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Ágrip 

Sólheimajökull er einn af þekktustu skriðjöklum landsins. Aðallega er það vegna þess 

hversu margir ferðamenn koma þar við á ferð sinni um landið á ársvísu. Daglega eru farnar 

skipulagðar ferðir um jökulinn og umhverfi hans. Áhugi á þessu verkefni kviknaði í einni 

slíkri ferð, sérstaklega þar sem lítið er um ferðamenn á rannsóknarsvæðinu sem er austan 

megin við Jökulhaus. Markmið rannsóknarinnar var að túlka og átta sig á myndun 

landformanna á svæðinu milli Jökulhauss og Hrossatungna.  

Í dag er hop mun meira heldur en framskrið sem má rekja til loftlagsbreytinga. Seinustu ár 

hefur jökullinn hopað mikið og þynnst sem hefur leitt til mikillar setmyndunar á svæðinu. 

Einnig flæddi yfir svæðið í jökulhlaupinu árið 1999 sem hefur átt sinn þátt í landmótun. 

Niðurstöður sýna fjölbreytt landslag með nokkrum áberandi landlagsformum sem tengja 

má við jökulumhverfi. Þetta svæði breytist stöðugt þar sem mikið er um rennandi vatn og 

dauðís. 

Abstract 

Sólheimajökull is one of the best known glaciers in Iceland, mainly because of the tourist 

traffic that goes through the area every year. There are companies that run planned trips 

onto the glacier and on its forefield. The research area is very interesting because there is 

not a lot of people in the area and it is pretty intact from human traffic. The objective was 

to describe and interpret the different landforms on the forefield of the east glacier snout 

between Jökulhaus and Hrossatungur. 

Today the ice front is retreating more than it is advancing and that is because of climate 

chages. The glacier is getting thinner and shorter every year and that leads to sediment 

deposition on the area. What also had its effect on the area was the jökulhlaup back in 

1999. The mapping results show a diverse landscape with some noticeable landforms that 

are related to glacier environment. The area is constantly changing because of running 

meltwater and burried dead ice. 
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1 Inngangur 

Í dag er talsvert af ókönnuðum landsvæðum á Íslandi sökum tilvistar jökla, því þeir þekja 

u.þ.b. 11% af landinu. Þeir eru viðkvæmir fyrir breytingum á veðurfari sem ræður því 

hvort þeir hopi eða skríði fram. Einnig búa þeir yfir miklum rofmætti sem veldur 

breytingum á landslagi í kringum þá. Það vatn sem bundið er í jöklum á Íslandi er um 

3.600 km
3
. Ef því rúmmáli væri dreift jafn yfir allt landið myndi það samsvara 35 m þykku 

ís lagi. Stærstu jöklarnir eru staðsettir á suður- og miðhálendinu því þar er mest úrkoma, 

t.d. er ársúrkoma á Mýrdalsjökli 4.000-5.000 mm í 1.300 m hæð (Helgi Björnsson, 2009). 

Undir lok 16. aldar birtist fyrst áreiðanlegur fróðleikur um jökla á Íslandi. Það var í 

Íslandslýsingu Odds biskups Einarssonar (1559-1630). Þar lýsir hann því hvernig jöklar 

breytast með árstíðum, þ.e. vaxa á veturna og minnka á sumrin. En það var Þórður 

Þorkelsson Vídalín (1662-1742) sem var fyrsti Íslendingurinn til að greina frá 

vísindalegum athugunum á því hvernig jöklar gátu gengið fram og hopað (Helgi 

Björnsson, 2009). 

Tilgangur þessa B.Sc. verkefnis er að skoða hvaða áhrif austari jökulsporður 

Sólheimajökuls hefur haft á svæðið fyrir framan hann. Landform sem hafa komið í ljós 

eftir að hann hopaði voru kortlöggð og áhrif jökulhlaups um svæðið árið 1999 skoðuð. 

Svæðið er vel varðveitt miðað við vestari hluta jökulsporðsins þar sem stríður straumur 

ferðamanna og slæmar ákvarðanir landeiganda hafa ýtt undir traðk og náttúruspjöll.  

Ritgerðin skiptist í 5 kafla þar sem fjallað verður meðal annars um jarðfræði 

rannsóknarsvæðis, gögn og aðferðir, niðurstöður og túlkanir þeirra. Farið var í þrjár 

skipulagðar vettvangsferðir fyrir utan ótal heimsóknir á jökulinn með erlendum 

ferðamönnum sem sækjast í jarðfræðilegar ísklifurferðir. Hér fyrir neðan (mynd 1) má sjá 

staðháttarkort af rannsóknarsvæði. 
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            Mynd 1 - Rannsóknarsvæði og nágrenni (kortritun: Sigmundur Grétar Hermannsson, 2013).
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2 Mýrdalsjökull 

Mýrdalsjökull er fjórði stærsti jökull Íslands en hann þekur u.þ.b. 600 km
2
 svæði. 

Meðalþykkt íss er 230 m og rúmmál jökulsins er um 140 m
3
 (Helgi Björsson o.fl., 2000). 

Undir jöklinum er að finna Kötluöskjuna sem er ein alræmdasta eldstöð landsins. Hún 

hefur gosið tuttugu sinnum síðan land byggðist með hrikalegum afleiðingum (Helgi 

Björsson, 2002). Af 20 þekktum jökulhlaupum hafa 18 fallið niður Mýrdalssand en tvö 

niður Sólheimasand. Tilvist öskjunnar var staðfest þegar ísþykkt var mæld árið 1977 og 

reyndust sniðin sem voru öll á svipuðum slóðum vera á milli 500-600 m á þykkt (Helgi 

Björsson o.fl., 2000).  

Frá Mýrdalsjökli ganga u.þ.b. 20 skriðjöklar niður á láglendið (mynd 2). Mýrdalsjökull og 

skriðjöklar hans hafa líkt og aðrir íslenskir jöklar hopað mikið seinustu ár vegna hlýnandi 

loftlags. Stöðugt streymi vatns frá jöklinum veitir vatni í margar ár en einnig safnast saman 

bræðsluvatn undir sigkatla á jarðhitasvæðum sem eru staðsett undir jöklinum og eiga til að 

myndast lítil jökulhlaup af öðru hvoru (Helgi Björsson o.fl., 2000). 

 

Mynd 2 - Á staðháttarkorti eru aðeins þrír skriðjöklar í Mýrdalsjökli tilgreindir, þ.e. Entujökull á NV- 

hluta, Kötlujökull á SA- hluta og að lokum Sólheimajökull úr SV- hluta  

(kortritun: Sigmundur Grétar Hermannsson, 2013). 



4 

2.1 Sólheimajökull 

Skriðjöklar Mýrdalsjökuls hafa með tímanum grafið skörð í öskjuna sem tilheyrir Kötlu. 

Sunnan úr honum skríður Sólheimajökull niður eitt slíkt skarð milli Háubungu og 

Goðabungu (Helgi Björsson o.fl., 2000). Sólheimajökull er 11 km langur. Dalurinn sem 

hann hefur grafið er 1-2 km á breidd og yfirborð jökulsins er á milli 100-1.350 m yfir 

sjávarmáli (Anders Schomacker o.fl., 2012). Þar sem lægsta land hefur verið mælt undir 

Sólheimajökli nær botninn 50 m niður fyrir sjávarmál, sem er 100 m lægra en landhæð við 

jökulsporðinn.  

Sporðabreytingar eru tíðar og hefur jökullinn tekið miklum breytingum í gegnum árin 

(mynd 3). Síðan mælingar hófust hefur jökullinn hopað 977 m milli áranna 1930 og 1969 

en eftir það fór jökullinn að skríða fram.  Árið 1995 fóru neikvæð gildi að sjást á ný og 

hefur jökullinn hopað síðan (Oddur Sigurðsson, 2013). Meðal úrkoma er 1581 mm á ári 

(Veðurstofa Íslands, 2012) og veðurfar er milt og rakt. 

 

Mynd 3 - Sporðabreytingar frá 1930 – 2012. Sett saman úr tölulegum gögnum frá Oddi Sigurðssyni 

(mynd: Sigmundur Grétar Hermannsson, 2013). 

Vestari jökuljaðarinn endar í jökullóni sem hefur myndast við hop jökulsins og í dag er 

mikið um dauðís í því (mynd 4). Úr jökullóninu rennur Jökulsá á Sólheimasandi, sem er 

einnig þekkt sem Fúlilækur, til sjávar. Hún skilur á milli Sólheima- og Skógarsands. 

Jökulsá á Sólheimasandi gefur stundum frá sér sterka brennisteinslykt sem má rekja til 

jarðhitavirkni rétt fyrir innan öskjubarmana þar sem bræsluvatn hripar niður í sprungur í 

berginu (Helgi Björsson o.fl., 2000).  
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Mynd 4 - Sjá má hvernig Jökulsá á Sólheimasandi rennur úr lóninu sem er fullt af dauðís en einnig hvernig 

áin norðanmegin við jökulsporðinn rennur úr Jökulsárgili og út í lónið  

(mynd: Sigmundur Grétar Hermannsson, 2013). 

Árið 2010 var Sólheimajökull með tvo jökulsporða. Annar þeirra var vestan við Jökulhaus 

og hinn austanmegin (Bjarki Friis, 2011b). Ekki er hægt að segja að austanverður 

jökulsporðurinn sé til staðar í dag þar sem hann hefur hopað töluvert. Fyrir framan 

jökuljaðarinn er mikið um laus jarðlög sem eru vel vatnsmettuð og virðast þau liggja ofan á 

klöpp sem jökullinn skríður meðfram (mynd 5). Jökullinn er þakinn gosefnum sem valda 

því að hann einangrast frá sólarorku sem leiðir til þess að dauðís myndast.   

Dauðísinn við jökuljaðarinn varðveitist undir setlögunum. Það skiptir miklu máli hver  

þykkt setlagana er. Því þykkara sem setlagið er því hægari verður bráðnunin. Ef lagið er 

mjög þunnt flýtir það fyrir bráðnun þar sem dökk jarðlög endurvarpa ekki orkunni eins og 

hvítur ísinn gerir (Douglas I. Benn & David J.A. Evans, 2010). 

 

Mynd 5 - Mynd tekin til austurs og sjá má hvernig hluti jökulsins liggur upp við klöpp í hlíðinni  

(mynd: Sigmundur Grétar Hermannsson, 2013).  
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2.2 Jökulhlaup 

Ísland er einstakur og mikilsverður staður til þess að rannsaka orsakasambönd milli jökla 

og eldfjalla. Árið 2002 huldi ís 10% af landinu og 60% af honum var staðsettur ofan á 

eldvirkum svæðum. Á 20. öld áttu sér stað 15 eldgos undir jökli. Tíu þeirra voru 

meiriháttar en hin fimm voru minniháttar (Helgi Björsson, 2002). Ís er fyrsta efnið sem heit 

gosefni komast í tæri við þegar þau þröngva sér út um jarðskorpuna. Það veldur því að 

mikið af ís bráðnar og vatn safnast saman undir jöklinum. Geymar undir jöklinum eru 

fljótir að fyllast af vatni á meðan á eldgosi stendur sem leiðir oftast til jökulhlaups 

(Douglas I. Benn & David J.A. Evans, 2010). Landmótunaröflin sem fylgja jökulhlaupum 

eru mikilvæg í landmótun þar sem þau geta rofið djúpar gjár, flutt og skilað af sér miklu af 

seti og ísjökum á sandeyrarnar fyrir framan jöklana.  

Á 18. öld skrifaði Sveinn Pálsson ferðabók sína en þar segir hann meðal annars að Jökulsá 

á Sólheimasandi sé ein af hættulegust ám landsins fyrir þær sakir að hún er straumhörð og í 

hana falla jökulhlaup. Á 80 ára tímabili áður en hann skrifaði ferðabókina höfðu yfir 20 

manns látið lífið í ánni. Hann lýsir því hvernig skriðjökullinn lokar á útfall árinnar sem er 

við vestari hluta jökulsporðsins og við það myndast jökullón. Uppruni jökulhlaupa niður 

Sólheimasand á þessum tíma mátti meðal annars rekja til lónsins og eldgosa undir 

jöklinum (Sveinn Pálsson, 1791-1797).  

Í kjölfarið af þeim 20 gosum sem orðið hafa í Kötlu mynduðust Mýrdalssandur, 

Sólheimasandur og Skógarsandur (mynd 6). Af þessum 20 gosum hafa jökulhlaupin fallið 

18 sinnum niður Mýrdalssand en tvisvar sinnum niður Sólheimasand (Helgi Björsson, 

2002). Magnið af gosefnum og seti sem jökulhlaup frá Mýrdalsjökli getur borið er það 

mikið að í seinasta Kötlugosi 1918 færðist ströndin um 3 km utar en hún var fyrir gosið 

(Haukur Tómasson, 1996).  
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Mynd 6 - Kort sýnir ónákvæmar flóðleiðir jökulhlaupa sem myndast við Kötlugos, það er byggt á 

rýmingaráætlun sem finna má á vefsíðu Almannavarna Ríkisins  

(kortritun: Sigmundur Grétar Hermannsson, 2013). 

Talið er að Sólheimajökull hafi orðið fyrir áhrifum átta stórra jökulhlaupa í tengslum við 

eldgos í Kötlu milli 4500 BP (geislakolsár fyrir nútíma) og 1357 e.kr.(Sigurður 

Þórarinsson, 1975). Árið 1860 gaus Katla og lítill hluti af jökulhlaupinu sem myndaðist í 

því gosi féll niður Sólheima- og Skógarsand (Helgi Björsson o.fl., 2000).  

2.3 Jökulhlaupið 1999  

Þann 17. júlí árið 1999 fékk  lögreglan í Vík tilkynningu þess efnis að litur Jökulsár á 

Sólheimasandi væri óvenjulegur og að frá henni bærist sterk lykt af brennisteinsvetni. 

Jarðskjálftamælar sýndu óróahviðu tveimur dögum fyrir jökulhlaupið. Samkvæmt 

Rafmagnsveitu ríkisins á Hvolsvelli fór rafmagnið af klukkan 2:00 aðfaranótt 18. júlí. 

Raflínustaur hafði þá fallið í hlaupinu þar sem hann stóð ekki af sér flóðölduna.  

Tveimur klukkutímum eftir að rafmagnið fór af kom verkstjóri Vegagerðarinnar í Vík á 

vettvang. Hann taldi að ekki væri nema 1-1,5 m frá vatnsyfirborði og upp í brúna sem 

liggur yfir Jökulsá á Sólheimasandi þegar hlaupið náði hápunkti.  

Hlaupsvæðið var skoðað daginn eftir úr flugvél og tóku vísindamenn eftir því að hlaupið 

hafði náð að brjóta sér leið í gegnum jökulinn langt fyrir ofan jökulsporðinn. Vatnið rann 

meðfram jöðrum jökulsins og beggja vegna við Jökulhaus (mynd 7). Ísjakar höfðu dreifst 

frá jökuljaðri alla leið niður til sjávar. Magnús Tumi Guðmundsson og fleiri áætluðu 
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rennslisferil hlaupsins sem gaf til kynna að hlaupið hafi staðið mjög stutt yfir. Talið var að 

hlaupið hafi flætt yfir sandinn sem brött flóðbylgja (Oddur Sigurðsson o.fl., 2000). 

 

Mynd 7 - Kortið er unnið úr upplýsingum frá tveimur mismunandi kortum. Annað er eftir Bjarka Friis og hitt 

eftir Andrew J. Russel og fleiri (Bjarki Friis, 2011a; Andrew J. Russell o.fl.). Sjá má hvernig stærstur hluti 

jökulhlaupsins kemur niður á norðurhlið jökulsins,  fyrir miðjan jökulsporðinn og sitthvorum megin við 

jökulhaus. Þetta er ástæðan fyrir því að þar má finna jökulhlaupa set sem fjallað verður um í niðurstöðum 

(kortlagning: Sigmundur Grétar Hermannsson, 2013) 

Það var ekki fyrr en eftir jökulhlaupið þann 18. júlí 1999 sem síritandi vatnshæðar- og 

rafleiðnimælar voru settir upp í Jökulsá á Sólheimasandi svo hægt væri að fylgjast með 

komandi hlaupum í ánna. Síðan mælarnir voru settir upp hafa þeir gefið upplýsingar um tíð 

smáhlaup sem eru ekki vatnsmikil. Rafleiðinin í vatninu er mun hærri þegar um jökulhlaup 

er að ræða. Þessir mælar eru mikilvægir því þegar jökulhlaupið 1999 átti sér stað misstu 

vísindamenn í raun og veru af því og þurftu að vinna úr upplýsingum til að átta sig á 

atburðarásinni með hjálp upplýsinga frá sjónarvottum og úr eldri skýrslum (Oddur 

Sigurðsson o.fl., 2000). 
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3 Gögn og aðferðir 

3.1 Vettvangsferðir 

Þann 25. október 2012 var farið var í fyrstu vettvangsferðina. Markmiðið með ferðinni var 

að ganga um svæðið til að fá tilfinningu fyrir stærð þess og lögun (mynd 8). Viku seinna, 

þann 1. nóvember 2012, var farið í aðra vettvangsferð til að lýsa opnu sem fannst við 

jökuljaðarinn. Aðstæður voru mjög góðar, lítil hætta var á hruni úr hlíðinni en meðfram 

opnunni rann vatn í áttina að sigdæld sem jökullinn liggur ofan í. Teknar voru myndir af 

öllu mögulegu og gengið meðfram jöklinum með GPS tæki til að kortleggja staðsetningu 

jökuljaðarins á þessum tíma.  

 

Mynd 8 - Mynd tekin til suðurs. Horft er yfir allt rannsóknarsvæðið. Sjá má hvernig jökullinn skríður 

meðfram klöppinni (mynd: Sigmundur Grétar Hermannsson, 2013). 

Ári seinna, nánar tiltekið 2. október 2013, var farið ásamt Ragnari Sigurðarsyni í seinustu 

felt ferðina. Gengið var upp á Jökulhaus til að ná yfirlitsmyndum af öllu svæðinu sem 

skeytt var saman í forriti sem heitir PanoEdit. Landform voru mynduð, teknir voru punktar 

með GPS tæki til að staðsetja mismunandi landform sem myndast hafa við framskrið og 

hop jökulsins í gegnum tíðina.  
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Mikil breyting hafði orðið á svæðinu milli ára, og því miður hafði opnan sem lýst var 2012 

skolast í burtu og því fundust engin spor um hana. Við lýsingu opnunnar voru eftirfarandi 

verkfæri nýtt: múrskeið, skófla, vasahnífur, málband og áttaviti. Til stuðnings voru nýttir 

staðlar (mynd 9) og viðmiðunarmyndir sem sýndu prósentudreifingu, ávala, kornastærð og 

aðgreiningu sets (Jón Eiríksson, 2007). Öllum setlögum var lýst gaumgæfilega og að 

lokum var opnan teiknuð upp á millimetrapappír svo hægt væri að koma sniðinu yfir á 

tölvutækt form. 

 

Mynd 9 - Staðlar og viðmiðunarmyndir sem notaðar voru við lýsingu setlaga í opnu 1. 

 

3.2 Úrvinnsla gagna 

Við úrvinnslu gagna var teikniforritið CanvasX og landupplýsingakerfið ArcGIS 10.2 

notað. Í Canvas var snið 1 teiknað sem lýsti opnunni sem fannst við jökuljaðarinn. Einnig 

var útbúin skýringarmynd sem sýnir hvernig setfyllan fyrir framan jökulinn hefur myndast 

með tímanum. Fengnar voru loftmyndir frá Loftmyndir ehf. frá árinu 2012 við gerð 

staðháttakorta. Við gerð þeirra voru þekjur úr IS50-V3.4 gagnagrunninum notaðar. 
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4 Niðurstöður 

Í þessum kafla/hér að neðan verða niðurstöður kynntar án túlkunar. Einnig verður greint frá 

því sem kom í ljós í feltvinnu. 

4.1 Jarðlagaskipan við jökuljaðar  

Þann 25. október 2012 var grafin og hreinsuð opna við jökuljaðar sem var 224 cm á hæð 

(mynd 11). Opnan er staðsett við jökuljaðarinn og hallar öllum lögunum að jöklinum. 

Mikið var um rennandi vatn í nágrenninu. Opnan virðist hafa verið forgrafin af rennandi 

vatni sem rann í áttina að jöklinum. Hún samanstendur af tíu vel aðgreindum lögum (mynd 

12 og tafla 1). Halli jarðlaganna er -20°og stefnan er 300° (mynd 10).  
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Mynd 10 – Stefnan mæld.  

(Mynd: Sigmundur Grétar Hermannsson, 2012)  

 

Mynd 11 – Snið 1 og 2 m tommustokkur. 

(Mynd: Sigmundur Grétar Hermannsson, 2012)
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Mynd 12 - Jarðlagasnið  
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Tafla 1: Lýsing jarðalaga við jökulsporð Sólheimajökuls, sjá mynd 13. 

Lag nr. Lýsing jarðlags Þykkt  Greiningarlykill 

10 Þetta lag er 15 cm á þykkt og kornborið. Perlumöl  

er aðal kornastærðin og er það mjög vel aðgreint. 

Perlumöl er mitt á milli þess að vera sandur en 

mikið er um litla steina sem eru u.þ.b. 5 mm 

stórir. Hérna er grunnmassinn nánast enginn. 

Þegar komið er við lagið með múrskeiðinni 

hrynja úr því ávalar perlur. 

 

15 cm  Mek 

9 Er 30 cm uppbyggt af einsleitum grunnmassa af 

sömu kornastærð með engum steinvölum eða 

hnullungum. Þetta lag er mjög vel aðgreint og 

kornastærðin er fín. 

30 cm  Sþ 

8 

 

Í þessu lagi eru hnullungar á víð og dreif, þetta 

lag er mjög illa aðgreint og kornastærðin er gróf. 

Ekkert er um fínt efni en mikið um perlumölina 

sem var einnig í lagi 1. Stærstu hnullungarnir eru 

10-15 cm í þvermál. Þeir eru lítið núnir og það 

sama gildir um steinana/völurnar. 

60 cm  Mmg 

7 Lagið er grunnborið og grunnmassinn er mjög 

fínn og illa aðgreindur. 
5,5 cm  Smg 

6 Lagið einkennist af einsleitum blautum leir sem er 

grunnborinn. 
2,5 cm  Leg 

5 Lagið er grunnborið og grunnmassinn er mjög 

fínn og illa aðgreindur. 
7 cm  Smg 

4 Lagið er grunnborið eins og lagi 1 og 2 en það má 

finna korn sem eru af stærðinni perlumöl í linsum 

á víð og dreif. Þetta er ekki eins reglulegt lag og 

hin því í þessu lagi er meira af fínni grunnmassa 

sem heldur því saman. Það er meðalaðgreint og 

litur þess er brúnleitari en hin lögin. Kornin eru 

hálfnúin af stærðinni perlumöl. 

34 cm  Mmg 

3 Lagið er kornborið, vel aðgreint og samanstendur 

af perlumöl. Hér er grunnmassinn nánast enginn 

og lagið er laust í sér þegar komið er við það með 

múrskeiðinni.  

15 cm  Mek 

2 Er grunnborið lag með fínum grunnmassa. Finna 

má perlumöl, svipaða og í lagi 1, inni á milli í 

grunnmassanum. Hér er grunnmassinn mun meiri 

og þéttari í sér. Það er meðal aðgreint og korn inni 

á milli eru hálfnúin. 

25 cm  Mmg 

1 Ávali korna er hálfnúinn og er lagið grófara fyrstu 

15 cm og eftir það kemur 5 cm kafli með fínni 

kornum. Í þessu lagi má segja að grunnmassi sé 

minni en á öðrum stöðum og því er þetta meira 

kornborið heldur en restin af opnunni. Þetta lag er 

vel aðgreint og grunnmassinn er fínn. 

30 cm  Mek 
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4.2 Setfyllan 

Gengið var um svæði sem reyndist vera tiltölulega slétt og lágrétt. Svæðið var þakið 

núnum steinvölum en þegar betur var að gáð mátti sjá að undirlagið samanstóð af vel 

skoluðu efni. Í jöðrunum mátti greinilega sjá stalla sem fóru lækkandi í átt að jökli, sjá 

mynd 13. Þrír greinilegir stallar voru í jöðrum setfyllunnar og fyrir innan þá var mikið um 

hóla og hæðir (mynd 13). Einnig var að finna einstaka hnullunga.  

 

Mynd 13 - Ragnar Sigurðarson stendur á einum stallinum  

(mynd: Sigmundur Grétar Hermannsson, 2013). 

Í gegnum setfylluna rennur greinilega vatn því þar eru farvegir sem stefna allir í átt að 

jöklinum. Ef farvegirnir voru skoðaðir nánar var greinileg lagskipting í setfyllunni því rétt 

fyrir neðan yfirborðið mátti finna þykkt lag af vel aðgreindu fínu efni (mynd 14). Setið á 

þessu svæði var vatnsmettað og auðvelt var að koma af stað litlum aurskriðum. Á víð og 

dreif var að finna láréttar sprungur í setinu sem lágu þvert á halla í landslagi. Vatnið sem 

rennur í gegnum setfylluna endar á milli jökuls og klappar þar sem vatn safnast saman 

bæði af jöklinum og undan honum.  

 

Mynd 14 - Ragnar við vel aðgreinda setlagið  

(mynd: Sigmundur Grétar Hermannsson, 2013). 
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4.3 Haugaruðningur 

Suð- austan megin við setfylluna var landslagið ekki slétt, þar tóku við þúfulaga landform 

(mynd 15). Setið var illa aðgreint og kornastærð fjölbreytileg (mynd 16). Fyrir neðan 

haugaurðina er mikið um vel aðgreint og fínt efni. Í þessu fína seti mátti greinilega sjá 

ummerki um rennandi vatn. Landslagið hallaði að jöklinum sem gefur til kynna að vatnið 

hefur runnið niður í sigdældina fyrir framan jökulinn.   

 

Mynd 15 - Ragnar staðsettur í haugaruðningnum, mynd tekin til suðurs  

(mynd: Sigmundur Grétar Hermannsson, 2013). 

 

Mynd 16 - Horft niður eftir haugaruðningnum í áttina að jöklinum  

(mynd: Sigmundur Grétar Hermannsson, 2013). 
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4.4 Jökulhlaupsset 

Sunnan við jökulinn var gengið upp í gegnum rás sem er u.þ.b. 150 m löng og 8 m á 

breidd. Hún er sívalingslaga og í botninum á henni er hálfnúið og stórgrýtt efni sem verður 

fínna því lengra sem gengið er frá jökulsporðinum í átt til sjávar. Setið er frá því að vera 

1,5 m grettistök og niður í vel skolaðan sand (mynd 17). Töluverðar orku hefur krafist til 

þess að flytja þessi grettistök vegna þyngdar þeirra. Grunnmassi rásarinnar er úr 

brúnrauðleitu efni sem er laust í sér. Í honum eru steinvölur og hnullungar á víð og dreif. 

 

Mynd 17 - Horft norður í gegnum rásina. Sjá má Sólheimajökul í endanum. Skóflan liggur upp við hlíðar 

rásarinnar og í miðri rásinni er strórgrýtt set (mynd: Sigmundur Grétar Hermannsson, 2012). 
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5 Umræður og túlkun 

Rannsóknarsvæðið hentar mjög vel til rannsókna þar sem það er stutt frá Reykjavík og 

aðgengi er gott. Þar sem ætlun verkefnisins var að kortleggja og túlka hin ýmsu landform 

sem myndast hafa fyrir framan austanverðan jökulsporð Sólheimajökuls með það markmið 

að skilja þróun setlaga og landforma sem myndast hafa við hörfun jökulsins. Fljótt kom í 

ljós að jökullinn hefur hopað mikið og því er varla hægt að segja að það sé jökulsporður á 

þessu svæði lengur (mynd 18). Gera má ráð fyrir því að mikill dauðís sé undir setinu sem 

veldur stöðugum landslagsbreytingum. Landformin breytast því mjög hratt. Rennandi vatn 

hefur áhrif á svæðið og hjálpar til við landmótun. Eins og staðan er í dag situr jökullinn 

ofan í sigdæld. Milli jökulsins og klapparinnar rennur bræðsluvatn sem kemur ofan af og 

undan jökli en einnig úr setfyllunni þar sem bráðnun dauðíssins á sér stað. Bræðsluvatnið 

leitar í jökullónið fyrir framan vestanverðan jökulsporðinn og því má segja að frá svæðinu 

sé stöðugur flutningur sets í átt til sjávar. 

 

 

Mynd 18 - Þessi loftmynd er frá árinu 2007 og var fengin frá Samsýn ehf. Á myndinni má sjá jökullónið sem 

hjálpaði til við myndun setfyllunar. Frá því rennur á til sjávar. Einnig má sjá hversu mikið af ösku hylur 

jökulsporðinn á þessum tíma (Samsýn, 2007). 

Jökuljaðarinn við rannsóknarsvæðið er einangraður af þykkum öskulögum. Dauðís er því í 

stöðugri myndun, sbr. mynd 5. Með tímanum hefur jökullinn borið fram öskulögin sem 

mynda stóran hluta af setfyllunni. 
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Hér fyrir neðan má sjá túlkun á myndun setfyllunar bæði í máli og á myndum (mynd 19). 

I. Jökullinn hopar og við það safnast saman bræðsluvatn fyrir framan jökulinn sem 

liggur milli jökuls og jökulgarðs. Mikill framburður sets fylgir bræðsluvatninu þar 

sem á Sólheimajökli má finna ösku frá fyrri eldgosum í nágrenninu. Þegar yfirborð 

jökuls bráðnar berast agnir að jaðri jökuls og setjast fyrir í litlu lóni sem myndast 

framan við jökuljaðarinn. Á þessum tíma hefur eflaust verið lítið frárennsli úr 

lóninu sem myndaði lítinn læk sem rennur suður til sjávar. 

II. Með tímanum hörfar jökullinn og við það eykst flatarmál lónsins. Mörk lónsins 

færast einnig fjær setbunkanum og myndast því nýr jökullónsbakki. Í jökullóninu er 

lítið um straum og því nær mjög fínt set að setjast á botninn sem skýrir leirlagið í 

sniðinu og það fína setlag sem sjá má á mynd 15. Nú hefur yfirborð vatns lækkað í 

lóninu og því er sprænan sem veitir vatni frá jökullóninu til sjávar þornuð upp. Það 

vatn sem rennur úr lóninu ferðast því milli Jökulhauss og jökuls niður í aðal lónið, 

þaðan fer það út í Jökulsá á Sólheimasandi. 

III. Á þessum tíma er farinn að myndast dauðís því mikið af seti hylur jökulsporðinn 

sem einangrar ísinn og tefur bráðnun. Ísinn heldur áfram að grafast undir set og 

myndast því svokallaður dauðís. Flatarmál lónsins hefur einnig breyst og kominn er 

nýr jökullónsbakki. Sjá má hvernig myndun stalla í landslaginu er hafin. 

IV. Fjórða skýringarmyndin lýsir landslaginu sem er að finna fyrir framan austanverðan 

jökulsporð Sólheimajökuls haustið 2013. Í dag er ekki að finna neitt jökullón fyrir 

framan jökulinn því hann liggur upp við klöpp sem heldur honum afmörkuðum. 

Meðfram jökli og klappar er mikið um bræðsluvatn sem kemur bæði ofan og undan 

jöklinum. Svæðið er mjög blautt og mikið er um hóla og hæðir. Stallar eru vel 

aðgreinanlegir og greinileg merki eru um dauðís undir setfyllunni. Það er stöðugt 

hrun í hlíðum setfyllunar og í kringum jökulinn og því breytist þetta umhverfi 

stöðugt, sérstaklega þegar það rignir mikið. Þar sem vatnið nær ekki að hripa í 

gegnum dauðísinn viðhelds raki í setinu. Setið var því víða gegnsósa af vatni og 

hafa þurfti varann á varðandi kviksyndi. 
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Mynd 19 - Myndun setfyllu, dauðíss, hörfun lóns og setlagamyndun  

(mynd: Sigmundur Grétar Hermannsson, 2013). 
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Í setfyllunni var að finna stóra hnullunga sem rekja má til framburðar jökulsins. Þetta eru 

svokallaðir dreifarsteinar sem jökullinn ber með sér en lætur þá svo af sér þegar hann fer 

að hopa. Þeir enda því oft á botni jökullóna eða í jöðrunum. Ef mynd 7 er skoðuð er 

jökuljaðarinn kortlagður eftir útgáfu sem Anders Schomacker o.fl. gerðu árið 2012. Á 

myndinni er hægt að tengja 1996 jökuljaðarinn saman við jökulgarðinn fyrir framan 

setfylluna. Gott hefði verið að skoða jökulgarðinn sem var við enda setfyllunnar nánar, til 

að átta sig á myndun hans (mynd 20). Margt bendir til þess að 1996 jökuljaðarinn hafi 

myndað þennan jökulgarð.  

 

Mynd 20 - Ragnar Sigurðarson situr ofan á jökulgarði sem heldur áfram upp Hrossatungur. Hjálplegt hefði 

verið að skoða þennan jökulgarð nánar (mynd: Sigmundur Grétar Hermannsson, 2013). 

Eins og kom fram í niðurstöðukaflanum var töluvert um haugaruðning. Helstu 

vísbendingarnar eru hversu blautt setið var. Ástæðan er sú að vatnið nær ekki að hripa í 

gegnum jarðveginn þar sem gera má ráð fyrir því að ísinn sem er grafinn í setinu komi í 

veg fyrir hrip. Landslagið er því stöðugt að breytast og mörg mismunandi landform geta 

myndast áður en setflutningi lýkur (Douglas I. Benn & David J.A. Evans, 2010). 

Jökulhlaupasetið sem fannst í rásinni sem liggur að jöklinum má rekja til jökulhlaupsins 

árið 1999, þar sem lítil gusa úr því fór austanmegin við Jökulhaus og yfir 

rannsóknarsvæðið (Andrew J. Russell o.fl., 2010). Fjallað var um jökulhlaupið árið 1999 

fyrr í kafla 2.3 og þar kom fram að ísjakar dreifðust um Sólheimasand alla leið niður til 

sjávar. Gífurleg burðargeta fylgir jökulhlaupum og geta þau flutt björg langar leiðir. Á 

mynd 17 má sjá vísbendingar um farveg jökulhlaupsins austan við Jökulhaus. Mögulega 

bar jökulhlaupið þessa hnullunga með sér sem veldur því að þeir urðu hálf núnir. Einnig 

kemur til greina að þessir steinar hafi verið bombur í móbergsgrunnmassanum sem er 

uppistaða rásarinnar. Jökulhlaupið gæti hafa komið undan jöklinum og hreinlega grafið sig 

í laust móbergið og hreinsað fínu agnirnar en skilið eftir sig stærri og þyngri hnullunga. 
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Svæðið býður upp á áframhaldandi rannsóknir, sérstaklega þar sem það tekur miklum 

breytingum milli ára. Það væri hægt að fara upp á Hrossatungur sem er fjallið austanmegin 

við svæðið, kortleggja nánar jökulgarðana sem finna má þar uppi og athuga hvort megi 

tengja þá við þetta tiltekna svæði. Það hefði verið gott ef tími hefði verið tekinn í að grafa í 

þá augljóslegu jökulgarða sem fundust á svæðinu og reyna að átta sig á mótunarfeli þeirra 

og tengja þá við einhver sérstök ártöl. 
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