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Ágrip 

Markmið rannsóknarinnar er að skoða áhrif þess sjávarrofs sem átt hefur sér stað á 

Melabökkum í Melasveit vegna áflæðis og öldubrots. Rannsóknin gefur til kynna hvernig 

sjávarrof hefur hingað til rofið landið á þessum hluta strandlengjunnar. Þegar þróun rofs, við 

þær aðstæður sem eru á þessu svæði, verður skýrari er það von mín að hægt verði að segja til 

um háttalag rofsins til framtíðar. Ef hægt verður að sjá fyrir hver þróun rofsins verður þá 

verður einnig hægt að sýna fram á þá hættu sem mannvirki og önnur verðmæti eru í á þessu 

svæði. 

Við þessar athuganir verða notaðar loftmyndir sem voru teknar á 52 ára löngu tímabili. Þær 

fyrstu eru frá árinu 1956 og síðan frá 1989 og 1991. Þessar myndir fengust allar hjá 

Landmælingum Íslands. Nýjasta myndin er frá árinu 2008 og er hún fengin hjá Samsýn ehf. 

Þar sem ekki var til loftmynd frá miðju tímabilinu sem náði yfir alla strandlengjuna voru 

loftmyndir frá árunum 1989 og 1991 settar saman til þess að kortleggja það tímabil.  

Til þess að nýta loftmyndirnar frá Landmælingum Íslands voru þær settar í forritið ArcGis og 

uppréttar þar. Þegar loftmyndin frá Samsýn ehf. var fengin var hún þá þegar upprétt. ArcGis 

forritið var einnig nýtt til þess að framkvæma mælingar á þeim landbreytingum sem átt hafa 

sér stað ásamt því að þar voru allir flákar og strandlínur teiknaðar upp.  

Við rannsókn strandlengjunnar var hún ekki bara skoðuð sem ein heild heldur var henni 

einnig skipt upp í þrjá mismunandi hluta, en þeir eru Melabakkar, Látrar og Ásbakkar. Á 

rannsóknarsvæðinu er stærstur hluti landrofs að eiga sér stað við Mela- og Ásbakka, þar sem 

strandlínan hefur hopað hvað mest og land tapast af völdum rofs. Við Ásbakkana hafa rofnað 

9,4 ha af landi á tímabilinu frá 1956 til 2008 en við Melabakkana hafa rofnað 7,6 ha. Við 

Látrana er rofið minnst en þar hafa rofnað 1,7 ha á þessu sama tímabili. Þetta samsvarar 

árlegu meðalrofi upp á 1813 m
2
 við Ásbakkana, 1469 m

2
 við Melabakkana og 328 m

2
 við 

Látra. Rofið speglast einnig í árlegri meðalhörfun strandlengjunnar en hún er 0,982 m á ári 

við Ásbakkana, 0,93 m við Melabakkana en minnst er það við Látrana eða 0,39 m á ári. 

Þessir útreikningar benda til þess að landrof og hörfun strandlínunnar við Melabakka í 

Melasveit sé að aukast með tímanum. Þegar landrofið er skoðað á tveimur roftímabilum, hið 

fyrra frá 1956 til 1989-91 og hið síðara 1989-91 til 2008, kemur nokkuð merkilegt í ljós. Í ljós 

kemur að árleg meðalhörfun strandlengjunnar er 0,793 m á fyrra roftímabilinu sem spannar 32 

ár. Á seinna roftímabilinu var árleg meðalhörfun hinsvegar 0,985 m á ári hverju þrátt fyrir að 

rof tímabilið hafi verið mun styttra en hið fyrra eða 19 ár. 

Samkvæmt þessum útreikningum og athugunum má sjá að landrof er meira á seinna 

roftímabilinu heldur en því fyrra. Þetta getur verið ábending á það að rof sé að aukast á 

svæðinu.  



vi 

Abstract 

The objective of this research project is to find the effects of coastal erosion that has occurred 

at Melabakkar in Melasveit due to rising sea level and wave erosion. The research will 

indicate how coastal erosion has eroded this part of the shoreline until now. When the 

erosional patterns for the area become apparent it is my hope that future development of the 

erosion will be foreseeable. If it is possible to see the development of the erosion it will be 

possible to predict potential danger to structures and other valuables in the area. 

To carry out this research aerial photograph, that were taken during a 52 year period, were 

used. The first photograph was taken in 1956 and then in 1989 and 1991. These were all 

procured from Landmælingar Íslands. The newest photograph is from 2008 and procured 

from Samsýn ehf. Since the photographs from the middle of the 52 year period did not 

contain the entire research area, the two photographs, from 1989 and 1991 had to be put 

together to map the area over that period. 

To measure and research the coastal erosion the entire coastline was looked at as a whole and 

also split into three separate parts, Melabakka, Látra and Ásbakka. Most of the erosion takes 

place in Mela- and Ásbakkar where the coastline has receded the most and most land has been 

lost to erosion. At Ásbakkar 9,4 ha of land have eroded from 1956 to 2008, at Melabakkar 7,6 

ha of land have eroded during the same period of time. At Látrar there is less erosion taking 

place, were as only 1,7 ha of land have been lost to erosion. This is the equivalent of the mean 

annual erosion of 1813 m
2
 at Ásbakkar, 1469 m

2
 at Melabakkar and 328 m

2
 at Látrar. This is 

also reflected in the mean annual retreat of the coastline. That is 0,982 m per year at Ásbakkar 

with a similar rate at Melabakkar 0,93 m per year. This means that annual retreat of the 

coastline is the least at Látrar where it is only 0,39 m annually. 

These calculations indicate that coastal erosion and the retreat of the shoreline at Melabakkar 

in Melasveit is increasing with time. When the erosion is examined in two separate periods, 

the first from 1956 till 1989-91 and the second from 1989-91 till 2008 it has an interesting 

outcome. In the first erosional period, that is 32 years long the mean annual retreat of the 

shore line is 0,793 m. In the second erosional period the mean annual retreat of the shoreline 

is 0,985 m despite the fact the erosional period is only 19 years long.  

So according to these findings it is safe to estimate that coastal erosion has been greater in the 

later erosional period. This can be an indicator that coastal erosion is increasing in the area 
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1 Inngangur 

Strandrof getur skapað hættu og stofnað verðmætum á borð við mannvirkjum og 

ræktunarlandi í hættu. Eitt öflugasta rofafl sem er til staðar á jörðinni er án efa vatn. Rof-

kraftur hafsins getur verið afar mikill og snert víðáttumikil svæði (Mynd 5) (Marshak, 2008). 

Þar sem mest af byggðum svæðum veraldar eru staðsett í og við strendur getur rof á þeim haft 

miklar og alvarlegar afleiðingar í för með sér. Í ljósi þess að strandrof ásamt öldurofi er að 

hafa hvað mest áhrif á heimkynni okkar er mikilvægt að skoða strandrof og áhrif þess, sökum 

hækkandi sjávarstöðu og áflæðis (Small, Gornitz, & Cohen, 2000). Þar sem sjávarstaða fer 

sífellt hækkandi mun sjávarrof aðeins aukast með tímanum. (PISCO, 2010) Umhverfi sem í 

dag eru ósnortin af sjávarrofi verða með tímanum fyrir barðinu á því. Við núverandi aðstæður 

mun því vera gott að vita með hvaða móti strandlínan mun rofna og hversu hratt það mun 

gerast (Small, Gornitz, & Cohen, 2000). 

Tilgangur þessa verkefnis er að skoða strandrof við Melabakka í Melasveit inni í Faxaflóa á 

vesturströnd Ísland. Ætlunin er að finna út hvernig rof á svæðinu hefur verið að haga sér frá 

árinu 1956 til 2008. Von mín er sú að út frá þessari rannsókn verði hægt að segja til um 

hegðun rofs á svæðinu til frambúðar.  

Til þess að fá sem besta mynd af hegðun rofsins hingað til ætla ég að skoða ítarlega þróun 

strandlengjunnar við helstu manvirki svæðisins yfir tímabilið 1956 – 2008. Ég mun skipta 

þessu tímabili í tvennt, fyrra roftímabilið 1956 til 1989-91 og seinna roftímabilið 1989-91 til 

2008. Á þessum tímabilum mun ég helst líta til meðalrof hvers svæðis fyrir sig á áður 

skilgreindum tímabilum. Einnig ætla ég að skoða heildar breytingu svæðisins. Samhliða þessu 

ætla ég einnig að skoða flatarmál þess lands sem hefur rofnað ásamt hörfun strandlengjunnar. 

Þetta ætla ég að skoða fyrir hvert tímabil fyrir sig sem og tímabilið í heild sinni. Auk þess að 

skoða heildar strandlengjuna mun henni einnig vera skipt niður í þrjú mismunandi rofsvæði, 

þau eru, Melabakkar, Látrar og Ásbakkar (Mynd 1). Til þess að bera saman svæðin og 

tímabilin ætla ég að nýta mér mælingar á meðalrofi tímabilanna og svæðanna sjálfra. Einnig 

verður skoðað árlegt meðalrof fyrir hvert rofsvæði og tímabilin.  

Til þess að skoða þessar breytingar á strandlengjunni ætla ég að nýta mér fjórar loftmyndir 

sem hafa verið teknar af svæðinu á 52 ára löngu tímabili. Fyrsta myndin er svarthvít og var 

hún tekin árið 1965. Seinni myndin sem er samsett af tveimur svarthvítum loftmyndum frá 

árunum 1989 og 1991. Þessar þrjár loftmyndir eru fengnar hjá Landmælingum Íslands. 

Síðasta loftmyndin sem ég ætla að nota sem markar enda roftímabilsins er frá árinu 2008. Sú 

mynd er litmynd og er fengin frá Samsýn ehf. Við vinnslu verkefnisins naut ég einnig 

aðstoðar íbúa á svæðinu. Frá þeim fékk ég meðal annars upplýsingar um örnefni á svæðinu 

sem benda til mikils rofs. Þar má nefna Melatanga sem í dag er einungis sker en eins og 

nafnið bendir til hefur það á einhverjum tímapunkti verið tangi. 

1.1 Landrof 

Strandrof er skilgreint sem brot á landi og flutningur efnis frá strandlínunni valdandi hörfun 

hennar. Yfirleitt er þetta ferli komið til af náttúrulegum aðstæðum á borð við öldugang og 

hafstrauma á svæðinu en getur líka verið af mannavöldum og sökum veðurfars en það getur 
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aukið mikið á roföflin sem eiga sér stað. Þegar kemur að strandrofi þykja illa samlímd setlög 

hafa litla vörn gegn landbroti þar sem þau eru auðrofin (Marshak, 2008).  

Strandrof er nú þegar farið að valda usla víða um heim og sýna þær rannsóknir sem unnar 

hafa verið fram á það. Athuganir á þróun strandsvæða í Kaliforníu ríki í Bandaríkjunum tala 

um að svæði sem verða fyrir 20 til 63 sm rofi á ári hverju séu „hot spots“ rofs. Það eru svæði 

sem eru í mikilli rofhættu en strandrof þar er yfirleit um 7 til 15 sm á ári (Laura J. Moore, 

2002). Einnig hafa áhrif hækkunar sjávar á strandsvæði Tyrklands verið kortlögð. Þar hafa 

breytingar og viðhald á strandsvæðum oft reynst afar kostnaðarsöm en setburður og sjávarrof 

hafa valdið því að bryggjur hafa fyllst af seti og standa nú fjarri hafinu. Að sama skapi hafa 

byggð svæði orðið fyrir barðinu á strandrofi og horfið sökum ágengdar hafsins (Karaca & 

Nicholls., 2008). Þess ber að geta að strandrof er ekki einungis háð sjávarströndum, en stór 

vötn geta einnig haft í för með sér gríðarlegt strandrof. Má í þessu tilviki nefna Ohio fylki í 

Bandaríkjunum sem liggur að Lake Erie. Lake Erie er mikil auðlind og bölvun að sama skapi. 

Ásamt því að útvega ferskvatn og veiðiauðlindir er vatnið einnig að valda strandrofi sem 

ógnar um 2500 mannvirkjum. Heildarrof á strandlínu Lake Erie er undir 1 m á ári en 

staðbundið getur það náð allt að 2 m á ári (Li, Liu, & Felus, 2001). Grunnur landsins við Lake 

Erie er laust set af svipaðri uppbyggingu og finnst á Melabökkum í Melasveit.  

Ég tel að kortlagning rofs, við mismunandi umhverfi geti aukið skilning á þeim aðstæðum 

sem munu verða á strandsvæðum Íslands í framtíðinni. Þar sem verður ekki eingöngu hægt að 

sjá hvaða landsvæðum hafið mun drekkja, heldur verður mögulega hægt að segja til um 

hvernig strandlínan mun þróast í mismunandi umhverfum. 

 

Mynd 1: Yfirlitskort af rannsóknarsvæðinu við Melabakka í Melasveit (Samsýn ehf. 2008) 
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1.2 Rannsóknarsvæðið 

Melabakkar í Melasveit er um 5 kílómetra langt sjávarklif á strandlengjunni (Mynd 1). 

Sjávarklifið nær frá Melaleiti og suður að Súlueyri við Grunnafjörð. Í heildina er svæðið 

kallað Melabakkar. Bökkunum er þó í raun skipt í tvennt þar sem nyrðri hluti bakkanna er 

kallaður Melabakkar en syðri hluti þeirra er kallaður Ásbakkar (Mynd 1). Bakkarnir eru víðast 

hvar um 20 til 30 m að hæð og nánast lóðréttir. Þeir eru hluti af hrygg sem teygir sig frá rótum 

Hafnarfjalls og til sjávar (Mynd 2) (Ingólfsson, The late Weichselian glacial geology og the 

Melabakkar-Ásbakkar coastal cliffs Borgarfjörður, W-Iceland, 1987). Strandrof hefur lengi 

valdið usla á svæðinu en landið hefur verið í rækt frá því stuttu eftir landnám (Magnússon, 

2013). Fyrir utan strandlengjuna má sem dæmi finna sker sem eru nefnd tangar. Nöfn þessara 

skerja, til dæmis Melatangi og Runkatangi gefa til kynna að þau hafi verið hlutar af landinu 

þegar þarna var fyrst byrjað að búa. Það var um 1936 er Jón, þáverandi ábúandi á bænum 

Fiskilæk gekk um fjöru Melabakkana að hann sá kistur og aðrar leifar standa útúr bökkunum 

sjálfum. Það var síðan um 1945 sem kirkjan við Melaleiti ásamt kirkjugarðinum varð rofinu 

að bráð. Enn í dag er hægt að greina gamla bæjarstæði Melaleitis sem stóð nær bökkunum en 

núverandi bærinn, hluti þess er þó horfinn (Tíminn, 1970) (Magnússon, 2013). Sú staðreynd 

að kirkjugarðurinn og kirkjustæðið séu í dag horfin sökum strandrofs er mikil vísbending um 

afar ört strandrof. En það þykir frekar ólíklegt að kirkjan hafi verið staðsett svo nálægt 

bökkunum að henni bæri hætta af.  

Verðmæti þykja vera á þessu svæði bæði í mannvirkjum sem og landgæðum. Í upphafi lögðu 

bændur aðallega stund á túnrækt samhliða búskap. Síðustu 10 árin eða svo hefur mikil 

aukning orðið á kornrækt á svæðinu og er hún nú stunduð í auknu magni við bæði Mela og 

Belgsholt. Miklum fjármunum hefur einnig verið varið í vélvæðingu gripahúsa. Meiri 

fjölbreytni hefur færst í búskap þar sem bæði hross og svín eru komin til viðbótar við kindur, 

kýr og nautgripi. Að auki hefur orði töluverð aukning á húsnæði. Landið þykir einnig henta 

vel til framleiðslu raforku fyrir tilstuðlan byggingu vindmyllu (Magnússon, 2013). 

Hugmyndir hafa komið fram af hálfu ábúenda Belgsholts og eigenda svínabús (sem er á 

svæðinu) um að stunda framleiðslu á Metangasi til eldsneytisnotkunar í framtíðinni (JMG, 

2011).  

Jarðfræðileg uppbygging Melabakkanna er í raun afar viðkvæm fyrir sjávarrofinu sem herjar á 

þeim. Undir bökkunum liggur jökulrofin klöpp sem er töluvert harðgerðari en ofanáliggjandi 

jökulsetið. Megin uppbyggingarefni bakkanna sjálfra er hinsvegar lagskipt setlög og þá 

aðallega silt og sandur en inn á milli má finna linsur og stök lög sem innihalda grófara efni. 

Talið er að jarðlaga staflinn sé á milli 12.500 til 10.000 ára gamall. Jarðlög og skipan þeirra 

hafa einkennst af sjávarstöðu hverju sinni ásamt fjarlægð frá jökli. Talið er að jökull hafi í 

tvígang gengið yfir svæðið á upphleðslu tímabilinu (Ingólfsson, The late Weichselian glacial 

geology og the Melabakkar-Ásbakkar coastal cliffs Borgarfjörður, W-Iceland, 1987) 

Ef bökkunum er skipt niður og þeir skoðaðir eftir svæðum má sjá að uppbygging þeirra er 

breytileg frá nyrsta til syðsta punkts. Syðsti hluti Melabakkana eða Ásbakkar eru byggðir upp 

af jökulruðningi sem hefur sest til þar sem jökull gekk út í sjó. En hann hefur á endanum 

gengið yfir svæðið áður en hann hopaði aftur lengra inn í Borgarfjörð. Efnið er laust í sér og 

hefur ekki náð að steingerast (Mynd 5, 7). Látrar, svæðið um miðbik bakkanna hefur 

hinsvegar myndast undir jökli. Að hluta til hafa þeir einnig myndast í vatni sem hefur verið í 

mikilli nálægð við jökul. Efnið þar er steingerðara en á öðrum svæðum í bökkunum. Norðan 

við Látrana liggja síðan Melabakkarnir þar sem neðsta lagið er lauslega samlímt silt með 
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sandi, ofan við það er síðan fínn vel aðgreindur sandur með silt lögum. Þar fyrir ofan verður 

síðan bakkinn að meira samlímdum og steingerðum sandi. Þessi hluti bakkanna er talinn hafa 

myndast í aukinni nálægð við nokkurskonar strand/fjöru umhverfi (Mynd 2) (Ingólfsson, The 

late Weichselian glacial geology og the Melabakkar-Ásbakkar coastal cliffs Borgarfjörður, 

W-Iceland, 1987). Þegar hæðarlíkan af svæðinu er skoðað má sjá að Melabakkarnir, eins og 

áður hefur komið fram, eru hluti af hrygg sem teygir sig frá rótum Hafnarfjalls til sjávar. 

Landið fer stöðugt hækkandi frá ströndinni til róta Hafnarfjalls og er hæst við Sjónarhól og 

Hrygg (Mynd 3). 

 

Mynd 2: Jarðlagastaflin við Melabakka með skýringum (Ingólfsson, The late Weichselian glacial geology 

og the Melabakkar-Ásbakkar coastal cliffs Borgarfjörður, W-Iceland, 1987). 

Þegar mynd 2 er skoðuð nánar má sjá að við það svæði þar sem Látrar liggja stendur undir 

liggjandi berg klöppin talsvert hærra en anarstaðar við bakkana. Þar er hún í um 2 til 4 m hæð 

á stöðum. Þetta efni er talsvert harðgerðara heldur en ofanályggjandi setlög. Við Melabakkana 

sérst lítillega í klöppina á á stöku stað þar sem hún stendur 1 til 2 m upp í setlögin. Klöppin er 

ekki greinanleg þegar komið er neðan við ásgil í Ásbökkunum. 
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Mynd 3: Hæðalíkan af Melasveit 
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Mynd 4: Ljósmynd af Melabökkum (Ingólfsson, 2007). 

 

Mynd 5: Jarðlagastaflinn við Melabakka í Melasveit (Bergstöm, 2012). 

1.3 Friðlýsingar og landvarnir 

Strandlengjan frá Súlueyri, syðst á Melabökkunum alveg norður að Straumeyri (við Borgar-

fjarðarbúna), hefur verið sett á náttúruminjaskrá ríkisins. Áætlað er að svæðið verði, allavega 

að hluta til, friðlýst sökum mikilla rannsóknahagsmuna sem má finna í jarðfræðilegum opnum 

á svæðinu ásamt skeljum og lífformum frá síðasta fornjökulskeiði (Umhverfisstofnun). 

Svæðið er einnig talið hafa mikið og fjölbreytt útivistargildi. Ef friðlýsing gengur eftir mun 

það tengjast núverandi friðlandi í Leirum (Grunnafirði). Þá verður strandlengjan friðlýst í 

heild sinni frá rótum Akrafjalls að Borgarfjarðarbrúnni. 

Engar skipulagðar landvarnir, til þess að koma í veg fyrir landbrot og sporna við breytingum á 

strandlínunni, eru á svæðinu. Eigendur svínabúsins, sem staðsett er við Melabakkana hafa 

íhugað hver áhrif rofs á svæðinu hefur á framtíðar rekstur þeirra og vilja þeir að landið verði 

varið fyrir rofi þar sem það er mest og getur valdið hvað mestu tjóni á mannvirkjum 

(Geirsson, 2013). 
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2 Hafstraumar og sjávarstaða 

Hafstraumar og sjávarstaða eru talin vera megin ástæður fyrir sjávarrofi í heiminum en 

landsig- og ris spila einnig stórt hlutverk í þessari jöfnu. Í gegnum tíðina hafa jöklar einnig 

gengt mikilvægu hlutverki í breytingum á sjávarstöðu. Þegar jöklar stækka taka þeir til sín 

mikið vatnsmagn og getur það leitt til lækkunar á sjávarmáli (Ingólfsson, Glacial history of 

the lower Borgarfjordur area, western Iceland, 1988). Á sama tíma eykst þyngd þeirra og 

verði vöxtur þeirra nægilega mikill getur það valdið því að landsig á sér stað. Þegar ferlið fer 

síðan í öfuga átt og jöklarnir hopa, rís landið aftur (Marshak, 2008). Þetta ferli er afar 

markvert á Íslandi, þar sem mikil jöklun hefur átt sér stað í gegnum tíðina og land bæði risið 

og sigið í takt við það. Þar sem Ísland er að myndast á úthafshrygg og liggur á úthafsskorpu 

sem er bæði léttari og hefur meiri floteiginleika en meginlandsskorpan sem er þyngri og 

þéttari í sér hefur landið aukna eiginleika til þess að rísa og sökkva (Marshak, 2008). 

Irminger straumurinn, sem rennur inn í Faxaflóa, er hluti af norður Atlantshafsstraumnum. 

Hann flæðir í öfuga hringrás frá sunnanverðu Grænlandi að ströndum Íslands við Reykjanes. 

Þaðan flæðir hann síðan með ströndinni meðfram Faxaflóa. út með Snæfellsnesinu og niður 

að austurströnd Grænlands (Mynd 6) (Gehrels, o.fl., 2006). 

 

Mynd 6: Flæði hafstrauma umhverfis Ísland (Brickman, 2007). 

Straumar í Faxaflóa geta verið afar hraðir. Þeir eru þó misjafnir eftir dýpi þar sem rennsli 

getur verið mismunandi eftir seltumagni og eðlisþyngd vatns á hverjum stað ásamt viðnámi 

og hitastigi (Malmberg, 1966). Núverandi yfirborðshitastig í Faxaflóa er +6 °C (Jónsson, 

1999). Í Faxaflóanum fyrir utan Melabakkana er megin stefna straums til norðvesturs (350°) á 

20 m dýpi með meðalstraumhraðann 8,7 sm/s. Á 50 m dýpi er hinsvegar örlítil breyting á 
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hraðanum sem kemur til af því að þar verður straumurinn aðeins vestlægari (334°) og fellur 

rennslið þar niður í 5,8 sm/s að meðallagi (Malmberg, 1966). 

Aðstæður utan við bakkana eru erfiðar og ýta frekar undir rof heldur en að sporna við því. Þar 

getur misdýpi verið afar mikið og hefur mælst. yfir stuttar vegalengdir, allt að 8 m munur á 

dýpi. Á milli flóðs og fjöru er botndýpi töluvert mismunandi. Í straummælingum sem 

framkvæmdar voru árið 2008, kom í ljós að sveiflan var uppá 3 m þar sem dýpið var frá 7 m 

upp í 12 m (Héðinn Valdimarsson, 2008). Meðalstraumur á svæðinu mældist um 3,3 sm/s. 

Meginstefna straumsins liggur í vestnorðvestur frá bökkunum. Burðargeta hafsins á svæðinu 

er talin nokkuð mikil og því er ekki mikil upphleðsla á efni utan við bakkana. Þess ber að geta 

að mikil blöndun á sér stað þarna. Talið er að færsla upp á 60 km á 8 dögum geti átt sér stað á 

svæðinu og þá aðallega til vestsuðvesturs. Þá er Ísland afar vindasamt og eru stormar nokkuð 

algengir. Þessi tvö roföfl, vindar og hafstraumar, eru afar öflug ein og sér en þegar þau vinna 

saman verða þau enn aflmeiri (Li, Liu, & Felus, 2001). Mælingar benda til þess að í miklum 

vindum og þá sérstaklega sterkum sunnan og suðvestlægum áttum verði undiralda afar mikil á 

þessu svæði og stórar úthafsöldur utanúr Faxaflóa ná alla leið inn að bökkunum (Héðinn 

Valdimarsson, 2008). Kennialda er einnig mest þegar vindáttin er suðvestlæg en minni í 

vestan og norðanátt (Tafla 1). Þar sem straummælingar voru ekki framkvæmdar yfir 

vindamestu vetrarmánuðina er ekki hægt að segja til um áhrif mikilla storma á hegðun 

hafsins. Það er þó nokkuð ljóst að með aukinni ölduhæð og kröftugra öldubroti verður landrof 

hraðara og víðtækara. 

 

Mynd 7: Hellir grafinn í bakkana sökum öldurofs (Veronica 2012). 

Nákvæmar mælingar eru til af ölduhæð og hegðun í Faxaflóa þar sem öldudufl utan af 

Garðskaga er notað til mælinga. Ölduduflið mælir ölduhæð á svæðinu á tilteknu tímaskeiði. 
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Mælingin nær frá öldudal að öldutoppi næstu öldu þar á eftir. Þessar mælingar eru síðan 

notaðar til þess að reikna út kenniölduna en hún er lýsandi fyrir öldugang svæðisins yfir 

þennan tíma (Gunnarsson, 2011).  

Tafla 1: Endurkomutími sjávaröldu í Faxaflóa í mismunandi vindáttum (Gunnarsson, 2011). 

  SV-átt V-átt N-átt 

Endurkomu-

tími 
Kennialda 

(m) 

Sveiflutími 

(sek) 

Kennialda 

(m) 

Sveiflutími 

(sek) 

Kennialda 

(m) 

Sveiflutími 

(sek) 

98% 5,6 10,7 3,7 8,7 - - 

1 ár 11,2 15,1 9,6 13,9 5,7 10,8 

10 ár 14,2 17 13 16,2 7,2 12 

 

Sjávarstöðubreytingar hafa átt sér stað í gegnum tíðina bæði vegna breytinga á vatnsmagni í 

hafinu sem og vegna áhrifa frá landsigi- og risi, en þessi atriði hafa samverkandi áhrif í báðar 

áttir. Sjávarstaða á Íslandi hefur verið margbreytileg í tímans rás. Í Melasveitinni finnast 

ummerki um hæstu sjávarstöðu frá síðasta jökulskeiði í um 80 til 90 m hæð yfir núverandi 

sjávarmáli. Einnig er hægt að finna ummerki fornrar strandlínu í um 60 til 70 m hæð yfir 

núverandi sjávarmáli sem og er fornt fjöruborð í 40 m hæð yfir núverandi sjávarmáli 

(Ingólfsson, Glacial history of the lower Borgarfjordur area, western Iceland, 1988). 

Sjávarstaða er ennþá á stöðugri hreyfingu. Frá AD100 hefur sjávarstaða á vesturströnd Íslands 

risið um 1,3 m (Gehrels, o.fl., 2006). Það var síðan um 1800 til 1840 sem sjávarstaða tók 

mikinn kipp og reis töluvert hraðar en hún hafði gert fram að því. Tildrög þess má rekja til 

byrjunar iðnbyltingarinnar. Iðnbyltingin hafði í för með sér aukna brennslu kolefna en það 

hafði aftur í för með sér aukin gróðurhúsaáhrif. Talið er að hækkunin hafi numið um 0,4 m á 

þessu tímabili (Gehrels, o.fl., 2006). Sjárvarstaða í Reykjavík hefur verið mæld frá árinu 

1957. Þær mælingar hafa leitt í ljós yfirborðshækkun sjávar á um 2,3 ± 0,5 mm/ári. Þessi 

yfirborðshækkun sjávar er talin vera tilkomin vegna hlýnunar jarðar sem aftur hefur valdið 

aukinni bráðnun jökla sem og auknu hitastigi sjávar. Hækkun á hitastigi sjávar veldur 

varmaþenslu og þar af leiðandi hækkar yfirborðið líkt og vatn í hitakatli við suðu (Solomon, 

2007). 

Framtíðarhorfur benda til þess að aukning eigi eftir að verða í bráðnun jökla á jörðinni. Það 

ásamt hnattrænni hlýnun á eftir að valda hækkun á yfirborði sjávar um allt að 0,22 til 0,44 m 

frá mældri sjávarstöðu frá árinu 1990 til ársins 2090. Hugsanlegt er að helmingur þessarar 

hækkunar komi til vegna útþenslu sjávar vegna hækkandi hitastigs hans, (Solomon, 2007). 

Mælingar hafa sýnt að hitastig sjávar hefur breyst en frá árinu 1961 til 2003 mældist 

hækkunin vera 0,037 °C í efstu 3000 m hafsins (Solomon, 2007). 

Það eru því margir þættir sem vinna saman að breytingum á sjávarstöðu. Breytingar 

sjávarstöðu sökum hækkandi yfirborðs sjávar geta haft afar víðtæk áhrif. Má þar nefna 

varmaflutning milli svæða sem og staðvinda og hafstrauma (PISCO, 2010). Allir þessir hlutir 

geta haft í för með sér breytileg áhrif á rof í Melabökkunum. En eins og kom fram í skýrslu 

Hafrannsóknarstofnunar getur hafsdýpi og vindar spilað saman og valdið aukinni ölduhæð 

(Héðinn Valdimarsson, 2008) og afleiðing af því er meira landbrot. Þetta getur orðið enn 

algengara og áhrifameira með hækkandi sjávaryfirborði. 
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3 Loftmyndir 

Til eru gagnabankar af loftmyndum hjá Landmælingum Íslands, Samsýn ehf. og sambæri-

legum fyrirtækjum og stofnunum í heiminum. Þessir gagnabankar innihalda loftmyndir allt frá 

fyrri heimstyrjöldinni. Loftmyndir hafa mikið verið notaðar til að kortleggja og skoða ferli og 

breytingar á strandlengjunni. Þrátt fyrir að nýjar aðferðir við fjarkönnun, til dæmis 

gervitunglamyndir, séu til staðar í dag þá hafa þessar aðferðir ekki náð sömu gæðum og 

nákvæmni og loftmyndir hafa á minni stærðarskala. Þessar loftmyndir hafa þó einnig galla en 

þær eru oft takmarkaðar að því leiti að þekja þeirra er takmörkuð. 

Við fjarkönnunarverkefni á borð við það sem ég er að framkvæma er mjög hentugt að nýta 

loftmyndir til úrvinnslu og túlkunar. Loftmyndagögn af Melabökkunum ná lengra aftur í 

tímann en gervitunglamyndir. Loftmyndir eru einnig mjög skýrar og auðvelt er að sjá á þeim 

smávægilegar breytingar sem mögulega sjást ekki annars. Nákvæmni og gæði myndanna er 

oft mikil þar sem mikil vinna er lögð í að taka þær og þær einungis teknar við kjör aðstæður. 

(Kazimierz Furmanczyk, 2011). Loftmyndir geta samt sem áður haft galla og skekkjur sem 

geta haft áhrif á gæði þeirra og notagildi.  

3.1 Bjögun loftmynda 

Notagildi loftmynda til rannsókna og kortlagningu er bundin því hversu nákvæmar og hversu 

áreiðanlegar þær eru. Smávægilegir misbrestir við myndatöku eða í framköllun þeirra geta 

valdið bjögun í myndunum sem veldur því að skekkja verður í gögnum og þau því ekki eins 

nákvæm og til var ætlast. Smávægileg bjögun á mynd getur valdið umtalsverðum breytingum 

á kortum. (Kazimierz Furmanczyk, 2011). 

Til þess að loftmyndir verði sem sambærilegastar er best að taka þær ávallt með sömu 

myndavél með eins linsu og í sömu flughæð. Til þess að myndgæði verði sem best er einnig 

betra að hafa skýjahuluna sem minnsta og lítið um skugga (DaSilva, 2012). Hæð yfir 

raunverulegu yfirborði getur einnig haft áhrif á bjögun innan loftmyndar þar sem allt það er 

stendur upp úr umhverfinu virðast halla út frá miðju myndarinnar á meðan lægðir í landslagi 

halla inn að miðju myndarinnar. Þegar strandlínur eru skoðaðar er æskilegt að myndir verði 

teknar þannig að strandlínan sjálf komi ofan jaðarmiðju rammans. Verði það ekki gert verður 

bjögun innan myndarinnar í þá veru að bakkar halla frá ströndinni og sýna þannig yfirborð 

strandlínunnar. Ef strandlínan er hinsvegar fyrir neðan jaðar rammans halla útstandandi 

yfirborð inn að miðju myndarinnar (Kazimierz Furmanczyk, 2011).  

Það eru einnig hlutir á borð við myndavélina og filmuna sjálfa sem geta valdið bjögun. Má 

þar nefna sem dæmi að raki getur bjagað útlínur sem og getur filman sveigst við 

hitabreytingar. Hreyfing flugvélar á meðan á myndatöku stendur getur einnig skaðað 

myndgæðin. Á meðan vélin er á flugi geta vindar og ókyrrð valdið ruggun vélarinnar í þrjár 

víddir. Til dæmis ef vindur blæs á eina hlið flugvélar gæti önnur hlið vélarinnar lyfst eða 

sigið, með því breytist halli vélarinnar og þar af leiðandi skekkjast gæði myndarinnar. Þetta 

myndi valda stækkun hluta sem eru fjær myndavélinni á meðan hlutur, nær henni, minnkar í 

stærð. Þrátt fyrir að búnaður sé til staðar nú til dags sem spornar við þessum áhrifum er ekki 

hægt að útiloka þau algerlega. (Thomas M. Lillesand, 2008). 
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Skekkjur mynda finnast oftast nálægt jaðri þeirra. Til þess að forðast skekkjur sem tilkomnar 

eru vegna bjögunar eru loftmyndir oftar en ekki teknar með ákveðinni skörun. Skörunin er 

nálægt 30% og leiðir af sér að myndir eru teknar þannig að jaðar fyrstu myndarinnar er hafður 

um það bil fyrir miðju þeirrar næstu. Þar með er hægt að kortleggja strandlínur vel ef 

myndirnar hafa verið teknar í beinni fluglínu og skörun hefur verið til staðar (Thomas M. 

Lillesand, 2008). 

Viðmiðunarpunktar á yfirborði jarðar eru afar mikilvægir þegar kemur að uppréttingu 

loftmynda. Það er æskileg að þessir viðmiðunarpunktar séu eins stöðugir og staðfastir og 

auðið er. Það er að segja hreyfing eða breyting á þeim verður að vera sem minnst á meðan 

auðvelt er að greina hlutinn á loftmyndunum. Hlutir á borð við stóra steina, stöðug tré, 

byggingar og önnur stöðug mannvirki á borð við vegi eða lestarspor geta þjónað sem góðir 

viðmiðunarpunktar (DaSilva, 2012). Góðir viðmiðunarpunktar og athuganir á 

rannsóknarsvæðinu, til þess að finna slíka punkta, getur dregið úr bjögun um marga metra 

(John S. Fisher, 1994). Til þess að fá ennþá nákvæmari uppréttingu ætti að nota landlíkan. Þar 

sem rannsóknarsvæðið er afar flatlent kemur það ekki að sök við vinnslu í þessu verkefni. 

Til þess að ná fram sem mestri nákvæmni við skoðun strandlínunnar er æskilegt að hafa að 

minnsta kosti tvo fasta punkta sem hægt er að nota til uppréttingar mynda. Það er þó æskilegt 

að fleiri séu notaðir. Við uppréttingu mynda getur verið gott að nota GPS punkta en þeir eru 

oftar en ekki til staðar og kostnaðarsamt og tímafrekt getur verið að safna slíkum 

upplýsingum (DaSilva, 2012). 

Þegar loftmyndir eru teknar af myndrænu formi og fluttar inn í stafrænt form til notkunar og 

rannsókna tapast ákveðin gæði þeirra. Það er því ávalt öruggara að notast við upprunalegar 

eða stækkaðar útgáfur af raunverulegum ljósmyndum. Það er hinsvegar töluvert dýrara og 

tímafrekara. Við notkun upprunalegra loftmynda verður til bjögun sem getur orðið allt að 0,6 

m. Bjögun getur hinsvegar aukist um allt að 15 m við flutning og kortlagningu á stafrænu 

formi (John S. Fisher, 1994). Þar getur meðal annars pixla stærð haft áhrif á nákvæmni 

myndanna sjálfra. Þar sem mismunandi landform geta fallið innan eins og sama pixla 

rammans. Eitt pixl getur hinsvegar einungis tekið einn lit (Laura J. Moore, 2002).  

3.2 Strandlengjan 

Almennt er ekki erfitt að greina hvar mörk lands og sjávar eru. Það getur þó verið erfitt að 

kortleggja strandlínur og breytingar þeirra ef mörk eru ekki skilgreind fyrirfram. Mörk milli 

sjávar og lands geta verið skilgreind við sjávarklif ofan við strandlínuna, sjávarstöðu við flóð 

eða fjöru og mögulegt miðgildi þessara tveggja. Einnig er hægt að notast við staðsetningu 

gróðurs eða varnargarðs sem hefur verið reistur til verndunar strandlínunnar ásamt nokkrum 

öðrum greiningarleiðum (Elizabeth H. Boak, 2005).  

Þessi mismunandi mörk geta leitt til þess að erfitt er að skilgreina hvar raunverulega 

strandlínan liggur þegar stór svæði eru kortlögð. Greining á þessum einkennum getur líka 

verið mismunandi og tengist það gæðum loftmynda sem notaðar eru til verksins og greinan-

legum landformum á þeim. Notkun GPS punkta gefur greinandanum hins vegar meiri 

möguleika við uppréttingu mynda þar sem minni bjögun er í gæðum þeirra og færri svæði þar 

sem mannleg mistök geta átt sér stað. Ný aðferð við skoðun á strandlengjum felur í sér að 

ekið er meðfram strandlengjunni á jöfnum hraða og punktar teknar með reglulegu millibili. 

Þessi aðferð gefur upp afar nákvæma línu af strandlengjunni. Gallar sem fylgja þessari aðferð 

til mælingar eru hinsvegar þær að ökumaður getur keyrt misjafnlega sem og getur verið erfitt 
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að komast á suma staði strandlengjunnar á farartækjum þar sem til dæmis landslag getur 

reynst erfitt yfirferðar (Elizabeth H. Boak, 2005). 

Þessi mismunur á skilgreiningum strandlengjunnar getur því verið vandasamur og valdið 

misbrestum í mælingum og útreikningum. Með því að auka tímarammann milli þess sem 

loftmyndir eru teknar er auðveldara að sjá og merkja allar þær breytingar sem hafa átt sér stað 

í umhverfinu á tímabilinu milli töku myndanna. Þar sem landrof eða uppbygging lands á sér 

stað minnkar skekkja í mælingum með tíma á milli mælinga. Það er, lengri tími milli 

mælinga, minni skekkja. Ef rofsvæði er kortlagt þar sem blautur sandur markar strandlínunna 

getur mismunur á henni milli daga verið allt að 15 m. Ef tími milli loftmynda er aftur á móti 

10 ár þá er möguleg bjögun á kortlagningu allt að 3 m (15 m / 10 ár). Ef tímabilið milli mynda 

er hinsvegar 50 ár minkar þessi bjögun niður í 0,6 m (John S. Fisher, 1994). 

Við kortlagningu strandlínunnar er því æskilegast að notast við samblöndu af mismunandi 

aðferðum til upplýsingasöfnunar. Upplýsingasöfnun þar sem skoðaðar eru staðsetningar sem 

náð er í með aðstoð GPS, loftmynda sem og annarra gagna. 
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4 Kort 

Í gegnum tíðna hafa margvísileg kort verið teiknuð af Íslandi. Þessi kort eru þó jafn misjöfn 

og þau eru mörg, þar sem kort eru yfirleitt hönnuð til þess að sýna fram á einhverja vissa 

eiginleika á borð við yfirborðsgerð eða vegakerfi. Nokkuð er til af gömlum kortum af 

Melasveitinni. Eitt af þeim elstu nær aftur til ársins 1870. Þá var heildaratlas af Íslandi 

teiknaður upp, þar sem sýndar eru megin yfirborðsgerðir ásamt því að samgöngulínur og 

mannvirki eru til staðar. Kort frá danska herforingjaráðinu frá árinu 1950 sýnir svipaðar 

upplýsingar af rannsóknarsvæðinu. Gömul herforingjaráðskort byggja oft á eldri kortum af 

svæðum. Til er vegaatlas af öllu landinu frá 1992 sem leggur áherslu á samgöngumannvirki. 

Þá er einnig til atlaskort af svæðinu sem gefið var út árið 1953. 

Þar sem þessi kort eru í talsvert stærri mælikvarða en það sem unnið er með í þessari 

rannsókn eru líkur á að nokkur bjögun eigi eftir að verða á strandlínunni. Þessi skoðun er 

byggð á þeirra staðreynd að megin áhersla kortanna er ekki strandlínan sjálf. Það eitt leiðir til 

þess að nákvæmni strandlínunnar verður ekki eins mikill og best væri á kosið. Þá er 

stærðaskalinn sem unnið er með í þessu verkefni það smár að bjögunin, á atlaskortunum frá 

loftmyndunum og strandlínu IS50V kortagrunnsins í ArcGis, mögulega innan skekkjumarka, 

á þeirra stærðarskala. Síðan ber að geta þess að kortin eru handunnin og síðan færð yfir á 

stafrænt form sem getur haft í för með sér aukna bjögun.  

Vegaatlasinn og atlaskort af Íslandi voru til upprétt í gagnagrunni og ætti það að minnka 

bjögun þeirra. Heildar atlaskortið var síðan notað til þess að rétta upp herforingjakortið frá 

árinu 1953. Þar sem þessi kort voru framleidd á svipuðum tíma og áhersla lögð á að sýna 

svipaða hluti á þeim báðum, hluti á borð við mannvirki, vegi og yfirborðsgerð, þykja þau 

henta vel til tengingar. 

Þegar þessi kort voru skoðuð og strandlínur þeirra voru bornar saman við strandlínur í 

kortagrunninum IS50V kom í ljós þó nokkur munur. Strandlínan á gömlu kortunum var afar 

sjaldan samhliða þeim sem voru í kortagrunninum og var skekkjan oftast talsverð. Á 

atlaskortinu og herforingjakortinu var minni munur á þekjunum við Runkutanga og Mel-

hólma, þar sem þau nánast pössuðu ofan á hvor annað á þessum svæðum. Á Runkutanga var 

mælanlegur munur á IS50V þekjunni og atlaskortinu 8 m en 25 m á herforingja kortinu 

(Tafla2).  

  



15 

Tafla 2: Mælingar á skekkjum á strandlínu korta miðað við IS50V kortagrunnin. 

Mælingar á skekkjum milli strandlínu korta og IS50V kortagrunnsins á mismunandi 

svæðum 

 Mesti munur (m) 

Atlaskort Vegakort Herforingjakort 

Melabakkar 130 135 100 

Látrar 75 195 80 

Ásbakkar 75 140 70 

Runkutangi 8 - 25 

Melahólmi 50 80 60 

Þegar Melabakkar, Látrar og Ásbakkar voru skoðaðir kom talsvert meiri skekkja í ljós. Við 

Melabakka var skekkjan ávallt mest en í öllum tilfellum var talsvert meiri munur á strandlínu 

kortanna og IS50V þekjunnar. Þar var mestur mældur munur í öllum tilfellum yfir 100 m og 

varð allt að 135 m þar sem mestu munaði. Við Látra var einnig talsverður munur. Þar var 

mestur munur milli strandlínu vegaatlassins og IS50V korta þekjunnar mest 195 m. Munurinn 

var hinsvegar 75 og 80 m þegar atlaskortið og herforingjakortið voru borin saman við 

kortaþekju IS50V. Við Ásbakkana pössuðu strandlínur kortanna nokkuð vel við strandlínu 

IS50V kortagrunnsins á hluta svæðisins en þó var mesti mældur munur 70 og 75 m þar. 

Munurinn á strandlínu vegaatlassins og kortaþekju IS50V var hinsvegar 140 m (Tafla 2).  

Áberandi mikill munur er á strandlínunni sem kemur fram í kortagrunni IS50V og 

vegaatlasnum þar sem ávalt er yfir 120 m munur á strandlínunum. Þar var einnig nokkuð erfitt 

að greina hvar strandlínan sjálf var, ásamt því að bakkarnir voru ekki greinanlegir (Mynd 10). 

Kortið er hannað fyrir upplausnina 1:150.000 og sést það í upplausn myndarinnar. Kortið var 

hannað með þeim formerkjum að sína frekar vegi og samgöngulínur en landform. Það skýrir 

mögulega bjögun strandlínunnar. Þar er einnig hluti strandlínunnar falin undir vegamerkingu. 

Atlaskortið (Mynd 8) og herforingjakortið (Mynd 9) voru töluvert líkari hvort öðru og var 

mikil nákvæmni í öllum yfirborðsskýringum og staðsetningum á þeim. Þar eru til að mynda 

bakkarnir afar greinilegir ásamt fjörunni þar fyrir neðan. Það var hinsvegar töluverður munur 

á strandlengju kortanna á stærstum hluta bakkana. Skekkjur á þeim kortum er mögulegt að 

skýra með mismun á mælikvarða en þau eru bæði teiknuð og unnin í mælikvarðanum 

1:50.000. Bjögunin getur einnig hafa aukist með flutningi yfir á stafrænt form.  

Aldursbil milli þessara teikninga, eitt og sér, skýrir ekki þann mun sem kemur í ljós við 

skoðun. Þrátt fyrir að IS50V strandlínan hafi verið teiknuð til þess að sína nýlegri strandlínu 

þá ætti þetta bil ekki að vera svona mikið, sérstaklega í ljósi þess að vegaatlasinn er ekki mjög 

gamall.  
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Mynd 8: Samanburður á strandlínum atlaskorts og IS50V kortagrunns (Geodetic Institute 1953). 
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Mynd 9: Samanburður á strandlínu herforingjakorts og IS50V kortagrunns (Geodetic Institute 1950). 
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Mynd 10: Samanburður á vegaatlas og IS50V kortagrunns (Landmælingar Íslands. 1992). 
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5 Gögn 

Eins og áður hefur komið fram þá er markmið þessa verkefnis að skoða strandrof og 

breytingar á strandlínu við Melabakka í Melasveit. Til þess að geta skoðað strandrofið þurfti 

að kortleggja strandlengjuna á mismunandi tímabilum með það að markmiði að sýna flatarmál 

þess lands sem hefur tapast vegna landrofs ásamt því að sjá breytingar á strandlínunni. 

Tímabilið sem var skoðað spannaði frá árinu 1956 til ársins 2008 eða 52 ár. Einnig voru 

skoðaðar myndir sem teknar voru um miðbik tímabilsins en þar sem þær náðu ekki yfir allt 

rannsóknarsvæðið voru lagðar saman tvær loftmyndir frá árinu 1989 og árinu 1991. Við 

kortlagninguna var aðallega notast við loftmynd frá árinu 1989 en þar sem hún náði ekki yfir 

alla strandlengjuna var notast við loftmynd frá 1991 til þess að kortleggja neðstu 1,5 km af 

strandlengjunni. Fyrra roftímabilið spannar þar af leiðandi yfir 32 ár á meðan það seinna 19 

ár.  

Við kortlagningu fyrra tímabilsins var ákveðið að nota mynd frá árinu 1956 í staðin fyrir aðra 

sem tekin var árið 1954. Ástæðan er að yngri myndin var mun skýrari og aldursdreifingin á 

milli fyrra og seinna tímabilsins varð þannig minni. Loftmyndirnar voru fengnar hjá 

Landmælingum Íslands á Akranesi, en þar fékk ég að velja þær myndir sem mér þóttu henta 

þessu verkefni. Nýjustu lofmyndirnar sem notast er við eru myndir af svæðinu frá árinu 2008 

en þær voru fengnar í lofmyndasafni Samsýnar ehf. Þess ber að geta að nemendur hafa 

aðgang að loftmyndum fyrirtækisins til náms í Gis stofunni í Öskju, náttúrufræðihúsi Háskóla 

Íslands. Eldri loftmyndirnar frá árunum 1956, 1989 og 1991 eru allar svarthvítar en nýjasta 

myndin frá Samsýn ehf. er í lit. 

Við vinnslu verkefnisins var ArcGis forritið notað til allra athugana og úrvinnslu 

loftmyndanna. Myndirnar frá Samsýn ehf. eru uppréttar (e. georeference) í lofmynda 

grunninum sem þær eru sóttar í. Þær voru síðan notaðar til þess að rétta eldri myndirnar. Að 

upprétta eldri myndirnar var mun vandasamara verk en búist var við í fyrstu þar sem landslag 

á svæðinu hefur breyst mikið í gegnum árin vegna bæði mikils rofs og landbúnaðar. Á 

svæðinu hafa hús og mannvirki einnig verið mikið endurnýjuð og bæjarstæðum breytt ásamt 

hluta vega. Við uppréttingu myndanna nýtti ég mér mikið þekkingu af svæðinu ásamt því að 

fá upplýsingar frá íbúum þess. Skurðir, sem minnst hafa breyst í tímans rás, ásamt því að vera 

vel dreifðir um svæðis þóttu hentugastir til að nota sem viðmiðunarpunkta.  

5.1  Loftmynd frá árinu 1956 

Loftmyndin var tekin 28 ágúst árið 1956. Flughæðin yfir sjávarmáli mældist 4500 m. 

Mælikvarði loftmyndarinnar er um það bil 1:36000. Við uppréttinguna nýtti ég mér mynd frá 

árinu 2008 sem kom upprétt úr gagnagrunni Samsýnar ehf. Við uppréttinguna fann ég að 

nákvæmin var mest þegar notast var við horn bygginga, sem höfðu ekki breyst, saman með 

hornum sem myndast þar sem tveir skurðir mætast. Þar sem lítið af skurðum hafa verið færðir 

(Magnússon, 2013) eða fylltir er óhætt að segja að staðsetning þeirra sé afar stöðug í gegnum 

árin (Mynd 11). 

Þrátt fyrir að vera elsta loftmyndin og vera svarthvít er hún afar skýr, sem gerir það að 

verkum að afar auðvelt að greina hvar Bakkarnir liggja. Þar af leiðandi varð auðveldara að 
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teikna upp kort af legu þeirra. Þar sem myndin er einnig skýr var líka afar auðvelt að þysja inn 

á hana og sjá afar smáar breytingar á strandlengjunni sem og smávægileg landform. Þar af 

leiðandi var mögulegt að vinna með kortlagningu strandlínunnar í mælikvarðanum 1:500. 

Kortið í heild sinni er því nákvæmara og allar upplýsingar sem unnar eru verða nákvæmari.  

 

Mynd 11: Svarthvít loftmynd frá árinu 1956 af Melabökkum í Melasveit (Landmælingar Íslands. 1956). 

5.2 Loftmynd frá árinu 1989 

Þessi loftmynd var tekin þann 25 ágúst árið 1989. Flughæð yfir sjávarmáli var mæld 5489 m. 

Mælikvarði loftmyndarinnar er um það bil 1:36000. Sömu aðstæður komu upp þegar þessi 

loftmynd var rétt upp og á þeirri frá árinu 1956. Til aðstoðar var aftur notast við loftmyndina 

frá 2008 í samvinnu með staðarþekkingu. Sem viðmiðunarpunkta notaði ég aftur 

staðsetningar skurða og bygginga á svæðinu. Athyglisvert er að sjá hversu mikið landslagið 
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umhverfis bakkana breytist með auknum landbúnaði á svæðinu þar sem fleiri og fleiri tún og 

akrar ásamt skurðum eru að birtast (Mynd 12). 

Þessi loftmynd er einnig afar skýr og auðvelt að skoða á henni breytingar sem eru að eiga sér 

stað á smáum mælikvarða. Stór galli við myndina var samt að á hana vantaði neðsta 

hlutastrandlengjunnar eða 1,5 km. Þar sem að restin af bökkunum er afar skýr þótti mér 

æskilegra að nota hana til þess að kortleggja meginmagn strandlengjunnar og nota 

loftmyndina frá 1991 til þess að kortleggja síðasta 1,5 km. Þessa mynd var einnig hægt að 

skoða í afar stórum mælikvarða en þar var aðeins auðveldara að vinna með mælikvarðann 

1:1000. 

 

Mynd 12: Svarthvít loftmynd frá árinu 1989 af Melabökkum í Melasveit (Landmælingar Íslands. 1989). 

5.3 Loftmynd frá árinu 1991 

Þessi loftmynd var tekin 8 ágúst árið 1991. Flughæðin er sú sama og á loftmyndinni frá 1989 

eða 5489 m og því eru þær í sama mælikvarða eða um það bil 1:36000. Aftur voru mannvirki 

á borð við skurði skýrastir og auðveldast að nota þá saman með staðsetningum húsa á 
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svæðinu til þess að rétta upp myndina Við uppréttinguna notaðist ég núna við bæði 

loftmyndina frá 2008 og myndina frá 1989 þar sem mikil skörun var á þeim (Mynd 13).  

Á þessari mynd var aðeins erfiðara að greina strandlínunna á nyrðri hluta bakkanna og því 

æskilegra að nota einungis neðsta 1,5 km af henni til kortlagningar á strandlínunni. Þessi 

mynd er heldur ekki heil því á hana vantar efstu 700 m strandlengjunnar. Við kostlagningu 

neðri hluta strandlínunnar var mögulegt að vinna allt niður að mælikvarðanum 1:1000 áður en 

myndin varð of óskýr. 

 

Mynd 13: Svarthvít loftmynd frá árinu 1991 af Melabökkum í Melasveit (Landmælingar Íslands. 1991). 

5.4 Loftmynd frá árinu 2008 

Þessi loftmynd var tekin árið 2008 en ekki fengust nánari upplýsingar um dagsetningu hennar. 

Flughæð og brennivídd myndavélarinnar lá heldur ekki fyrir sem gerði það að verkum að ekki 

var mögulegt að reikna mælikvarða sem hún var tekin í. Þessi loftmynd kom hinsvegar 

upprétt úr gagnagrunni Samsýnar ehf. eftir IS_50V2.2 gagnagrunninum og þurfti því ekki að 

vinna eins mikið með hana. Þetta er eina litmyndin sem unnið var með, ásamt því að vera eina 

loftmyndin sem var ekki fengin úr gagnagrunni Landmælinga Íslands. Þessi mynd var eining 
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einna skýrust og afar auðgert að greina bakkana og staðsetningar þeirra ásamt öðrum 

landformum á svæðinu. Sökum þess hversu háum gæðum myndin er í var einnig hægt að 

vinna með hana á stærri mælikvarða, allt að 1:500 (Mynd 14). 

 

Mynd 14: Loftmynd í lit frá árinu 2008 af Melabökkum í Melasveit (Samsýn ehf. 2008). 
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6 Mælingar á rofi 

Í þessu verkefni var nokkuð auðvelt að skilgreina strandlínuna sem var verið að kortleggja. 

Melabakkarnir eru þó nokkuð hátt sjávarklif, þar sem mörk sjávar og lands eru auðsjáanleg. 

Mörkin koma vel í ljós á myndunum þar sem gras grær að mestu leyti fram að brún bakkanna 

á meðan fjaran fyrir neðan er samsett úr sandi og grófum efnum sem hafa hrunið úr 

bökkunum: Þessi efni koma því fram á myndum sem er töluvert ljósara svæði, misljós þó. 

Skuggar voru sumstaðar til staðar en auðvelt var að sjá hvar raunverulega brún bakkana liggur 

og kortleggja eftir henni. Þar af leiðandi átti ég ekki í erfileikum við skoðun á blautum sandi 

eða öðrum breytilegum landformum. Þetta sýnir einnig mörk þess lands sem er nýtanlegt þar 

sem túnrækt er stunduð nánast fram að brún bakkanna. Á loftmyndunum var svæði ofan við 

bakkana (landmegin) töluvert dekkra en það sem var fjörumegin (sjávarmegin) (Mynd 15).  

 

Mynd 15: Lega strandlínunnar. Hægt er að greina mörk bakkanna og fjörunnar fyrir neðan og túnanna 

fyrir ofan (Samsýn ehf. 2008). 

Á hverju flóði flæðir sjór að rótum bakkanna. Það gerir það að verkum að brúnir bakkanna 

henta sérstaklega vel til að marka þá línu lands sem nýtanlegt er á svæðinu. Þessi mörk voru 

einnig auðfinnanleg á öllum loftmyndunum og því ekki mikið erfiði að kortleggja eftir þeim 

jafnvel á elstu loftmyndunum. Þar var á tímum auðveldara að finna mörk bakkana þar sem 

sandur í fjörunni lýsir upp myndina töluvert meira en á litmyndinni. Þar var græna svæðið 

einnig töluvert dekkra. Þar af leiðandi þurfti ekkert að breyta myndunum til þess að hægt væri 

að kortleggja eða túlka umhverfið á þeim. 
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6.1 Skipting bakkanna í svæði 

Til þess að greina svæðið nánar ákvað ég að skipta svæðinu niður í 3 minni rofsvæði. Efsti 

hluti bakkanna eru kallaðir Melabakkar, en þeir liggja frá Melaleiti og rétt niður fyrir 

svínabúið. Neðan við þá liggja síðan Látrar sem er tangi sem stendur um 400 m út í hafið. 

Neðan við Látrana eru síðan Ásbakkar sem liggur frá Ásgili syðst við Látrana að Súlueyri. 

Þessi skipting bakkanna sést greinilega á mynd 17 en hún sýnir einnig heildarrof hvers 

svæðis. Í hafinu, út frá þessum svæðum, eru einnig breytilegar sjávaraðstæður. Út frá Mela-

bökkunum er nokkuð um grynningar og sker á meðan talsvert meira er af þeim út frá 

Látrunum. Út frá Ásbökkunum er hins vegar eitthvað um grynningar en ekkert er af skerjum. 

Ég ákvað að skipta svæðunum upp með þessum hætti þar sem þessi munur er á aðstæðum rétt 

utan við strandlengjuna ásamt því að nokkur munur er á jarðfræði svæðanna (sjá 1.3). þar með 

verður mögulegt að bera saman rof hvers svæðis við mismunandi aðstæður. 

6.2 Útreikningar 

Til þess að áætla rof á svæðinu þarf að skoða hvert heildarrofið hefur verið samkvæmt 

mælingum. Einnig ætla ég að skoða hvert meðalrof svæðisins er eftir roftímabilum, svæðum 

og í heildina. Meðalrof er fundið út með því að deila því landi sem tapast hefur með fjölda ára 

roftímabilsins sem skoðað er (Jafna 1). Þetta segir til um það rof sem hefur átt sér stað á 

viðkomandi roftímabili. 

Jafna 1: Útreikningar á meðalrofi. 

         
          

                  
 

Einnig ætla ég að skoða hver árleg meðalhörfun er á hverju svæði fyrir sig eftir tímabilum og 

svæðum. Árleg meðalhörfun er fengið með því að deila lengd roftímabils í meðalrof hvers 

svæðis (jafna 2). Þetta sýnir fram á þá hörfun sem er að eiga sér stað á ári hverju innan viss 

roftímabils.  

Jafna 2: Útreikningar á árlegri meðalhörfun. 

                   
        

                 
 

Þegar síðan flatmál þess lands sem hefur rofnað á svæðinu er skoðað er æskilegt að líta árlegt 

meðalrof hvers svæðis. Það er fengið með því að deila í flatarmáli þess svæðis sem hefur 

rofnað á vissu tímabili með lengd strandlínunnar á því svæði (Jafna 3). Þetta segir til um hvert 

meðalrof flatamáls hvers svæðis eftir tímabilum er. 

Jafna 3: Flatarmál rofið að meðaltali á ári 
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6.3 Fjarlægðir mannvirkja frá strandlínunni 

Það fyrsta sem ég gerði var að skoða staðsetningu mannvirkja á svæðinu og fjarlægðir þeirra 

frá bökkunum. Þrír staðir þar sem mannvirki eru staðsett eru í mestri hættu á því að verða 

fyrir tjóni sökum rofs ásamt því að tún meðfram öllum bökkunum eru í hættu. Fyrst bert að 

nefna bæinn Melaleiti sem er nyrstur á Melabökkunum. Þar er gamalt bæjarstæði Mela nú 

þegar byrjað að rofna ásamt því að kirkja og kirkjugarður urðu rofinu að bráð og eru nú 

algjörlega horfin (Magnússon, 2013). Um miðja bakkana við Látra er síðan svínabú 

Stjörnugríss staðsett og eru miklar áhyggjur af framtíð svínabúsins sökum rofsins (Geirsson, 

2013). Að lokum er það bærinn Ás sem er staðsettur um miðja vegu frá Látrum að syðsta 

enda bakkana eða rétt við miðju Ásbakkana (Mynd 1).  

Þegar ég hafði lokið kortlagningu strandlínunnar eftir mismunandi loftmyndum skoðaði ég 

nánar svæðin sem voru næst þessum þremur megin mannvirkjum sem eru í hættu. Þar skoðaði 

ég hvernig rofið hagaði sér frá árinu 1956 til ársins 1989-91 og einnig frá árinu 1989-91 til 

ársins 2008, ásamt því að líta á heildarroftímabilið 1956 til 2008. Þar kom í ljós að mest hefur 

rofnað úr bökkunum við svínabúið eða um 48,7 m á meðan rofið er 43,9 m við Melaleiti og 

31,5 m við Ás. Ásamt því að vera sá staður þar sem strandlínan er að nálgast með mestum 

hraða er svínabúið einnig næst rofinu sjálfu (Tafla 3)(Mynd 16). 

Tafla 3: Fjarlægðir mannvirkja frá strandlínunni. 

Fjarlægðir Mannvirkja við Melabakka frá strandrofi og tapað land þar við 

  Fjarlægðir frá bökkunum Tapað land Heildartap 

1956 til 

2008 
Loftmyndir 

(ártöl) 
1956 1989-91 2008 

1956 til 1989-

91 

1989-91 til 

2008 

Melaleiti (m) 186,2 157,3 142,3 28,9 15 43,9 

Svínabú (m) 152,2 120,4 103,5 31,8 16,9 48,7 

Ás (m) 236,7 219,3 205,2 17,4 14,1 31,5 
Tafla 4 Meðalrof næst mannvirkjum við Melabakka ásamt árlegu meðalrofi eftir rof tímabilum og í 

heildina. 

Árlegt meðalrof 

Tímabil Frá 1956 til 1989-91 Frá 1989-91 til 2008 Frá 1956 til 2008 

Melaleiti (m) 0,88 0,79 0,84 

Svínabú (m) 0,96 0,89 0,94 

Ás (m) 0,53 0,74 0,61 

 

Einhver munur er á árlegu meðalrofi fyrra tímabilsins og þess seinna en ef litið er til þess að 

seinna roftímabilið er 14 árum styttra en það fyrra er lítill sem enginn munur. Þegar meðalrof 

er skoðað má sjá að yfir heildartímabilið frá árinu 1956 til ársins 2008 er það mest við 

svínabúið eða 0,94 m á ári en 0,84 m á ári við Melaleiti. Árlegt meðalrof er minnst við Ás þar 

sem það er 0,61 m á ári. Þessar tölur haldast nokkuð stöðugt yfir bæði tímabilin en þó ber að 

nefna að rofið eykst við Ás um 0,2 m á ári á meðan það hægir á sér um u.þ.b. 0,1 m á ári við 

Melaleiti og svínabúið. Þessi munur samsvarar einungis 10 sm ári á þessum tveimur 

tímabilum þrátt fyrir að það seinna sé 14 árum styttra (Tafla 4). 
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Mynd 16: Mannvirki sem liggja næst bökkunum og næst breytingum á strandlengjunni frá 1956 til 2008. 

A) yfirlit staðsetningu mannvirkja á strandlínunni, B) við svínabú Stjörnugríss, C) við bæinn Melaleiti, D) 

við bæinn Ás (Samsýn ehf. 2008). 
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6.4 Flatarmál lands sem hefur verið rofið 

Ég vildi einnig komast að því hvert flatarmál þess efnis, sem hafði rofnað á svæðinu, væri. 

Við þá rannsókn notaði ég aftur forritið ArcGis. Það notaði ég til þess að skoða flatarmál 

lands sem hefur tapast frá árinu 1956 til ársins 2008, í heildina og á mismunandi svæðum. Við 

þessa rannsókn skipti ég svæðinu niður í Melabakka, Látra og Ásbakka og bjó til fláka fyrir 

hvert og eitt svæði (Mynd 17). Þar á eftir skoðaði ég einnig heildarrof svæðisins eftir 

mismunandi roftímabilum eða frá árinu 1956 til ársins 1989-91 og síðan árin 1989-91 til 

2008. Við þessa skoðun bjó ég til 2 fláka sem þöktu það svæði sem hafði verið rofið á 

tímabilinu 1956 til 1989-91 og síðan frá 1989-91 til 2008 (Mynd 21). Þessum flákum var 

einnig skipt eftir svæðum á sama hátt og áður í Melabakka, Látra og Ásbakka (Mynd 18, 19 

og 20). Ég mun í skrifum mínu hér eftir vísa til þessar tímabila sem fyrra roftímabils og 

seinna roftímabils. Fyrra roftímabilið mun vísa til tímabilsins frá árinu 1956 til ársins 1989-91 

og það seinna frá árinu 1989-91 til ársins 2008. Einnig mun ég í þessu skrifum vísa til 

tímabilsins 1956 – 2008 sem heildar roftímabilsins. 

Þegar flatarmál rofins lands er skoðaður er auðveldast að skoða það í hekturum (ha) frekar en 

fermetrum m
2
. Ástæðan er einfaldlega sú að auðveldara er að gera sér grein fyrir stærðum á 

þennan hátt og er land oftar en ekki mælt í hekturum. Einn hektari er skilgreindur sem 

100*100 m eða 10.000 m
2
 (www.wikipedia.org, 2013). Tölur um rof eru hinsvegar gefnar upp 

í fermetrum (m
2
). 

Ég byrjaði á að skoða hvert heildartap hvers svæðis hafði verið frá tímabilinu 1956 til 

2008.Við þessa skoðun komst ég að því að samtals hafði mest flatarmál tapast við Ásbakka. 

Þar höfðu rofnað 9,4 ha af landi á heildar roftímabilinu. Á sama tíma rofnuðu 7,6 ha af 

Melabökkunum á meðan einungis 1,7 ha töpuðust í hafið við Látra. Þegar litið er til heildar 

strandlengjunnar frá Melaleiti og alveg niður að Súlueyri sést að það eru 18,8 ha af landi sem 

hafa tapast vegna landrofs á svæðinu. Þetta landtap samsvarar um 187.669 m
2
 (Tafla 5). Til 

þess að setja þessa tölu í samhengi er þetta nógu mikið landsvæði til þess að rúma rétt um 23 

knattspyrnuvelli í fullri stærð, en samkvæmt reglugerð Knattspyrnusambands Íslands eru 

stærstu knattspyrnuvellir UEFA 110 x 75 m að stærð (Mynd 17). 

Tafla 5: Flatmál rofs á mismunandi tímabilum reiknað í hekturum og fermetrum. 

Rofið land eftir tímabilum, svæðum og í heildina Heildar rof á 

tímabili     Melabakkar Látrar Ásbakkar 

Tímabil 

1956 til 1989-91 (ha) 3,1 0,9 4,2 8,1 

1989-91 til 2008 (ha) 4,6 0,8 5,2 10,6 

1956 til 1989-91 (m) 30750 8637 41883 81270 

1989-91 til 2008 (m) 45622 8403 52375 106399 

            

Rof heildar 

strandlengju 

Hektarar rofnir (ha) 7,6 1,7 9,4 18,8 

Fermetrar rofnir (m) 76372 17040 94257 187669 
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Þar á eftir skoðaði ég það hversu mikið land hafði tapast á hverju svæði fyrir sig eftir 

mismunandi tímabilum. Við þessa skiptingu kom í ljós að rof á fyrra roftímabilinu var mest 

við Ásbakkana eða 5,2 ha. Á sama tíma rofnuðu 4,6 ha af Melabakka svæðinu en einungis 

0,86 ha við Látra. Á seinna roftímabilinu var rof á svæðinu aftur mest við Ásbakkana en þar 

var það 4,2 ha. Þar á eftir var rofið næst mest við Melabakkana eða 3,1 ha á tímabilinu. 

Minnst var það við Látrana en þar var rofið einungis 0,84 ha (Tafla 6) (Mynd 18, 19 og 20). 

Séu heildartölur mismunandi tímabila skoðaðar rofnuðu 10,6 ha af landinu á fyrra rof-

tímabilinu, á því seinna rofnuðu hinsvegar 8,1 ha. Munurinn milli þessara tveggja tímabila er 

einungis 2,5 ha þrátt fyrir að seinna tímabilið sé 14 árum styttra en það fyrra. Þar með hafa 

rofnað 18,8 ha af heildar strandlengjunni á heildar roftímabilinu (1956 til 2008) líkt og áður 

hefur komið fram textanum (Tafla 6) (Mynd 21). 

Þegar meðaltal rofinna hektara var síðan skoðað fyrir mismunandi svæði og yfir heildar 

roftímabilið komu fram nokkuð breytilegar tölur. Mest var meðalrofið við Ásbakkana eða 

0,181 ha á ári. Meðalrofið við Melabakkana var ekki ósvipað eða 0,147 ha á ári. Meðalrofið 

var hinsvegar minnst við Látrana þar sem það var einungis 0,033 ha á ári. Yfir alla 

strandlengjuna var meðalrofið töluvert meira eða um 0,361 ha á ári. Til glöggvunar samsvarar 

rofið á ársgrundvelli um ½ knattspyrnuvelli í fullri stærð (Tafla 6). 

Þegar roftímabilin tvö eru borin saman kemur í ljós að ekki er mikill munur á meðalrofi hvers 

árs. Þegar heildar strandlengjan er skoðuð á fyrra tímabilinu er meðal rof hennar 0,156 ha á 

ári hverju. Á seinna tímabilinu er meðalrofið hinsvegar 0,205 ha á ári hverju. Þetta er munur 

upp á 0,49 ha að meðaltali eða um 500 m
2
. Þegar meðalrof hvers svæðis var síðan skoðað 

fyrir heildar roftímabilið (1956-2008) var minnstur munur á Mela- og Ásbökkunum þar sem 

það var 0,147 ha og 0,181 ha. Meðalrofið við Látrana var hinsvegar 0,033 ha (Tafla 6). 

Tafla 6: Flatmál meðalrofs á mismunandi tímabilum reiknað í hekturum og fermetrum. 

Meðal rof á landi eftir tímabilum, svæðum og í heildina Heildar rof á 

tímabili   Melabakkar Látrar Ásbakkar 

Tímabil 

1956 til 1989-91 (ha) 0,093 0,026 0,127 0,156 

1989-91 til 2008 (ha) 0,240 0,044 0,276 0,205 

1956 til 1989-91 (m
2
) 932 262 1269 1563 

1989-91 til 2008 (m
2
) 2401 442 2757 2046 

            

Frá 1956 til 

2008 
Hektarar rofnir (ha) 0,147 0,033 0,181 0,361 

Fermetrar rofnir (m
2
) 1469 328 1813 3609 

 

Þegar melabreidd rofs er síðan skoðað með tilliti til tímabila sést að aukning er á rofnum 

metrum á öllum þremur svæðum strandlengjunnar sem voru skoðuð. Aukning rofs var 16 8 m 

við Melabakkana og 4 m Ásbakka en við Látrana var eingin aukning. Þegar heildar 

strandlengjan er síðan skoðuð er aukning á árlegu meðalrofi frá fyrra roftímabili til þess 

seinna 5 m. Fyrir heildar roftímabilið (1956-2008) er meðalbreidd rofs á ársgrundvelli áfram 

mest við Mela- og Ásbakkana en minnst við Látra. Árlegt meðalbreidd rofs á heildar 

strandlengjunnar var 35m. Þetta samsvarar því að á allri strandlengjunni tapist rúmgóður 

tvöfaldur bílskúr á ári hverju (Tafla 7). 
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Tafla 7: Meðalbreidd rofs á ársgrundvelli á mismunandi tímabilum reiknað í hekturum og fermetrum. 

Meðalbreidd rofs eftir svæðum og í heildina Heildar 

rof á 

tímabili     Melabakkar Látrar Ásbakkar 

Tímabil 
1956 til 1989-91 (m) 16 8 17 15 

1989-91 til 2008 (m) 24 8 21 20 

Meðalbreidd heildar strandlengju 

(m) 
41 16 38 35 

 

Þegar litið var á þá rúmmetra efnis sem höfðu rofnar á svæðinu eftir tímabilum kom í ljós að á 

fyrra rof tímabilinu rofnaði mest við Ásbakka eða 1088955 m
3
 af efni. Þar á eftir voru 

Melabakkarnir en þar rofnuðu 768746 m
3
 af efni. Aftur var rofið minnst við Látra eða 198656 

m
3
. Á seinna rof tímabilinu var aftur töluvert meira rof við Mela- og Ásbakkana eða 1140543 

og 1361739 m
3
. Aukningin á heildar strandlengjunni milli rof tímabila samsvaraði 628238 m

3
 

(Tafla 8). 

Tafla 8; Rúmmetrar efnis sem hafa rofnar. 

Rúmmál  rofins lands eftir tímabilum, svæðum og í heildina Heildar rof 

á tímabili     Melabakkar Látrar Ásbakkar 

Tímabil 
1956 til 1989-91 (m

3
) 768746 198656 1088955 2031749 

1989-91 til 2008 (m
3
) 1140543 193273 1361739 2659987 

Rúmmetrar rofnir á heildar 

strandlengjunni (m
3
) 

1909289 391929 2450695 4691736 
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Mynd 17: Heildarrof við Melabakka, Látra og Ásbakka á tímabilinu 1956 til 2008 (Samsýn ehf. 2008). 
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Mynd 18: Landrof við Melabakka í hekturum á mismunandi tímabilum (Samsýn ehf. 2008). 
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Mynd 19: Landrof við Látra í hekturum á mismunandi tímabilum (Samsýn ehf. 2008). 
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Mynd 20: Landrof við Ásbakka í hekturum á mismunandi tímabilum (Samsýn ehf. 2008). 
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Mynd 21: Heildarrof strandlengjunnar á mismunandi tímabilum (Samsýn ehf. 2008). 
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6.5 Hörfun strandlengjunnar 

Ég vildi einnig skoða hvað strandlínan hafði hörfað langt á hverjum stað fyrir sig á heildar 

roftímabilinu (1956 - 2008), eftir roftímabilum og á mismunandi svæðum. Til þess að komast 

að þessu nýtti ég mér enn aftur ArcGis forritið. Þar setti ég upp mælilínur með 20 m millibili 

sem mældu hvað strandlínan hafði hörfað mikið í stefnu frá vestri til austur á fyrra 

roftímabilinu og síðan aftur á seinna roftímabilinu. Ég fékk einnig tölur sem sýndu 

heildarhörfun á hverju svæði fyrir sig ásamt því að sjá hversu langt strandlínan hafði hörfað í 

heildina á allri strandlengjunni (Tafla 8, 9, 10 og 11). 

Til þess að ná fram þessum upplýsingum lagði ég svokallað „Fishnet“ (aðgerð í forritinu 

ArcGis) yfir alla strandlengjuna og klippti síðan úr þeirri þekju, notandi clip verkfærið, þau 

svæði sem ekki tilheyrðu þeim flákum sem ég var áður búin að skilgreina (sjá kafla 6.1). Bæði 

til þess að sjá heildarrof yfir allt tímabilið og milli tímabila. Einnig þurfti ég að gera þetta fyrir 

mismunandi svæði á strandlengjunni. Þær línur sem eftir voru mældi ég síðan hverja yfir sig 

og gat með því móti fundið út upplýsingar um heildar hreyfingu hvers svæðis. 

Fyrst skoðaði ég hörfun strandlengjunnar við Ásbakka en þar mældist meðalhörfun 

strandlengjunnar mest. Þar var hún 28,6 m að meðaltali á fyrra roftímabilinu. Meðalhörfun 

strandlengjunnar á seinna roftímabilinu var hinsvegar aðeins styttri eða 22,8 m (Tafla 9). Það 

var því 5,8 m munur á meðalhörfun strandlengjunnar frá fyrra roftímabilinu til þess seinna 

(Mynd 25).  

Þegar ég skoðaði hörfun fyrra roftímabilsins við Melabakkana kom í ljós að meðalhörfun 

strandlengjunnar var 29,4 m. Á seinna roftímabilinu var hún hinsvegar nokkuð styttri eða 19,4 

m.(Tafla 9). Það er því 10 m mismunur á meðalhörfun strandlengjunnar á fyrra og seinna 

roftímabilinu (Mynd 23).  

Við Látra var meðalhörfun strandlengjunnar minnst eða 10,8 m að meðaltali á fyrra 

roftímabilinu. Á seinna roftímabilinu var hinsvegar hörfunin 9,5 m að meðaltali (Tafla 9). 

Munurinn á meðalhörfun strandlengjunnar frá fyrra roftímabilinu að því seinna var því 

einungis 1,3 m (Mynd 24). 

Tafla 9: Mælingar á hörfun strandlengjunnar eftir mismunandi rof tímabilum og svæðum. 

Hörfun strandlengjunnar eftir staðsetningum og tímabilum 

  Frá 1956 til 1989-91 Frá 1989-91 til 2008 

  Melabakkar Látrar Ásbakkar Melabakkar Látrar Ásbakkar 

Mælingar: 78 42,0 91 79 43,0 88 

Stiðsta mæling (m) 14,8 2,9 0,7 10,0 1,6 0,5 

Lengsta mæling (m) 45,8 35,6 60,8 42,2 18,4 48,8 

Mismunur (m) 31,0 32,7 60,1 32,2 16,8 48,3 

Meðaltal (m) 29,4 10,8 28,6 19,4 9,5 22,8 

Staðalfrávik (m) 7,2 6,0 15,5 7,0 4,2 10,1 

 

Þegar heildarhörfun á heildar roftímabilinu (1956 - 2008) er skoðuð eftir mismunandi 

svæðum má sjá að hörfun strandlengjunnar við Melabakkana er að meðaltali 48,4 m . 
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Hörfunin var þó mest við Ásbakka þar sem strandlengjan hörfaði að meðaltali um 51,1 m. 

Minnst var hörfun strandlengjunnar við Látra þar sem einungis 19,7 m flutningur varð á 

heildar roftímabilinu. Þegar heildar strandlengjan er síðan skoðuð má sjá að meðaltal 

hörfunarinnar er 43,8 m. Þetta samsvarar því að strandlínan hopi um 0,84 m á ári hverju 

(Tafla 10)(Mynd 22). 

Tafla 10: Mælingar á hörfun strandlengjunnar á heildar roftímabilinu yfir alla strandlengjuna og eftir 

mismunandi svæðum. 

Hreyfing strandlínunnar frá árinu 1956 til 2008 

  
Melabakkar Látrar Ásbakkar 

Heildar 

starandlengjan 

Mælingar: 80 39 88 219 

Stysta mæling (m) 28,2 8,4 1,2 1,2 

Lengsta mæling (m) 75,3 38,1 89,6 89,6 

Mismunur (m) 47,1 29,7 88,4 88,4 

Meðaltal (m) 48,4 19,7 51,1 43,8 

Staðalfrávik (m) 11,5 7,5 24,1 20,8 

 

Rof var einnig breytilegt eftir tímabilum. Á fyrra roftímabilinu var hörfun strandlengjunnar að 

meðaltali 25,4 m. Á seinna roftímabilinu var meðalrofið hinsvegar nokkuð minna eða 18,7 m 

(Tafla 11). Það var því 6,7 m munur á fyrra roftímabilinu og því seinna (Mynd 26). 

Tafla 11: Mælingar á heildar hörfun strandlengjunnar eftir rof tímabilum. 

Hörfun strandlengjunnar eftir tímabilum 

  Frá 1957 til 1989-91 Frá 1989-91 til 2008 

Mælingar: 211 211 

Stiðsta mæling (m) 0,7 0,5 

Lengsta mæling (m) 60,8 48,8 

Mismunur (m) 60,1 48,3 

Meðaltal (m) 25,4 18,7 

Staðalfrávik (m) 13,5 9,5 

 

Þegar árlegt meðalrof er skoðað sést að nokkur munur er á fyrra og seinna roftímabilinu. Á 

fyrra roftímabilinu er meðalhörfun á ársgrundvelli mest við Mela- og Ásbakkana þar sem hún 

er um 0,9 m en við Látra er hún nær 0,3 m. Á seinna roftímabilinu var hinsvegar meðalhörfun 

á ársgrundvelli talsvert meiri. Hörfunin var mest við Ásbakkana þar sem hún var að meðaltali 

2,5 m á hverju ári. Við Melabakkana var árleg meðalhörfun hinsvegar 1,6 m en við Látrana 

var hún 0,88 m (Tafla 12).  

Þegar meðalhörfun á ársgrundvelli fyrir heildar roftímabilið er skoðað, kemur í ljós að 

meðalrof heildar strandlengjunnar er 0,84 m á ári. Við Ásbakkana er árlegt meðalrof hærra en 

á heildar strandlengjunni, munurinn um 20 sm og nær heilum metra eða 0,98 m á ári hverju. 

Við Melabakkana er hörfunin þó aðeins minni eða 0,93 m á ári hverju. Minnst er árleg 

meðalhörfun við Látra þar sem hún er 0,38 m á ári hverju (Tafla 12).  
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Þegar heildarstrandlengjan var skoðuð kom í ljós að árlegt meðalrof var meira á seinna 

roftímabilinu þar sem það var 0,985 m. Á fyrra rof tímabilinu var rofið hinsvegar 0,793 m á 

ári. Þessi munur er athygliverður þar sem þetta sýnir að árlegt rof er meira á seinna 

roftímabilinu þrátt fyrir að það sé styttra. 

Tafla 12: Mælingar á árlegri meðalhörfun á mismunandi roftímabilum á skilgreindum stöðum og á 

heildar strandlengjunni. 

Árlegt meðalrof á landi eftir tímabilum, svæðum og í heildina Heildar 

strandlengja   Melabakkar Látrar Ásbakkar 

1956 til 1989-91 (m) 0,919 0,337 0,895 0,793 

1989-91 til 2008 (m) 1,695 0,884 2,541 0,985 

1956 til 2008 (m) 0,930 0,380 0,982 0,842 
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Mynd 22: Mælingar á hörfun meðfram allri strandlengjunni (Samsýn ehf. 2008). 
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Mynd 23: Meðalhörfun strandlínunnar við Melabakka á mismunandi roftímabilum (Samsýn ehf. 2008). 
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Mynd 24: Meðalhörfun strandlínunnar við Látra á mismunandi roftímabilum (Samsýn ehf. 2008). 
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Mynd 25: Meðalhörfun strandlínunnar við Ásbakka á mismunandi roftímabilum (Samsýn ehf. 2008). 



43 

 

Mynd 26: Meðalhörfun strandlínunnar í heild sinni eftir tímabilum (Samsýn ehf. 2008). 
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7 Túlkun niðurstaðna. 

Landrof er afar virkt við alla bakkana en er þó ekki að haga sér eins á allri strandlengjunni. 

Hraði rofsins er mismunandi eftir svæðum. Samkvæmt mínum mælingum hafa orðið tölu-

verðar breytingar á svæðinu. Hörfun strandlengjunnar hefur verið töluverð og hafa margir 

hektarar lands orðið rofinu að bráð. 

Þegar tölur um heildarrof og heildarhörfun strandlengjunnar eru skoðaðar sést að bæði hörfun 

strandlengjunnar er meiri og rofnir hektarar eru fleiri á fyrra roftímabilinu en á því seinna. 

Þetta gefur í skyn að meira rof hafi átt sér stað á fyrra roftímabilinu heldur en því seinna. 

Mestur hluti rofsins á sér stað við Mela- og Ásbakkana bæði í hekturum og hörfun 

strandlengjunnar en minnst er það við Látra. Mögulegar ástæður þessa gætu verið að 

jarðvegssamsetning við Látra er aðeins öðruvísi en annarstaðar við bakkana (sjá 1,3). Líklega 

eru það þó grynningar utan við Látra sem valda því að úthafsalda nær ekki að brotna á og við 

bakkana heldur brotnar á grynningum og skerjum á borð við Landhólma og Gróusker (Mynd 

1). Neðarlega Látrana er einnig afar harðgerð klöpp sem er ekki eins auð rjúfanleg og restin af 

setlögum bakkana. Einhverjar grynningar og sker eru útfrá Melabökkunum en þar má einnig 

sjá klöpp undir setlögunum á stöku stað. Ásbakkarnir eru hinsvegar tiltölulega berskjaldaðir 

fyrir ágangi sjávar þar sem eingin sker lygja þar fyrir utan sem draga úr öldubrot í í 

bökkunum. 

Þegar árlegt meðalrof var hinsvegar skoðað kom í ljós að þrátt fyrir að meira rof hafi átt sér 

stað á fyrra roftímabilinu var töluvert meira rof að eiga sér stað á seinna roftímabilinu á ári 

hverju. Þetta á bæði við hektara lands sem töpuðust og hörfun strandlengjunnar. Þetta kemur 

fram þrátt fyrir að seinna roftímabilið hafi verið 14 árum styttra en það fyrra.  

Samkvæmt þessum niðurstöðum má sjá að það rof sem hefur átt sér stað á öllum bökkunum 

hefur verið töluvert á heildartímabilinu (1956 - 2008). Enn fremur gefur þessi skoðun á 

svæðinu í skyn að rof er að aukast og verða stórtækara en það hefur hingað til verið. Að hluta 

til er mögulegt að þetta sé tilkomið vegna stöðugrar hækkunar á yfirborði sjávar vegna 

þessarar hækkunar nær, með tímanum, alda að brotna sífellt nær bökkunum og er nú að brotna 

við rætur þeirra á hverju flóði. Þessi þróun á því eftir að stofna bæði manvirkjum og miklu 

ræktunarlandi á Melabökkum í hættu á komandi árum. Ef að árlekt meðalrof helst stöðugt í 

framtíðinni spái ég að 100 ár þangað til næstu manvirki við bakkana skaðast sökum rofs. En 

þar sem aukning er að verða á rofinu með tímanum tel ég að rof eigi eftir að snerta manvirki á 

svæðinu nokkuð fyr.  
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8  Lokaorð. 

Rofið við Melabakka í Melasveit hefur verið mikið í gegnum tíðina og bendir þessi rannsókn 

til þess að rof þar eigi ekki einungis eftir að halda áfram heldur aukast með tímanum. En til 

þess að setja rofið í einhver hlutföll er rúmmál þess efnis sem hefur verið rofið á heildar 

tímabilinu yfir alla bakkana meira en 4.000.000 m
3
 en það nóg jarðefni til þess að fylla yfir 

243.000 vörubíla. Árlega hverfa um 1.500 m
3
 af efni úr bökkunum sem er það magn sem þarf 

til að fylla 90 vörubíla af jarðefnum. 

Ef ekkert verður gert til þess að sporna við landrofi á Melabökkunum í náinni framtíð er 

nokkuð ljóst að ásýnd þeirra og allt umhverfi getur breyst mikið á komandi árum. 

Framtíðarskipulag og áform landeigenda til nýtingar svæðisins til uppbyggingar og annars 

ættu að taka mið af hegðun rofs á svæðinu. 

Notkun loftmynda til þess að meta landbrot á svæðinu hefur verið afar hentugt þar sem þær 

myndir sem notaðar voru, voru í góðri upplausn og auðvelt var að vinna með þær með mikilli 

nákvæmni. Öll vinnsla verkefnisins í ArcGis gekk vonum framar og engin vandamál af alvöru 

komu upp. 
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