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Útdráttur 

Ísland er að mestu leiti byggt úr hraunlögum. Eldvirkni á Íslandi er vegna möttulstróks sem 

er undir landinu auk rekbeltis sem liggur í gegnum landið frá Reykjanesi í suðvestri að 

Vatnleysuströnd í norðaustri. Elstu jarðlög á Íslandi eru 15-16 milljón ára gömul. Þau 

komu úr Snæfellsnesrekbeltinu sem var virkt meirihluta jarðsögu Íslands. Snæfellsnes-

rekbeltið var virkt þar til fyrir um 6,5 milljón árum, en þá fluttist rekbeltið um 70 km til 

austurs. Þá tók Reykjanes-Langjökulsrekbeltið við sem er virkt í dag. Eldvirkni á 

Snæfellsnesi hætti fljótt eftir að rekbeltið flutti og roföfl fengu yfirhöndina. Ísöld hófst fyrir 

um 3 milljón árum og skiptist á hlýskeið og jökulskeið. Fyrir 1,8 milljón árum byrjaði 

eldvirkni aftur á Snæfellsnesinu í svokölluðu Snæfellsgosbelti sem er jaðarbelti út frá 

rekbeltinu. Jarðlög sem mynduðust á ísöldinni eru ýmist hraunlög sem runnu á hlýskeiði, 

móberg frá jökulskeiði eða setlög. Setlögin eru mörg vel varðveitt þar sem hlýskeiðishraun 

rann yfir þau og varði gegn rofi. Dæmi um öll þessi jarðlög eru í Búlandshöfða, Stöðinni 

og Kirkjufelli á Snæfellsnesi. Í setlögunum er sumstaðar að finna steingervinga. Það eru 

fáir staðir sem eru með eins fjölbreytt jarðlög og þar sem eru jafn miklar upplýsingar um 

jarðfræði og loftslag á jökultíma. 

 

 

Abstract 

Iceland is mostly made of igneous rock. Volcanic activity in Iceland stems from a rift zone, 

which runs through Iceland from Reykjanes in the southwest and to Vatnsleysuströnd in 

the northeast, as well as a mantle plume. The oldest stratum in Iceland are 15-16 million 

years old. They come from the Snæfellsnes rift zone which was active for most of Icelands 

geological history. The Snæfellsnes rift zone was active until about 6.5 million years ago, 

but then the rift zone moved 70 km to the east. At that point the Reykjanes-Langjökull rift 

zone became active and is still going today. Volcanic activity on Snæfellsnes stopped 

shortly after the rift zone moved and erosion became very active. Ice age began 

approximately 3 million years ago and switched between glacial and interglacial periods. 

Volcanic activity started up again 1.8 million years ago in the so called Snæfellsnes 

volcanic zone which is a flank zone from the main rift zone. Strata that formed in the ice 

age consist of lava that formed in interglacial periods, volcanic tuff that formed in glacial 

periods or sediment. The sediment is well preserved in many places as lava flowed on top 

of it and saved it from erosion. Examples of all these strata are found in Búlandshöfði, 

Stöðin and Kirkjufell on Snæfellsnes. Fossils can be found in many of the sedimentary 

beds. There are few places with such diverse strata and where as much information about 

the geology and climate in the ice age are stored. 
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1 Inngangur 

Í þessari ritgerð verður fjallað um jarðsögu og jarðfræði Búlandshöfða, Brimlárhöfða 

(betur þekkt sem Stöðin) og Kirkjufells sem eru fjöll á norðanverðu Snæfellsnesi (mynd 

1.1). Jarðfræði þessara fjalla er mjög merkileg og fjölbreytt og .að hafa verið gerðar margar 

rannsóknir á svæðinu. Til að geta almennilega útskýrt jarðfræði fjallanna þarf einnig að 

fjalla um jarðfræði Snæfellsness og Íslands. Ég segi frá myndun Íslands og fer yfir sögu 

rekbeltanna sem mynduðu landið. Þá fjalla ég um jarðhræringar á tertíer tímabilinu og 

þyrpingarnar þrjár sem mótuðu Snæfellsnesið. Síðast fer ég nánar í jarðsögu og jarðfræði 

Búlandshöfða, Stöðvarinnar og Kirkjufells en þar er að finna blágrýtisbasalt frá tertíer 

tímabilinu sem mynduðust í Snæfellsnesrekbeltinu, setlög frá jökulskeiði og hlýskeiði 

kvarter tímabilsins og hraunlög frá kvarter og nútíma. Ég mun síðan aðeins koma inn á 

steingervinga sem hafa fundist þar og aðferðir til að aldursgreinina berg.  

 

 

Mynd 1.1 Búlandshöfði er á norðanverðu Snæfellsnesi og er tengdur við fjallgarðinn á meðan 

Brimlárhöfði og Kirkjufell standa ein (Haraldur Sigurðarson, 2010a). 



2 

2 Jarðsaga Íslands 

Tímatal jarðsögu Íslands er í grófum dráttum skipt í tertíer, kvarter og nútíma. Mörk á milli 

tímabila liggja þó ekki alltaf beint við og kvarter tímabilið hefst til að mynda á 

mismunandi tímum eftir staðsetningu. Á 18. alþjóðaþingi jarðfræðinga í London var 

samþykkt að hafa mörkin á kvarter og tertíer þegar miklar breytingar áttu sér stað í 

sjávardýralífi og miða þá við Calabríu setlögin í Ítalíu sem ákveðið var að tilheyri 

pleistósen, sem er elsti tími kvarter tímabilsins. Tímatal jarðsögu Íslands skiptist því 

þannig að tertíer hófst fyrir 65 milljón árum og kvarter tók við fyrir um 3 milljónum ára 

þegar loftslag kólnaði og jöklar mynduðust. Kvarter tímabilið er einnig þekkt sem ísöld, en 

hún skiptist upp í hlýskeið og jöklaskeið. Nútími hófst við lok ísaldar fyrir um 11.000 árum 

og er enn í gildi (Kristinn J. Albertsson, 1978). 

2.1 Myndun Íslands 

Ísland varð til fyrir um 20 milljón árum síðan en elstu sjáanlegu jarðlögin eru um 15-16 

milljón ára gömul. Eldvirkni á Íslandi kemur ekki aðeins úr rekbeltinu sem skilur að 

Evrasíuplötuna og Ameríkuplötuna heldur er líka möttulstrókur undir Íslandi. Gosvirkni 

virðist samt hafa verið takmörkuð við eitt eða fleiri gosbelti, en hvert gosbelti skiptist í 

sprunguþyrpingar sem hver um sig hefur megineldstöð í miðju sinni (Haukur Jóhannesson, 

1980). Gosbelti þar sem gliðnun á sér stað eru að venju til kölluð rekbelti. Gosbelti sem eru 

ekki hluti af aðalrekbelti eru hins vegar kölluð jaðarbelti (Ágúst Guðmundsson & Haukur 

Jóhannesson, 1992). Snæfellsnesrekbeltið var virkt fyrir 16 milljón árum síðan en uppruni 

þess er ekki þekktur. Snæfellsnesrekbeltið var virkt meiri hluta jarðsögu Íslands og öll 

jarðlög á Vestfjörðum, Dölum, Snæfellsnesi og Mýrum mynduðust í því (Haukur 

Jóhannesson, 1980).  

Stór hluti jarðskorpu Íslands er tilkomið úr megineldstöðum. Helsta einkenni þeirra er 

mikill breytileiki i efnasamsetningu gosbergs og þar finnast basalt berg, ísúrt berg og súrt 

berg. Talið er að um 80-90% af berglögum á Íslandi séu basalt berg. Af öðru bergi eru 10% 

talin ísúrt og súrt berg og 5-10% talin setberg, þá aðallega úr harðnaðri gjósku og 

jarðvegsleifum en einnig að nokkru leyti úr sandsteini og völubergi, sem myndast aðallega 

á ísöld. Þegar megineldstöð kulnar er algengt að miðja hennar sígi niður og myndi öskjur. 

Ganga- og misgengisreynar eru algengar út frá eldstöðum og fylgja yfirleitt strikstefnu 

laganna (Ágúst Guðmundsson & Haukur Jóhannesson, 1992).  

2.2 Jarðsaga rekbelta á Íslandi 

Í dag er Reykjanes-Langjökulsrekbeltið virkt og nær frá suðvestri til norðausturs frá 

Reykjanesi að Vatnleysuströnd (Magnús Á. Sigurgeirsson, 2004). Rekbeltið er að gliðna í 

sundur og jarðlögin sem myndast eru því yngst næst ás rekbeltisins og eldast eftir því sem 

fjarlægðin frá ásnum eykst. Þar sem gosvirkni er tiltölulega stöðug hlaðast jarðlögin upp og 

halla að ás rekbeltisins vegna fergingar, það kallast samhverfa. Tilvist 

Snæfellsnesrekbeltisins og lega þess var fundin út frá Snæfellsnessamhverfunni, sem liggur 

skáhallt um nesið frá suðvestri til suðausturs í gegnum Staðarsveit og Helgafellssveit, 
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sveigir til austurs eftir Hvammsfirði og svo norður um Húnafjörð. Þar sem samhverfan 

myndaðist út frá Snæfellsnesrekbeltinu er hægt að draga þá ályktun að rekbeltið hefur 

verið staðsett í ás samhverfunnar (Haukur Jóhannesson, 2004).  

Vitað er að Snæfellsnesrekbeltið var virkt fyrir 6,5 milljón árum en hefur væntanlega 

byrjað að kulna fljótlega eftir það þó talið sé að eldvirkni hafi verið á Snæfellsnesinu þar til 

fyrir um 3-4 milljón árum. Rekbeltið færðist austur um 70 km fyrir 6,5 – 7 milljón árum og 

við það urðu þær breytingar að jarðlög sem áður höfðu hallað norðvestur að 

Snæfellsnesrekbeltinu fóru að halla suðaustur að nýja Reykjanes-Langjökulsrekbeltinu og 

mynduðu samhverfu um það. Hallaskil á jarðlögunum eru nálægt Borgarnesi og er 

andhverfa þar sem jarðlög halla í sitthvora áttina frá ás sem nú kallast Borgarnes-

andhverfa. Í ás andhverfunnar er að finna elstu jarðlög á Vesturlandi sem eru um 13 

milljón ára gömul (Haukur Jóhannesson, 2004). Jarðlagahalli er að jafnaði 5-10° þó hann 

geti farið upp í 20°, halli getur þó verið mjög óreglulegur í kringum megineldstöðvar og 

stór innskot (Ágúst Guðmundsson & Haukur Jóhannesson, 1992). Snæfellsnesrekbeltið 

einkenndist af sprunguþyrpingum og megineldstöðum rétt eins og virka rekbeltið í dag og 

fundist hafa leifar af tveimur megineldstöðum, Setberg I og Elliði (mynd tertíer 

megineldstöðvar) (Haukur Jóhannesson, 1982). Þegar Setberg I kulnaði myndaðist askja 

sem er 10 km í þvermál og er full af súru gjóskubergi. Ganga- og misgengisrein liggur í 

suðvestur frá eldstöðinni (Ágúst Guðmundsson & Haukur Jóhannesson, 1992). 

 

 
Mynd 2.1 Megineldstöðvar á tertíer: Helstu strúkureiningar á Vesturlandi. 1. Megineldstöð með 

öskju; 2. Megineldstöð án öskju; 3. Misgengja- og gangaþyrping; 4. Stök súr innskot; 5. 

Samhverfuás; 6. Andhverfuás; 7. Mislægi (Haukur Jóhannesson, 1982) 
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Rekbeltaflutningurinn er mögulegur vegna þess að plötumótin og möttulstrókurinn hreyfa 

sig sjálfstætt frá hvoru öðru og eru plötumótin á Íslandi á hreyfingu vestur yfir kyrrstæðann 

möttulstrókinn. Þar sem möttulstrókurinn er með öflugra uppstreymi en plötumótin hefur 

hann tilhneygingu til að stjórna legu plötumótanna sem eru næst sér. Þegar plötumótin eru 

komin nógu langt vestur fyrir möttulstrókinn brýtur hann upp plötuna og myndar nýjan 

rekbeltisstúf og hinn gamli deyr út. Reiknað hefur verið út að hraði plötumótanna hafi 

verið 0,75 cm á ári að meðaltali síðustu 16 milljón ár (mynd rekbelti) (Haukur 

Jóhannesson, 1980). 

 

Mynd 2.2 Rekbelti: sýnir núverandi stöðu rekbeltisins og þáverandi stöðu með merkt samhverfu og 

andhverfu sem myndast vegna þess (Ferlir, 2007). 
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3 Jarðsaga á kvarter 

Eftir að eldvirkni hætti á Snæfellsnesinu tóku roföflin við og skófu mörg hundruð metra 

ofan af upprunalegum jarðstafla (Haukur Jóhannesson, 2004). Roföflin virðast hafa verið 

að nær óslitið í um 4 milljón ár. Til að byrja með voru það aðeins vindar og vötn en svo 

komu jöklar á landið þegar ísöld hófst í byrjun kvarter tímabilsins fyrir um 3 milljón árum. 

Jöklar eru mjög sterkt rofafl, sérstaklega þegar það skiptast á hlýskeið og jökulskeið eins 

og gerðist á Íslandi (Ágúst Guðmundsson & Haukur Jóhannesson, 1992). Fundist hafa 

merki á Snæfellsnesi um að minnsta kosti 10 jökulskeið en á öllu Íslandi hafa fundist merki 

um 20-30 (Haukur Jóhannesson, 2004). Stór munur er á jarðlögum sem mynduðust á 

kvarter eftir því hvort þau mynduðust á hlýskeiðum eða jökulskeiðum. Jarðlögin eru 

hraunlög og setberg frá hlýskeiðum ísaldar en móberg og bólstraberg frá jökulskeiðunum 

(Ágúst Guðmundsson & Haukur Jóhannesson, 1992). 

Gosvirkni tók sig upp aftur á Snæfellsnesi fyrir 1,8 milljón árum síðan og þá myndaðist  

Snæfellsnesgosbeltið sem er jaðarbelti. Þar sem engin gliðnun á sér stað ná eldstöðvarnar 

að mynda stór og myndarleg fjöll. Einungis hefur fundist eitt misgengi sem hreyfðist eftir 

að ísöld lauk (Haukur Jóhannesson, 1980). Efnasamsetning gosefnisins bendir til að kvikan 

í gosbeltinu komi frá meira dýpi en í Snæfellsnesrekbeltinu (Leó Kristjánsson & Haukur 

Jóhannesson, 1999). Upphleðsla jarðlagastaflans er einnig mjög ólík því sem var á tertíer. 

Á tertíer runnu hraun ofan á hvert annað í tiltölulegu flötu landslagi. Inn á milli þeirra 

mynduðust svo þunn setlög sem eru yfirleitt rauðoxaður fornjarðvegur eða þykkari 

sandsteins- eða völubergslag sem eru árset að uppruna. Eldvirknin var fyrst um sinn bundin 

við svæðið á milli Staðarsveitar, á sunnanverðu nesinu, og Grundarfjarðar, á norðanverðu 

nesinu, en breiddist fljótt til vesturs og austurs. Eldvirknin náði frá Snæfellsjökli í vestri að 

Norðurárdal í Borgarfirði, en var ávallt bundin við háhrygg nessins. Eldstöðvarnar á 

Svæfellsnesi skiptast í 3 þyrpingar sem eru nokkuð vel afmarkaðar og aðgreindar frá hver 

annarri. Þyrpingarnar eru Snæfellsjökull, Lýsuskarð og Ljósufjöll (mynd eldstöðvar og 

megineldstöðvar) (Haukur Jóhannesson, 2004). 
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Mynd 3.1 Eldstöðvar á Snæfellsnesi: Eldvirkni síðustu 2 milljón ára á Vesturlandi. Rauðu 

deplarnir eru þekktar eldstöðvar (einstök gos) og gulu deplarnir tákna miðju megineldstöðva 

(Haukur Jóhannesson, 2004). 

 

 
Mynd 3.2 Megineldstöðvar á Snæfellsnesi: Afmörkun megineldstöðva á Vesturlandi síðustu 2 

milljón ára (Haukur Jóhannesson, 2004). 
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3.1 Eldvirkni á Snæfellsnesi á kvarter 

3.1.1 Snæfellsjökulþyrpingin 

Snæfellsjökulsþyrpingin er um 30 km löng og er vestast á Snæfellsnesinu. Eldvirkni nær að 

nútíma og elsta berg sem má rekja til þyrpingarinnar er um 700.000 ára gamalt. Hvorki 

hafa fundist sprungur né misgengi í henni. Frá eldstöðvum sem eru í og við tind fjallsins 

kemur mikið af súru og ísúru bergi en frá eldstöðvum á láglendinu í kring kemur nær 

eingöngu basaltberg. Jökullinn er hulinn nútímahrauni að sunnan og vestan, en  móbergi og 

hlýskeiðishraunum að norðan og austan (Haukur Jóhannesson, 1982).  

Ekki er vitað hve oft hefur gosið úr Snæfellsjökulsþyrpingunni en það hafa verið aðgreind 

20 hraun í eða við jökulinn. Vitað er um þrjú meiri háttar þeytigos sem hafa gosið á 

nútíma. Þeytigos verða þegar gýs undir vatni eða jökli og kvikan brýst upp í gegnum vatnið 

og tætist í gjósku sem síðan myndar móberg (Haukur Jóhannesson, 1982). 

3.1.2 Lýsuskarðsþyrpingin 

Lýsuskarðsþyrpingin er nær 30 km löng en gosstöðvarnar raða sér á mun mjórra belti en 

Snæfellsjökulsþyrpingin og er oft ekki nema nokkur hundruð metrar á breidd. Í 

Lýsuskarðsþyrpingunni hafa hvorki fundist misgengi eða sprungur og einungis hefur gosið 

þar tvisvar á nútíma. Eldvirkni í Lýsuskarði er sú elsta á kvarter á Snæfellsnesi eða um 1,8 

milljón ára. Jarðlög frá ísöld mynda nokkuð samfelldan stafla og virðist upphleðsla hafa 

verið frekar stöðug. Neðst í staflanum er mikið um plagíóklasdílótt basalthraun, með 

jarðlög frá jökulskeiðum inn á milli, annaðhvort jökulbergslög eða móbergslög. Ofar í 

staflanum ber meira á móbergslögum og ísúru gosbergi. Mögulegt er að þau jarðlög sem 

eru næst háfjallinu séu betur varin gegn rofi (Haukur Jóhannesson, 1982). 

Í mynni Grundarfjarðar er eyja sem nefnist Melrakkaey og hefur myndast úr hrauni frá 

Lýsuskarðsþyrpingunni. Til að mynda eyjuna hefur hraunið runnið að minnsta kosti 10 km 

leið. Það bendir til að gosið hafi orðið á hlýskeiði því þá rennur hraunið niður híðarnar á 

fjallinu. Þegar gýs á jökulskeiði aftur á móti myndar gosið móberg sem hefur ekki þann 

eiginleika að geta runnið langar leiðir (Haukur Jóhannesson, 1982). 

3.1.3 Ljósufjallaþyrpingin 

Ljósufjallaþyrpingin er 90 km löng og er breiðari að austan heldur en vestan. Nálægt miðju 

þyrpingarinnar, sem er staðsett í Ljósufjöllum, er algengt að finna ísúrt og súrt berg en 

basískt berg verður algengara eftir því sem lengra er farið frá miðjunni. Í háfjallshryggnum 

ber mest á móbergi, en hraunum lengra frá. Það hafa ekki fundist misgengi og sprungur 

vestan við Ljósufjöll, þótt gert sé ráð fyrir að eldgos verði á þeim. Austan við Ljósufjöll 

sést vel að flest eldgos hafa orðið á gömlum sprungum. Elstu jarðlög sem vitað er með 

vissu að komi úr Ljósufjallaþyrpingunni eru 700.000 ára gömul. Töluverð eldvirkni hefur 

verið í henni á nútíma, en þá hafa orðið 23 gos (Haukur Jóhannesson, 1982). 
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4 Steingervingar 

Lítið hefur fundist af steingervingum (steingerðar leifar gróðurs eða dýra) frá tertíer 

tímabilinu á Snæfellsnesi. Ástæðan fyrir því er sú að setlög þaðan eru mjög þunn og 

samanstanda aðallega af fornjarðvegi eða árseti. Hins vegar er mun meiri upphleðsla af seti 

á kvarter tímabilinu. Í byrjun kvarter tímabilsins var engin eldvirkni til staðar og jafnvel 

eftir að hún hófst var hún minni en hafði verið á tíma rekbeltisins. Einnig myndaðist meira 

set vegna þess að loftslag var mun breytilegra en það hafði verið á tertíer. Jöklar 

mynduðust og hopuðu á víxl og breytingar á sjávarstöðu ýttu undir rof og setmyndun. 

Setlögin eru mörg vel varðveitt þar sem hraun hefur runnið yfir þau og myndað vörn gegn 

rofi (Friðgeir Grímsson, Leifur A. Símonarson & Denk, T., 2007).  

Ef steingervingar, bæði flóra (plöntur) og fána (dýr), eru nógu vel varðveittir er hægt að 

greina þá til tegunda (Friðgeir Grímsson, Leifur A. Símonarson & Friedrich, W. L., 2005). 

Þá er hægt að bera steingervingana saman við núlifandi tegundir sem hafa sömu eða svipuð 

einkenni og finna út hvernig aðstæður voru á þeim tíma sem steingervingarnir lifðu. Einnig 

eru steingervingar notaðir sem vísar til að tengja saman jarðstafla á mismunandi stöðum 

þar sem sumir steingervingar eru sjaldgæfir og finnast aðeins í setum sem myndast við 

ákveðnar aðstæður. Þannig er hægt að sjá hvernig breytingar hafa orðið á loftslagi eftir því 

hvaða tegundi finnast hvar. Elstu steingervingarnir sem hafa fundist á Íslandi eru af 

plöntum á  Vestfjörðum og benda þeir til þess að loftslag fyrir 13,5-15 milljónu árum hafi 

verið rakt og heittemprað með ársmeðalhita 9,3-10,5° C (Friðgeir Grímsson o.fl., 2007). 
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5 Aldursgreiningar 

Aldursgreiningu á bergi er hægt að skipta í tvo meginflokka: afstæðan aldur (eldra-

jafnaldra-yngra) og beinn aldur (aldur í árum). Afstæðan aldur er hægt að finna með legu 

jarðlaga, yngra er ofan á eldra, og með því að bera saman steingervinga af ýmsum 

svæðum. Þegar það uppgvötaðist að segulstefna jarðar hefur verið breytileg í tímanna rás 

var byrjað að mæla segulstefnu í bergi (Kristinn J. Albertsson, 1978). Segulsvið jarðar 

hefur umskautast nokkuð oft en þegar það gerist flyst segulpóll Jarðar á suðurpólinn í stað 

norðurpólsins. Þegar segulstefnan stefnir norður, eins og hún gerir núna, kallast það rétt 

segulstefna en annars öfug segulstefna. Þegar hraun storknar raða málmsteindirnar í 

berginu sér upp eftir segulstefnu Jarðar (L. Kristjánsson, H. Jóhannesson, J. Eiríksson & 

A.I. Guðmundsson, 1988). Skeið segulstefnu eru mislöng og skiptast á að vera með rétta 

eða öfuga stefnu. Skeiðin hafa öll hlotið nöfn. Það skeið sem er í gangi núna heitir Brunhes 

meginsegulskeiðið og hófst fyrir 780.000 árum. Þar á undan var hét meginsegulskeiðið 

Matuyama og var með öfuga segulstefnu. Matuyama hófst fyrir 2,6 milljón árum og á 

meðan það var í gangi urðu nokkur stökk þar sem segulstefnan umpólaðist í tiltölulega 

stuttan tíma. Stökkin á Matuyama nefnast Jaramilló, Olduvai og Reunion (Mynd: 

segultímatal) (Haukur Jóhannesson, 2004). 

Beinan aldur er hægt að fá með klofnun geislavirkra efni. Geislakolsaðferðin notar C
14

 til 

að aldursgreina lífrænar leifar sem eru yngri en 30.000 ára, kalíumargon aðferðin notar 

hlutföll á milli K og Ar frumefnanna til að aldursgreina berg sem er eldra en 700.000 ára 

og Ar-Ar-aðferðin getur aldursgreint berg sem er yngra en 50.000 ára (Haukur 

Jóhannesson, 2004).  



10 

 

 

Mynd 5.1 Segultímatal: Sýnir meginsegulskeið (chron) og stökk (subchron), svart er með rétta 

segulstefnu og hvítt er með öfuga segulstefnu, aldur er í milljónum ára (Wikipedia, 2013). 
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6 Búlandshöfði 

Elstu jarðlögin í Búlandshöfða eru frá tertíer. Þau eru neðst í jarðstaflanun og eru 

mestmegnis þóleiítbasalt sem myndast í jaðri eða hlíðum megineldstöðva og eru flest 

tveggja til fimm metra þykk. Inn á milli eru einstaka sandsteinslög sem eru rauð og 

rauðbrún og mjög þunn, aðeins nokkurra sentimetra þykk. Sandsteinslögin eru úr fornum 

fokjarðvegi og gjóskulögum þar sem jarðvegur hefur byrjað að myndast en hraun runnið 

yfir hann (Ágúst Guðmundsson & Haukur Jóhannesson, 1992).  

Það eru greinilegar jökulrákir efst á tertíer hraunlaginu. Tertíer lagið nær til um það bil 130 

m yfir sjávarmáli (y.s.) og er öfugt segulmagnað (Ólöf Leifsdóttir & Leifur Símónarson, 

2005). Það eru kalk- og geislasteina útfellingar og í blöðrum og sprungum eru svartar 

leirfyllingar. Ummyndun í staflanum er kennd við neðrihluta skólesítamesólít beltisins 

(Ágúst Guðmundsson & Haukur Jóhannesson, 1992). Ummyndun á sér stað þegar berg 

grefst undir yngri hraunlög og vatn leikur um það auk þess sem hiti og þrýstingur verka á 

bergið. Í tertíer basaltstaflanum í Búlandshöfða kemur ummyndun fram í holu- og 

sprungufyllingum sem myndast við útfellingar. Útfellingarnar kristallast í síðmyndaðar 

steindir, en hita- og þrýstingsaðstæður auk efnasamsetningar bergmassans ráða því hvaða 

steindir falla út (Ágúst Guðmundsson & Haukur Jóhannesson, 1992).  

Tveggja m þykkt setbergslag úr súru vaxkenndu túffi er að finna í 90 m y.s. Þar verða 

lítilsháttar umskipti í berggrunninum, basaltlögin eru í bland ólivínbasalt, millibasalt, 

stakdílótt og smádílótt berg. Í sumum þeirra eru miklar útfellingar kalk- og geislasteina. 

Fjögur misgengi sjást í og við Búlandshöfða sem eru mynduð vegna gliðnunar í 

jarðskorpunni. Hallinn á jarðlögunum mælist 3-6° suð-suðaustur í átt að 

Snæfellsnessamhverfunni en mælingum ber illa saman, einkum vegna hallabreytinga vegna 

misgengjanna (Ágúst Guðmundsson & Haukur Jóhannesson, 1992). Gangar eru lóðrétt 

innskot hrauns í jarðlagastafla og eru ætíð yngri en jarðlögin umhverfis þá. Það ber lítið á 

göngum í tertíer bergi í  Búlandshöfða (Haukur Jóhannesson, 2004).  

Ofan á tertíer berggrunninn er um 50 m þykkt setbergslag (Ólöf E. Leifsdóttir & Leifur A. 

Símonarson, 2005). Neðsti hluti setbergsins er blendingur af sjávarseti og jökulruðningi 

(Ágúst Guðmundsson & Haukur Jóhannesson, 1992). Þar hafa fundist leifar af 

skeldýrunum turnrósi (Tachyrhynchus erosus) sem telst til snæsnigla, legskel (Tridonta 

placenta) sem telst til samloka og jökultoddu (Portlandia arctica). Þessar þrjár tegundir 

eru allar kaldsjávartegundir og hafa hörfað þegar hitastig hefur hækkað. Turnrósi og 

legskeli hafa ekki fundist aftur á Íslandi en jökultoddan er algeng í setlögum frá 

jökulskeiðum. Hún er einkennistegund kalds sjávar og finnst ekki við strendur landsins í 

dag (Ólöf E. Leifsdóttir & Leifur A. Símonarson, 2005).  

Ofar í setlagabunkanum tekur við smágert völuberg sem er leir- og sandborið og inniheldur 

tegundir sem lifa í sjó með sjávarhita svipuðum því sem er í dag (Jóhannes Áskelsson, 

1938), eins og fjörudoppu (Littorina littorea), kúskel (Arctica islandica), krækling (Mytilus 

edulis) og fjörukarl (Balanus balanoides) (Ólöf E. Leifsdóttir & Leifur A. Símonarsona, 

2005).  
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Hraunlag liggur á setlögunum sem hefur öfuga segulstefnu og mælist 1,1 milljón ára 

gamalt (Haraldur Sigurðarson, 2010a). Efst er móberg sem hefur gosið á síðasta 

jökulskeiði (Mynd: þversnið í Búlandshöfða) (Haraldur Sigurðsson, 2010a). 

 

 

Mynd 6.1 Þversnið í Búlandshöfða: Teikning af jarðlögum í Búlandshöfða a. Blágrýtisbasalt b. 

Steinrunnin jökulurð c. Völuberg d. Völuberg e. ísrákað grágrýti f. Móberg g. Þunnur 

basaltgangur (Haraldur Sigurðsson, 2010a). 
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7 Brimlárhöfði (Stöðin) 

Stöðin er 268 m á hæð. Hún er algjörlega flöt að ofan (Haraldur Sigurðarson, 2010b) og 

stendur einstök þar sem hún hefur sorfið frá meginfjalllendi Snæfellsness. Þóleiítbasalt er 

neðst, hið sama og er í Búlandshöfða. Vestur af Kvíabryggju er gangur sem sker basaltið 

(Jóhannes Áskelsson, 1938). Tertíer bergrunnurinn nær upp í 130 m y.s. og er 

jökulrispaður efst. Ofan á er nokkuð þykkt lag af jökulruðningi blandaðan sjávarseti þar 

sem hafa fundist jökultoddur, svipað og er í Búlandshöfða og hafa þessi jarðlög væntanlega 

hlaðist upp í lok sama jökulskeiðs (Þorgeir Einarsson, 1991). Þegar jökulskeiði lauk fyrir 

rúmlega milljón árum fór sjávarstaða hækkandi og land fór að rísa, setmyndun á Stöðinni 

færðist á land. Stöðin hefur væntanlega risið hraðar en Búlandshöfði sem er hluti af stóru 

fjalllendi. Stöðin hefur því ekki hlýsjávarsetið en óseyrarlög koma þar í staðinn. Þar fyrir 

ofan er brúnn og gráleitur, fínkorna sandsteinn sem hefur líklega sest til í stöðuvatni og 

inniheldur blaðför og frjókorn að elri, birki, víði og lyngi. Yfir setlögin liggja hraunlög sem 

eru öfugt segulmögnuð og hafa verið aldursgreind 1,12 milljón ára (Mynd x: Jarðlagasnið 

úr Búlandshöfða og Stöð) (Ólöf E. Leifsdóttir & Leifur A. Símonarson, 2005). 
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Mynd 7.1 Jarðlagasnið úr Búlandshöfða og Stöð: (Ólöf E. Leifsdóttir & Leifur A. Símonarson, 

2005). 
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8 Kirkjufell 

Kirkjufell er 463 m á hæð og stendur einstakt í landslaginu. Tertíer bergmassinn sem er 

neðst í jarðlagastaflanum í Kirkjufelli er rétt segulmagnaður og talinn vera frá Gauss 

segulskeiðinu. 50 m þykka setlagið sem er í Búlandshöfða og í Stöðinni er einnig í 

Kirkjufelli. Aðeins hefur fundist eitt eintak af hrúðukarli í setlögunum í Kirkjufelli þótt 

dýraleifar hafi fundist í neðri hluta setlaganna. Dýraleifar eru dauðasamfélög sem hafa flust 

til vegna sjávarstrauma eða jökla og eru illa brotnar. Ekki er ljóst hvort setlögin hafi 

myndast á sama jökulskeiði og hlýskeiði og lögin í Búlandshöfða og Stöðinni (Ólöf E. 

Leifsdóttir & Leifur A. Símonarson, 2005). Segulstefna allra jarðlaga fyrir ofan setið í 160 

m y.s. eru með öfuga segulstefnu og eru því öll eldri en 700.000 ára þegar Brunhes 

segulskeiðið hófst (Haraldur Sigurðsson, 2011). 

 

 
Mynd 8.1 Jarðlagasnið af Kirkjufelli: (Haukur Jóhannesson, 2004). 
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9 Samantekt 

Ísland byrjaði að myndast fyrir 20 milljón árum, en elsta berg ofansjávar er 15-16 milljón 

ára. Fyrir 16 miljón árum var Svæfellsnesrekbeltið virkt, það lá í gegnum Snæfellsnes þar 

sem samhverfa kennt við það liggur í dag. Snæfellsnesrekbeltið var virkt þar til fyrir 6-7 

milljón árum þegar það færðist austur á bóginn. Rekbeltið flutti sig vegna þess að Ísland í 

heild er á hreyfingu vestur og fer yfir möttulstrók undir landinu. Möttulstrókurinn er með 

öflugt uppstreymi og þegar rekbeltið er komið í hæfilega fjarlægð frá möttulstróknum, þá 

brýtur hann upp plötuna og myndar nýjan rekbeltisstúf. Eldvirkni hætti á Snæfellsnesinu 

fyrir um 5 milljón árum og roföfl voru ráðandi. Eldvirkni hófst á ný fyrir 1,8 milljón árum 

og eru þrjár megineldstöðvar virkar í dag, Sæfellsjökulþyrpingin, Lýsuskarðsþyrpingin og 

Ljósufjallaþyrpingin. Ísöld var gengin í garð þegar eldvirkni tók sig upp aftur og hafði 

mikil áhrif á útlit landslagsins. Það skiptist á hlýskeið og jökulskeið og hraun sem 

myndaðist skiptist í hraunlög og móberg eftir því hvort var. Roföfl voru öflug og eru miklir 

setstaflar á milli hraunanna þar sem oft má finna steingervinga. Í setlögum Í Búlandshöfða 

og í Stöðinni finnast kaldsjávarsteingervingar og í Búlandshöfða finnast ofar 

hlýsjávarsteingervingar en í Stöðinni  áreyrarset með blaðförum og frjókornum. 

Segulmælingar á bergi í Kirkjufelli segja að allt berg fyrir ofan 160 m y.s. er eldra en 

700.000. Það er mikið af upplýsingum að jarðfræði og loftslag á ísöld að finna í 

bergstaflanum og steingervingunum sem eru þar. Það eru fáir staðir á Íslandi þar sem jafn 

miklar upplýsingar eru á einum stað.  
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