frá 

kaldari sjávargerðum sem berast á miðin við Ísland t.d. Austur-Íslandsstraumnum (Mynd 

2.1). Austur-Íslandstraumurinn myndast á svæði sunnan og suðaustan við Jan Mayen. 

Austur–Íslandsstraumurinn flytur með sér svokallaðan Svalsjó, en þegar mjög kalt er í 

veðri getur hlutdeild Pólsjávar í straumnum aukist. Straumurinn kemur úr suðaustri inn á 
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íslenska landgrunnið og fylgir landgrunnsbrúninni suður með Austfjörðum. Við Íslands-

Færeyjahrygginn sveigir þessi straumur svo aftur til austurs (Unnsteinn Stefánsson,1999). 

Eins og áður hefur komið fram berst grein af Golfstraumnum, svokallaður 

Irmingerstraumur (Unnsteinn Stefánsson, 1999), meðfram suður og vestur-strönd Íslands 

og gengur réttsælis í kringum landið. Sjórinn sem með honum berst er hlýr og selturíkur 

Atlantssjór. Af því leiðir að hér er mun hlýrra en ætti að vera miðað við norðlæga 

staðsetningu Íslands. Við vesturströndina greinist Irmingerstraumurinn í tvennt, stærri 

tunga hans sveigist til vesturs en sú minni til norðurs og fer austur fyrir Vestfjarðakjálkann 

(Unnsteinn Stefánsson, 1999). Styrkur Irmingerstraumsins er tengdur við 

djúpsjávarmyndun í Norðurhöfum. Straumurinn er talinn vera sterkur þegar 

djúpsjávarmyndun er í gangi en veikur við endurnýjun á yfirborðslögum Norðurhafa 

(Knudsen o.fl., 2012). Á þeim tímabilum þegar mikið sjómagn kemur frá Austur-

Grænlandsstraumnum og  Austur-Íslandsstraumnum er talið að Irminger-straumurinn sé 

veikari á svæðinu (Jón Eiríksson o.fl., 2006). Skörp skil á milli Irmingerstraumsins, sem er 

Atlantssjór, og Pólsjávar eru út af Norðvesturlandi, en Pólsjórinn er seltulægri og kaldari 

sjógerð en Atlantssjórinn sem er hlýr og selturíkur og eru þetta meginskil við 

heimskautsbaug (Unnsteinn Stefánsson, 1999). Skilin halda svo áfram austur með 

Norðurlandi þannig að tunga af köldum, seltulitum sjó liggur norðan við þau. 

 

Mynd 2.1 Kortið sýnir hafstrauma umhverfis Ísland. Kaldir og seltulágir, straumar eru 

táknaðir með bláum lit en hlýir og seltuháir með rauðum. Rannsóknarsvæðið er afmarkað 

með svörtum kassa á myndinni.(Jón Eiríksson o.fl., 2011) 
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2.3 Jarðfræði rannsóknarsvæðisins 

Eyjafjarðaráll er vel þróað rekbelti sem er talið vera framhald af Kolbeinseyjarhrygg. 

Svæðið einkennist af siggengjum, sem bendir til þess að jarðskorpan sé að þynnast á 

þessum stað (Páll Einarsson, 2008). Einnig er möguleiki á því að Eyjafjarðaáll sé að 

einhverju leiti jökulsorfinn eftir jökla frá hámarki síðasta jökulskeiðs, en vitað er að 

jökullinn náði töluvert langt út á landgrunnið (Andrews o.fl., 2000). Á Grímsey sem er um 

40 km norður af Íslandi hafa m.a. fundist jökulrákir og hvalbök, Eyjafjarðaráll er um 35 

km vestan við Grímsey og er því vel mögulegt að hann sé jökulsorfinn (Gunnar Hoppe, 

1982). 

  Fá ummerki um eldvirkni finnast á svæðinu og bendir það til þess að ekki sé 

uppstreymi kviku á svæðinu. Eyjafjarðarálsrekbeltið er tengt við Húsavíkur-

Flateyjarsvæðið sem er nokkuð austar. Eyjafjarðaráll er hluti eða framhald af 

Tjörnesbrotabeltinu, en Tjörnesbrotabeltið tengir saman Nyrðra gosbeltið og 

Kolbeinseyjarhrygg  (Páll Einarsson, 2008). Samkvæmt Unnsteini Stefánssyni (1999) 

benda mælingar til þess að þykkar setmyndanir sé að finna vestan við Kolbeinseyjarhrygg, 

en borsvæðið er vestan hryggsins, einnig er litla sethulu að finna á Kolbeinseyjarhryggnum 

sjálfum sem kemur heim og saman við það að hann sé ungur rekhryggur. 

Setupphleðsluhraðinn á þessu tiltekna svæði er  samkvæmt fyrirliggjandi gögnum 600 cm á 

1000 árum (Knudsen o.fl., 2011; Jón Eiríksson o.fl., 2011). 

 Eyjafjarðaráll liggur um svæði sem er mjög viðkvæmt fyrir breytingum á loftslagi 

(Jón Eiríksson o.fl., 2011). Nyrsti hluti landgrunnsins er nálægt meginskilum við 

heimskautsbaug, en þar skiljast að seltulágar og kaldar sjávargerðir frá Austur-

Grænlandsstraumnum og Austur-Íslandsstraumnum og selturíkur og heitur Atlantssjór sem 

kemur með Irmingerstraumnum sem berst réttsælis í kringum landið. Meginskilin færast 

sunnar þegar styrkur Austur-Grænlandstraumsins og Austur-Íslandstraumsins er meiri en 

Irmingerstraumsins. Styrkur Irmingerstraumsins á svæðinu getur haft mikið að segja þegar 

horft er í framleiðni lífvera á sjávarbotni. Há framleiðni er ríkjandi þegar 

Irmingerstraumurinn er sterkur, en lægri framleiðni er þegar kaldari sjávargerðir s.s Pólsjór 

eru ríkjandi á svæðinu (Knudsen o.fl., 2012).  

Landfræðileg lega svæðisins er mjög hagstæð þegar skoða á breytingar á setmyndun, 

bæði vegna hás setmyndunarhraða og nálægð við eldvirk svæði. Hraði botnstrauma á þessu 

svæði er lágur og er állinn því kjörinn staður fyrir hraða setmyndun (Knudsen & Jón 

Eiríksson, 2002). Þegar setupphleðsla er hröð fæst meiri upplausn í setið  (Esther Ruth 

Guðmundsdóttir, 2010). Einnig geta gjóskulög sem eru í setkjörnunum reynst mikilvæg til 

aldursgreininga, því gjóskulögin myndast nánast samstundis, þ.e. þau myndast  meðan á 

eldgosinu stendur en ekki löngu seinna og geta borist yfir stór svæði (Esther Ruth 

Gudmundsdóttir o.fl., 2012). 

Dæmi um mikilvæg gjóskuleiðarlög sem notuð hafa verið til aldursgreininga eru súr 

gjóskulög úr Heklu, Hekla 5, Hekla 4, Hekla 3 og Hekla 1104 og basísk lög frá 

Grímsvötnum (Saksunarvatn) og Veiðivötnum (V1477;V1717). Súr og ísúr gjöskulög 

henta yfirleitt betur sem leiðarlög, vegna þess að það er auðveldara að greina þau, en 

einnig getur útbreiðsla þeirra og varðveisla mögulega verið meiri þar sem þau eiga uppruna 

sinn að rekja til öflugra sprengigosa (Guðrún Larsen & Jón Eiríksson, 2008). Í piston 

kjarna MD99-2273, sem tekin er á sama svæði og B05-2006-GC04  hafa fundist þó nokkur 

gjóskulög þ.á.m. Hekla 3, Hekla 1104, Hekla 1300 og Veiðivötn 1717 (Jón Eiríksson, 

Guðrún Larsen, Knudsen, Heinemeier & Leifur Á. Símonarson., 2004; Jón Eiríksson o.fl., 

2011).  
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2.4 Loftslagsbreytingar á Íslandi frá Litlu ísöld 

Þegar talað er um loftslagsbreytingar er oft horft til tímabila með áberandi mikla kólnun 

eða hlýnun. Litla ísöldin er eitt slíkra kólnunar tímabila en hún er talin hafa byrjað í 

kringum 1250 og náð á hámarki milli  1750-1850 (Halldór Björnsson o.fl., 2008; Larsen, 

Miller, Áslaug Geirsdóttir & Sædís Ólafsdóttir, 2012). Mjög skörp skil urðu í hafinu 

norðan Íslands við byrjun Litlu ísaldarinnar og eru þau talin tengjast styrk Austur-

Grænlandsstraumsins og Austur-Íslandsstraumsins,  en líklegt þykir að styrkur þessara 

tveggja strauma miðað við Irmingerstrauminn hafi þá aukist. Hafís jókst einnig á þessum 

árum, snælínur í fjöllum færðust niður og jöklar gengu fram (Sicre o.fl., 2011; Ran o.fl., 

2011). Sumarhitinn á Litlu ísöldinni er talinn hafa verið u.þ.b. 1°C lægri en í dag, og fást 

þessar niðurstöður út frá mælingum á lækkun snælína frá því skeiði (Larsen, o.fl., 2012).  

Hlýna tók aftur á landinu í kringum 1920, en þessu hlýindaskeiði lauk þó skyndilega 

í kringum 1965 (Halldór Björnsson o.fl., 2008). Seltufrávikið mikla er talið vera 

orsakavaldur að þessari kólnun, en kólnunin var frá 1965-1971 (Ran o.fl., 2011). Þá 

setlulækkun sem varð á þessum árum má rekja til breytinga í seltu á íshafssvæðunum 

samfara veðurfarsbreytingum (Unnsteinn Stefánsson, 1999). Hafís hefur minnkað og 

nánast ekki orðið vart við landið síðan á þessu kuldaskeiði, en þó sést hann iðulega á 

siglingaleiðum norðan lands (Halldór Björnsson o.fl., 2008).  

Aukinn styrkur á Austur-Íslandstraumnum norðan við land einkennist af aukningu 

hafíss, köldum vetrum og stuttum sumrum, ekki ósvipuðum aðstæðum og ríktu á 

hafísárunum (Jón Eiríksson og Knudsen, 2002). Hafísárin er tímambil kólnunnar sem varð 

á árunum 1965-1971, seltu- og hitastigslækkun varð í sjónum og hafís jókst til muna við 

landið, hitastig á landi lækkaði einnig. Jöklar tóku einnig að ganga aftur fram á 

hafísárunum og gengu þeir fram til ársins 1990, en þá tóku þeir aftur að hopa og hafa gert 

síðan. Hitabylgjum á landinu hefur fjölgað frá 1990 í samræmi við hækkandi hitastig að 

sumri (Halldór Björnsson o.fl., 2008).  
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3 Aðferðir við greiningu sýna 

3.1 Kjarnalýsing og sýnataka 

Tekin voru sýni á 3 cm bili úr efstu 60 cm kjarnans. Í heildina urðu þetta því 20 sýni en í 

þessu verkefni er unnið með 10 sýni á 6 cm bili, frá 3 cm til 57 cm. Við byrjun á 

sýnatökum voru fundir litlir pokar og þeir merktir með dýptar bili hvers sýnis í cm. Hver 

poki fyrir sig var síðan vigtaður. Sýnin sem tekin voru, voru 1 cm á þykkt og náðu því t.d 

frá 3-4 cm , 6-7 cm o.s.frv. Passa varð við sýnatökuna að fara ekki of nálægt kjarnarörinu 

sem setið er í til þess að menga ekki sýnin með efni sem gæti hafa dregist til út við 

kjarnarörið. 

Eftir að kjarninn var opnaður var hann mældur með málbandi og reyndist vera 168,5 cm að 

lengd. Kjarnanum var lýst m.t.t. breytinga á byggingareinkennum og lits setsins (Mynd 

4.3).  Litagreining á setinu var gerð með litaskala Munsells. Breytingar í lit setsins gefur 

hugmynd um magn lífræns efnis í setinu þar sem ljós litur táknar meira magn lífræns efnis 

og kalks (Jón Eiríksson persónulegar upplýsingar, 2012). 

3.2 Vatnsinnihald 

Áður en lífræna efnið og karbónatið var leyst upp voru sýnin fryst í 2 sólarhringa, eftir það 

voru þau sett í ofn við 40°C og látin þorna í 4-5 sólarhringa, til að fá upplýsingar um 

vatnsinnihald setsins. 

Vatnsinnihald setsins var fundið út með því að bera saman vigt sýnisins fyrir og eftir 

þurrkun og deila með þyngd sýnisins fyrir þurrkun. Vatnsinnihaldið var síðan gefið upp í 

prósentum (sjá Töflu 3). 

               
     

  
            

Sb er blautvigt sýnisins, áður en það var þurrkað. Sþ er vigt sýnisins eftir þurrkun, áður en 

karbónat og lífrænt efni var leyst upp. 

3.3 Eðlisþyngdarmælingar 

Við eðlisþyngdarmælingarnar var notast við 25 cm
3
 eðlisþyngdarmælingarflöskur og 

afjónað vatn. Fyrst var hver flaska um sig fyllt þannig að engar loftbólur voru í henni og 

hún vigtuð. Um helmingi vatnsins var síðan hellt úr hverri flösku og u.þ.b. einu grammi af 

sýni bætt í flöskurnar. Eftir þetta voru flöskurnar settar í ómbað til þess að losna við allar 

loftbólur sem gætu leynst á milli kornanna. Sýnin voru í ómbaði í rúmlega klukkustund en 

að því loknu voru sýnin tekin úr ómbaðinu og hver flaska fyrir sig fyllt með afjónuðu 

vatni. Hafa þurfti varan á þegar flöskunni var lokað því ekkert af sýninu mátti tapast við 

lokunina. Vatnið gat spýst út af þó nokkrum krafti úr flöskunni þegar tappinn var rekinn í 

hana.  Eftir lokun var hver flaska vigtuð með vatni og sýni og rúmmál sýnisins reiknað út 
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miðað við þyngd flöskunnar. Eðlisþyngd hvers sýnis var svo reiknuð með eftirfarandi 

jöfnu (Tafla 4 Viðauki A). 

  
           

      

Þar sem Vs er þyngd sýnis, Pv er þyngd flöskunnar fullrar af vatni og Pvs þyngd flöskunnar 

ásamt vatni og sýni eftir ómbað (Carver, 1971). 

Að loknum eðlisþyngdarmælingum voru heildar gleypni sýnisins og þurr eðlisþyngd 

reiknuð út með eftirfarandi jöfnum. 

                      
       

  
            

Heildar gleypni sýnisins er gefin í %. Sb stendur fyrir blautvigt sýnisins (g), Sþ fyrir 

þurrvigt sýnisins (g) og Rb fyrir rúmmál sýnisins í cm
3
. 

Þegar þurr eðlisþyngd sýnisins var reiknuð þurfti fyrst að reikna út vota eðlisþyngd 

sýnisins með eftirfarandi jöfnu 

                    
  
  

      

Þar sem Sb stendur fyrir blautvigt sýnisins í grömmum og Rb fyrir rúmmál þess í cm
3
. 

                          
          

   
       

Þar sem Ev er vot eðlisþyngd í g/cm
3
 og Hg heildar gleypnin í prósentum. Því fæst þurr 

eðlisþyngd í g/cm
3. 

3.4 Uppleysing á lífrænu efni og karbónati 

Þar sem þetta verkefni miðar að því að skoða setið í kjarnanum en ekki lífrænt efni þá voru 

gerðar eðlisþyngdarmælingar á setinu og lífrænt efni og karbónat leyst upp. Við 

uppleysingu á lífrænu efni var sýnið sett í 400 ml Erlenmeyerflösku ásamt vatni. Í hverja 

flösku voru settir um 100 ml af vatni, vatnið þurfti ekki að vera afjónað. Út í flöskuna var 

síðan bætt um 100 ml af H2O2 (l), peroxíði. Flöskunni var komið fyrir í vatnsbaði og hún 

hituð í 40°C í 2-3 klukkutíma. Peroxíði var bætt við eftir þörfum. Þegar sýnið hætti að 

freyða var það hitað upp í 80-90°C til þess að losna við auka peroxíð. 20 ml af HCl (l), 

saltsýru var síðan bætt út í þegar sýnið var komið í 90°C til þess að leysa upp karbónat sem 

leynst gæti í sýninu (Carver, 1971). Eftir að saltsýrunni var helt út í þurfti sýnið að standa í 

2 sólarhringa áður en hægt var að hella af því vatni. Vatninu var hellt af þangað til setið fór 

að hreyfast í flöskunni eða þegar vatnsmagnið var komið undir 250 ml. Að því loknu var 

20 ml af sápu bætt út í flöskuna og hún hrist í 6 klukkutíma til þess að leysa upp samlímd 

korn. 
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3.5 Kornastærðargreining 

Kornastærðargreiningar á kjörnunum voru gerðar með blaut-sigtun. Blaut-sigtun felur í sér 

að sýnin eru sigtuð með vatni. Við blaut-sigtunina var notast við sigti frá 1 mm og niður í 

63 μm. Sigtunum var raðað í stærðar röð frá því minnasta til þess stærsta og þau sett yfir 

fötu. Í fötuna komu fínefni sem voru minni en 63 μm. Fínefnunum var síðan hellt í flösku 

og þau geymd. Að blaut-sigtun lokinni voru sýnin þurrkuð í ofni við 50°C í 2-3 

sólarhringa.  Þegar sýnin voru orðin þurr var notaður bursti til þess að ná þeim úr 

glösunum. Þau korn sem voru frá stærðunum 1 mm til og með 125 μm voru vigtuð saman 

og sett í sýnaglas, korn sem voru 63-90 μm að stærð voru líka vigtuð og sett saman í 

sýnaglas. Þetta var endurtekið fyrir hvert sýni fyrir sig. Við smásjárskoðun kom í ljós að 

nokkuð magn minni kornarstærða urðu eftir í stærðunum frá 1 mm til 125 μm og voru því 

8 af 10 sýnum endursigtuð. 

3.6 Talning á steindasamsetningu 

Korn af stærðunum 125 μm og stærri voru sett saman í eitt sýnaglas. Hvert sýni fyrir sig 

var svo skoðað í smásjá og í því greind helst um 300 korn, en annars þau korn sem var að 

finna í sýninu, í sumum tilfellum voru kornin undir 100 talsins.  Í öllum 10 sýnunum þurfti 

að telja öll kornin alls voru 3 sýni með undir 100 korn og ekkert sýni var með 300 korn, 

hæst fór kornafjöldinn upp í 247. Talning á sýnunum fól í sér að flokka kornin eftir 

uppruna og gerði í ákveðna flokka, flokkarnir eru eftirfarandi: Vikur, súrt gangsætt gler, 

gulbrúnt gler, dökkbrúnt gler, takkilít, gjall, rautt gjall, núið gler, kristallar, bergbrot, kalsít 

brot, götungar, svampar, kísilþörungar, kögglar (e.pellets), annað ólífrænt efni og annað 

lífrænt efni. Með því að flokka setið í þessa flokka er hægt að fá upplýsingar um hafís á 

svæðinu og eldgos (Jón Eiríksson,Knudsen, Hafliði Hafliðason & Henriksen, 2000; Esther 

Ruth Guðmunsdóttir, Jón Eiríksson og Guðrún Larsen, 2011). Ekki fundust korn í öllum 

flokkunum í hverju sýni, lítið var um lífrænt efni í flestum sýnum þar sem búið var að 

leysa það upp að mestu (Tafla 1 Viðauki A). Þegar skoða á ísjakaborin korn er sérstaklega 

horft til kristalla, bergbrota og núins glers, vegna smæðar sýnanna voru öll kornin skoðuð 

líkt og áður hefur komið fram. Gjóskukorn eru flokkuð eftir því hvort að um súrt-ísúrt gos 

eða basískt gos hafið verið að ræða. Því var hægt að sjá út frá fjölda súrra og basískra 

korna hvort að um möguleg gjóskulög sé að ræða í setinu. 
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4 Niðurstöður 

4.1 Kjarnalýsing 

Fallkjarninn B05-2006-GC04 var opnaður þann 15.febrúar 2012 og honum lýst m.t.t 

breytingar í lit, kornastærð og byggingareinkenna. Við skoðun á kjarnanum kom í ljós að 

hann var 168,5 cm á lengd (Mynd 4.3). Fyrstu 2 cm voru með litinn 10yR 3/3 og var hann 

dökk brúnn. Hinsvegar er aðallitur kjarnans ólífugrænn eða 5y 4/4 (Mynd 4.1). Kjarninn 

var einsleitur í lit og kornastærð frá 2 cm til 86,5 cm, en þó sáust einstaka svartar súlfíð 

rákir á því bili. Frá 86,5 cm til 92 cm var sami græni liturinn með mikið af svörtum súlfíð 

rákum. Frá 98 cm voru ljósar skellur í setinu og alveg niður úr kjarnanum (Mynd 4.2). 

Mestur var þéttleiki þeirra á bilinu 100-130 cm, ljósu skellurnar höfðu litinn 10yR 7/8, 

gulur. Frá 123 cm byrjuðu svartar súlfíð rákir að kom aftur, en náðu ekki þéttleikanum sem 

var á bilinu 86,5-92 cm.  Svörtu súlfíð rákirnar voru þéttastar á bilinu 158-160,5cm en voru 

annars á stangli u.þ.b 2 rákir á cm. Við litagreiningu á kjarnanum var notast við litaskala 

Munsells. Ekki var sjáanleg nein kornastærðarbreyting á kjarnanum við skoðun og virtist 

setið almennt vera frekar fínt, þar sem engar sandlinsur eða áberandi grófara set var 

sjáanlegt. 

 

Mynd 4.2  Efsti hluti borkjarnans, litabreytingar í efstu 2 cm sjást nokkuð greinilega. 

Mynd 4.1  Við 86 cm er mikill þéttleiki á svörtum súlfíð rákum. Um 10 cm neðar byrja að 

koma ljósar skellur í kjarnann, þótt þær sjáist heldur ógreinilega. 
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Mynd 4.3  Yfirlitsmynd yfir borkjarnann, þar sem litabreytingar og breytingar í strúktúr 

eru sýndar. 
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4.2 Vatnsinnihald 

Vatnsinnihald setsins í kjarnanum var hátt, frá 69% til 73,5 % líkt og sést á  mynd 4.4.  

Vatnsinnihaldið var mest á 9-10 cm dýpi í kjarnanum. Hlutfall vatns var heldur lægra á 3-4 

cm dýpi heldur á 9-10 cm og er munurinn um 3% . Í grein eftir Knudsen og Jón Eiríksson 

(2002) er vatnsinnihald skoðað í fallkjarnanum HM107-03 og var það talsvert lægra en 

fékkst í þessum fallkjarna, en gildi þeirra voru frá u.þ.b. 68 % og niður í 50% þar sem þau 

voru sem lægst. Þetta, ásamt hinum brúna lit efst í kjarnanum bendir til þess að kjarni B05-

2006-GC04 varðveiti efsta og yngsta hluta sets á hafsbotninum þar sem kjarninn var tekinn 

(Jón Eiríksson persónulegar upplýsingar, 2012). 

 

Mynd 4.4  Breytingar í vatnsinnihaldi setsins í kjarnanum með dýpi. 

4.3 Heildar gleypni og eðlisþyngd 

Niðurstöður á útreikningum á heildar gleypni og þurri eðlisþyngd sýnanna sem tekin voru 

sjást á myndum 4.5 og 4.6. Frávikið var á 39-40 cm dýpi á báðum myndum er ekki talið 

raunverulegt heldur stafa af mistökum í mælingum. 

Almennt voru gildi heildar gleypninnar í kringum 85% (Mynd 4.5 og Tafla 4 Viðauki A). 

Hæst fór gleypnin upp í 86,6 % á 15-16 cm dýpi og lægst fer hún niður í 84,4 %. Í rauninni 

fór gleypnin alveg upp í 130 % á 39-40 cm dýpi, ekki var notast við þá niðurstöðu vegna 

fyrr greindrar ástæðu. 
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Mynd 4.5  Heildar gleypni sýnanna á móti dýpi. Öll gildin eru á milli 84,5-86,5 % nema 

gildið á 39-40 cm dýpi sem orsakast af mistökum í mælingum. 

Niðurstöður útreikninga á þurri eðlisþyngd sjást á mynd 4.6 (Tafla 4 Viðauki A). 

Eðlisþyngdin hafði gildi frá 0,29 á 9-10 cm dýpi og upp í 0,36 á 57-58 cm dýpi. Aftur var 

brengluð niðurstaða á 39-30 cm dýpi en gildið fór þar upp í 0,51 sem er mun hærra en hin 

gildin.  

 

Mynd 4.6  Þurr eðlisþyngd (g/cm
3
) sýnis miðað við dýpi (cm). Frávikið kom aftur fram á 

39-40 cm dýpi líkt og á mynd 4.5. 
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4.4 Steindasamsetning 

Niðurstöður steindagreininga má sjá á myndum 4.7, 4.8, 4.9 og 4.10. Mismikið var af 

kristöllum, bergbrotum og núnu gleri í kjarnanum (Tafla 1 Viðauki A). Á mynd 4.7 sést að 

toppur í kristöllum og núnu gleri var á 21-22 cm dýpi þar sem einnig  mátti sjá topp í 

heildarkornafjölda sýnisins.  Fjöldi kristalla, núins glers og bergbrota fylgdi heildarfjölda 

korna, þegar heildarfjöldi korna í sýninu lækkaði, lækkaði einnig fjöldi kristalla, núins 

glers og bergbrota. Eins og áður hefur komið fram eru þessar þrjár gerðir korna taldar 

endurspegla hafís á rannsóknarsvæðinu (Jón Eiríksson o.fl., 2000). 

Kristallarnir sem fundust í kjarnanum voru allir glærir og  greindir sem kvars. Fjöldi 

kristalla breyttist nokkuð milli sýna og má sjá 3 toppa í fjölda þeirra, þó misháa. Sama má 

segja um breytingar í núnu gleri og kristöllum, mismikið var af núnu gleri í sýnunum þótt 

að einstaka toppar hafi komið fyrir, í einu sýni fannst ekkert af núnu gleri. Bergbrot voru 

yfirhöfuð fá, allt frá því að vera engin yfir í það að vera 5 talsins. 

 

Mynd 4.7  Breytingar í kornafjölda hafísborins efnis, núins glers, kristalla og bergbrota, 

miðað við heildarfjölda korna ≥125μm. 

Samanburður á heildarfjölda korna sem eru ≥125 μm og fjölda vikur korna  miðað við dýpi  

sýndi að nokkur fylgni var á milli heildarfjölda korna sem eru ≥125 μm og fjölda vikur 

korna í sýninu eins og sjá má á mynd 4.8. Þegar heildarfjöldi korna hækkaði fylgdi ferill 

vikursins nokkuð vel eftir þó að einhverjar undantekningar mætti einnig sjá. Á 27-28 cm 

dýpi í vikrinum er toppur, heildarfjöldi korna eru hinsvegar í toppi á 21-22 cm dýpi og fer 

lækkandi alveg niður á 39-40 cm dýpi. Toppurinn í vikri kemur því á eftir toppnum í 

heildarfjölda korna. 
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Mynd 4.8  Talin korn af vikri miðað við heildarfjölda talinna korna ≥125μm í sýnunum, 

miðað við dýpi. Toppar í vikri virðast fylgja heildarfjölda korna ≥125μm að nokkru leyti. 

Þær kornategundir sem sjá má á mynd 4.9 eiga allar  uppruna sinn að rekja til basískra 

gosa. Tveir áberandi toppar voru í gulbrúnu gleri á 27-28 cm dýpi og svo aftur á 51-52 cm 

dýpi. Minni toppur kom einnig fram 15-16 cm dýpi. Eftir hvern topp mátti svo sjá lægð í 

kornafjöldanum af gulbrúnu gleri. Áberandi toppur var í dökkbrúnu gleri á 21-22 cm dýpi, 

en einnig virðist vera aukning í takkilíti á sama dýpi. Lægð í takkilíti, gulbrúnu gleri og 

dökkbrúnu gleri var á 39-40 cm dýpi, en gildin hækkuðu síðan aftur á 45-46 cm dýpi. Gjall 

fannst ekki í öllum sýnunum og hafði því ekki samfelldan feril. Rautt gjall fannst ekki í 

öllum sýnunum og hafði því ekki heldur samfelldan feril. Toppur kom fram í rauðu gjalli á 

sama dýpi og toppur í dökkbrúnu gleri og takkilíti. Rautt gjall var ekki til staðar í sýnum á 

45-56 cm, 33-34 cm, 15-16 cm og 9-10 cm dýpi. Hinsvegar var það til staðar á 51-52 cm 

dýpi og 57-58 cm dýpi, en þar jókst það lítillega á milli sýna. 
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Mynd 4.9  Basísku gosefnin teiknuð upp á móti dýpi. Nokkrir toppar sáust í gulbrúnu gleri 

sem og í dökkbrúnu gleri. 

Kornafjöldi vikurs virðist vera með áberandi topp á 27-28 cm dýpi, annar minni toppur 

kemur einnig fram á 51-52 cm dýpi. Samhliða aukningu í vikri á 51-52 cm dýpi mátti sjá 

aukning í súru gagnsæju gleri. Rautt gjall fannst einnig á þessum sama stað. Stæðsti 

toppurinn í vikri birtist á sama stað og toppur í gulbrúnu gleri (Mynd 4.10). 

 

 

Mynd 4.10  Súr gosefni ásamt rauðu gjalli teiknuð upp. Toppur kom bæði í súru gleri og 

vikri á 51-52 cm dýpi og rauð gjall korn koma aftur fram. 
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4.5 Kornastærðargreiningar 

Kornastærðargreiningar voru gerða á sýnunum og má sjá niðurstöður þeirra á mynd 4.11. 

En þar sést hlutfall kornastærðanna ≥125 μm og 63-90 μm miðað við heildarþunga sýnisins 

fyrir sigtun (Tafla 2 Viðauki A). Hlutfallið er gefið í prósentum. Í stærðunum ≥125 μm var 

hlutfallið  almennt mjög lágt, fer hæst í 0,162% á 21-22 cm dýpi (Tafla 5 Viðauki A). 

Hinsvegar eru hærri gildi í hinum kornastærðarflokknum (63-90 μm) og fara þau hæst í 

2,931% á 15-16 cm dýpi og lægst í 0,421% á 21-22 cm dýpi. Sjá má að hlutfall stærri 

kornastærðarinnar vex í öfugu hlutfalli við minni kornastærðina, en toppar í hlutfalli stærri 

kornarstærðarinnar haldast í hendur við lægðir í minni kornastærðinni og öfugt. Áberandi 

toppur sást í minni kornastærðunum við 15-16 cm, en þar hélst hlutfall stærri 

kornastærðanna svipað því sem er á meira dýpi. Eftir toppinn við 15-16 cm dýpi á kornum 

að stærð 63-90 μm mátti sjá lægð á 21-22 cm dýpi og samsvarandi aukningu í hlutfalli 

korna sem voru stærri en ≥125 μm. 

 

Mynd 4.11  Hlutfall kornastærðanna 63-90 μm og ≥125 μm í % miðað við heildarvigt 

sýnisins fyrir uppleysingu á lífrænu efni og karbónati. Hlutfall kornastærðanna  ≥125 μm 

var áberandi  minna en hlutfall 63-90 μm. 
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5 Umræður og ályktanir 

Niðurstöður rannsóknanna á setkjarna B05-2006-GC04 benda til þess að breytingar hafa 

verið í umhverfisaðstæðum á norðanverðu landgrunni Íslands. Litabreytingar fara frá því 

að vera ljósbrúnt og yfir í að vera ólífugrænt og vatnsinnihald setsins minnkar eftir því sem 

neðar dregur í kjarnanum.  Ljós litur setsins í efstu 5 cm bendir til þess að mikið hafi verið 

af kísilskeljum og kalki í kjarnanum, en kalk og kísill eru ljósleitari efni heldur en basalt og 

leir/silt og því verður litur setsins ljósari en neðar í kjarnanum (Jón Eiríksson persónulegar 

upplýsingar, 2012). Mest er vatnsinnihaldið 73,5% og bendir hátt vatnsinnihald kjarnans 

og litur setsins til þess að lítil samþjöppun hafi átt sér stað. Einnig getur það bent til þess að 

lítið vanti ofan á fallkjarnann. Rannsóknir hafa sýnt að í sumum tilfellum vantar efsta hluta 

setsins í sjávarsetkjörnunum sem teknir hafa verið á landgrunninu norðan Íslands (Jón 

Eiríksson persónulegar upplýsingar, 2012). Vatnsinnihaldið lækkaði nokkuð stöðugt niður 

eftir kjarnanum og var lægst á 57-58 cm dýpi eða 69,03%.  Vatnsinnihald sets getur því 

gefið góðar upplýsingar um það ástand sem setið var í þegar kjarninn var tekinn, þ.e. 

hversu djúpt það var á hafsbotninum. Fallkjarninn HM-107-03 sem tekin var á svipuðum 

stað og fallkjarninn B05-2006-GC04 (Mynd 1.1) sýnir talsvert aðrar niðurstöður en B05-

2006-GC04 jafnvel þó kjarnarnir séu teknir með sömu aðferð. Vatnsinnihald kjarnans HM-

107-03 er mun lægra frá u.þ.b. 68% og niður í 50 % á 335 cm dýpi (Knudsen & Jón 

Eiríksson, 2002). Lægra vatnsinnihald kjarnans samanborið við B05 -2006-GC04 bendir til 

þess að meiri samþjöppun hafi átt sér stað í þeim kjarna, og styrkir þá enn fremur þá 

ályktun að lítið vanti af seti ofan á kjarnann B05-2006-GC04.  

Útreikningar á þurri eðlisþyngd og heildar gleypni sýnanna geta gefið til kynna hversu vel 

flokkað setið er og hver helsta kornastærð þess er. Gleypnin í sýninu er há, í kringum 85 

%. Bendir það til þess að setið sé leirkennt og þannig flokkað eftir stærð. Þetta er í 

samræmi við þá athugun að stór hluti setsins virðist vera minni en 63 μm og sést það á því 

hversu lítið magn efnis kom í stærðarflokkana ≥ 125 μm og 63-90 μm (Tafla 2 Viðauki A). 

Samkvæmt Knudsen og Jón Eiríkssyni (2002) þá er stór hluti setsins í fallkjarnanum 

HM107-03 af kornastærðinni silt, en þar er þurr eðlisþyngd setsins frá 0,4 til 0,6 sem er 

ekki ósvipað því sem fékkst úr kjarnanum B05-2006-GC04. Þó eðlisþyngdin sé heldur 

lægri í B05-2006-GC04 (Tafla 4 Viðauki A). Hægt er að draga þá ályktun að megin 

kornastærðirnar sem eru í setinu séu leir, silt og örlítill sandur. 

Niðurstöður steindatalninga sýna breytingar á samsetningu korna í kjarnanum. Kristallar  

sem fundust í kjarnanum eru ekki talin vera upprunin frá Íslandi. Þessi ályktun  er studd 

með þeirri athugun að þeir kristallar sem fundust eru kvars kristallar, en kvars kristallar eru 

mjög óalgengir í íslensku bergi (Knudsen & Jón Eiríksson, 2002). Þar sem kvars 

kristallarnir eiga ekki uppruna sinn á Íslandi hljóta þeir að hafa borist í Eyjafjarðarál með 

öðrum leiðum og er upprunin að öllum líkindum á Grænlandi eða í Síberíu.  Korn sem eru 

yfir 63 μm að stærð og finnast í sjávarsetkjörnum á sjávadýpi sem eru meira en um 200 m, 

eru yfirleitt talin hafa jökulrænan uppruna (Andrews, 2000). Þegar jökull kelfir í sjó 

myndast ísjakar sem bera með sér set út yfir hafið. Algeng kornastærð fyrir gjóskukorn er 

125 μm, en með því að telja kornin í þessari kornastærð er líka hægt að fá nokkuð skýra 

mynd af þeim gjóskukornum sem eru í sýninu  sem og hafisbornu efni (Knudsen & Jón 

Eiríksson, 2002). Líkt og áður kom fram getur verið að setið hafi fallið á hafís úr lofti og 
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þannig flust til framandi staða. Þetta er talin vera ástæða þess að gjóskukorn frá Íslandi eru 

dreifð yfir Norður-Atlantshafið. Austur-Grænlandsstraumurinn, Austur-Íslandsstraumurinn 

og Labradorstraumurinn eru þeir hafstraumar sem flytja mest af ísjökum á miðsvæði 

Norður-Atlantshafsins, þótt að Austur-Grænlandstraumurinn og Austur- Íslandstraumarnir 

beri mest á landgrunnið norðan Íslands (Andrews, 2000). Ólíklegt þykir að setmyndun og 

endurflutningur af kornum sem eru stærri en 125 μm verði á þessu svæði bæði vegna 

staðsetningar og dýpt borsvæðisins í Eyjafjarðarál (Jón Eiríksson o.fl., 2011). Hrun úr 

hlíðum Eyjafjarðaráls eða eðjustraumar frá grunnslóðum gætu orsakað setmyndun af 

kornum sem eru stærri en 125 μm, en engin merki sáust um slíkt í kjarnanum, né heldur í 

kornastærðargreiningum á setinu. Því er líklegra að kornin sem eru stærri en 125 μm hafi 

borist með hafís eða með hafstraumum og vindum, þá í formi gjósku. 

  Hafíshula á Íslandsmiðum hefur verið mismikil í gegnum tíðina. Ogilvie og Ingibjörg 

Jónsdóttir (2000) tóku saman hafíshulu út frá sögulegum heimildum og athugunum. 

Heimildirnar benda til þess að mikið hafi verið af hafís snemma og seint á 17. öld sem og 

1780-90, 1810-20 og 1830-40. Hafíss gætir eitthvað á 19. öldinni en eftir byrjun 20. 

aldarinnar virðist tíðni hafíss minnka verulega (Ogilvie & Ingibjörg Jónsdóttir, 2000). Árið 

1965 var hafís síðan aftur landfastur en hafði ekki verið það í töluverðan árafjölda, þetta 

kuldatímabil sem tengt er við hafís árin varði í 6 ár eða til 1971 (Unnsteinn Stefánsson, 

1999).  

Toppurinn sem kemur fram á 21-22 cm dýpi í kristöllum og núnu gleri, gæti bent til aukins 

hafíss á svæðinu, án þess þó að hægt sé að fullyrða það með vissu. Miðað við þær 

upplýsingar sem koma fram hér að ofan um legu hafíss við landið allt frá 17. öld geta 

nokkuð mörg tímabil komið til greina. Erfitt og nánast ómögulegt er að segja til um hvaða 

tímabili þessi toppur í hafísbornu efni geti mögulega tengst, þar sem aldur kjarnans er 

óþekktur. En þar sem vatnsinnihald kjarnans er mjög hátt, má segja að meiri líkur en minni 

séu á því að þessi aukning í hafísbornu efni tengist atburði sem átti sér stað á 20. öldinni.  

Nokkur fylgni var milli vikurs í sjávarsetinu og heildarfjölda korna  ≥125 μm (Mynd 4.8). 

Aukning í vikri og kornum ≥125 μm getur bent til gjóskulags í kjarnanum/setinu. 

Rannsóknir hafa sýnt að talningar á gjóskugleri og kornastærðargreiningar á sjávarseti á 

norðaverðu landgrunni Íslands gefi góða vísbeningu um tilvist gjóskulaga (Esther Ruth 

Guðmundsdóttir o.fl., 2011). Mögulega má útskýra fylgnina með því að við eldgos á landi 

verði flutningur á súru efni, s.s vikri með sjávarstraumum eða gjóskufalli á landgrunnið 

fyrir norðan land. Þetta getur því bent til þess að um að gjóskulag í sjávarsetinu sé að ræða. 

Hvaðan þetta gjóskulag kemur eða hversu gamalt það er, er erfitt að segja til um án þess að 

aldursgreina eða efnagreina gjóskuna. Enn sem komið er hefur setið ekki verið aldurs- eða 

efnagreint, en ef það verður gert er mögulega hægt að segja til um hvaðan vikurkornin eru 

upprunin.  

Samhliða toppi í vikurkornum kemur toppur í gulbrúnu gleri á 51-52 cm dýpi. 

Gulbrúna glerið er basískt að uppruna en vikurinn er súr. Mögulegt er að um 2 gjóskulög 

sé að ræða á sama dýpi, annað súrt en hitt basískt. Eldgos eru mjög tíð á Íslandi og er því 

vel mögulegt að 2 eldgos hafi orðið á mjög stuttum tíma. Í kjarna MD99-2275 hafa fundist 

2 gjóskulög á sama dýpi, með mismunandi efnasamsetningu og því öruggt að um tvö 

mismunandi gos hafi verið að ræða þar sem gjóskan hafði efnasamsetningu sem einkennir 

tvær megineldstöðvar (Esther Ruth Guðmundsdóttir o.fl., 2012).  Gulbrúna glerið hefur þó 

einn annan hærri topp á 51-52 cm dýpi en þar kemur einnig fram hækkun í vikri og súru 

gagnsæju gleri. Ómögulegt er að segja til um hvaðan, eða hvort að um gjóskulög sé að 

ræða, eða jafnvel að um endurflutt set sé að ræða í sýnunum án þess að efnagreina og 

aldursetja kjarnann. Líkt og sést á mynd 4.8 byrjar rautt gjall að koma aftur á 51-52 cm 
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dýpi. Óvenjulega stór rauð korn fundust í piston kjarnanum MD99-2275, kornin voru 

efnagreind og höfðu efnafræðilega eiginleika gjósku með uppruna í Heklu (Esther Ruth 

Gudmunsdóttir o.fl., 2012). Miðað við þessar niðurstöður má álykta sem svo að rauða 

gjallið sem fannst á 51-52 cm dýpi ásamt toppi í vikri og súru gleri, geti mögulega verið 

upprunið úr Heklu. 

Í piston kjarnanum MD99-2273 sem tekinn er á sama stað og fallkjarninn B05-2006-

GC04, hafa verið greind þónokkur súr og basísk gjóskulög, einnig hefur Hekla 1947 verið 

greind í  multi kjarnanum B05-2006-MC03. Meðal súru gjóskulagana sem fundist hafa í 

MD99-2273 eru Hekla 1693, Hekla 1300 og Hekla 1104, aldurslíkani fyrir MD99-2273 og 

B05-2006-MC03 hefur verið splæst saman og ná þessir tveir kjarna þannig að spanna 

tímabil frá um 900 e.Kr. til ársins 2000 e.Kr. Hekla 1947 fannst á um 50 cm dýpi í multi 

kjarnanum B05-2006-MC03 (Knudsen o.fl., 2012), og má því draga þá ályktun að sama 

gjóskulag gæti verið að finna á svipuðu dýpi í fallkjarnanum B05-2006-GC04, þar sem um 

sama borsvæði er að ræða. 

Lágt hlutfall kornarstærðarflokkanna ≥125 μm og 63-90 μm  miðað við heildarvigt 

sýnisins (Mynd 4.11), gefur til kynna að mikið hafi verið af fínefnum í sýninu. Einnig 

getur verið að mikið magn lífræns efnis hafi verið í sýnunum, en það kemur reyndar heim 

og saman við það að um 3 klukkutíma tók að leysa upp lífræna efnið. Mismikið er af 

lífrænu efni í sjávarsetkjörnum, en mest er  magnið ofarlega í kjörnunum, þar sem lífrænar 

leifar hafa ekki náð að rotna eða leysast upp, brúni liturinn á setinu í efstu 2 cm kjarnans 

bendir sterklega til mikils lífræns efnis eins og áður hefur komið fram.  

 Niðurstöður  rannsókna á kjarna B05-2006-GC04 gefa til kynna að breytingar hafi orðið á 

umhverfisaðstæðum á meðan setið var að safnast upp. Þrátt fyrir að aldursgreiningar vanti 

fyrir kjarnann er samt sem áður hægt að lesa úr honum ýmsar upplýsingar og er því 

spennandi að sjá hvaða tímabil hann spannar og hvort hægt sé að tengja einstaka atburði 

við aukningu í bæði hafísbornu efni og gosefnum.  
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Viðauki A 

 

Tafla 1 Niðurstöður kornatalninga eftir tegund og dýpt sýnis í kjarna. 

Dýpt (cm) 3-4 9-10 15-16  21-22  27-28  33-34  39-40  45-46  51-52  57-58  

Heildarfjöldi korna 148 38 156 247 211 132 63 77 205 156 

Vikur 18 10 30 39 102 2 7 11 36 3 

Súrt gagnsætt gler 28 13 28 40 30 72 30 40 62 55 

Heildarfjöldi súrs glers 46 23 58 79 132 74 37 51 98 58 

Gulbrúnt gler 8 2 10 6 17 10 1 3 20 9 

Dökkbrúnt gler 4 3 12 21 7 5 2 3 6 11 

Takkilít 3 2 3 5 1 3 2 6 5 9 

Gjall 4 0 4 0 6 0 6 0 6 0 

Rautt gjall 4 0 0 2 0 0 1 0 5 6 

Núið gler 7 0 8 24 25 25 9 10 31 48 

Kristallar 3 3 4 22 11 7 5 3 12 9 

Bergbrot 2 0 1 1 3 1 0 0 5 4 

Götungar 2 3 0 86 1 1 0 0 7 0 

Svampar 1 1 6 0 0 4 0 0 7 1 

Kögglar 62 1 35 1 8 0 0 0 0 1 

Önnur lífrænkorn 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 

Önnur ólífrænkorn 2 0 15 0 0 1 0 0 2 0 

 

Tafla 2 Þyngd sýna eftir sigtun og uppleysingu á lífrænu efni og karbónati ásamt 

heildarþyngd fyrir sigtun. 

Dýpt (cm) ≥ 125μm (g) 63-90 μm (g) Heildarþyngd (g) 

3-4 0,001 0,065 3,024 

9-10 0,001 0,028 2,249 

15-16 0,002 0,115 3,923 

21-22 0,005 0,013 3,088 

27-28 0,001 0,055 4,220 

33-34 0,002 0,033 4,432 

39-40 0,001 0,039 3,686 

45-46 0,001 0,021 4,757 

51-52 0,001 0,029 4,699 

57-58 0,001 0,046 4,257 
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Tafla 3 Þyngd sýnanna  fyrir og eftir þurrkun, ásamt vatnsinnihald sýnanna bæði í 

prósentum og grömmum. 
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3-4  2,363 12,827 5,442 3,079 5,022 70,58 

9-10  2,384 10,785 4,620 2,236 3,781 73,38 

15-16  2,325 16,515 6,242 3,917 7,948 72,4 

21-22  2,353 9,705 4,438 2,085 2,914 71,64 

27-28  2,371 16,754 6,592 4,221 7,791 70,65 

33-34  2,351 17,141 6,754 4,403 8,036 70,23 

39-40  2,411 14,933 6,096 3,685 6,426 70,57 

45-46  2,301 17,893 7,030 4,729 8,562 69,67 

51-52  2,314 17,717 6,978 4,664 8,425 69,72 

57-58  2,36 15,952 6,570 4,21 7,022 69,03 

 

Tafla 4  Niðurstöður eðlisþyngdarmælinga ásamt útreiknuðuum gildum á heildar gleypni 

og þurri eðlisþyngd. Frávik vegna mistaka í mælingum er á 39-40 cm dýpi. 
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3-4 350 25 45,008 1,002 45,584 2,3521 84,9 0,33 

9-10 348 25 44,900 1,012 45,398 1,9689 84,4 0,29 

15-16  324 25 44,008 1,009 44,608 2,4670 86,6 0,31 

21-22  312 25 44,107 1,002 44,656 2,2119 84,8 0,31 

27-28  345 25 44,379 0,970 44,965 2,5260 85,9 0,34 

33-34  306 25 44,509 1,048 45,101 2,2982 84,4 0,34 

39-40  331 25 44,642 1,009 46,216 -1,7858 130,5 0,51 

45-46  320 25 44,181 1,007 44,795 2,5623 85,5 0,35 

51-52  4178 25 45,819 1,047 46,433 2,4180 84,8 0,35 

57-58  311 25 44,022 1,033 44,642 2,5012 84,8 0,36 
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Tafla 5 Hlutfall korna  ≥125 μm og 63-90 μm á móti heildarþyngd sýnis fyrir uppleysingu á 

lífrænu efni og karbónati. 

Dýpi (cm)  ≥125 μm (%)  63-90 μm (%)  

3-4 0,033068783 2,149470899 

9-10 0,044464206 1,244997777 

15-16 0,050981392 2,931430028 

21-22 0,161917098 0,420984456 

27-28 0,023696682 1,303317536 

33-34 0,045126354 0,744584838 

39-40 0,02712968 1,058057515 

45-46 0,021021652 0,441454698 

51-52 0,021281124 0,617152586 

57-58 0,023490721 1,080573174 

 


