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Útdráttur 

Miklar umræður hafa farið fram um náttúru á miðhálendi Íslands á 10. áratug liðinnar 

aldar. Árið 1998 komu fram fyrstu tillögur að stofnun hálendisþjóðgarða sem hefðu að 

geyma helstu jökla á miðhálendi Íslands og aðliggjandi svæði. Hofsjökull er 1.765 metra 

hár þíðjökull sem er um 900 km
2
 að flatarmáli og stendur um 600 m.y.s. Landsvæðið þar í 

kring einkennist að mestu leiti af jökulminjum síðustu ísaldar og er ósnortið víðerni eitt 

helsta einkenni. Aðliggjandi svæði hafa hinsvegar vakið mikla athygli þar sem um mjög 

sérstæða náttúru er að ræða. Mörg svæðanna eru nú þegar á náttúruminjaskrá eða njóta 

verndar sem friðland eða náttúruvætti. Þó svo sum svæðin séu aðskilin með víðáttumiklum 

sandauðnum tengjast þau innbyrðis náttúruöflum sem mynduðu þau. Hægt er að rekja 

myndanir frá jarðsögutímabili sem kennt er við tertíer en langflestar eru þó tengdar síðasta 

jökulskeiði ísaldar og sumar frá hlýskeiði sem tengd eru við nútíma. 

 

 

 

Abstract 

Extensive discussions about nature in the mid highland of Iceland occurred during the 10th 

decade of the past century. The first proposal of a highland national park appeared in 1998 

which included the main glaciers and their adjoining territories. Hofsjökull is a warm based 

ice cap 1,765 meters high and  900 km
2
 approximately 600 m.a.s. The land surrounding the 

glacier is characterized with glacial remnants from the last ice age which give the land a 

vast untouched feature. The adjoining territories have raised attention for their natural 

uniqueness where most of them are already a part of the nature conservation act or 

classified as “friðland” or “náttúruvætti”. These territories are separated with vast sand 

deserts, they are however interconnected with the powers that created them. Few 

formations can be traced to the tertiary era but most of them are linked with the glacial 

period of the last ice age, some can even be traced to the Holocene.  
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1 Inngangur 

Í lögum um náttúruvernd segir: 

„Lögin eiga að tryggja eftir föngum þróun íslenskrar náttúru eftir eigin lögmálum, en verndun 

þess sem þar er sérstætt eða sögulegt. Lögin eiga að auðvelda umgengni og kynni þjóðarinnar 

af náttúru landsins og menningarminjum og stuðla að vernd og nýtingu auðlinda á grundvelli 

sjálfbærrar þróunar.“ (Lög um náttúruvernd, 1/1999) 

Lengi hefur verið rætt um friðun hálendis Íslands. Árið 1998 var lögð fram tillaga til 

þingsályktunar um stofnun fjögurra þjóðgarða á hálendinu sem hefðu að geyma fjóra stærstu 

jökla Íslands. Vorið 2008 var stofnaður þjóðgarður umhverfis Vatnajökul. Þann 15.nóvember 

2011 var lögð fram tillaga til þingsályktunar um stofnun Hofsjökulsþjóðgarðs, tekið var fram 

að Hofsjökulsþjóðgarður hefði innan sinna marka aðliggjandi landsvæði, sem eru ýmist friðuð 

eða á náttúruminjaskrá. Þau landsvæði sem koma þar við sögu eru Þjórsárver, Kerlingarfjöll, 

Guðlaugstungur, Orravatnsrústir og Austari- og Vestari Jökulsár. Gerð hafa verið drög að 

stækkun friðlands Þjórsárvera (mynd 2) og er Hofsjökull tekinn inn í hina fyrirhuguðu 

stækkun til að tengja Þjórsárver við friðlandið í Guðlaugstungum. Svæðið sunnan við 

Hofsjökul flokkast sem þjóðlenda, sem auðveldar friðlýsingarferlið til muna, því færri 

rétthafar koma að stofnun þjóðgarðsins eins og t.d. einstakir landeigendur. Á Alþingisfundi 

þann 15. nóvember 2011 sagði Svandís Svavarsdóttir umhverfisráðherra að Kerlingarfjöll 

komi vel að þeirri ályktun um hvar mörkin að þjóðgarðinum verða dregin. Kerlingarfjöll eru 

sett í verndarflokk innan rammaáætlunar um vernd og orkunýtingu en í Kerlingarfjöllum eru 

virkjanarmöguleikar á jarðhita í Hverabotni, Neðri Hveradölum og Kisubotni. Virkjanakostir 

fyrir vatnsafl eru nálægt hinum hugaða þjóðgarð og eru á stigi frumhönnunar. 

Vatnsaflsvirkjanir, sem eru á stigi frumhönnunar hjá Landsvirkjun, eru Norðlingaölduveita 

við Þjórsá, Skrokkölduvirkjun við Köldukvísl og Skatastaðavirkjun við Austari-Jökulsá. Þá er 

spurningunni hvort á að virkja eða vernda enn ósvarað. 

1.1 Tilgangur og aðferðir 

Í þessari ritgerð er fjallað um landslag, jarðfræði og vatnafar umhverfis Hofsjökul og reynt að 

varpa ljósi á verndargildi náttúruminja sem finnast innan marka hugaðs þjóðgarðs sem 

höfundur hefur dregið samkvæmt stöðlum alþjóðlegu náttúruverndarsamtakanna og lögum 

um náttúruvernd (sjá lög um náttúruvernd 37/1999) til hliðsjónar. Ritgerðin byggir á 

niðurstöðum ýmissa fagaðila sem hafa staðið að rannsóknum á svæðinu, um helstu rannsóknir 

og tilgang þeirra er hægt að lesa í kafla 1.3 hér á eftir. Ég hef leitast eftir að finna 

jarðmyndanir í textum sem kunna að hafa einhverja sérstöðu hvort sem sú sérstaða er 

svæðisbundin, á lands- eða heimsvísu.  Í kafla 2 reyni ég að tefla fram upplýsingum frá öðrum 

rannsóknum skilvíslega svo lesandinn geti sjálfur tekið afstöðu um verndun eða virkjun 

umræddra svæða. Hofsjökul, Þjórsárver og Kerlingarfjöll (Mynd 1) tek ég sérstaklega fyrir 

því þau mynda stærsta samfellda landsvæðið en aðliggjandi svæði fá einnig stutta umfjöllun 

sem þykja jarðfræðilega merkileg. Í 3 kafla geri ég grein fyrir minni afstöðu um 

Hofsjökulsþjóðgarð útfrá þeirri reynslu sem ég hef sem landvörður Þingvalla þjóðgarðs og 

sinnti þar meðal annars fræðslu, eftirliti og umhirðu. 
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Samkvæmt stöðlum Alþjóðlegu Náttúruverndarsamtakanna (IUCN) er skilgreining þeirra á 

friðlýstum svæðum: 

I.flokkur a Algert náttúrufriðland: Verndað svæði sem stjórnað er vegna vísindalegs gildis. 

Skilgreining: Svæði til lands og/eða sjávar með sérstökum eða einkennandi vistkerfum, 

jarðfræðilegum eða lífeðlislegum einkennum og/eða tegundum sem nota má fyrst og fremst til 

vísindarannsókna og/eða vöktunar umhverfisins. 

I.flokkur b Friðlýst víðerni/óbyggðir: Svæði sem stjórnað er einkum til verndar óbyggðum-

friðlönd. 

Skilgreining: Stórt svæði til lands og/eða sjávar sem nýtur verndar, óbreytt eða lítið breytt, 

með náttúrulegum einkennum sýnum og áhrifum án varanlegrar eða umtalsverðrar búsetu og 

stjórnað er til að náttúrulegt horf þess varðveitist. 

II.flokkur Þjóðgarður: Friðlýst svæði einkum til verndar vistkerfum og til útivistar. 

Skilgreining: Friðlýst náttúrulegt svæði til lands og/eða sjávar þar sem a) verndaðar eru 

vistfræðilegar heildir eins eða fleiri vistkerfa fyrir núlifandi og komandi kynslóðir, b) komið 

er í veg fyrir nýtingu eða búsetu sem gengur gegn tilgangi friðunar svæðisins og c) sköpuð eru 

skilirði til að sinna megi vísindum, menntun, útivist og þörfum gesta sem samræmis umhverfi 

og menningararfi. 

Árið 2002 unnu Helgi Torfason og Ingvar A. Sigurðsson að skýrslu um vernd jarðminja sem 

tengdist undirbúningi að náttúruverndaráætlun 2002. Í skýrslunni eru fyrstu ítarlegu flokkanir 

jarðminja og verndargildi þeirra á Íslandi. 

1.2  Afmörkun rannsóknarsvæðis 

Svæðið umhverfis Hofsjökul einkennist af jökulminjum síðustu ísaldar. Svæðið liggur 

rúmlega 600 m.y.s., þar sem sífreri er í jörðu. Sunnan við Hofsjökul eru Þjórsárver sem er ein 

stærsta gróðurvin á hálendi Íslands um 357,8 km
2
. Jarðhiti er þar við rætur Nauthagajökuls 

(Helgi Torfason, 2003). Suðvestur af Hofsjökli eru Kerlingarfjöll, virk megineldstöð og 

háhitasvæði sem rísa hátt yfir landið í kring. Vestan megin við Hofsjökul er breiður dalur 

nefndur Kjölur, þar eru vatnaskil milli Norður- og Suðurlands við norður jaðar 

Blágnípujökuls, þvert yfir Kjalhraun sem er 840 m há dyngja, upp að norðaustur hluta 

Langjökuls.  Á vatnaskilum þessum rennur áin Jökulfall til suðurs og Blanda til norðurs yfir 

víðáttumikla gróðurvin sem nefnist Guðlaugstungur. Vart er við jarðhita á Tjarnaröldu rétt 

vestan við Hofsjökul og undir Blágnípujökli (Helgi Torfason, 2003). Austan við Hofsjökul 

eru einnig vatnaskil milli Norður- og Suðurlands sem ganga þvert yfir Sprengisand og suður 

fyrir Tungnafellsjökul. Þar eru nyrstu upptök Þjórsár á vatnasviði Hofsjökuls við 

Háöldujökul. Norðan við Hofsjökul er stór aflíðandi háslétta sem nær frá Eyvindastaðaheiði, 

yfir Hofsafrétt  og austur fyrir Nýjabæjarafrétt.  Á hásléttunni renna Fossá, Vestari- og 

Austari-Jökulsá til dalbotna Skagafjarðar þar sem þær sameinast  í Héraðsvötn og renna til 

sjávar en í gilbörmum dalanna er hægt að skoða berggrunn hásléttunnar. Nægilegt framboð af 

yfirborðs- og grunnvatni hefur stuðlað að myndun rústamýra við Orravötn á norðaustur hluta 

hásléttunnar. Sprungur frá megineldstöð Hofsjökuls liggja í sömu stefnu og fornt rekbelti, 

líklegast vegna þess að veikleiki hefur myndast í berginu í norðvestur-suðaustur og norður-

suður stefnur en Vestari-Jökulsá fylgir nokkurnveginn sprungusveim þessum. 
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Mynd 1. Afstöðumynd af Hofsjökli. 
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Mynd 2. Tillaga til þingsályktunar umstækkun friðlans í Þjórsárverum 2009-2013. (Umhverfisstofnun) 
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1.3 Rannsóknir 

Til eru margar rannsóknarskýrslur og greinagerðir um Hofsjökul og umhverfi hans og má þar 

m.a. nefna skýrslur um árlegar afkomumælingar Veðurstofunnar síðan 1988. Mæld er þykkt 

vetrarákomunnar, eðlisþyngd og hiti hennar með kjarnaborun þar sem borað er niður að 

hausthvörfum sem marka skil milli nýsnævi og eldra lags. Farnar eru tvær ferðir til að fá 

upplýsingar um jökulárið, ein að vori og önnur að hausti. Í haustferðinni er sumarleysing lesin 

af stikum, sem settar hafa verið niður í vorferðinni 

(http://www.vedur.is/vatnafar/joklamaelingar/afkomumaelingar/). 

Helgi Björnsson og fleiri gerðu íssjármælingar á Hofsjökli 1983 sem var liður í 

vatnafræðirannsóknum vegna virkjana í Þjórsá og fleiri jökulám á sunnanverðu hálendinu. 

Mælingarnar fóru fram með þá nýrri tækni sem fólst í því að skjóta rafsegulbylgju með þekkta 

tíðni á botn jökulsins og skrá endurkast hennar til að fá út þykkt jökulsins. Loftþyngd var 

einnig mæld á yfirborði til að fá hæð jökulyfirborðs. Alls voru 20.000 mælipunktar á 1.350 

km löngum mælilínum víðsvegar á jökulinum. 

Vatnajarðfræði rannsóknir gerði Freysteinn Sigurðsson á árunum 1984 - 1997 og gerði yfirlit 

um eðli og uppruna grunnvatns norðan Hofsjökuls með sérstaka áherslu á jökulárnar, sem frá 

honum renna. Í skýrslu sinni styðst hann við berggrunnskortlagningar ýmissa höfunda. 

Rannsóknin var gerð sem úttekt á forathugunarstigi vegna mögulegrar nýtingar vatnsauðlinda 

norðan við Hofsjökul. 

 

Ingibjörg Kaldal og Skúli Víkingsson kortlögðu á árunum 1974 – 1977 og lýstu jarðfræði 

Vesturdals, Austurdals og hásléttunni sem liggur suður að Hofsjökli. Áherslu lögðu þau á laus 

jarðlög en rannsóknin var gerð með það í huga að jökulsárnar væru virkjaðar með 

miðlunarlóni í Stafnsvatnslægðinni. 

 

Ingibjörg Kaldal gerði árið 1982 jarðgrunnskort af svæðinu sunnan og austan við Hofsjökul 

svo hægt væri að vinna skipulega að byggingarefnisleit. Rannsóknarsvæðið var um 1100 km
2
 

og var framhald af rannsóknum sem hófust árið áður. Verkið var miðað við vatnasvið 

Kvíslaveitu.  

Karl Grönvold (1972) rannsakaði útbreiðslu jarðmyndana og dreifingu jarðhitans í 

Kerlingarfjöllum ásamt nokkrum efnagreiningum á jarðhitavatni sem hann birtir í 

doktorsritgerð sinni; „Structural and Petrochemical Studies in the Kerlingarfjöll Region, 

Central Iceland“ árið 1972. 

 

Jarðhitarannsóknir hafa einna mest verið gerðar í Kerlingarfjöllum bæði af Karli Grönvold í 

fyrrnefndu riti og af Árna Hjartarsyni og Magnúsi Ólafssyni en þeir unnu fyrir Orkustofnun 

árið 2004. Þar er tekið mið af jarðhita og jarðfræðilegum aðstæðum í Kerlingarfjöllum. Í 

skýrslunni er greinagóð lýsing á efnainnihaldi jarðhitavatnsins, jarðmyndunum og skiptingu 

háhitans í Hveradölum og Hverabotni. Umhverfis Hofsjökul er jarðhita að gæta þó hann sé í 

hverfandi litlu magni. Helgi Torfason gaf út gagnasafn og jarðhitakort af Íslandi árið 2003 en 

á kortunum sést jarðhiti umhverfis Hofsjökul. Góðar lýsingar á einkennum jarðhitasvæða eru í 

þeirri grein en fyrstu drög kortsins voru gefin út árið 1993.  

Hofsjökull og svæðið umhverfis hann er á hásléttu í um 600 m yfir sjávarmáli, sem þýðir að 

sífrera gætir þar í jarðlögum. Stöðugt framboð af grunn- og yfirborðsvatni stuðlar að myndun 
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mjög sérstæðra vistkerfa á hálendinu en innan þessara vistkerfa er að finna fyrirbæri sem 

mikið hefur verið rannsakað. Alþjóðlega orðið yfir þessi fyrirbæri er palsa, rústir á íslensku 

sem myndast í flám freðmýra. Eitt þekktasta svæði rústamýravistar er í Þjórsárverum og góða 

grein er að finna um verin í Árbók ferðafélags Íslands árið 1988 eftir Þóru Ellen 

Þórhallsdóttir. 
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2  Þjóðgarður 

Íslenskir þjóðgarðar standa í öndvegi ferðamennsku. Erlendir sem og íslenskir ferðamenn taka 

stefnuna á slíka staði til að öðlast skilning og fræðslu um sögu, náttúru og fegurð landsins. Ég 

hef reynslu sem landvörður í þjóðgarði Þingvalla sumrin 2011 og 2012. Á þeim stutta tíma 

hef ég kynnst því hvað felst í náttúrutúlkun og hvernig hægt er að öðlast virðingu fyrir landinu 

gegnum þá tækni. 

 „Náttúrutúlkun[letri breytt] er áhrifarík aðferð sem skapar vitsmunaleg og 

tilfinningaleg tengsl milli gesta og umhverfis með gagnvirkri þáttöku þeirra þar 

sem auðlindin; náttúran og sagan, öðlast merkingu í huga þeirra. Þetta er 

skilgreining á náttúrutúlkun í Handbók um náttúrutúlkun eftir Sigþrúði S. 

Jóhannsdóttir sem gefin var út árið 2011. Náttúrutúlkun er þríþætt gesturinn, 

sögumaðurinn og náttúran. Aðferðin hefur verið lengi til staðar þótt hugtakið sé 

tiltölulega ungt. Aðferðina notuðu sögumenn ættbálka til að miðla mikilvægri 

menningararfleið áður en þær voru ritaðar. Takmörk náttúrutúlkunar er því 

hvatning til þátttöku gesta, örva skynjun þeirra og dýpka reynslu og upplifun“ 

(Sigþrúður S. Jóhannsdóttir 2011, bls 12 - 20). 

Framtak landvarða til að efla verndun innan þjóðgarða eru meðal annars fræðslugöngur. Á 

Þingvöllum fara landverðir í daglega fræðslugöngu með ferðamönnum sem koma í heimsókn. 

Gengið er frá kirkjunni á Þingvöllum, í átt að Flosagjá, þaðan er haldið yfir Öxará og upp 

Hamraskarð með stoppi í Almannagjá og loks er gengið inn á Lögbergspallinn. Gangan sjálf 

er tiltölulega stutt, að meðaltali 1 klukkustund, en getur þó dregist hátt í hálfan annan tíma ef 

ferðamenn eru áhugasamir. Þessi tími dugar þó til að koma sem mestu um þjóðgarðinn á 

framfæri. Í göngunum er stiklað á stóru um landnámssögu Íslands og stofnun Alþingis sem 

talin er hafa einstakt gildi fyri alla heimsbyggðina. Talað er um lífríki Þingvalla eftir áhuga 

fólks m.a. silungastofninn sem hefur þróast á sérstæðan hátt s.l. 10.000 ár, fugla, minka, tófur 

og hreindýr. Sjálfur hef ég mestan áhuga á jarðfræði svæðisins og reyni með öllu móti að 

grípa áhuga fólks með því að útskýra flekarekið með teikningum í göngustíginn, hraunið í 

vegg Almannagjáar og upptök þess í Eldborgum, jarðhitavirknina á Nesjavöllum sem sést 

greinilega frá þingstaðnum forna, fjöll, dyngjur, stapa og móberg svo fátt eitt sé nefnt. 

Ferðamenn fylgjast alltaf vel með og koma oft með spurningar um hluti sem þeir hafa séð á 

ferðalagi sínu og í fræðslugöngunni sjálfri.  

Í köflunum hér á eftir verður fjallað um jarðminjar og landslag þeirra umhverfis Hofsjökul 

sem koma til greina innan þjóðgarðs. Svæðin eru að minsta kosti 600 m.y.s. það gerir 

Hofsjökulsþjóðgarð að eina þjóðgarðinum sem er að öllu leiti á hálendi Íslands. 

2.1 Hofsjökull 

Hofsjökull er þíðjökul þar sem hitastig íss er við frostmark og vatn seytlar niður í gegnum 

jökulinn. Á hábungunni er um 35 m lag af snjó og hjarni en á því dýpi hefst umbreyting 

snævar í jökulís og helst eðlismassi þar neðan við stöðugur um 900 kg/m
3
 (Þorsteinn 

Þorsteinsson o.fl., 2001).  Sérstaða Hofsjökuls er í landinu undir jöklinum, Hofsjökull er um 

1765 metra hár og meðal ísþykkt jökulsins er 216 m, mesta ísþykktin er á hábungu jökulsins 

um 750 m en undir hábungunni er 650 m djúp ísfyllt askja (Helgi Björnsson, 1984). Útfrá 

öskjunni ganga þrír hryggir, tveir hryggjanna í átt að Miklafelli og Illviðrahnjúkum í 

norðaustur. Hryggirnir lokast sín á milli í báða enda og mynda ísfylltan dal, Þriðji hryggurinn 
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gengur suður úr öskjunni. Hryggirnir ná yfir 1.100 metra hæð en hæðstur er öskjubarmurinn 

austanverður við Hásteina þar sem jökulsker úr staumflögóttu líparíti stendur upp úr jöklinum 

í 1.633 m.y.s., það þýðir að sá hluti eldstöðvarinnar hefur gosið á yfirborði (Mynd 3). Á 

öskjubarminum vestanmegin er stórt skarð í 1.200 m hæð þar rennur jökulísinn út um og 

myndar Blöndujökul. Sporðar skriðjöklanna að norðan ná niður fyrir 800 m hæð en að sunnan 

nær Þjórsárjökull niður fyrir 600 m og er djúp lægð undir Múlajökli þar sem land fer niður í 

440 m (Helgi Björnsson, 1984). Í framtíðinni mun líklegast myndast stórt lón framan við 

Múlajökul.  

 

Mynd 3. Öskjubarmurinn austanverður við 

Hásteina, jökulsker úr straumflögóttu 

líparíti sem stendur upp úr jöklinum í 1633 

m.y.s. (Ljósm. Þorsteinn Þorsteinsson) 

Vatnasviði Hofsjökuls lýsir Helgi Björnsson (1984 & 1991) og stærð jökulsvæðanna sem 

afmarka jökulárnar (tafla 1).  

Fossá, Vestari- og Austari-Jökulsár eiga sameiginlegt vatnasvið norðan við Hofsjökul því þær 

sameinast í Héraðsvötn við dalsmynni Austur- og Vesturdals. Meginvatnaskil afmarkast af 

fjallendinu sem er undir jöklinum eins og sjá má á hryggjunum sem ganga norðaustur-

suðvestur milli Miklafells og hábungunnar en þar skilur ísinn að vatnasvið jökulsánna í 

Skagafirði og Þjórsá. Vatnaskilin liggja hinsvegar fyrir sunnan hryggina og telst því 

jökulísinn í lægðinni milli þeirra til vatnasvæðis Vestari- og Austari-Jökulsá. 

Skatastaðavirkjun er eini virkjanakosturinn sem liggur fyrir hjá Landsvirkjun, hún myndi vera 

staðsett þar sem árnar sameinast í Héraðsvötn. 

Þjórsá, lengsta á Íslands, á nánast allan suðurhluta Hofsjökul. Að auki fær Þjórsá vatn frá 

kvíslum að austan sem tilheyra vatnasviði Tungnafellsjökuls og vestanverðum Vatnajökli. Í 

Þjórsá renna svo ótalmargar ár á leiðinni um suðurlandið þar sem hún rennur til sjávar. 

Sultartangastöð og Búrfellsstöð eru tvær vatnsaflstöðvar skamt frá Sultartangalóni. Eins og 

áður var nefnt eru Norðlingaölduveita og Skrokkölduvirkjun virkjanakostir sem liggja mjög 

nálægt friðlandi Þjórsárvera og hefur lengi verið umdeilt um áhrif þeirra á vatnsbúskap 

Þjórsárvera. 

Jökulfall og Blanda eru vestanmegin við Hofsjökul sem liggja sitt hvoru megin við vatnaskil 

Norður- og Suðurlands.  Jökulfall rennur norður fyrir Kerlingarfjöll og fær þar afrennsli frá 

háhitasvæðinu. Vestan við Kerlingafjöll sameinast Jökulfall og Hvítá en þaðan liggur greið 

leið til sjávar í Ölfusi. Blanda rennur norðvestur yfir Gunnlaugstungur og safnast í Blöndulón. 

Aflstöðin Blöndustöð í Blöndudal og er eina virkjunin á farvegi Blöndu. 
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Tafla 1. Helstu tölugögn um Hofsjökul (Helgi Björnsson, 1984). Jökulsvæði, rúmmál og ísþykkt Vestari-Jökulsá 

og Fossá er samanlagt við Austari-Jökulsá. 

Vatnasvið Skriðjöklar Jökulsvæði (km2) Rúmmál (km3) Meðalísþykkt (m) 

Vestari-Jökulsá Sátujökull - - - 

Fossá Sátujökull - - - 

Austari-Jökulsá Illviðrajökull Klakkjökull 260 62 242 

Þjórsá 
Háöldujökull, Þjórsárjökull, 
Múlajökull, Nauthagajökull, 
Blautukvíslarjökull  

403 80 199 

Jökulfall Þverfellsjökull, Blágnípujökull 75 14 187 

Blanda Blöndujökull, Sátujökull 195 46 236 

samtals 
 

933 202 216 

 

Afkoma Hofsjökuls hefur verið mæld árlega í 22 ár í leiðöngrum á vegum Veðurstofunnar sem 

hefjast á norðanverðum jöklinum en þar er aðgengi best upp Sátujökul þar sem móbergsfellið 

Tvífell gengur undan sporðinum. Notast er við mælistikur sem er raðað upp frá jökulsporði að 

hábungu eftir hæðarlínum en á Sátujökli er stutt milli stika og er það þéttasta mælikerfi af 

þessu tagi á jöklum Íslands í dag (Þorsteinn Þorsteinsson & Oddur Sigurðsson,  2006). 

Ársafkoma jökla fæst með því að draga ákomu vetrarins frá leysingu sumarsins. 

Afkomumælingar síðustu 22 árin sýna að afkoman hefur lengstum verið neikvæð (sjá 

Viðauka A, töflur 2,3 og 4), þ.e. meira bráðnar á sumrin en sest á jökulinn á veturna 

sérstaklega síðastliðin 15 ár. Flatarmál hinna þriggja skriðjökla sem eru mældir hefur rýrnar 

um 27,1 km
2
, langmest af Þjórsárjökli (Oddur Sigurðsson o.fl., 2004), (Þorsteinn Þorsteinsson 

o.fl., 2012) og (Þorsteinn Þorsteinsson & Oddur Sigurðsson,  2006). Niðurstöður 

afkomumælinga sýna hversu mikilvægt vísindalegt gildi Hofsjökull hefur m.a. fyrir veðurfar. 

Höggun þessa hluta Íslands hefur ótrúlega lítið verið könnuð. Páll Einarsson (2008) minnist á 

í grein sem kom út um 2008 um flekamörk hvernig svæðið er tengt Hreppaflekanum. Á milli 

vestra- og eystrarekbeltisins hefur myndast sérstæður fleki. Flekinn hefur verið nefndur 

Hreppaflekinn og hreyfist með tilliti til norður Ameríku flekans um pól sem staðsettur er 

norður af Langjökli. Syðri hluti flekans afmarkast af suðurlandsskjálftabeltinu, sem veldur 

sterkum skjálftum upp að 7 í skjálftastærð. Nyrðri mörk flekans er við mið Íslands gosbeltið 

sem gengur frá norðurenda vestra gosbeltisins, gegnum Hofsjökul og tengist suðurenda nyrðra 

gosbeltisins en færsla um mið Íslands gosbeltið er mjög lítil. Hreppaflekinn snýst því að rek 

um Eystra gosbeltið er meira norðan til en sunnar, á móti er rek um Vestara gosbeltið meira 

sunnan til en norðar (Páll Einarsson, 2008). 

 

Ingibjörg Kaldal og Skúli Víkingsson (1978) skipta brotalínum norðan við Hofsjökul í þrjú 

svæði.
 
Svæði A- hefur brotalínur sem ganga að mestu í norðvestur 310° og afmarkast af 

hálsinum milli Vestur- og Austurdals alveg suður að Stafnsvötnum. Austan við Austari-

jökulsá eru svipaðar sprungustefnur. Svæði B- nær yfir kvarteru myndanirnar suður og 

suðaustur af svæði A. Þar er hinsvegar mikið af jökulseti sem trúlega hylur margar sprungur. 

Brotalínurnar ganga að mestu í norð-norðvestur 350°, móbergsfjöllin hafa orðið til á þessum 

sprungum. Svæði C- er belti misgengja sem ganga undan Hofsjökli í norð-norðvestur stefnu 

345° í átt að vestari hlið Vesturdals. Í botnum Vestur- og Austurdals eru rhíólít myndanir sem 



18 

tengjast kulnuðum megineldstöðvum, í dag finnast megineldstöðvar innan rek- og 

gosbeltanna, það þýðir að norðan við Hofsjökul er fornt rekbelti. Brotalínur sunnan við 

Hofsjökul eru fáar en undan Kerlingarfjöllum eru sprungusveimar með suðvest- og 

norðaustlæga stefnu, svipað stefnum vestra gosbeltisins og þá líklegast tengdir 

megineldstöðvum.  

Jarðhiti er sumstaðar umhverfis Hofsjökul. Lítið af rituðum heimildum fannst um jarðhitann í 

og við Hofsjökul en heimildir fengust frá Hauki Jóhannessyni jarðfræðing. Jarðhiti í og við 

Hofsjökul er aðeins þekktur á einum stað undir jöklinum, nýlega uppgötvaði Oddur 

Sigurðsson, sérfræðingur á sviði jöklarannsókna,  lítinn sigketil skammt frá jökulrönd 

Blágnípu sem sést útaf hita sem er um 40°C (Mynd 4). Við Nauthaga eru nokkrar volgrur þar 

sem hæðsti hiti mælist 60°C, einnig eru volgrur austan og norðaustan Hofsjökuls sem eru á 

bilinu 27-50°C. Ummerki eru um jarðhita við Illviðrahnjúka en ekkert er annað um hann 

vitað. Hæstur hiti mælist í Laugafelli skammt norðaustan við Hofsjökul. Undir Hofsjökli eru 

tvær megineldstöðvar, Arnarfellseldstöðin sem er eldri og hin sem er undir hábungu jökulsins. 

Í báðum eldstöðvunum eru öskjur sem tengjast jarðhitanum. Jarðhitinn við Nauthaga, 

Illviðrahnjúka og Laugarfell tengist sprungureininni frá Arnarfellseldstöðinni í suðaustur 

hluta jökulsins. Katlarnir í Hofsjökli eru líklega í reininni frá þeirri vestari. 

 

 
 

Mynd 4. Horft til austurs yfir 

Blágnípujökul. Ummerki um jarðhitann 

sést sem hringsprungur umhverfis 

sigketilinn sem Oddur Sigurðsson fann 

nýlega. (Ljósm. Þorsteinn Þorsteinsson) 

2.2 Þjórsárver 

Um Þjórsárver skrifaði Þóra Ellen Þórhallsdóttir (1988). Landslag og náttúra Þjórsárvera er 

sérstæð og á sér hvergi hliðstæðu hér á landi. Tilvist þeirra má þakka hárri vatnsstöðu, 

sírennsli vatns, sífrera og að landið hefur ekki orðið fyrir ofbeit. Ásamt því að hafa vísindalegt 

gildi á ýmsum sviðum er fagurfræði Þjórsárvera gífurleg (Mynd 5). Telja má að Þjórsárver nái 

frá Hnífaveri í vestri að öldum við Sprengisandsveg í austri og frá Háumýrum í norðri að 

Sauðafelli í suðri, svæði sem er um  600 km
2
 en þar af er gróið land aðeins um 100 km

2
.  

Jarðvegurinn undir verunum er myndaður úr þykkum setlögum sem er sumstaðar um 2 – 3 

metra þykk.  
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Mynd 5. Horft til norðurs yfir 

Þjórsárver á sumartíma. Í 

bakgrunn talið frá vinstri er 

Ólafsfell, Nauthagajökull, 

Hjartafell, Múlajökull, Arnarfell 

mikla og Þjórsárjökull.(Ljósm. 

Oddur Sigurðsson).  

 

Rústamyndun (Mynd 6) lýsir Þóra Ellen (1988) afar nákvæmlega og hvernig gróður spilar inn 

í myndun þeirra. 

„[...]í þeim er kjarni úr frosnum jarðlögum og ís, en landið milli rústanna þiðnar 

yfirleitt allt á sumrin.[...] Rústirnar rísa upp úr mýrunum við það að ískjarni 

myndast inni í þeim og hárpípukraftur í mó eða fínkornóttum lögum dregur að sér 

vatn sem frýs við yfirborð kjarnans. Fyrst í stað er kjarninn lítill en þar sem frosið 

vatn hefur meira rúmmál en ófrosið, hvelfist rústin aðeins upp úr mýrinni í kring. 

Lyftingin þarf ekki að vera mikil til að efsta lagið þorni en þurr mór leiðir illa hita 

og einangrar íslinsuna vel. Á mishæðóttu landi fýkur snjór af hæðum (rústum) á 

vetrum og þar þrengir frost sér því dýpra en í lægðunum þar sem snjóhula er 

þykkari. Ískjarninn stækkar og næsta sumar rís rústin hærra en árið áður snjóhula 

verður því enn þynnri næsta vetur og þannig heldur rústin áfram að vaxa þar til 

einhverskonar jafnvægi er náð en það ræðst meðal annars af stærð íslinsunnar og 

vatnsstreymi að neðan.“ (Árbók ferðafélags Íslands, 1988)  

 

Mest er af rústamýrum í Þjórsárverum (13,1 km²), í Guðlaugstungum og nágrenni (10,0 km²), 

á Hofsafrétti (4 km²) og á Vesturöræfum–Brúardölum (3,3 km²)(Sigurður H. Magnússon o.fl., 

2009). Flár með rústum eru mjög einkennandi fyrir landið í umhverfi Hofsjökuls, þær gefa 

líka til kynna veðurfarsbreytingar og hafa því hátt verndunargildi. 

 

Ingibjörg Kaldal (1982) skoðaði svæðið sem framhald af rannsóknum sem hófust árið 1981. 

Landslag sunnan Hofsjökuls er meira og minna mótað af jökli síðasta jökulskeiðs. Það er 

fremur flatt hulið stórgrýttum melum en víða rísa öldur upp undir jökulruðninginum. Þekkt 

hlýskeiðshraun á svæðinu eru Illahraun, sem hefur runnið frá óþekktum upptökum 

einhverstaðar milli Kerlingafjalla og Hofsjökuls og Háölduhraun framan við Þjórsárjökul og 

liggur norður að Háöldujökli og dregur nafn sitt af honum. Á Sprengisandi eru ummerki 

þriggja jökulbrúna milli Miklafells og Fjórðungsöldu. Fornan jökulgarðsbút er að finna ofaná 

Háölduhrauni sem talið er vera um 8.000 ára  gamalt hlýskeiðishraun (Helgi Björnsson 2009). 

Jökulgarðar eru afurð jökulhörfunar sem gefa ýmsar upplýsingar um jökulinn t.d. 

veðurfarsbreytingar, stærð og stefnu. Múla er að finna á mörgum stöðum í minni verum 

Þjórsárvera ásamt nýlegum og mjög formfögrum jökulgörðum framan við skriðjöklana (Mynd 

7). 
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Mynd 6. Rúst í Múlaveri. (Ljósm. 

Þóra Ellen Þórhallsdóttir) 

 

 

Mynd 7. Horft af Ólafsfelli til 

vesturs, yfir Jökulkrika og Söðulfell. 

Fornir jökulgarðar 

Blautakvíslarjökuls sjást á miðri 

mynd. (Ljósm. Þóra Ellen 

Þórhallsdóttir). 

 

Megineinkenni lausra jarðlaga á svæðinu frá Þjórsá og norðaustur með Hofsjökli að 

Köldukvísl og norður að Fjórðungsöldu eru jökulruðning og malarásar. Malarásar verða til úr 

efni sem berst með straumvatni ýmist í göngum undir jökli eða rennandi vatni ofan á jöklinum 

(Þóra E. Þórhallsdóttir, 1988). Jökulrákuð hvalbök finnast á svæðinu þar sem sést í berggrunn. 

Mikið meira er af malarásum sem þykja ekki algengir á Íslandi, mikið er af þeim norðan við 

Hreysikvísl og við Svartá en þar liggja þeir norður yfir Þjórsá (Ingibjörg Kaldal, 1982). Tilvist 

þeirra er óviss en Ingibjörg Kaldal (1982) telur að setið í malarásunum á 

Hreysikvíslarsvæðinu hafi sest til í göngum undir þunnum jökli sem var að puða á móti 

landslagshallanum.  

Nýverið hafa rúmlega 50 jökulöldur komið undan Múlajökli við bráðnun hans (Mynd 8) og 

mynda einskonar hálfhring fyrir framan jökulinn. Aðeins ein vísindagrein hefur birst um þessi 

tilteknu fyrirbæri en þar er talað um sérstöðu þeirra á heimsmælikvarða og að ekki hefur áður 

sést svo mikið safn af jökulöldum sem enn eru í myndun. Þær eru að meðaltali 185 metra 

langar, 64 metra breiðar og um 5 – 10 metrar á hæð (Johnson o.fl., 2010). Flokkun þessarra 

jarðmyndana hefur reynst erfið því aðstæður við myndun þeirra virðist ráða því úr hvernig 

einingum jökulaldan byggist upp. Jökulöldurnar við Múlajökul eru myndaðar að mestu leiti úr 
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jökulruðning og mynduðust vegna samsöfnunar og aflögun jarðlaga. Jökulöldur nefnast 

drumlins á alþjóðarmáli og hafa verið mikið rannsakaðar í tengslum við jökulhörfun og hafa 

því hátt verndargildi fyrir vísindalegar rannsóknir. 

 

 

 

Mynd 8. Horft er til norðvesturs 

yfir Múlajökul í vetrarkápu 1981. 

Ólafsfell er til vinstri, Hjartafell á 

milli Nauthagajökuls og 

Múlajökuls, Arnarfell hið mikla og 

Arnarfell hið litla til hægri. 

Framan við Múlajökul eru 

jökulminjar eftir framrás 

jökulsins.(Ljósm. Oddur 

Sigurðsson). 

 

2.3 Kerlingarfjöll 

Eldstöðin er að mestu leiti mynduð undir jökli og því er lítið af hlýskeiðshraunum á 

Kerlingarfjallasvæðinu og  gerir það erfitt fyrir að áætla aldur eldstöðvarinnar en líftími svona 

eldstöðva getur verið 0,5 – 1 milljón ár. Eitt slíkt hraun er þar sem áin Jökulfall rennur og 

liggur hraunið þar á bólstrabergi og túffi. Neðar í farvegi árinnar er jökulurð og annað 

hraunlag sem er töluvert eldra, þetta sýnir að það hafa verið að minsta kosti tvö hlýskeið á 

svæðinu og fornsegulmælingar hafa sýnt að yngra hraunið er „rétt“ segulmagnað og eru bæði 

af gerðinni ólivín þóleiít
 
(Karl Grönvold, 1972). Í rannsóknarskýrslu Árna Hjartarsonar og 

Magnúsar Ólafssonar (2005) minnast þeir á Jökulfallsþóleiítið, sem er trúlega sama 

hlýskeiðishraun og Karl lýsti, sem stórstuðlað beggja vegna árinnar. Þar telja þeir nálægan 

berggang sem gengur í hraunlagið vera fæðigang þess og að hann sé rétt segulmagnaður. Í 

viðbót skráðu þeir 4 hlýskeiðishraun innan Kerlingarfjalla sem rétt sést í undan yngri 

móbergsmyndunum, sum þeirra jökulrákuð (Árni Hjartarson & Magnús Ólafsson, 2005). 

Hlýskeiðishraun eru nálæg Kerlingarfjöllum (sjá viðauka B, mynd 15), totur úr Illahrauni sem 

á sér óþekkt upptök milli Hofsjökuls og Kerlingarfjalla, annað sem kemur undan rótum 

Blautukvíslarjökuls, Setuhraun þar sunnar og Kisuhraun enn sunnar. Berg í Kerlingarfjöllum 

er flokkað í fjórar mismunandi gerðir sem heita á fræðimáli: Basalt, Íslandesít, dasít og 

rhýólít. Íslandesít og dasít eru íssúru endarnir, en efnagreining á berggerðum er tvítoppa, þ.e. 

hátt hlutfall basísks og súrs bergs með litlu magni af ísúru bergi. Berggerðum lýsti Karl 

Grönvold (1972) svona: 

„Einingar sem finnast í basísku móbergi eru túff og bólstraberg sem er lang 

algengasta íslenska gosbergið. Peacock (1926) gerði nákvæmari greiningu á túffi, 

í stuttu máli er túff samlímd gjóska sem er að miklu leiti glerjuð. Basaltglerinu er 

skipt í undireiningar síderómelan og tachylít sem bæði ummyndast í palagonít 
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sem er fyrsta ummyndun basaltglers við tiltölulega lágan hita. Íslandesít svipar 

mikið til basíska móbergsins nema bólstrar eru undantekningarlaust óreglulegri í 

lögun, magni grunnmassa og glerjun brotabergs þar sem blöðrur brotabergsins eru 

teygðari.  Dasít er einskonar millistig Líparíts og Íslandesíts. Það má líta á sem 

svo að Dasítið er öfgafyllra en Íslandesítið og eru bólstrar óreglulegri, stærri og 

svipar til sepa myndana í súra móberginu, bergbrot eru meira glerjuð og blöðrur 

teygðari. Það sem einkennir Dasítið einna helst frá basísku- eða Íslandesít 

móbergi er mikið glerjað brotaberg sem nefnist biksteinn. Súra móbergið er eins 

og áður sagði í mun meira magni en það ísúra og kemur það fram í tveimur 

þyrpingum innan Kerlingarfjalla sem fylgja nokkurnvegin öskjubrotunum 

tveimur. Súra bergið hefur mjög svipaða ásýnd alstaðar því það er allt gosið í geyl 

undir jökli. Helstu einkenni eru grá kornóttur grunnmassi með svörtum 

hrafntinnubrotum, líparít með flæðimynstri og oft kemur fyrir blöðrótt eða 

gegnheil hrafntinna.“ (Karl Grönvold 1972) 

Í botni Hveradala er einnig mikið af Líparíti sem þó hefur ummyndast mikið og er 

sundurskorið útaf suðu. Líparítið í Kerlingarfjöllum er ein stærsta þyrping sem finnst á Íslandi 

og í því felst sérstaða Kerlingarfjalla sem gefur þeim ljósan lit. (Myndir 9 og 10) 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 9. Lítið afmarkað svæði um 0,16 km2, 

talinn tengjast vestari öskjubroti 

Kerlingarfjalla, mestur hiti hefur mælst þar 

í gufuauga þar sem reykurinn stígur upp á 

myndinni um 145°-150°C. Fjöllin tvö eru 

höttur (vinstri) og Ögmundur (hægri) sem 

eru bæði líparít stapar og tengjast vestari 

líparít þyrpingunni, Hlíðar Mænis sjást 

lengst til hægri sem ljósbrúnar 

skriður.(Ljósm. Hugi Ólafsson). 
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Mynd 10. Horft til suðvesturs yfir 

Hveradali, neðri hveradalir eru fyrir miðri 

mynd en efri Hveradalir eru fyrir neðan 

Mæni. Fjöllin þrjú eru Höttur (vinstri), 

Ögmundur (miðja) og Mænir 

(hægri).(Ljósm. Hugi Ólafsson). 

 

Jarðhitinn í Kerlingarfjöllum er sérstakur, Karl Grönvold (1972) gerði litla samantekt um 

jarðhitann og efnagreiningar á jarðhitavatninu en rannsóknarskýrsla Árna Hjartarsonar og 

Magnús Ólafssonar (2005) reyndist gagnlegri. Jarðhitasvæðið í Kerlingarfjöllum er tengt við 

megineldstöðina og öskjubrotin. Í Kerlingarfjöllum eru tvær öskjur sem afmarka 

nokkurnveginn líparítþyrpingarnar og jarðhitann (sjá viðauka B, mynd 15). Jarðhitasvæðið er 

um 24 km
2
 ef dreginn er rammi utan um allan þekktan jarðhita, ef tekið er mið af því þar sem 

ummyndun einkennir hveravirknina er svæðið einungis um 7 km
2
 og enn minna um 4 km

2 
ef 

hvert og eitt hverasvæði er afmarkað (Árna Hjartarsonar & Magnús Ólafssonar, 2005). 

Algengustu einkenni háhitasvæðisins eru gufuaugu, gufuhverir, leirhverir og soðpönnur (sjá 

viðauka A, tafla 5). Hveradölum er skipt í Efri- og Neðri-Hveradali (Mynd 9). Neðri-

Hveradalir skiptast í Vestur-, Mið- og Austurdali, en jarðhitinn þar er talinn tengjast 

öskjubroti austari öskjunnar. Hverabotn er lítið afmarkað svæði vestan við Neðri-Hveradali og 

jarðhitinn talinn tengjast vestari öskjubrotinu (Mynd 8). Þvert í gegnum jarðhitann og 

bergþyrpingar renna tvær ár, Árskarðsá annarsvegar rennur norður frá Kerlingarfjöllum og 

sameinast Jökulfalli sem rennur áfram í Hvítá, hinsvegar er áin Kisa sem rennur úr 

austanverðum Kerlingarfjöllum og sameinast Þjórsá hjá Kjálkaversöldu skammt frá 

Hvannagili. Árnar hafa grafið djúp gil sem skipta fjallaþyrpingu Kerlingarfjalla í tvennt. 

Boruð var hola árið 1986 og tvær aðrar árið 2002 nálægt Árskarðsá, sem ætlað var til 

upphitunar.  Holan sem boruð var 1986 er 520 metra djúp og sker kalt vatnsmikið kerfi, holan 

gefur af sér nokkra tugi af lítrum á sekúndu af 25 °C heitu vatni (Mynd 10). Holurnar sem 

boraðar voru 2002 eru töluvert grynnri en gefa frá sér heitara vatn. Önnur holan er 360 metra 

djúp og sker volgt vatnsmikið kerfi sem gaf af sér árið 2004 7,7 l/s af 31°C heitu vatni. Hin 

holan var boruð í þeim tilgangi að komast niður á þetta volga kerfi. Holan er 63 metra djúp 

með mikið sjálfrennsli af 36°C heitu vatni, við hana hefur verið gerður heitur pottur sem er 

einu afnot heitavatnsins því það telst of kalt til upphitunar (Árna Hjartarsonar & Magnús 

Ólafssonar, 2005).  
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Mynd 11. Borhola í 

kerlingarfjöllum sem boruð var 

1986, vatnshiti er frekar lágur 

um 25°C.(Ljósm. Oddur 

Sigurðsson). 

 

2.4 Aðrar jarðminjar 

 Orravatnsrústir: Ein fjölbreyttasta freðmýri Íslands og er á náttúruminjaskrá m.a. útaf 

fágætum rústamyndunum í hættu. Landsvæðið er í grunnri lægð í 700 m.y.s um 10 – 20 

km norður af Hofsjökli. Rústamýravist (um 4 km
2
) er mjög áberandi líkt og í 

Þjórsárverum, rústir norðarlega á svæðinu eru 40 – 60 cm háar en sunnar geta þær orðið 

150 – 200 cm (Þorsteinn Sæmundsson o.fl. 2012). Landsvæðið í kring er gróðurlaust og 

berst því mikið af vindbornu efni á rústasvæðin sem veldur uppbyggingu rústa og 

einangrun íslinsunnar. Rústir eru skammlífar og getur hlýnun eða röskun á yfirborðs- eða 

grunnvatni valdið því að gamlar rústir hverfa. 

 

 Guðlaugstungur: Stórt svæði vestan við Hofsjökul. Inniheldur sex vistgerðir sem hafa hátt 

verndargildi og raðast svæðið efst af átta rannsóknarsvæðum á miðhálendinu samkvæmt 

skýrslu Náttúrufræðistofnun Íslands (Sigurður H. Magnússon, 2009). Rústamýravist er þar 

um 10 km
2
. Guðlaugstungur var lýst friðland árið 2005 og er um 402 km

2
 svæði sem nær 

frá Hofsjökli að Blöndulóni. 

 

 Hveravellir: Hverir og aðrar heitar uppsprettur njóta sérstakrar verndar samkvæmt 

náttúruverndarlögum. Mikil litaafbrigði eru umhverfis hverina ásamt miklu hverahrúðri. 

Háhitasvæðið á Hveravöllum hefur verið tengt við Þjófadalseldstöðina í Langjökli en 

Kjalhraun þekur suðurhluta svæðisins og þar er að finna hveravirkni og bendir höggun á 

svæðinu til nánari tengsla við Kjalhraunsdyngjuna (Árni Hjartarson & Magnús Ólafsson, 

2005b). Hveravellir var fyrst friðlýst árið 1960 sem náttúruvætti og var sú friðlýsing 

endurskoðuð árið 1975. 

 

 Fornar megineldstöðvar í Skagafirði: Í dalbotnum Austur- og Vesturdals í Skagafirði er að 

finna mikla jarðsögu  í tertíer og kvarter jarðlögum. Í tertíerstaflann mynduðust fornir 

dalir sem síðar fylltust af kvarterum móbergsmyndunum  sem núverandi dalir eru grafnir 

í. Í dölunum og á Hofsafrétt milli dalanna og suður undir Hofsjökul er að finna unga 
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misgengisstalla og gamlar brotalínur. Í spildunni milli dalanna er grafið líparítfjall sem og 

margar líparít skriður á víð og dreyf í botnum dalanna. Líparítið og brotalínurnar eru 

vísbendingar að þarna er trúlega að finna forna/r megineldstöð/var. (Ingibjörg Kaldal o.fl., 

1987) 

 

 Laugafell: Austan og norðaustan Hofsjökuls eru nokkrar volgrur sem eru 27 – 50°C. 

Hæstur er hitinn í Laugafelli. Laugafell  er 892 metra hátt móbergsfjall  norðaustan við 

Hofsjökul. Í Laugakvíslum við Laugafell er að finna 50°C heitar volgrur (Helgi Torfason, 

2003). Jarðhitinn er talinn tengjast Arnarfellseldstöðinni sem er í suðausturhluta 

Hofsjökuls (Heimildir frá Hauki Jóhannessyni jarðfræðing) . 

 

 Kjalhraun: Hraun frá nútíma njóta sérstakrar verndar samkvæmt náttúruverndarlögum. 

Kjalhraun er tiltölulega ung basalthraundyngja mynduð úr þunnfljótandi helluhrauni stuttu 

eftir síðustu ísöld, talin vera um 7.800 ára gömul og er í hópi 10 stærstu dyngja landsins 

um 180 km
2
  og 840 metra hátt (Árni Hjartarson & Magnús Ólafsson, 2005b). 
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3 Niðurstöður 

Við lestur og vangaveltur á hinum ýmsu skýrslum og greinagerðum um svæðið umhverfis 

Hofsjökul hefur vaknað áhugi um hálendi Íslands sem hefur veitt mér dýpri innsýn í þá krafta 

sem móta og hafa mótað landið okkar.  

Í sem allra stystu máli þá afmarkar maður þjóðgarð sem einhverja heild þ.e. landfræðilega, 

jarðfræðilega, sögulega eða líffræðilega t.d. vatnasvið, fjallahring, bú- eða beitarsvæði. 

Hofsjökull, Kerlingarfjöll og Þjórsárver eru þau svæði sem ættu hiklaust að vera innan 

þjóðgarðs. (sjá viðauka B, mynd 16). Ef markaðsetning þjóðgarðsins yrði árangursrík mun 

straumur ferðamanna um  hálendið aukast og þá er mjög mikilvægt að huga að aðgengi fyrir 

allt þetta fólk. Gera þarf bílastæði og hugsanlega betrumbæta Kjalveg, gönguleiðir þurfa að 

vera vel stikaðar og umferð á viðkvæm svæði takmörkuð. Umferð í Kerlingarfjöllum myndi 

aukast hvort sem þau yrðu hluti af þjóðgarði eða ekki og er því upplagt að núverandi aðstaða 

yrði bætt og nýtt til móttöku og fræðslu ferðamanna og með því móti reynt að takmarka 

umferð á votlendissvæði Þjórsárvera (Mynd 11). 

Rhíólít myndanir á Íslandi heilla erlenda áhugamenn um jarðfræði og vekja upp margar 

spurningar. Umhverfis Hofsjökul, í Kerlingarfjöllum og dalbotnum Skagafjarðar eru mjög 

stórar rhíólít myndanir (sjá viðauka B, mynd 15) og væri kjörið að fræða þar fólk um 

myndunarhætti þess, hvernig það tengist megineldstöðvum og hversvegna það er að finna á 

víð og dreyf um landið, jafnvel utan núverandi gosbelta. 

  

 

Mynd 12. Bílför undir Arnarfelli mikla.(Ljósm. Þóra Ellen 

Þórhallsdóttir). 

 

Hofsjökull sjálfur hefur að geyma eina stærstu eldstöð Íslands og til eru stafræn gögn af lögun 

hennar og öllu fjalllendinu (sjá viðauka B, mynd 14) sem er sérstaða Hofsjökuls og gerir hann 

að mjög merkilegri þungamiðju þjóðgarðsins út frá jarðfræðilegu sjónarmiði. Með nútíma 

tölvutækni og færum margmiðlunarhönnuðum væri hægt að gera þrívíddar leiðangur  
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umhverfis eldstöðina þar sem maður fengi að kynnast hversu mikilfengleg hún er í raun og 

veru. Upptök hlýskeiðshrauna eru sögð vera undir jöklinum sem væri fróðlegt að finna til að 

læra meira um gossögu Hofsjökuls. Laugafell norðaustan við Hofsjökul ætti að lenda innan 

þjóðgarðsmarka því tilvist jarðhitans tengist Hofsjökli, að auki hefur svæðið sögulegt gildi.  

Kerlingarfjöll eru sérstæð í heild sinni. Þar eru mjög fjölbreyttar jarðminjar sem hafa 

vísindalegt gildi og er mikilvægt að vernda til að viðhalda náttúrulegum þróunarferlum 

eldstöðvarinnar. Háhitasvæði eru mjög einkennandi fyrir miðhálendi Íslands og er 

jarðhitasvæðið í Kerlingarfjöllum eitt af fáum óspilltum svæðum af þessu tagi á Íslandi. 

Fagurfræði Kerlingarfjalla er mikil, trúlega meðal flottari útivistarsvæða á Íslandi. 

Í Þjórsárverum er mikil fjölbreytni jarðminja sem flestar tengjast jökulhörfun. Rústir hafa 

mikið vísindalegt gildi á mörgum sviðum, eru fágætar á Íslandi og viðkvæmar fyrir röskun. 

Gróðurvin eins og Þjórsárver og Guðlaugstungur eru mjög einkennandi fyrir þennan 

landshluta sem einnig eru mikilvæg fyrir viðhald náttúrulegra þróunarferla. 

Á Kili norðan við Kerlingarfjöll er mikil fjölbreytni jarðminja. Þar eru fulltrúar mismunandi 

móbergsmyndana, Kjalfell sem er 1.000 metra hár móbergstapi með dyngjutopp, Rjúpnafell 

og Dúfunesfell sem bæði eru móbergsfell af svipuðum aldri (Árni Hjartarson & Magnús 

Ólafsson 2005b). Kjalhraun er hlýskeiðsdyngja um 10,9 km
3 

að stærð, 22 cm ofan á því liggur 

öskulag H5 ~ 6.100 ára og er hraunið því talið vera um 7.800 ára (Sinton o.fl. 2005). 

Háhitasvæðið á Hveravöllum er eitt það minnsta á Íslandi en fjölbreytni hvera á svæðinu er 

mikil og mikið af hverahrúðri kringum þá. Í hverahrúðrinu hafa fundist plöntuleifar. 

Gróðurvin Guðlaugstungna þekur norðurhluta Kjalar, þar er næst stærstu flár með rústum á 

Íslandi. Mikið er af jökulrákuðum hvalbökum á Kjöl sem rísa upp úr jökulurðinni, þau hafa 

vísindalegt gildi og gefa vísbendingar um forna skriðstefnu jökla. 

Norðan við Hofsjökul eru jarðfræðilega merkileg svæði svo sem botnar Austur- og Vesturdals 

og Orravatnsrústir en fjölbreytni er ekki mikil og svæðin liggja langt fyrir norðan. 

Orravatnsrústir myndu ekki endilega njóta góðs af að lenda innan þjóðgarðs þar sem svæðið 

inniheldur fágætar jarðminjar í hættu, svæðið ætti að haldast sem friðland (I Flokkur a). Botn 

Vesturdals er á náttúruminja skrá en það ætti að íhuga að stækka svæðið svo að Austurdalur 

og spildan milli þeirra verði það líka. 

Ef þjóðgarðsmörk verða dregin umhverfis svæðin sem talin eru hér að ofan myndi 

þjóðgarðurinn vera um 2.753 km
2 

(mynd 16). 

 

 

Mynd 13. Ískjarnar úr 

Hofsjökli frá mismunandi 

dýptarbilum. Dökka lagið í 

neðsta kjarnanum er öskulag 

frá Heklugosi 1991 á 40,70 

– 40,83 m dýpi. Frá efstu 

metrunum og niður á 43 m 

dýpi er hægt að gera sér 

grein fyrir 

eðlismassabreytingum þegar 

snjórinn breytist úr nýsnævi 

– hjarni – jökulís. (Ljósm. 

Þorsteinn Þorsteinsson). 
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Gestastofu sem miðstöð fræðslunar og móttöku ferðamanna væri hægt að reysa í 

Kerlingarfjöllum og þaðan væri hægt að ganga um Hveradali.  Tilvalið nafn fyrir gestastofuna 

væri Hofið. Hofinu væri síðan hægt að skipta upp í álmur: eldur, ís, líf og saga og þvert í 

gegnum hana væri samfellt sýnishorn borkjarna úr Hofsjökli sem segja jarðsögu líkt og 

erlendir þjóðgarðar sýna ártal trjáhringa í þverskurði stórra trjáa eins og í Redwood þjóðgarði 

í Californiu. Viðbygging við gestastofuna gæti hýst virkar rannsóknarstofur sem einnig væru 

nýttar í þágu fræðslunar. Borkjarnar úr jöklinum og túlkun þeirra væri spennandi verkefni í 

fræðslustarfsemi þjóðgarðsins og myndi opna fyrir nýja möguleika í ferðamennsku (Mynd 

13). Umferð til Kerlingarfjalla á sumartíma hefur verið nokkuð stöðug síðan árið 2000 en fyrir 

þann tíma sótti fólk mikið í Kerlingarfjöll útaf skíðasvæðinu. Við bílastæðið hjá Gullfoss er 

umferðateljari og hefur umferðin rúmlega tvöfaldast þar síðastliðin 11 ár þó það sé ekki nema 

um 65% af þeirri umferð sem kemur daglega á Þingvelli yfir sumartímann, hinsvegar stefna 

aðeins 13% af þeirri umferð sem kemur á Gullfoss í átt að Kerlingarfjöllum um veg nr.35 en 

gera má ráð fyrir að sú tala myndi snaraukast við stofnun Hofsjökulsþjóðgarðs. Aukin 

þjónusta við áningastaði á hálendinu og fjölgun þeirra mun draga úr álagi á vinsæla og 

fjölsótta ferðamannastaði eins og t.d. Landmannalaugar, staði sem mögulega geta verið 

komnir langt fram yfir þolmörk. Ef svæðið verður gert að þjóðgarði fer það inn á föst fjárlög, 

og er þar með tryggt fjármagn til verndunar og uppbyggingar. Gunnar Valdimarsson, bílstjóri 

og leiðsögumaður á vegum rútufyrirtækisins Sterna sagði mér frá nokkrum ummælum 

ferðamanna sem heimsótt hafa Kerlingarfjöll. Ferðamennirnir eru allir heillaðir af fegurð, 

víðerni og hrikaleika náttúrunnar. Þeim finnst landslagið vera óraunverulegt í mikilfengleika 

sínum. Hlusta þarf á slík ummæli því ferðamaðurinn er gestur og glöggt er gests augað, oft er 

hann líka að kynnast landinu okkar í fyrsta skipti. Rútufyrirtækin Sterna og SBA-norðurleiðir 

eru einu rútufyrirtækin sem fara skipulagðar ferðir í Kerlingarfjöll.  

Roger Croft og Jack D.Ives heimsóttu landið árið 2004. Eftir heimsóknina skrifuðu þeir 

greinagerð um mikilvægi friðunar Þjórsárvera og hugsanlegri stækkun þeirra. Jack D.Ives 

talar einnig um svæðið sem afmarkast af Kerlingarfjöllum, Þjórsárverum og Hofsjökli sem 

„Eitt  tignarlegasta og andlega mest örvandi landslag veraldar“ og að þetta tiltekna svæði geti 

komi sterklega til greina til skráningar á heimsminjaskrá UNESCO. 

Hofsjökulsþjóðgarður á að fá verðskuldaða athygli og mikilvægt er að gera stofnun 

þjóðgarðsins að raunhæfu markmiði því þar leynist örugglega framtíðar gullnáma Íslands í 

fræðslu og ferðamennsku. 
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Viðauki A 

 

 
Tafla 2. Afkoma Sátujökuls 1987 – 2010.(Oddur Sigurðsson o.fl., 2004; Þorsteinn Þorsteinsson & Oddur 

Sigurðsson, 2006; Þorsteinn Þorsteinsson o.fl., 2012). 

Ár Flatarmál (km2) Vetur (m) Sumar (m) Ársafkoma (m) Jafnvægislína m y.s. 

Sátujökull 
     

1987-1988 90,6 1,31 -2,27 -0,96 1330 

1988-1989 90,6 1,74 -1,24 0,5 1190 

1989-1990 90,6 1,45 -2,05 -0,6 1340 

1990-1991 90,6 1,94 -3,35 -1,41 1490 

1991-1992 90,6 1,87 -0,81 1,06 1160 

1992-1993 90,6 1,77 -0,86 0,91 1165 

1993-1994 90,6 1,86 -1,62 0,24 1250 

1994-1995 85,4 1,72 -2,3 -0,58 1320 

1995-1996 85,4 1,6 -2,37 -0,78 1340 

1996-1997 85,4 1,13 -2,18 -1,05 1410 

1997-1998 85,4 1,17 -1,73 -0,56 1360 

1998-1999 81,6 1,44 -1,7 -0,25 1250 

1999-2000 81,6 1,02 -2,36 -1,34 1410 

2000-2001 81,6 1,26 -1,84 -0,58 1340 

2001-2002 81,6 1,14 -2,14 -1 1340 

2002-2003 81,6 1,76 -2,74 -0,98 1380 

2003-2004 81,6 1,21 -2,57 -1,36 1410 

2005-2006 81,6 1,38 -1,89 -0,51 1325 

2009-2010 80,1 1 -3,33 -2,33 1550 

1987-2010 -9 1,49 -2,01 -8,74 1323 
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Tafla 3. Afkoma Þjórárjökuls 1988 – 2010.(Oddur Sigurðsson o.fl., 2004; Þorsteinn Þorsteinsson & Oddur 

Sigurðsson, 2006; Þorsteinn Þorsteinsson o.fl., 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ár Flatarmál (km2) Vetur (m) Sumar (m) Ársafkoma (m) Jafnvægislína m y.s. 

Þjórsárjökull 
     

1988-1989 248,8 2,22 -1,22 1 1010 

1989-1990 248,8 1,64 -1,64 0 1160 

1990-1991 248,8 2,08 -3,04 -0,95 1230 

1991-1992 248,8 2,48 -0,98 1,5 1000 

1992-1993 250,8 2,11 -1,37 0,74 1070 

1993-1994 252 1,62 -1,78 -0,16 1155 

1994-1995 252 1,74 -2,36 -0,63 1280 

1995-1996 252 1,53 -2,88 -1,36 1360 

1996-1997 252 1,45 -2,6 -1,15 1380 

1997-1998 235,9 1,26 -2,32 -1,06 1225 

1998-1999 235,9 1,41 -2,18 -0,76 1190 

1999-2000 235,9 1,5 -2,47 -0,97 1280 

2000-2001 235,9 1,08 -2,64 -1,56 1385 

2001-2002 235,9 1,73 -2,47 -0,74 1250 

2002-2003 235,9 1,62 -2,93 -1,31 1320 

2003-2004 235,9 1,25 -2,87 -1,62 1300 

2005-2006 235,9 1,8 -2,29 -0,49 1210 

2009-2010 232 1,07 -3,84 -2,77 1560 

1987-2010 -16,8 1,64 -2,33 -12,29 1243 
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Tafla 4. Afkoma Blágnípujökuls 1988 – 2010.(Oddur Sigurðsson o.fl., 2004; Þorsteinn Þorsteinsson & Oddur 

Sigurðsson, 2006; Þorsteinn Þorsteinsson o.fl., 2012). 

Ár Flatarmál (km2) Vetur (m) Sumar (m) Ársafkoma (m) Jafnvægislína m y.s. 

Blágnípujökull 
     

1988-1989 51,5 2,02 -0,95 1,07 1120 

1989-1990 51,5 1,62 -1,6 0,01 1260 

1990-1991 51,5 2,11 -2,71 -0,6 1330 

1991-1992 51,5 2,72 -0,89 1,83 1190 

1992-1993 51,5 2,02 -1,32 0,7 1200 

1993-1994 51,5 1,76 -1,77 -0,01 1310 

1994-1995 51,5 1,57 -2,15 -0,58 1350 

1995-1996 51,5 1,79 -2,46 -0,67 1370 

1996-1997 51,5 1,32 -2,64 -1,32 1410 

1997-1998 51,5 1,07 -2,04 -0,97 1440 

1998-1999 51,5 1,32 -1,65 -0,33 1310 

1999-2000 51,5 1,31 -2,32 -1,01 1390 

2000-2001 51,5 1 -2,1 -1,09 1390 

2001-2002 51,5 1,64 -2,02 -0,39 1290 

2002-2003 51,5 1,87 -2,46 -1,17 1340 

2003-2004 51,5 1,29 -2,79 -1,5 1360 

2005-2006 51,5 1,58 -2,19 -0,61 1330 

2009-2010 50,2 1,04 -4,4 -3,36 1630 

1987-2010 -1,3 1,61 -2,14 -10,00 1334 
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Tekið úr gagnasafni um jarðhita eftir Helga Torfason 2003. 

 

Vatni á yfirborði er stundum skipt í ákveðna flokka eftir hitastigi, s.s. í volgrur, laugar og 

hveri og eftir útliti s.s. brennisteinshveri, goshveri o.s.frv. Hverir eru eftir útliti og vatnsmagni 

flokkaðir í: 

 
Tafla 5. Skýringar á hveramyndunum.(Helgi Torfason, 2003) 

Tegund Lýsing 

Vatnshver 
Langflestir vatnshverir eru á lághitasvæðum og er rennsli þeirra yfirleitt bundið við 

tiltekna veita (vatnsleiðara) sem eru í flestum tilfellum berggangur eða sprunga. 

Vatnshverir á lághitasvæðum innihalda yfirleitt það lítið magn uppleystra efna að vatn 

þeirra má nýta beint, t.d. til upphitunar. 

Gufuhver 

Jarðhitastaður þar sem vatnið kemur fram sem gufa. Grunnvatnsborð er venjulega 

nokkuð neðan yfirborðs. Oft kemur því mjög lítið vatn upp í gufuhverum og það er þá 

þéttivatn sem verður til þegar gufan þéttist á uppleið. Einnig er algengt að gufan hiti upp 

grunnvatn nálægt yfirborði og því inniheldur slíkt vatn lítið af uppleystum efnum. 

Leirhver 

Þar sem gufa sýður upp af grunnvatni ásamt gasi og blandast yfirborðsvatni geta orðið 

til leirhverir. Gasið sýrir vatnið sem leysir upp bergið og hrærir upp í heitan graut. Ef 

yfirborðsvatn kemst ekki að, breytast leirhverir oft í gufuhveri. Leirhverir eru aðeins á 

háhitasvæðum. Þeir eru leðjupyttir með blágráum, vellandi leir en liturinn stafar m.a. af 

brennisteinssamböndum járns sem myndast þegar brennisteinsvetni (H2S) hvarfast við 

súrefni loftsins. 

Suðuhver 

Suðuhver var notað um hveri þar sem ólgaði og vall. Matur var soðinn í hverum þar sem 

vatn var við suðumark. Í suðuhverum sýður oft í sífellu, vatnið ólgar og mikið er oft af 

loftbólum. Gas er yfirleitt til staðar í hverum (og laugum), en í mismiklu magni. Komið 

getur fyrir að gasið sé það mikið að svo virðist sem sjóði í 26 hvernum þótt aðeins sé 

um að ræða uppstreymi gastegunda og er það sums staðar nefnt suðuhver. 

Goshver 

Goshverir eru þekktir bæði á há- og lághitasvæðum. Þeir eru vatnshverir þar sem 

hitastig vatnsins er við suðumark á litlu dýpi undir yfirborði. Við sérstakar aðstæður nær 

vatnið að sjóða og þeyta vatni sem ofar er í hvernum upp í loftið. Goshver er ekki 

stöðugt sjóðandi á yfirborði, heldur dettur suðan þar niður á milli gosa. Oft er talað um 

goshver ef vatnið skvettist hærra en 30 cm, en skilgreining goshvera er breytileg. 

Goshverir breytast í tímans rás og stíflast flestir smátt og smátt vegna útfellinga, en geta 

svo lifnað hraustlega við, t.d. vegna sprungumyndunar í jarðskjálfta. 

Brennisteinshver 
Hver þar sem brennisteinn fellur út við op hversins. Algengast er að brennisteinn  falli 

út á háhitasvæðum, einkum við gufuhveri. 

Volgra 

Á ekki við um hveri. Volgrur eru 10 – 25°C heitar uppsprettur þar sem hiti er það lágur 

að þær þykja of kaldar til baða eða til þvotta, þótt þekkt sé að þær hafi verið notaðar til 

slíks. 
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Viðauki B 

 

 

Mynd 14. Tölvuteiknuð skámynd af landslaginu undir Hofsjökli, séð frá suðvestri (Helgi Björnsson 1991). 
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Mynd 15. Jarðfræðikort af miðhálendi Íslands umhverfis Hofsjökul. 
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Mynd 16. Tillaga fyrir mörk Hofsjökulsþjóðgarðs. 


