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Ágrip 

Berggrunnur Breiðuvíkur á Austfjörðum var kortlagður og dreginn upp á kort í 

mælikvarðanum 1:50.000. Rannsóknarsvæðið er 30 km
2
 að stærð og afmarkast af 

Breiðuvík og fjallahring hennar. Töluverðar breytingar eru á jarðlagahalla innan svæðisins. 

Jarðlögum hallar um 21-25° SV nyrst á rannsóknarsvæðinu, um 32° NV syðst og um 14-

15° NNA suðvestan til. Sunnan og norðan rannsóknarsvæðisins sést hvar jarðlögin bogna 

frá vægt hallandi legu í 41° NNV og 33° SV. Efri hluti suðurhluta svæðisins er aftur á móti 

láréttur eða lítið hallandi jarðlagastafli. Efst í honum, og mislægt ofan á hallandi lögunum 

syðst og suðvestast á svæðinu, liggur um 300 m þykkt flikrubergslag krýnt móbergi. 

Þennan breytileika í jarðlagahalla og móbergsmyndunina má skýra með myndun sigöskju, 

sem hefur verið um 10 km í þvermál, og öskjuvatns efst á jarðlagastaflanum sem settist til 

innan hennar. Þar sem samanlagður jarðlagastafli innan öskjunnar nemur um 500 m að 

þykkt neðan móbergsmyndunarinnar hefur öskjusigið verið meira en sem því nemur til að 

vatn stæði efst í öskjunni, eða í það minnsta 600 m, þar sem rofleifar móbergsins eru um 

100 m þykkar.  

Basalt er meginberggerðin innan Breiðuvíkur, en þó aðeins til hálfs á móti súru og ísúru 

bergi. Allar berggerðirnar komu upp á svæðinu bæði fyrir og eftir öskjumyndun. 

Abstract 

The bedrock geology of Breiðavík inlet and valley, in Iceland's East Fjords, was 

investigated and is displayed on a map at a scale of 1:50,000. The research area covered 30 

km
2
, defined by the mountains surrounding the inlet and valley. Varying considerably in 

incline, the area strata dip approximately 21-25° SW along the north side, 32° NW on the 

south side and 14-15° NNE in the southwest corner of the area. Outside the area, the strata 

towards the south bend via a subtle dip to 41° NNW and towards the north to 33° SW. The 

upper half of the strata along the area's south side, however, is horizontal or only slightly 

inclined. There the uppermost part consists of about 300 m of ignimbrite, which is topped 

by hyaloclastite and which in the far south and southwest lies unconformably over the 

dipping lava layers. The hyaloclastite and the dip variations can be explained through the 

formation of a downsag caldera, about 10 km in diameter, and the formation of a caldera 

lake on top of the ignimbrite layer. The aggregate thickness of the caldera fill up to the 

hyaloclastite is about 500 m, so that the downsag must have been greater, or at least 600 m, 

since the remains of the eroded hyaloclastite are some 100 m thick. 

Although basalt is the main rock type in Breiðavík, it amounts to only half of the bedrock, 

with acid and intermediate rocks comprising the other half. All of these rock types were 

formed both before and after the caldera formation. 
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Fjárgötur eru fyrirbæri sem ég kunni ekki að meta að verðleikum fyrr en við 

rannsóknarstörf í Breiðuvík. Ritgerð þessi er tileinkuð sauðfé því sem dvelur í sumarhögum 

á Víkum og heldur götunum greiðfærum. 
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Örnefnanotkun í ritgerðinni 

Rétt þykir að fara yfir nokkur atriði sem varða örnefni og orðhefð á rannsóknarsvæðinu.  

Melur ber í sumum tilfellum orðmyndina „mell“ en langar, grasi grónar dældir í brekkum 

og hlíðum nefnast „gontur“. Fjallaskörð eru nefnd „vörp“ og grýttir melar eða urðir 

„hraun“. „Hnausar“ og „ufsir“ eru hæðir í fjalllendi (Ármann Halldórsson, 1994; Hjörleifur 

Guttormsson, 1974). Eins eru víðfeðm og flöt votlendissvæði nefndar „blár“ en „flug“ eru 

þverhníptir hamrar. Málvenja er að farið sé „á Víkur“ og „til Víkna“ (Hafþór S. Helgason, 

munnleg heimild, 14. desember 2013).  

Eins og verða vill um nafngiftir á landslagi þá ber heimildum ekki saman um öll örnefni á 

Víkum. Ýmist er víkin nefnd Breiðavík eða Breiðuvík, og bæði kemur fyrir Leirfjall og 

Leirufjall. Hvað þessi örnefni varðar er farið eftir nafngiftum á göngukorti af Víknaslóðum 

(Helgi M. Arngrímsson & Hafþór S. Helgason, 2007), þ.e. Breiðavík og Leirfjall. Í 

kaflanum um Borgarfjörð og Víkur sem Sr. Ingvar Sigurðsson á Desjarmýri skrifar í árbók 

Ferðafélags Íslands (1957) er Breiðavík sögð draga nafn af lögun sinni þar sem víkin sjálf 

sé einn km að dýpt en tveir og hálfur á breidd milli Gríðarness að sunnan og Stóraness að 

norðan. Þó má einnig færa gild rök fyrir heitinu Breiðuvík, þ.e. að nafnið sé dregið af 

nafnorðinu breiða (Hjörleifur Guttormsson, 2008).  

Vandamál skapast þegar fjalla skal um fyrirbæri sem ekki ber sérstakt nafn eða ekki er 

aðgreint frá öðru landslagsfyrirbæri sem fjalla þarf um. Leirfjall er þannig lagað að það 

hefur í raun tvo tinda, sá hærri trónir sunnar yfir Herjólfsvík en sá lægri liggur norðar yfir 

Moldarbotnum innst í Breiðuvík. Þar sem nafngift fjallsins er einungis ein en gera þarf 

greinamun á tindunum í ritgerðinni mun fjallið sem hærra rís nefnt Móhöttur, en efsti hluti 

þess, sem er brúnlitur, mun stundum nefndur þessu nafni (Ásgeir Arngrímsson, munnleg 

heimild, 14. ágúst 2013). Þetta heiti er aðeins merkt hér inn á meðfylgjandi jarðfræðikort 

og notað í þessari ritgerð til aðgreiningar frá lægri tindinum, sem kallaður er Leirfjall. 

 





xv 

Þakkir 

Margir voru mér innan handar eða aðstoðuðu mig með einum eða öðrum hætti meðan ég 

vann að verkefninu.  

Þar ber einna helst að nefna Ferðafélag Fljótsdalshéraðs sem styrkti mig um 

endurgjaldslausa dvöl í skála Ferðafélagsins í Breiðuvík meðan á feltvinnu stóð og afnot af 

þeirri framúrskarandi aðstöðu sem þar er. Þórhallur Þorsteinsson á þá sérstakar þakkir 

skildar. Borgfirðingarnir góðu Arngrímur Viðar Ásgeirsson, Skúli Sveinsson, Ásgeir 

Arngrímsson, Jóhanna Borgfjörð heitin og Hafþór Snjólfur Helgason hjálpuðu mér með 

ýmsum hætti; styttu mér sporin, lánuðu mér útbúnað, útveguðu mér myndir eða fóru yfir 

örnefni svæðisins með mér. Skálaverðir í Breiðuvík ráða sig þangað í viku í senn og á ég 

nú marga vini úr þeirra röðum. Þeir fylgdust grannt með að ég skilaði mér niður í skálann á 

tilsettum tíma auk þess að vera í talstöðvarsambandi við mig. Skarphéðinn Þórisson var 

svo vænn að veita mér aðgang að ljósmyndum sem hann hefur tekið í flugferðum yfir 

svæðið. Kristján Sæmundsson lánaði mér litloftmyndir af svæðinu. Sigurður Sveinn 

Jónsson hjá ÍSOR röntgengreindi sýni fyrir mig. Atli Hjartarson hjá Nýsköpunarmiðstöð 

vann þunnsneiðar bæði hratt og vel. Þorvaldur Þórðarson og Jón Eiríksson veittu mér 

aðstoð við vinnslu verkefnisins. Olgeir Sigmarsson, leiðbeinandi minn, og Andrés I. 

Guðmundsson voru ómetanlegir ferðafélagar og leiðbeinendur, bæði í felti sem og við 

úrvinnslu rannsóknargagna. 

Verulega munaði um fjárstyrki þá sem veittir voru í verkefnið. Þeir komu frá 

Rannsóknarnámssjóði Austurlands og Rannís. Náttúrufræðistofnun Íslands styrki mig og 

um tveggja mánaða vinnu við verkefnið. 

Síðast en ekki síst er ég svo óendanlega heppin að eiga að einstaklega góða fjölskyldu og 

vini sem styðja mig og eru mér jafnan innar handar við lausnir hinna ýmsustu vandamála 

eða verkefna.  

Kann ég öllum þessum aðilum, félögum og stofnunum, mínar kærustu þakkir fyrir. 
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1 Inngangur 

Breiðavík er ein af eyðivíkum þeim sem liggja sunnan og austan Borgarfjarðar eystri á 

svæði er nefnist Víkur. Víkur mynda nyrsta hluti Austfjarða og ná frá austurmörkum 

Héraðsflóa suður að Seyðisfirði (Helgi M. Arngrímsson, 2008).  

Markmið rannsóknarinnar var að fá skýra mynd af berggrunni Breiðuvíkur með aðferðum 

jarðfræðikortlagningar og setja í kjölfarið fram rökstudda kenningu um myndun jarðlaga-

staflans innan hennar. Rannsóknarsvæðið er skilgreint út frá landslagi og afmarkast af 

fjallahring Breiðuvíkur: Sólarfjalli í suðaustri, Hvítserki í suðvestri, Bálki og fjallaröðinni 

allt að Krossfjalli í norðvestri, og Grenmó í norðaustri. Svæðið nær yfir hluta 

Breiðuvíkureldstöðvar sem er meðal elstu megineldstöðva í neógena (áður nefnt tertíera) 

jarðlagastaflanum á Austurlandi (Walker, 1966; Martin o.fl., 2011). Breiðuvíkureldstöð 

hefur verið lýst gróflega, eða svæðum innan hennar, en ekki rannsökuð sérstaklega 

(Hjörleifur Guttormsson, 1974, 2008; Lúðvík E. Gústafsson, Lapp, M., Thomas & Lapp, 

B., 1989; Lúðvík E. Gústafsson, 1992, 2011; Olgeir Sigmarsson, 2011). 

Á Víkum er mikið magn af súru bergi sem hefur verið eignað fimm eldvirknismiðjum 

einnar megineldstöðvar eða þyrpingu fimm sjálfstæðra megineldstöðva (Lúðvík E. 

Gústafsson o.fl., 1989). Auk Breiðvíkureldstöðvar hafa þær verið kenndar við Dyrfjöll, 

Kækjuskörð, Herfell og Álftavík/Seyðisfjörð. Spurningum sem varða vensl þessara 

eldstöðva og myndunarsögu svæðisins verður þó aðeins svarað með frekari jarðfræði-

rannsóknum á Víkum, kortlagningu hverrar eldstöðvar fyrir sig og/eða heildar jarðfræði-

kortlagningu svæðisins. Ekki var lagt upp með það að markmiði að kortleggja og lýsa allri 

Breiðuvíkureldstöð, enda þyrfti þá að fara víðar yfir en gert var í þessari rannsókn. Hins 

vegar hefur sú mynd sem hingað til hefur verið dregin upp af eldstöðinni, og þá sérstaklega 

því svæði hennar sem liggur innan Breiðuvíkur, skýrst verulega. 

Berggrunnur Breiðuvíkur, sem sjá má á mynd 1, hefur verið dreginn upp á kort. Í 

ritgerðinni er farið skipulega yfir jarðfræði víkurinnar áður en rannsóknirnar eru dregnar 

saman í niðurstöður og þær túlkaðar til að setja fram tilgátu að myndunarsögu svæðisins. 

 

Mynd 1  Breiðavík. Horft til vesturs inn víkina. 
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2 Fyrri rannsóknir  

2.1 Rannsóknir á Austfjörðum 

Jarðfræði hins neógena jarðlagastafla Austfjarða sunnan Víkna er nokkuð vel þekkt og má 

það helst þakka framlagi George P.L. Walker og samstarfsfélaga hans upp úr miðri 20. 

öldinni. Rannsóknir þeirra leiddu í ljós að berggrunnur Austfjarða er í grófum dráttum 

byggður upp af flæðibasalthraunum og megineldstöðvum. Flæðibasalthraunin mynda 

stærstan hluta jarðlagastaflans og skiptast þar á syrpur basalttegunda. Hraunin hafa 

gríðarlega útbreiðslu og hlóðust upp í tiltölulega mikilli flatneskju. Staflinn hefur með 

tímanum snarast lítillega til vesturs í áttina að gosbeltinu vegna fergingar og nemur hallinn 

að jafnaði 4° efst í fjöllum en eykst eftir því sem neðar dregur í jarðlagastaflanum og nemur 

um 8° við sjávarmál (Walker, 1964). Frá þessu eru svæðisbundin frávik sem eru aðallega 

bundin við megineldstöðvar, en Walker (1963) áætlaði að dreifing þeirra væri alla jafna 

ekki þéttari en ein á hverja 1040 km
2
 (400 mi

2
). Við megineldstöðvar hallar jarðlögum 

ýmist frá eldstöðvunum, sökum halla í hlíðum eldfjalls, eða inn að gosmiðju vegna sigs eða 

hruns við öskjumyndun. Auk þess er ummyndun mikil við kjarna megineldstöðva og þéttir 

gangasveimar oft tengdir þeim. Súrt og ísúrt berg er nánast eingöngu bundið við 

megineldstöðvar (Walker, 1964). Súrt berg er um 10% af rúmmáli neógena jarðlagastaflans 

og þar af er um helmingur hraun eða hraungúlar sem koma upp í eða við megineldstöðvar, 

en helmingur laus gosefni, sem borist geta langt frá upprunastað sínum (Walker, 1966). 

2.2 Rannsóknir á Víkum 

Jarðfræði Víkna í heild hefur lítið verið rannsökuð og er ástæðan líklega sú hve afskekkt 

svæðið er. Þar er í það minnsta ekki fábrotinni jarðfræði um að kenna, t.a.m. finnst innan 

Íslands einungis meira af súru bergi á Torfajökulssvæðinu (Lúðvík E. Gústafsson, 1992). 

Þær berggrunnsrannsóknir sem farið hafa fram á Víkum tengjast Dyrfjöllum (Lúðvík E. 

Gústafsson, 1992, 2011) og svæðinu norður af Loðmundarfirði (Dearnley, 1954; Thomas 

1988; Lapp, B., 1988; Lapp, M., 1990). Á mynd 2 má annars vegar sjá yfirlitsmynd yfir 

Víkur (t.v.) og hins vegar stærð og staðsetningu þeirra svæða sem fyrr höfðu verið 

rannsökuð, sem og svæðið sem er til umfjöllunar í ritgerð þessari (t.h.). Á síðustu árum 

hafa verið gerðar nokkrar rannsóknir á sirkonkristöllum úr súru bergi á Víkum (Martin & 

Sigmarsson, 2010; Martin o.fl., 2011). Áhugi jarðfræðinga á Víkum hefur aukist í kjölfarið 

m.t.t. rannsókna á sirkonsteindinni til að skýra uppruna súrra bergtegunda á svæðinu. 
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Mynd 2  Víkur. T.v. yfirlitsmynd af Víkum (Spot Image, 2004). T.h. kortlögð svæði á Víkum 

(IS 50V gagnagrunnur Landmælinga Íslands). 

2.2.1  Kortlagning og berggrunnsrannsóknir 

Þorvaldur Thoroddsen varð fyrstur fræðimanna til að draga upp mynd af jarðfræði Víkna, 

en hann kom á svæðið undir lok 19. aldar og kortlagði súrt berg í fjöllunum umhverfis 

Borgarfjörð og Loðmundarfjörð. Á yfirlitskorti hans af jarðfræði Íslands í skalanum 

1:600.000 (Þorvaldur Thoroddsen, 1901) má sjá grófa skiptingu milli súrs bergs og basalts 

á svæðinu. Nokkrum áratugum seinna kortlagði svo Bretinn Ray Dearnley (1954) svæði 

norðan Loðmundarfjarðar. Út frá kortum Þorvaldar og Dearnley áætlaði Walker (1963) að 

nyrst á Austfjörðum væri í það minnsta ein megineldstöð sem hann nefndi 

Loðmundarfjarðareldstöðina. Hann taldi hana yngri en Barðsneseldstöðina en eldri eða 

jafnaldra Reyðarfjarðareldstöðinni og að almennt væru eldstöðvar elstar nyrst og austast á 

Austurlandi en yngri inn til landsins og til suðurs (Walker, 1966). Í árbók Ferðafélags 

Íslands, Austfjarðafjöll (1974), setti Hjörleifur Guttormsson fram tilgátu um tvær 

megineldstöðvar á Víkum, eina í Njarðvík norðvestan Borgarfjarðar en hina austan 

Borgarfjarðar, og nefndi hana Borgarfjarðareldstöð. Rhýólítmyndanir hennar liggi á 

sporöskjulaga svæði með norðaustlæga stefnu, sem nái frá Hraundal í Loðmundarfirði að 

mynni Brúnavíkur, en hjarta hennar sé við rhýólíthnjúkana fyrir botni Breiðuvíkur. Hann 

leiddi og líkur að því að Dyrfjöll væru leifar af öskjufyllingu.  

Lúðvík E. Gústafsson skrifaði doktorsritgerð um megineldstöð sem hann kennir við 

Dyrfjöll (1992). Dyrfjallaeldstöðin er sporöskjulaga með langás í stefnu N20°A sem er 

sama stefna og meðalstrikstefna bergganga á svæðinu. Tvær öskjur liggja innan 

áhrifasvæðis hennar, önnur staðsett í Njarðvík en hin í kringum Dyrfjöllin. Vegna 

ferskleika ólivíns í hraunum efst í Dyrfjöllum telur Lúðvík að rof ofan af hátindum 
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Dyrfjalla nemi aðeins nokkur hundruð metrum (Lúðvík E. Gústafsson, 2011). Niðurstöður 

rannsókna hans gáfu til kynna að Dyrfjöll reyndust vera, líkt og Hjörleifur hafði talið 

líklegt, leifar af öskjufyllingu (Lúðvík E. Gústafsson, 1992).  

Þrír þýskir jarðfræðinemar frá Freie Universität Berlin og Georg August Universität 

Göttingen dvöldu á Víkum sumarið 1987 og unnu þar diplóma verkefni. Þeir kortlögðu 

svæði norður af Loðmundarfirði og þar með talið svæðið sem Dearnley hafði farið yfir á 

sínum tíma. Hver Þjóðverjanna tók fyrir ákveðna bergtegund sem aðal rannsóknarefni. 

Manuel Lapp (1990) lagði aðaláherslu á súrt berg, Bernhard Lapp (1988) á basaltstaflann 

og Lutz Thomas (1988) á laus gosefni, þ. á m. flikruberg. Á rannsóknarsvæði Þjóðverjanna 

er aðallega súrt berg norðan til en basalt sunnan til og stefna bergganga er á bilinu N10°-

30°A. Bernhard reiknast svo til að upprunalegt yfirborð jarðlagastaflans á þeirra 

rannsóknarsvæði hafi legið í það minnsta 100-200 m ofan við núverandi fjallstoppa.  

Í tengslum við þessi verkefni (Lúðvík E. Gústafsson, 1992; Thomas, 1988; Lapp, B., 1988 

& Lapp, M., 1990) voru efnagreind sýni úr bergi frá svæðinu. Bergið tilheyrir þóleiísku 

bergröðinni líkt og mest allt neógent berg á Íslandi (Sveinn Jakobsson, 1979), en 

efnasamsetning bergsins sýnir þó tilhneigingu í átt að millialkalísku bergröðinni.  

Lúðvík E. Gústafsson o.fl. (1989) telja að á Víkum séu fimm megineldstöðvar og kenna 

þær við Kækjuskörð, Herfell, Álftavík/Seyðisfjörð, Breiðuvík og Dyrfjöll. Breiðuvíkur-

eldstöð er hér í fyrsta sinn gefið það nafn, og áhrifasvæði hennar afmarkað gróflega. 

Eldstöðinni eigna þeir basíska og súra bergið austan Borgarfjarðar og leiða líkur að því að 

halli basaltlaga inn að Breiðuvík, austan Borgarfjarðar, sem og til norðurs undir Móhött, sé 

til kominn vegna sigs inn að miðju eldstöðvar og jafnvel myndunar öskju. Þá sýnist þeim 

líklegast að flikrubergið, sem myndar Hvítserk og Móhött, hafi myndast í sigdæld, þar sem 

það liggur mislægt ofan á hallandi basaltlögum. Myndun móbergs á tindi Hvítserks bendi 

svo til myndunar öskjuvatns ofan á flikruberginu. Olgeir Sigmarsson (2011) kemst að sömu 

niðurstöðu varðandi myndun öskju og öskjuvatns efst í henni, en hann hefur lýst lauslega 

Hvítserki og flikruberginu sem hann er myndaður úr. 

Hvað varðar hinar eldstöðvarnar fjórar þá lýsa Lúðvík E. Gústafsson o.fl. (1989) 

Kækjuskarðaeldstöðinni sem sérstakri eldstöð að því leyti að hún er að langstærstum hluta 

mynduð úr súru bergi en þó telja þeir hana geta verið sníkieldstöð annað hvort frá 

Dyrfjallaeldstöðinni eða Breiðuvíkureldstöðinni. Herfellseldstöðina staðsetja þeir við 

Norðdalshnjúk, þar sem þeir telja upptök flikrubergslagsins vera sem Dearnley (1954) lýsti 

fyrst og kenndi við Herfell. Súrt berg í fjöllum í Álftavík og Skálanesbjargi sunnan 

Seyðisfjarðar bendi, að þeirra mati, til staðsetningar megineldstöðvar sem nú er að mestu 

rofin burt en hafi legið þar undan ströndinni og gefa þeir henni því nafnið 

Álftavíkur/Seyðisfjarðareldstöðin. Þar sem einungis Dyrfjalla- og Kækjuskarðaeldstöðin 

hafa verið kortlagðar vilja Lúðvík og félagar ekki útiloka að um sé að ræða nokkrar 

gosmiðjur sömu megineldstöðvar sem breitt hafi áhrifasvæði sitt um Víkur, en eina dæmið 

sem þekkt er um slíkt á Íslandi er Torfajökulssvæðið. Nálægð eldstöðvanna sé slík að það 

bendi til tengsla þeirra á milli. Staðsetningar megineldstöðvanna á Víkum sem og annarra 

neógenra megineldstöðva á Austurlandi má sjá á mynd 3, vinstra megin, en dreifingu súrs 

bergs á Víkum hægra megin.  
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Mynd 3  T.v. neógenar (áður nefnt tertíerar) megineldstöðvar á Austurlandi. Frá norðri til 

suðurs: V = Vopnafjörður, D = Dyrfjöll, BRV = Breiðavík, K = Kækjuskörð, H = Herfell, 

ÁS = Álftavík/Seyðisfjörður, B = Barðsnes, Þ = Þingmúli, R = Reyðarfjörður, BRD = 

Breiðdalur, KO = Kollumúli-Lónsöræfi, F = Flugustaðatindar, L = Lón, Á = Álftafjörður 

og G = Geitfell (Lúðvík E. Gústafsson o.fl., 1989, 76). T.h. dreifing flikrubergs og annars 

súrs bergs á Víkum (Hjörleifur Guttormsson, 2008, 68, eftir heimild Lúðvíks E. 

Gústafssonar, 1992). 

Hjörleifur Guttormsson (2008) telur að Súlutindur og jarðlög innan til í Kjólsvík, sem og 

Svartfell og Geitfell séu einnig hluti af Breiðuvíkureldstöðinni. Hann telur eldstöðina enn 

fremur hafa verið sporöskjulaga með langás í norðaustur-suðvestur stefnu þar sem 

blágrýtisstafli taki aftur við austan við Breiðuvík, en tekur þó fram að eldstöðin hafi lítið 

verið rannsökuð. Í sömu árbók birtir Hjörleifur kort byggt á rannsóknum Lúðvíks E. 

Gústafssonar (1992) þar sem dregnar eru upp áætlaðar útlínur öskju í Breiðuvík auk 

tveggja askja tengdum Dyrfjallaeldstöðinni (mynd 3, t.h.). 

2.2.2  Aldursgreiningar 

Aldursgreiningar á bergi úr Víkum sýna aldur milli rúmlega 12 Ma og 13 Ma. Berg úr 

súrum berggangi við ströndina nærri Ölduhamri utan við Hofströnd í Borgarfirði var 

aldursgreint með mælingum á 
40

Ar/
39

Ar sem 12.8 ± 0.2 / 12.8 ± 0.1 Ma. En flikruberg 

annars vegar úr Hvítserk og hins vegar í hlíð Suðurfjalls sunnan við Húsavík var 

aldursgreint með U-Pb (
238

U –› 
206

Pb og hins vegar 
235

U –› 
207

Pb) punktmælingum á 

sirkonsteindum sem 12,5 +/- 0,6 Ma og 13,1 +/- 0,2 Ma (í þeirri röð) (Martin o.fl., 2011). 

Þá má einnig nefna að 15 af þeim 16 sirkonum úr Hvítserki sem aldursgreindir voru 
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reyndust á bilinu 130-240 Ma gamlir (Olgeir Sigmarsson, 2011). Þeir sirkonar hafa með 

einhverjum leiðum borist í kvikuna og segja ekki til um myndunaraldur flikrubergsins. 

2.2.3  Steingervingar 

Víða á Víkum finnast kolaðir og steingerðir trjábútar í tengslum við flikruberg og 

gjóskulög. Í Árbók Ferðafélagsins (Hjörleifur Guttormsson, 2008) nefnir Hjörleifur að 

kísilrunnir trjábolir og -leifar finnist neðst í Herfellsflikruberginu, í gulbrúnu gjóskubergi 

sem liggur frá Náttmálahnjúk og allt að Geitavíkurþúfu, og í súru lagskiptu gjóskubergi við 

Súlur.  
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3 Gögn og rannsóknaraðferðir 

Rannsóknarsvæðið var skilgreint út frá landslagi og afmarkast af fjallahring Breiðuvíkur. 

Svæðið var að stærstum hluta ákvarðað á frumstigum verkefnisins, við skoðun loftmynda 

og korta, en tók á sig endanlega mynd við feltvinnu sumrin 2012 og 2013. Lítið var farið út 

fyrir svæðið, bæði vegna tímatakmarkana og nauðsynjar þess að afmarka verkefnið. 

Tengjast þær athuganir og mælingar sem gerðar voru utan rannsóknarsvæðisins aðallega 

áhuga á að fá skýrari mynd af jarðlagahalla þar. 

Bróðurpartur feltvinnu fór fram í júlí og ágúst 2012, og tók þá um 40 daga samtals. 

Feltvinnan var svo kláruð á tæplega tveimur vikum í lok júlí og ágúst 2013. Góð skilyrði 

voru til feltvinnu, og þá sérstaklega sumarið 2012 þar sem mjög vel viðraði til 

jarðfræðirannsókna og snjó hafði nánast alveg tekið upp þegar rannsóknarvinna hófst í 

byrjun júlí. Feltvinna var undirbúin veturinn 2011-2012, en úrvinnsla feltgagna fór fram 

veturinn 2012-2013. Lokið var við úrvinnslu gagna sem og skrif haustið 2013.  

3.1 Undirbúningur fyrir feltvinnu 

Stór hluti undirbúningsvinnu fyrir felt fólst í skoðun fjarkönnunargagna, þ.e. loftmynda, 

gervitunglamynda og flugljósmynda.  

Svarthvítar loftmyndir af svæðinu (Landmælingar Íslands, 1994) og loftmyndir í lit (NASA 

JSC, 1973) voru skoðaðar ýtarlega í þrívíddarsjá til að átta sig á landslagi og yfirborði 

svæðisins, mögulegri höggun og helstu stefnum í landslaginu, auk þess að athuga hvar væri 

líklegast að finna opnur. Út frá þessari forvinnu var rannsóknarsvæðið afmarkað í grófum 

dráttum. 

Háskóli Íslands á þrjár SPOT gervitunglamyndir af Víkum (Spot Image, 2004). Myndirnar 

eru allar teknar á sama tíma en ein þeirra sýnir raunliti, önnur er innrauð og sú þriðja er 

pankrómatísk (panchromatic). Unnið var með SPOT myndirnar í forritinu ArcMAP og 

ákveðnar bylgjulengdir dregnar fram með strekkingu. Slíkt var m.a. nytsamlegt til að 

auðvelda yfirsýn yfir gróðurhulu á svæðinu og þar með mögulegar opnur í berggrunninn á 

láglendari svæðunum.  

Loftmyndagrunnur Loftmynda ehf., sem nemendur Háskóla Íslands hafa aðgang að, er 

mjög nákvæmur og leyfði talsverða stækkun á rannsóknarsvæðinu. Rúmfræðileg upplausn, 

eða pixlastærð, mynda af svæðinu er tæpur metri. Ofan á loftmyndirnar voru lagðar 

hæðarlínur úr IS 50V stafrænum gagnagrunni Landmælinga Íslands. Af þessum gögnum 

voru prentaðar út 78 myndir (A4 stærð), í mælikvarðanum 1:4000, sem þekja allt 

rannsóknarsvæðið, til að nota sem vinnublöð í felti. 

Einnig veitti góða raun við undirbúning feltvinnu að skoða flugmyndir sem Skarphéðinn 

Þórisson, ljósmyndari og líffræðingur hjá Náttúrufræðistofnun Austurlands, lét höfundi í té. 
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Fékkst með þeim mjög góð sýn yfir landsvæðið, afstöðu bergmyndana og jarðlaga sem og 

höggunar í þverhníptum hömrum sem ekki er vel sýnileg nema frá sjó eða úr lofti.  

3.2 Feltvinna og gagnasöfnun 

Jarðfræðikortlagning er sjaldnast unnin með öðru móti en tímafrekri feltvinnu sem felur í 

sér að ganga vítt og breitt um rannsóknarsvæðið og mæla og skrá markvisst niður hvers 

maður verður vísari.  

3.2.1   Tækjabúnaður og gögn 

Við feltvinnuna var notað Garmin staðsetningartæki (GPSmap 62s) og staðsetningar 

vistaðar inn í minni þess, en upplýsingar jafnframt skráðar í feltbók. Reiknað er með að 

skekkja láréttra hnita (x- og y-gilda) staðsetningartækisins sé oftast innan við +/- 5 m en 

búast má við allt að +/- 10 m skekkju á hæðarmælingum (z-gildum). Þar sem ekkert 

rafmagn er í Breiðuvík var lítið gert af því að færa upplýsingar sem aflað var í felti 

jafnóðum inn í tölvu, heldur beið það vetrar að stærstum hluta. Áttaviti og hallamælir voru 

notaðir til að mæla halla og stefnu bergganga, auk striks og halla jarðlaga hvar sem því 

varð við komið.  

Önnur áhöld sem notuð voru eru staðlaður feltbúnaður jarðfræðings, s.s. hamar, meitill, 

myndavél, lúpa og málband, og þarf ekki að útlista þann búnað frekar. Göngukort af 

Víknaslóðum (Helgi M. Arngrímsson og Hafþór S. Helgason, 2007) var mikið notað við 

feltvinnuna til að nálgast örnefni. 

3.2.2   Aðferðir í felti 

Bergtegundir voru jafnan greindar í felti. Flokkunarkerfið sem notað var til að greina basalt 

til bergtegunda er það kerfi sem George P.L. Walker lagði til grundvallar í kjölfar 

rannsókna sinna á neógena jarðlagastaflanum á Austfjörðum (1959, 1960). Hann skipti 

basalti í þóleiít, ólivínbasalt og dílabasalt, eftir útlits- og byggingareinkennum, 

veðrunarásýnd, blöðrum, kornastærð og ummyndunarsteindum. Þessi einkenni ráðast af 

efnasamsetningu, storknunarháttum og ummyndun. Skráð voru eftir föngum innri og ytri 

útlitseinkenni: dílar (stærð, lögun, magn), byggingarmynstur, kornastærð, litur, þéttleiki, 

blöðrur (stærð, lögun, magn), ummyndun, holufyllingar og áhrif veðrunar á bergið (litur og 

form). Í vafatilfellum var gripið til 10% saltsýrulausnar til að reyna að skera úr um gerð 

holufyllinga. Út frá framangreindum upplýsingum var basalt á rannsóknarsvæðinu greint til 

bergtegundar. Dílabasalt er skilgreint þannig að hlutfall plagíóklasdíla sé ≥10% (Walker, 

1959) og er það auðgreinanlegt í felti. Aftur á móti getur verið erfitt að greina á milli 

ólivínbasalts og þóleiítbasalts. Millistig geta verið milli þessara bergtegunda og þarf 

smásjárskoðun eða efnagreining að koma til ef greina á þar á milli með fullkomnu öryggi 

(Walker, 1959; Sveinn Jakobsson, 1983b). Ef vafi lék á því, við þessa rannsókn, hvort um 

þóleiít- eða ólivínbasalt væri að ræða, þá var bergið jafnan flokkað sem þóleiítbasalt ef ekki 

komu fyrir seólítar í því. Þessi ákvörðun grundvallast á því að jarðlagastaflinn á svæðinu 

hefur orðið fyrir það mikilli ummyndun að líklegt er að seólítar hefðu myndast í ólívín 

basalt hraunum. Ísúru og súru hraunin á svæðinu eru að mörgu leyti lík. Þau eru mynduð 
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bæði úr heillegu bergi (mest straumflögóttu) og hraunbreksíu. Í þeim eru bogalaga brotfletir 

og bergið er dulkornótt (eða virðist hafa verið það fyrir ummyndun). Ummyndunarlitur 

bergsins sem og útbreiðsla var því látið stjórna því hvort hraun var ákvarðað sem ísúrt eða 

súrt, en millistig voru þó þar á milli. Súru hraunin hafa bjartari veðrunarliti og tiltölulega 

litla lárétta útbreiðslu á meðan þau ísúru eru dökkleit og mynda hraunlög með talsverða, og 

tiltölulega jafnþykka, útbreiðslu sem fylgja má eftir í jarðlagastaflanum. Ísúru hraunin eru 

svo aftur þykkari en basalthraunin og byggingareinkennin og kornastærðin gerir þau í 

flestum tilfellum auðgreinanleg frá þeim. 

Reynt var að komast að öllu því fasta bergi, eða bergmyndunum, sem finna má á svæðinu. 

Bergtegund á hverjum stað var merkt inn á vinnublöð úr loftmyndagrunni Lofmynda ehf. 

og nánari upplýsingar ritaðar í feltbók. Sýni af mörgum þeim jarðlögum sem rannsökuð 

voru á svæðinu voru tekin til handargagns, en þá helst í þeim tilgangi að bera þau saman 

við önnur jarðlög á svæðinu. Inn á vinnublöðin voru einnig merktir gangar, lagmót o.fl. 

jarðfræðilegar athugasemdir, sem auk þess voru skráðar í feltbók, ásamt helstu einkennum. 

GPS staðsetningartæki var nýtt til að fá nákvæmari hæðir (en hæðarlínur úr IS 50V 3.1 

gefa) sem og til staðsetningar á einstökum athugunum.  

Strik og stefna jarðlaga voru mæld með áttavita og hallamæli. Misvísun við mælingar var 

12° V (11,8° V í Seyðisfirði). Ýmist var staðið nokkuð frá opnu og mælt hornrétt á 

klettavegginn eða, þar sem því var ekki við komið, staðið nærri lagmótum, horft úr hæð 

þeirra og mælt þangað sem fjærst var í lagmótaflötinn á öðrum stað. Sýndarhalli laga var 

tekinn í einni eða fleiri opnum sem höfðu ólíkar stefnur, og raunhalli og strik því næst 

fundið með hvolfvörpun. Í einu tilfelli voru strik og halli lags sem gekk ofan í sjó mæld 

beint.  

Mæld voru upp jarðlagasnið á völdum stöðum. Stærstan hluta rannsóknartímans var 

höfundur einn í felti og eru því þykktarmælingar hraunlaga fengnar með hæðarmælingum 

staðsetningartækis. Reynt var að mæla þykkt jarðlaga eins hornrétt á hallastefnu og unnt 

var.  

Í lok sumars 2013, nánar til tekið 28. ágúst, var flogið yfir svæðið í flugvél. Önnur sýn 

fékkst þannig á jarðlagastaflann og gerði það mögulegt að horfa í þverhnípt björgin sem 

liggja að sjónum, auk þess sem teknar voru myndir af svæðinu og prýða nokkrar þeirra 

ritgerðina. 

3.3 Úrvinnsla feltgagna 

3.3.1   Kortagerð 

Berggrunnskort í mælikvarðanum 1:50.000 (sjá bls. 66) var unnið út frá athugunum og 

lýsingum sem ritaðar voru í feltbækur og merktar inn á vinnublöð með útprentuðum 

myndum úr loftmyndagrunni Loftmynda ehf. (í mælikvarðanum 1:4000). 

Öll kortagerðarvinna fór fram í forritinu ArcMAP (10.2) og var að hluta lokaverkefni í 

námskeiðinu Landfræðileg upplýsingakerfi II við Háskóla Íslands vorönnina 2013.  
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Myndir úr loftmyndagrunni Loftmynda ehf. voru notaðar sem undirlag við innsetningu allra 

annarra gagna, en auðvelt er að átta sig á staðháttum þar sem þær eru í mjög mikilli 

upplausn. Ofan á loftmyndirnar voru lögð vatnafarsgögn, hæðarskygging (hillshade), 

hæðarlínur (20 og 100 m) og strandlína úr IS 50V grunni Landmælinga Íslands. 

Hæðarskyggingin er úr 3.4 útgáfu grunnsins (IS 50V 3.4), en vatnafarsgögnin, 

hæðarlínurnar og strandlínan eru úr útgáfu 3.1 (IS 50V 3.1) og dregin upp eftir skönnuðum 

AMS kortum. AMS kortið sem nær yfir svæðið var teiknað árið 1948 eftir loftmyndum frá 

1945 og 1946, og korti Geodaetisk Institut frá 1945 í mælikvarðanum 1:100.000. Gögnin 

eru því talsvert ónákvæm. Nákvæmni hæðarlína í grunninum er áætluð +/- 50 m og 

hæðarmælingar í felti og upplýsingar gefnar með hæðarlínum gagnagrunnsins stangast 

nokkuð á. Því var valið að sleppa hæðarlínum á hlutakortum sem fylgja svæðislýsingum og 

hafa þar loftmyndir Loftmynda ehf. sem bakgrunn undir berggrunnsupplýsingum þannig að 

skekkt staðsetning hæðarlína trufli ekki lesandann. Til að auðvelda sjónræna túlkun á halla 

og hallabreytingum á svæðinu var sett hæðarskygging undir loftmyndirnar á 

hlutakortunum. Á berggrunnskortinu sem nær yfir allt rannsóknarsvæðið voru 

berggrunnsupplýsingarnar þó lagðar beint ofan á hæðarskyggingu ásamt hæðarlínum á 

yfirlitskorti þar sem yfirsýn yfir landslag svæðisins verður þannig greinilegri. 

Búnar voru til nokkrar þekjur til að vinna úr jarðfræðilegum og landfræðilegum 

upplýsingum og gera þeim skil á kortinu. Mikið er af lausum jarðlögum sem hylja 

berggrunninn á svæðinu og er því um þó nokkra (en mismikla) óvissu að ræða hvað varðar 

tengingar jarðlaga milli opna í giljum og klapparkollum. Gerð var punktaþekja þar sem 

merktir eru inn allir þeir staðir þar sem berg var beinlínis greint á yfirborði. Hver punktur er 

litakóðaður fyrir berggerð á þeim stað. Eins var gerð flákaþekja fyrir berggerðirnar og eru 

undirflokkar hennar þeir sömu og í punktaþekjunni nema að því leyti að undirflokknum 

„laus jarðlög“ var bætt við. Flákinn fyrir laus jarðlög var notaður þar sem ekki er mögulegt 

að ráða í berggerð undir lausum yfirborðsefnunum í setfylltum botni Breiðuvíkur. 

Berggerðarflákarnir hylja áætlað yfirborðssvæði tiltekinnar berggerðar og kemur þar túlkun 

höfundar til skjalanna. Punktaþekjan sem sýnir hvar fast berg finnst og var greint, er 

mikilvæg í þessu samhengi þar sem hún segir að hluta til fyrir um það, með hve mikilli 

vissu, eða óvissu, berggerðarflákarnir eru dregnir upp. Kort með þessari punktaþekju, þ.e. 

staðsetningu berggreiningar í felti, fylgir berggrunnskortinu (sjá bls. 67). Auk þess koma 

fram í ritgerðinni nánari upplýsingar um óvissu innan hvers svæðis.  

Gerðar voru punktaþekjur fyrir fundarstaði steingervinga og strikstefnu og halla jarðlaga, 

en línuþekja fyrir misgengi. Bæði var búin til punkta- og línuþekja til að tákna bergganga 

til að tákna misþykka ganga. Berggangar um eða yfir 1 m að þykkt voru merktir inn á 

kortið með 400 m löngu striki (í mælikvarða kortsins) og er miðja striks staðsetning 

mælingar. Gangar sem hægt er að fylgja og tengjast nokkuð sennilega milli opna eru 

merktir með lengra striki og/eða bugðþóttu. Minni berggangar, eða bergæðar, eru merktar 

inn á kortið með tákni, þar sem þær sáust í opnu, þar eð stefna þeirra er mjög ómarkviss. 

Slóðar þeir sem liggja niður í Breiðuvík, bæði að norðan og vestan, eru ekki inni í IS 50V 

3.1 grunninum. Þeir gegna þó hlutverki sem kennileiti á svæðinu og voru því teiknaðar inn 

í sér þekju eftir loftmyndum Loftmynda ehf. Hvítir flákar voru teiknaðir til að hylja vötn og 

sjó þannig að þau yrðu greinileg á kortunum án þess þó að þeim yrði ruglað saman við 

berggerðir á svæðinu. 
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Leggja þurfti nokkra vinnu í að færa örnefni inn á kort til að geta vísað í staðsetningar. Því 

var búin til sérstök textaþekja sem inniheldur örnefni á svæðinu. Gerðar voru tvær þekjur, 

fyrir stór örnefni og miðlungsstór örnefni. Örnefnin voru merkt inn eftir göngukorti af 

Víknaslóðum (Helgi M. Arngrímsson & Hafþór S. Helgason, 2007) og örnefnaskrám 

(Örnefnasafn: Kjólsvík, Svínavík, Breiðavík, Litlavík og Herjólfsvík). Þar sem þessum 

heimildum bar ekki saman var farið eftir göngukortinu. 

Rúmmál og hlutfall berggerða á rannsóknarsvæðinu var áætlað með því að einfalda 

landslagið í þekkt rúmform s.s. trapisur og keilur. Hæðarlínur úr IS 50V grunninum voru 

þá notaðar, en í ArcMAP er auðvelt að finna bæði lengd og flatarmál. Aðferð þessi gefur 

aðeins grófa hugmynd um hlutfall berggerða.  

3.3.2   Þunnsneiðar, bergefna- og röntgengreiningar 

Gerð var 21 þunnsneið af bergi sem ástæða þótti til að kanna nánar, og þær rannsakaðar í 

ljósskautssmásjá (polarization microscope). Við greiningu var m.a. stuðst við greinar 

Sveins P. Jakobssonar (1983a, 1983b, 1983c, 1984a og 1984b) sem fjalla um greiningu 

bergs úr þóleiísku bergröðinni á Íslandi. Sveinn lýsir þar ytri og innri útlitseinkennum bæði 

fyrir felt- og smásjárgreiningar. Farið er yfir helstu atriði sem komu fram við skoðun 

þunnsneiða í meginmáli ritgerðarinnar, en ýtarlegri lýsingar á þeim er að finna í viðauka A 

ásamt töflu með númerum sýna, staðsetningu þeirra og berggerð, auk korts yfir 

sýnatökustaði. Einnig voru gerðar tvær bergefnagreiningar sem fylgja þunnsneiðalýsingum 

þeirra sýna, sem og ein röntgengreining á ummyndunarefni sem finna má í viðauka B.  

3.3.3   Ljósmyndir 

Við úrvinnslu gagna og kortagerðina nýttust bæði flugljósmyndir Skarphéðins Þórissonar 

af svæðinu, sem og ljósmyndir höfundar, til að sjá landslagið frá öðrum sjónarhornum, sem 

og til að gera sér grein fyrir afstöðu einstakra jarðlaga sem ómögulegt er af landi. Allar 

ljósmyndir sem birtar eru í ritgerðinni eru teknar af höfundi. Sem mælikvarði á myndunum 

kemur stundum fyrir feltbók eða jarðfræðihamar. Bókin er 19 cm löng í kjölinn en 

hamarinn 28 cm langur með 2 cm hálsbreidd. 

3.3.4  Hugtakaskrá 

Íslensk jarðfræðiorð eru oft ekki auðskilin, ef kafað er dýpra í fræðin, og erfitt getur reynst 

að finna útskýringar á þeim. Viðurkenndar þýðingar á ýmsum enskum hugtökum vantar og 

einnig kemur fyrir að samræmis gæti ekki hvað varðar skilgreiningu hugtaka sem notuð 

eru. Í ritgerð þessari eru eftirtalin hugtök notuð í þeirri merkingu sem hér segir og eru ýmist 

skilgreind af höfundi eða fengin eftir munnlegum/skriflegum heimildum.  

 Bogalaga brotfletir (internal ramp structures): Bogadregnir skerfletir sem koma 

fram í seigum hraunum þegar kvikan hnígur áfram. Straumflögun er samsíða 

þessum flötum en stuðlasprungur hornréttar á þá. 

 Brotaberg: Berg myndað úr samlímdum bergbrotum af ólíkum uppruna. 

 Flikruberg: Flikruberg er afurð gjóskuflóðs, sambrædd gjóska sem í eru flikrur/ 

vikurmolar og gjarnan framandsteinar í breytilegu magni.  

 Flikrur: Útflattir vikurmolar. 
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 Gaspípa (gaspipe): Myndast þegar loft, sem lokast hefur inni í þéttu öskuflóði, 

streymir upp úr gjóskunni samfara þjöppun hennar og pípulaga holrými myndast. 

Kvikugös sem lokast hafa í blöðrum vikurs sleppa einnig um þessar pípur þegar 

vikurinn verður að flikrum. Þegar loftkennt gasið sleppur til yfirborðs blæs það út 

fínni ösku og þyngstu kornin verða eftir í pípunum, sér í lagi framandsteinar 

(lithics). 

 Gasrás (vesicle cylinder): Nokkurn vegin lóðrétt rás í bergi. Gasrásir myndast 

þannig að vökvi sem er gasrík afgangskvika, með lægra bræðslumark og 

eðlisþyngd, skilur sig frá hálfkristallaðri móðurkvikunni. Þessi vökvi safnast saman 

og rís þá gjarnan og myndar einskonar rásir eða pípur í berginu. Innan gasrása er 

bergið gjarnan blöðróttara og grófkristallaðra en grannbergið (Olgeir Sigmarsson, 

Þorvaldur Þórðarson & Sveinn P. Jakobsson, 2009).  

 Hraunbreksía (autobreccia): Uppbrotið berg sem myndast samfara flæði kviku. 

Storknuð kápan utan um hnígandi kvikuna brotnar upp við hreyfingu hennar og 

stingst ýmist inn í hraunið, lendir undir það við flæði þess eða að hún hylur efra 

borð þess og hliðar. 

 Kísilrunnið: Umbreytt að stórum hluta í kísilsteindir.  

 Kornborið: Set eða eining innan setmyndunar sem er borin uppi af kornum en ekki 

grunnmassa. Kornin snertast.  

 Kvikuæð (segregation vein): Myndast við það að vökvi gasrása stígur upp að 

harðnandi skorpu, eða storknandi jaðri innskots, breyðir lárétt úr sér undir þeim fleti 

og storknar þannig (Olgeir Sigmarsson, Þorvaldur Þórðarson & Sveinn P. 

Jakobsson, 2009). 

 Laus jarðlög: Setmyndanir sem liggja á yfirborði berggrunnsins, s.s. jökulurð og 

skriðuefni. 

 Vefta (fabric): Stefnubundið mynstur vegna uppröðunar eininga í bergi, t.d. kristalla 

eða setkorna. 
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4 Svæðisbundnar jarðfræðilýsingar 

Jarðlög skiptast í berggrunn og setmyndanir sem liggja á yfirborði hans. Jöklar, haf og 

straumvötn hafa rofið berggrunn Breiðuvíkur og myndað landslag sem gerir mögulegt að 

sjá m.a. úr hvaða berggerðum hann er uppbyggður, og þá höggun sem hann hefur orðið 

fyrir. Roföflin setja einnig af sér efni, set, sem hylur berggrunninn og gerir það að verkum 

að opnur er helst að finna í þverhníptum klettum og björgum eða í farvegum vatnsfalla. 

Farið verður stuttlega yfir laus jarðlög í Breiðuvík en því næst fjallað ýtarlega og 

svæðisbundið um berggrunn hennar. Rannsóknarsvæðinu er þá skipt í suðurhluta og 

norðurhluta og þannig farið í lýsingum inn víkina sunnan megin en út hana norðan megin.  

4.1 Laus jarðlög 

Laus jarðlög hylja stóran hluta yfirborðs Breiðuvíkur. Ekki var lögð vinna í að rannsaka 

lausu jarðlögin sérstaklega eða rofsögu víkurinnar. Það verkefni bíður betri tíma eða 

annarra. Þó ber að geta rofferla og setmyndana í stuttu máli þar sem þau skapa að stórum 

hluta það landslag sem ber fyrir sjónir.  

Berggrunnur Breiðuvíkur hefur verið rofinn af jökli eða jöklum, sem grafið hafa sig niður 

eftir veikleikum í berginu. Í Breiðuvík má hér og þar sjá, í árbökkum eða lækjarfarvegum, 

jökulurð næst berggrunninum, s.s. í farvegi Stóruár, í lækjar- og árfarvegum framan við 

Litluvíkurdal og í nokkrum skorningum í hlíðunum norðan megin í dalnum. Jökulurðin 

einkennist af ljósgráum eða ljósbrúnum siltkenndum grunnmassa sem í eru ýmis konar 

bergbrot, allt að hálfur metri í þvermál. Opnur eru í flestum tilfellum litlar og lélegar en 

urðin virðist nokkuð einsleit. Sennilegt er að hér sé um botnurð að ræða. Landslag 

suðvestan við Grenmó er lítið hallandi og mishæðótt með mörgum smáum tjörnum. Hólar 

þar eru ekki eingöngu úr seti en nokkuð stór hluti þeirra virðist vera það. Þarna gæti verið 

um að ræða dauðíslandslag. Annað sem líklega má rekja til setmyndunar við jökul eru 

ílangir hjallar sem liggja í hlíðinni norðan og vestan megin innarlega í dalnum, og virðast 

vera úr seti, þó þeir gætu einnig haft bergkjarna. Um er að ræða tvo mjög skýra hjalla í 

mismunandi hæð sem hafa aflíðandi halla niður í átt til sjávar. Engar hreinar opnur eru í 

hjallana en þar sem lækir hafa grafið þá í sundur liggja á yfirborði köntuð bergbrot (súr að 

stærstum hluta) allt frá 70 cm og niður í malarstærð. Efnið virðist vera illa aðgreint en ekki 

er mögulegt að greina (án frekari aðgerða) hvort einhver byggingareinkenni séu til staðar í 

setinu. Miðað við legu hjallanna er mögulegt að um jaðarurð sé að ræða. Jökulrákir fundust 

aðeins á einum stað í allri Breiðuvík en það var ofarlega í Moldarbotnum. Höfðu rákirnar 

nokkrar stefnur en N115°A var mest áberandi. 

Eftir að jökull hopaði af svæðinu hafa önnur roföfl tekið við, frostveðrun og vatnsrof. Þessi 

roföfl hafa einnig skilið eftir sig vegsummerki á formi lausra jarðlaga og enn frekari 

svörfunar og mótunar berggrunnsins eftir veikleikum innan hans. Framburður áa fyllir að 

stórum hluta ysta hluta dalbotnsins en árnar hafa á síðari stigum grafið sig niður í setfylluna 
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við lækkun sjávarstöðu og hækkun lands. Eftirstöðvar hærri sjávarstöðu eru 20-40 m háir 

marbakkar yst í Breiðuvík innan við Litluvíkurblá, en framan við þá hefur myndast ný 

setfylla í samræmi við núverandi sjávarstöðu (sjá mynd 4). Góð opna er í bakkana þar sem 

Stóraá sker þá, gegnt skála Ferðafélags Fljótsdalshéraðs. 

 

Mynd 4  Marbakkar yst í Breiðuvík. Litluvíkurblá liggur utan við bakkana. 

Niður dalverpi Svínavíkur gengur mikil urð. Urðin, sem sjá má á mynd 5, myndar tuga 

metra háa hólaþyrpingu. Sumir hólanna eru grónir en aðrir eru úr lausu stórgrýti og mikið 

um gjótur og op á milli brotanna. Líklega eiga refir, eða hafa átt, greni sín í þessari urð og 

dragi Grenmór nafn sitt af henni. Samkvæmt Ásgeiri Arngrímssyni (munnlegar heimildir, 

14. ágúst 2013), bónda á Brekkubæ í Borgarfirði, er urðin enn á hreyfingu og hafi fjárgötur 

sem lágu í brattri urðinni næst sjónum ýst út af bakkanum á hans ævi. Einnig segir Ásgeir 

að fyrir um 10-15 árum síðan hafi á tímabili opnast sprungur milli hólanna og bjarg eitt 

sem lá á sprungu klofnað eftir endilöngu og annar helmingur þess sigið miðað við hinn. 

Hér gæti hafa verið um urðarjökul að ræða og hafi urðin ekki náð, eða muni ekki ná, 

stöðugleika í bráð þar sem hún sígi undan brekkunni en sjór saxi neðst af henni. 

 

Mynd 5  Hraun, efsti hluti urðarinnar í Svínavík.  
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Ekki má láta ógetið aurkeilunnar í austurhlíð Hvítafjalls, sem er einstaklega skemmtileg 

náttúrusmíð. Aurkeilan er einungis úr súrum bergbrotum og eru þau vísast til, einhverra 

hluta vegna, ástæða þess hve merkilega aurkeilan er löguð. Erfitt er að lýsa henni með 

orðum, en „bústin“ kemur upp í hugann (sjá mynd 6). Efst í henni er pallur þar sem 

lækurinn, sem hefur mynda aurkeiluna, rennur ofan í mölina og hverfur. 

 

Mynd 6  Aurkeila í austurhlíð Hvítafjalls. 

Önnur yfirborðsefni í Breiðuvík virðast að mestu vera skriðuefni eða laust efni af völdum 

frostveðrunar. Miklar skriður hylja hlíðar niður af súrum hraunum. 
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4.2 Berggrunnur - Suðurhluti 
rannsóknarsvæðisins 

 

Mynd 7  Loftmynd af suðurhluta rannsóknarsvæðisins með helstu örnefnum (Loftmyndir 

ehf.). 

Helstu örnefni á suðurhluta rannsóknarsvæðisins koma fram á mynd 7. Yst og syðst í 

Breiðuvík stendur Sólarfjall. Fjallið rís hæst 457 m y.s. og eru hlíðar þess talsvert brattar 

nema til suðvesturs þar sem það tengist Mosfelli (491 m) um Sólarskarð. Skriðuorpin björg 

snúa til hafs og virðist ókunnu auga snarbratt hamrabeltið með öllu ófært en fjárgötur liggja 

þó á a.m.k. tveimur stöðum um Litluvíkurskriður suður fyrir fjallið. Sunnan Sólarfjalls er 

Herjólfsvík. Herjólfsvík er brött og upp af henni, samsíða hlíðum Móhattar (775 m), 

Mosfells og Sólarfjalls, liggur þröng og hrjóstrug dalskora með norðaustlæga stefnu sem 

ber nafn víkurinnar. Efst við Herfjólfsvíkurvarp heitir Herjólfsvíkurstafn. Vestan 

Sólarfjalls gengur Litluvíkurdalur til norðurs niður í Breiðuvík. Litluvíkurdalur er nokkuð 

brattur og laus jarðlög hylja þar víðast berggrunninn nema í farvegi Dalsár neðst og efst í 

dalnum. Mosfell stendur fyrir botni Litluvíkurdals en dalurinn sveigir til vesturs undir 

fellinu og nefnist Eyðidalur þar sem komið er sunnan Hákarlshauss. Hákarlshaus rís hæst 

upp í 557 m y.s. og stendur yfir Brúnum, en svo nefnist stallur sem nær allt frá austurhlíð 

Litluvíkurdals og vestur að Hvítafjalli. Um Hvítafjall sveigir láglendið sem gengur inn af 

Breiðuvík til suðurs, vestur fyrir fjallið, upp í aflíðandi hlíð sem nefnast Fossbrekkur og 

Moldarbotnar. Nær umfjöllun sem heyrir til suðurhluta rannsóknarsvæðisins allt að 

Skinnbrókargili sem liggur í hlíðinni vestanverðri. Moldarbotnar og Fossbrekkur eru 

talsvert sundurskornar af farvegum áa og lækja og víða glittir í klapparkolla en annars 

liggja laus jarðlög þar yfir og þá sérstaklega eftir því sem ofar dregur í Moldarbotna. Þar 

eru engar opnur í berggrunninn fyrr en kemur í hlíðar Leirfjalls og Hvítserks. Fjöllin rísa 
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skarpt upp úr botnunum með hamrabeltum og eru fáar leiðir færar þar upp norðan til. Fært 

er þó upp á Hvítserk um Háukinnar litlu vestan við Moldarbotna og austan botnanna um 

Eyðidal upp hlíðina milli Leirfjalls og Móhattar.  

Þegar litið er yfir fjöllin sem spanna suðurhluta rannsóknarsvæðisins (sjá mynd 8) ber mest 

á dökkleitu bergi neðarlega í staflanum, þ.e. basalti og ísúrum hraunlögum. Um miðbik 

dalshlíðarinnar stendur svo Hvítafjall, formfagurt með eindæmum og ber nafn með rentu. 

Hákarlshaus stendur ofan á stalli austan við Hvítafjall og ber einnig nafn sem hæfir honum 

vel, enda form hans þannig, auk þess sem stuðlar í brattri norðurhlíð hans minna á tennur. Í 

baksýn rísa hæst Móhöttur, Leirfjall og Hvítserkur, björt að lit og krýnd brúnlitum hettum.  

Þrjú snið voru mæld sunnan til í Breiðuvík: upp Sólarfjall, Brúnir/Hákarlshaus og Móhött. 

Fjallað verður um sniðin í textanum samfara öðrum jarðfræðiathugunum á suðurhluta 

rannsóknarsvæðisins. Almennt er farið frá austri til vesturs í lýsingum og upp jarðlaga-

staflann. 

 

Mynd 8  Yfirlitsmynd af suðurhluta rannsóknarsvæðisins. 

4.2.1   Sólarfjall 

 

Mynd 9  Sólarfjall. Litluvíkurdalur gengur inn úr Breiðuvík milli Sólarfjalls og Brúna. Inn 

og upp af Litluvíkurdal stendur Mosfell. 
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Mynd 10  Hlutakort af Sólarfjalli, Litluvíkurdal og Mosfelli. 

Sólarfjall má sjá standa undir nafni á mynd 9, en mynd 10 er hlutakort af berggrunni 

Sólarfjalls, Litluvíkurdals og Mosfells. Sólarfjalli má skipta í tvo hluta sem deila fjallinu 

nærri því jafnt til helminga í u.þ.b. 200 m h.y.s. Snið var tekið í efri hlutann (sjá 

staðsetningu sniðs á mynd 12 og jarðlagasúlu eftir sniðinu á mynd 13), enda margar góðar 

opnur þar í björgin. Neðri hluta fjallsins hylja hins vegar að miklu leyti skriður og opnur 

eru ill aðgengilegar. Þar var notast við þá bása, nes og hamra sem hægt var að komast í til 

að kanna jarðfræðina, en ekkert snið mælt.  

Í neðri hluta Sólarfjalls er jarðlagahalli greinilegur, og nokkuð breytilegur, eins og sjá má á 

mynd 11. Við sjávarmál er hallinn 4° VNV í Króki en 10° VNV við Selaþúfu, með 

strikstefnu N12-15°A. Af sjó og úr lofti sést að lög upp af Gríðarvogi, sem liggur milli 

hinna mælistaðanna, halla í aðra stefnu, en ekki tókst að mæla hallann eða strikið á þeim. 

Nærri sjávarmáli eru í það minnsta fjögur þykk setlög sem eru frá 2 m og upp í 10 m þykk. 

Opnur í þau eru í Króki, í fjörunni undir Urð, í Gusugilsbás og við Selaþúfu sunnan 

Herjólfsvíkur. Setlögin eru lárétt lagskipt og sumstaðar skiptast á ljósari og dekkri lög. Þau 

virðast að mestu úr ummynduðu fínefni, en einnig koma fyrir korn á millimetra og 

sentimetra skala. Setlagið sem liggur yfir Selaþúfu er þykkara en hin setlögin, sem eru um 

2-6 m þykk og ekki merkt inn á berggrunnskortið. Selaþúfusetlagið er þykkast um 10 m og 

þynnst um 6 m. Það er einnig frábrugðið hinum setlögunum að því leyti að í því eru 

kornbornar steinalinsur með smásteinum, um 4 cm stórum að meðaltali, sem og bergbrot 

sem eru allt að 50 cm í þvermál og dreifast um lagið. Ummyndun hefur orðið til þess að 

setið er sumstaðar bleikt eða grænleitt. Einhver þynnri setlög og rauð millilög (<1 m) sjást 

einnig milli hraunlaga þegar gengið er niður í Herjólfsvík.  
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Hvað aðrar berggerðir í neðri hluta Sólarfjalls snertir, þá er þóleiítbasalt sem þar finnst 

grátt í fersku brotsári, dul- eða fínkornótt, 0-5% plagíóklasdílótt og stærð dílanna á 

millimetra skala eða fínlegri. Algengustu holufyllingarnar eru kalsít og bergkristall, en 

örlítið finnst af glerhalli, jaspis, agati og brúnlitu silfurbergi neðst í staflanum. Á einum 

stað fannst levyn. Í um 180-200 m hæð í norður- og norðausturhlíðum fjallsins er súrt lag. 

Lagið er víðast hvar hraunbreksía. Í svipaðri hæð tekur flikruberg við af þessu lagi í 

suðausturhlíð fjallsins. Flikrubergið er ljóslitt og víða hafa flikrurnar veðrast út úr 

öskugrunninum. Efst og austast í laginu er það nokkuð þétt, brotnar síður í flögur og hefur 

talsvert hátt hlutfall smárra framandsteina (almennt <1-20 mm), en neðar og vestar veðrast 

flikrubergið í óreglulegar flögur og stærð framandsteina eykst til muna þannig að finna má 

rúmlega 1 m björg í flikruberginu. Bæði var gerð þunnsneið og efnagreining á handsýni af 

berginu (nr. 211c), sem var þétt í sér og laust við framandsteina. Rétt undir 

flikrubergslaginu er smákornótt og talsvert pýroxenríkt basalt sem gæti verið laggangur. 

Þar fyrir neðan er dílabasalt sem fylgja má í opnum úr suðurhlíðum fjallsins að hlíðinni yfir 

Gríðarnesi. Bergið er myndað úr nokkrum hraunlögum eða flæðieiningum dílabasalts, en 

innan eininganna kemur fyrir mismorkið, -þétt og -dílótt berg. Hvert hraunlag eða 

flæðieining er um 1-3 m að þykk. Magnhlutfall plagíóklasdíla fer mest upp í 40-50%. 

Dílarnir eru staf- eða flögulaga og um 1-5 mm að lengd. Gerð var þunnsneið af berginu (nr. 

191). Á nokkrum stöðum í skriðunni upp af Gríðarnesi sést í brotaberg með allt að 30-40 

cm stórum bergbrotum. Brotabergið sést á mjög litlu svæði og er því ekki merkt inn á 

berggrunnskortið. Þar ægir saman margs kyns bergi þ. á m. dílabasaltbrotum.  

 

Mynd 11  Breytilegur jarðlagahalli í neðri hluta suðausturhlíðar Sólarfjalls. Fremst á 

myndinni er Sólarfjall en þar inn af tekur við Mosfell. Fyrir botni Herjólfsvíkur sjást 

Móhöttur (t.v.) og Leirfjall (t.h.). 

Snið var tekið upp efri hluta Sólarfjalls sem samanstendur af næstum láréttum hraunstafla 

(10°/0-3° V). Sniðið var tekið í þremur hlutum upp af miðju Sólarfjalli (sjá mynd 13); 

tvískipt upp hlíðina sem vísar til suðausturs, en hið þriðja suðvestan til á tindi fjallsins. 

Þessi efri hluti Sólarfjalls er úr þóleiítbasalti og ísúrum hraunum. Ísúru hraunin eru þrjú 

talsins, auk lítilfjörlegra rofleifa þess fjórða efst í fjallinu. Tvö þeirra eru um 40 m þykk en 

hið þykkasta er yfir 100 m og mjög áberandi ofarlega í fjallinu með fagurlega mótaða 
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bogalaga brotfleti. Stuðlar eru stórir, allt að 4-5 m í þvermál og bergið mjög straumflögótt. 

Neðarlega í lögunum, sem og við efra borð þeirra, er stuðlunin óreglulegri og stuðlarnir 

almennt mjórri, straumflögun óveruleg og nokkuð um hraunbreksíu. Bergið er 

feldspatdílótt og er hlutfall díla 1-3%. Dílarnir hafa flestir vel mótað staflaga form og lengd 

þeirra er 1-3 mm en breidd um 0,5 mm. Gerð var þunnsneið af sýni úr þykkasta ísúra laginu 

í Sólarfjalli (nr. 144). Þóleiítbasalt hraun í efri hluta Sólarfjalls eru flest 10-20 m þykk, en 

tvö þau efstu eru 4-10 m þykk. Hraunin eru dul- eða fínkornótt og grá í fersku brotsári en í 

sumum vottar fyrir brúnlitri ummyndun eftir straumrákum í berginu. Plagíóklasdílar eru 

≤1% og 1-2 mm að stærð. Holufyllingar sem finnast í berginu eru kalsít og bergkristall. 

Kargi efstu tveggja hraunlaganna í staflanum er þó ríkari í holufyllingum og má þar finna 

(auk kalsíts og bergkristals) aragónít, plötukalsít, glerhall og agat. 

 

Mynd 12  Staðsetning sniðs í Sólarfjalli. Myndin sýnir norðaustuhlíð Sólarfjalls. 
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Mynd 13  Jarðlagasúla eftir sniði sem tekið var í efri hluta Sólarfjalls. 
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4.2.2   Mosfell 

 

Mynd 14  Suðurhlíð Sólarfjalls og Mosfells. Á milli þeirra er Sólarskarð. 

Þykkasta ísúra laginu, ofarlega í Sólarfjalli, má fylgja hringinn umhverfis Sólarfjall allt að 

Sólarskarði. Undir Sólarskarði og áfram undir Mosfell, suðvestan skarðsins, liggur ísúrt lag 

eða lög (e.t.v. fleiri einingar) í svipaðri hæð og lagið í Sólarfjalli. Þessi ísúru lög koma fram 

beggja vegna Mosfells og halla undir því nokkuð til suðvesturs. Ísúra bergið hefur bæði 

bogalaga brotfleti sem og vel mótaða reglulegu straumflögun. Nokkuð er um ísúra 

hraunbreksíu innan um heillega bergið. Ferskt brotsár var ófáanlegt þar sem bergið er 

talsvert ummyndað, og er það gjarnan fjólublátt að lit, stundum með appelsínugulum 

ummyndunarflötum eftir straumflögun í berginu. Bergið er almennt 1-3% feldspatdílótt en 

hlutfall dílanna getur farið upp í 8%. Dílarnir eru yfirleitt <2 mm að lengd en geta þó verið 

2-4 mm að lengd. Í mörgum tilfellum er aðeins um að ræða appelsínugular 

ummyndunarsteindir í feldspatlaga holrými. Norðan megin Mosfells má fylgja ísúra 

berginu eftir í opnum inn hlíðina, yfir Dalsána efst og innst í Litluvíkurdal, og í Brúnir 

undir Hákarlshaus. Sunnan megin við Mosfell má fylgja því inn Herjólfsvík og langleiðis 

upp farveg árinnar sem fellur niður Mosdal. Efstu þóleiítbasalt hraunin sem liggja undir 

þykka ísúra laginu í Sólarfjalli halda óslitið áfram til suðvesturs sunnan undir Sólarskarði 

(sjá mynd 14). Í Sólarfjalli eru þau lárétt, eða nálægt því, en þegar komið er að Mosfelli 

byrja þau að halla nokkuð í vesturátt líkt og ísúru lögin, sem ofan á þóleiítbasalt 

hraununum liggja. Um miðja vegu niður skriðuna norðan við Sólarskarð er opna með 

dóleríti (smákornóttu basalti). Gerð var þunnsneið úr sýni af því bergi (nr. 187). Yfir ísúra 

berginu vestan við Sólarskarð sést í nokkur þóleiítbasalt lög, en erfitt er að fylgja þeim 

eftir. Bergið er fínkornótt og grátt með 1-3% plagíóklasdílum, <1-3 mm að lengd. Bergið 

brotnar ekki í flögur, en brún ummyndun sýnir straumrákir í berginu. Nokkuð er um kalsít 

og bergkristals holufyllingar. Efsti hluti Mosfells er gerður úr nokkuð smákornóttu basalti. 

Miðað við kornastærðina er sennilegt að um innskot sé að ræða frekar en hraun og er kollur 

Mosfells því merktur inn á kortið sem dólerít.  
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4.2.3   Litluvíkurdalur 

 

Mynd 15  Litluvíkurdalur. Sólarfjall er vinstra megin á myndinni, Mosfell fyrir botni 

dalsins, og Brúnir og Hákarlshaus hægra megin við hann. Móhöttur með snæviþöktum 

tindi sést hægra megin við miðja mynd. 

Neðst og efst í Litluvíkurdal (sjá mynd 15) má komast í fast berg í farvegi Dalsár. Í neðstu 

opnunum skiptast á þóleiítbasalt hraunlög, dílabasalt og súrt berg. Súra bergið finnst 

neðarlega í árfarveginum í tveimur opnum og er mjög sprungið í þeim báðum. Í neðri 

opnunni er bergið nokkuð blöðrótt en í þeirri efri, sem er að stórum hluta hulin súru 

skriðuefni, er það að mestu þétt en nokkuð um súra hraunbreksíu innan um heillegt berg. 

Smávegis er af feldspatdílum í berginu, eða um 2%, og þeir aðeins 0,5 mm langir. 

Dílabasaltið er í nokkrum misdílóttum einingum. Þar sem plagíóklasdílarnir eru hvað 

þéttastir eru þeir um 40-50% bergsins, en almennt 20-25%. Dílarnir eru flögulaga og oftast 

um 1 cm í þvermál og 1 mm að þykkt. Bergið er grátt og fínkornótt. Sumar einingar eða 

hlutar þeirra eru mjög blöðróttir (um 30%) og blöðrurnar um <1-2 mm í þvermál. Bergið er 

að stórum hluta ummyndað og þá brúnt eða ryðrautt að lit og erfitt að ná fersku sýni. Þar 

sem ummyndun og veðrun eru hvað lengst komin hafa dílarnir einnig tekið á sig 

appelsínugulan lit. Veðrunarform eru ávöl. Allt þóleiítbasaltið í Litluvíkurdal er grátt eða 

blágrátt, dul- til fínkornótt og almennt þétt. Magn plagíóklasdíla er breytilegt, en jafnan <1-

2%. Neðsta fasta bergið sem komið er að í farvegi Dalsár er þó hópdílótt, þ.e. plagíóklas- 

og pýroxendílar mynda klasa, um 1 cm að stærð, sem eru um 3% af magnhlutfalli bergsins. 

Kalsít og bergkristall eru áberandi holufyllingar í þóleiítbasaltinu. Verið getur að það efra 

af neðri tveimur ísúru hraunlögunum sem liggja um Sólarfjall nái vel inn í Litluvíkurdal en 

sá hluti dalsins þar sem það kæmi mögulega fram er hulinn lausum jarðlögum. Þar sem 

aftur er komið í fast berg, innst og efst í Litluvíkurdal, er þóleiítbasalt, en þar fyrir ofan og 

allt upp í Eyðidal er ísúrt berg (sjá mynd 16) sem tengist því hraunlagi sem undir Mosfelli 

liggur og áfram yfir í Brúnir eins og áður var greint frá. 
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Mynd 16  Brúnir í vesturhlíð Litluvíkurdals. Mosfell rís yfir dalbotninum til vinstri á 

myndinni, mynni Eyðidals er fyrir miðju, og Brúnir og Hákarlshaus til hægri. Efri stallinn 

(Brúnir) myndar ísúrt hraunlag en þann neðri (Efri Streitishjalla) mynda þóleiítbasalt lög. 

4.2.4   Brúnir og Hákarlshaus  

 

Mynd 17  Hlutakort af Brúnum og Hákarlshaus, sem og Hvítafjalli. 

Eins og áður kom fram má fylgja ísúru bergi allt úr Sólarfjalli og Mosfelli yfir Dalsá og í 

Brúnir. Ísúra hraunið myndar þar pall sem er talsvert áberandi, og nefnist hann Brúnir (sjá 

myndir 16 og 18). Um Brúnir liggur lagið allt að Hvítafjalli. Gerð var þunnsneið af berginu 

(nr. 138). Snið var tekið upp hamrana ofan við Skriður og má sjá staðsetningu þess á mynd 
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18, og jarðlagasúlu gerða eftir sniðinu á mynd 19. Um er að ræða láréttan jarðlagastafla. 

Undir ísúra laginu sér í fjögur þóleiítbasalt hraunlög sem eru frá því að vera 10 til tæplega 

40 m þykk. Þóleiítbasaltið er grátt, fín- til dulkornótt og rákir í berginu vitna til um 

straumflögun. Þar sem plagíóklasdílar koma fyrir eru þeir <1% og um 1 mm að stærð. 

Veðrunarkápa er brún eða brúngrá, og kalsít, bergkristall og agat finnast sem holufyllingar í 

berginu. Ísúra bergið er straumflögótt, ummyndað í rauða, fjólubláa og bjarta liti og 

lítillega feldspatdílótt, en dílarnir eru gjarnan ummyndaðir í appelsínugular síðsteindir. 

Neðra borð lagsins sést í hömrunum upp af Skriðum. Þar eru neðst kurluð ísúr brot og 

kargi en við af því tekur hraunbreksía og óreglulega stuðlað berg. Ofar, innan lagsins, er 

bergið straumflögótt og reglulega stuðlað. Þar sem lagið liggur í vesturhlíð Litluvíkurdals 

koma fram bogalaga brotfletir sem lýsa sér sem sveigjur í stuðluninni, þannig að 

straumflögunin verður nánast lóðrétt. Þar sem ísúra hraunlagið liggur að Hvítafjalli virðist 

það sveigja nokkuð upp þar sem það mætir fjallinu (sjá mynd 18). Ekki ber á þessu svo 

neinu nemi hjá þóleiítbasalt lögunum sem ofan á því liggja. Þóleiítbasalt hraunlögin eru 

a.m.k. fjögur eða fimm, en mörk milli sumra laganna eru óljós og gæti verið um nokkrar 

flæðieiningar að ræða í stað ólíkra hrauna, enda eru þau öll mjög svipuð. Vestast og næst 

Hvítafjalli sjást aðeins þrjú hraunlög. Þessi þóleiítbasalt hraun mynda annan pall, sem 

mótar fyrir á mynd 18, yfir Brúnum. Hraunin eru frá því að vera 4 m til rúmlega 10 m að 

þykkt. Bergið er fínkornótt og jafnan ljósgrátt, en yfir í brúngrátt og gráblátt að lit. 

Plagíóklasdílar mynda um 1-3% magnhlutfalls í berginu og eru <1-2 mm að stærð. Í 

sumum hraununum vottar fyrir straumflögun en bergið brotnar ekki um fletina. 

Veðrunarkápa er ljósbrúngrá. Agat, glerhallur, bergkristall og kalsít fylla upp í holrými í 

berginu. Ofan á þessum stafla af þóleiítbasalt hraunlögum hvílir flikruberg. Hákarlshaus 

samanstendur að öllu leyti af flikrubergi og er það sama flikrubergslagið og myndar 

meginuppistöðu Móhattar, Leirfjalls og Hvítserks, en flikrubergið í Hákarlshausi tengist 

Leirfjalli um Eyðidalsvarp. Lýsing á flikruberginu fylgir lýsingum þessara fjalla. Stærstur 

hluti þess flikrubergs sem myndar Hákarlshaus er stuðlaður.  

 

Mynd 18  Staðsetning sniðs í Brúnir og Hákarlshaus. Hægra megin á myndinni er 

Hvítafjall. 
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Mynd 19  Jarðlagasúla eftir sniði í Brúnir og Hákarlshaus. 

Í hlíðinni undir Brúnum, nær Hvítafjalli, er tiltölulega stór opna með brotabergi (sjá mynd 

20). Brotabergið sést einungis á þessum stað í hlíðinni, og aðeins austan hennar, en um er 

að ræða góða opnu sem auðvelt er að komast í. Brotin eru allt frá því að vera örfáir 

millimetrar og upp í 70 cm í þvermál og köntuð. Þau eru úr ólíkum bergtegundum, en brot 

af sömu bergtegundum koma frekar fyrir á svipuðum stöðum í mynduninni. Langstærstur 

hluti er ýmis konar basaltbrot, en ofar koma fyrir súr bergbrot. Í berginu sjást sumstaðar 

einskonar fletir, líkt og skerfletir, sem bergið veðrast frekar um. Engin breyting er á berginu 

ofan og neðan þessara flata. Bergið er ýmist lokað og þétt eða holrými milli brotanna. 

Kalsít finnst sem holufylling. Ofan við brotabergið og, að því er virðist, skáhallt niður 

undir þóleiítbasalt hraunlögin (undir ísúra laginu), tekur við súr hraunbreksía og heillegt 

súrt berg sem tengist til vesturs súru mynduninni sem er Hvítafjall (sjá mynd 20). Næst 

Hvítafjalli, í Gildrubotnum, finnast ekki lengur þóleiítbasalt lög undir ísúra hrauninu heldur 

liggur súrt berg undir því ísúra.  
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Mynd 20  Brotaberg í hlíðinni undir Brúnum og Gildrubotnum. Brúnir eru vinstra megin á 

myndinni og Hvítafjall hægra megin. Milli þeirra liggja Gildrubotnar, en í hlíðinni þar 

undir kemur fyrir brotaberg (fyrir miðri mynd). Þóleiítbasalt hraunlögin og ísúra lagið í 

Brúnum liggja að súru bergi sem kemur fyrir í opnum skáhallt upp hlíðina, yfir 

brotabergið (bleikari litur í hlíðinni), og myndar Hvítafjall litlu vestar. 

4.2.5   Hvítafjall 

Hvítafjall hefur mjög áberandi hvelft form með hallandi fleti ofanvert (sjá myndir 21 og 

22). Það er myndað úr súru bergi og myndunin hefur mjög afmarkaða útbreiðslu. Hlíðar 

þess eru skriðuorpnar en í norðurhlíðinni er opna í hamra með bogalaga brotflötum. Aðrar 

opnur eru vestarlega í norðurhlíð fjallsins. Austan við fjallið má fylgja opnum með súru 

bergi sem gengur skáhalt upp undir Brúnum, til austurs yfir brotabergið þar í hlíðinni, upp í 

Gildrubotna og þaðan í fjallið sjálft. Súrt berg virðist vera í farvegi Stóruár austan fjallsins, 

en ekki er víst hvort það sé hluti af mynduninni. Hraunlögin undir Hákarlshaus liggja 

tiltölulega lárétt upp að mynduninni þó ísúra hraunið í Brúnum virðist sveigja aðeins upp 

næst fjallinu. Líklegast er að hér sé um hraungúl að ræða.  

 

Mynd 21  Norðurhlíð Hvítafjalls. Brúnir eru vinstra megin við fjallið en Moldarbotnar 

hægra megin. Stóraá rennur neðan við Hvítafjall. 
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Mynd 22  Vesturhlíð Hvítafjalls. Moldarbotnar liggja til hægri á myndinni undir Leirfjalli. 

Rétt glittir í Hákarlshaus í bakgrunni. 

4.2.6   Moldarbotnar 

 

Mynd 23  Hlutakort af Moldarbotnum og Hvítafjalli. 

Svæðið sem Moldarbotnar ná yfir, og sýnt er á hlutakorti á mynd 23 og yfirlitsmynd á 

mynd 24, er að stórum hluta þakið lausum jarðlögum. Neðst í botnunum og Fossbrekkum 

er svæðið þó sundurgrafið af lækjum og ám, auk þess sem klapparkollar standa nokkuð 

víða upp úr yfirborðsefninu. Í mörgum tilfellum er því það stutt milli opna að óhætt er að 
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tengja jarðlög í þeim. Nokkrum hraunlögum má einnig fylgja eftir í landslaginu með 

auganu, en þau eru ekki mörg og svæðið að mestu í mjúkum óreglulegum formum. Ofar í 

Moldarbotnum hylja laus jarðlög alveg berggrunninn og er framsetning berggerða á þeim 

hluta berggrunnskortsins og hlutakortsins á mynd 23 því töluverðri óvissu háð.  

 

Mynd 24  Yfirlitsmynd af Moldarbotnum. Rétt vinstra megin við Hvítafjall á myndinni má 

sjá glitta í Sólarfjall og Brúnir, og bak við Hvítafjall sést í Hákarlshaus. Efst yfir 

Moldarbotnum, fyrir miðri mynd, rísa Leirfjall og Hvítserkur, en lengst til hægri sést í 

Miðaftanshnjúk. 

Efstu þóleiítlögin sem liggja ofan við ísúra hraunlagið í Brúnum tengjast yfir í opnur hinu 

megin við Hvítafjallsvarp, en þar má aðeins greina líklega tvö þeirra. Undir þeim, í 

austurhlíð Moldarbotna, tekur við ísúrt lag sem sennilega er áframhald af laginu í Brúnum. 

Greinanleg eru svo eitt til tvö þóleiítbasalt lög neðan ísúra lagsins, og hallar þeim niður í átt 

til suðsuðvesturs (sjá mynd 25). Þar sem þau eru aðeins skorin í eina stefnu var reynt að 

mæla halla þeirra og stefnu út frá efra borði, sem myndar pall í hlíðinni. Ónákvæmni þeirra 

mælinga er það mikil að ekki þótti rétt að setja þær fram á berggrunnskortinu. Útreikningar 

gáfu 5° suðsuðvestlægan halla með strikstefnu N100°A. Neðan við þessi lög er erfiðara að 

fylgja hraunlögum eftir þar til komið er í súra bergið sem myndar undirlag fossanna í 

Fossbrekkum. Vestan megin við Moldarbotna, í Vatnshnjúki, liggja a.m.k. þrjú 

þóleiítbasalt lög ofan á súra berginu. Þeim lögum hallar til suðvesturs um einhverjar gráður 

(sjá mynd 26). 

 

Mynd 25  Moldarbotnar og Fossbrekkur. Ofarlega við Hvítafjall halla þóleiítbasalt 

hraunlög um nokkrar gráður til suðvesturs. Nokkuð greinilegt er á myndinni hvar súrt berg 

tekur við neðarlega í hlíðinni þar sem ljósi liturinn í skorningunum kemur fram. 
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Mynd 26  Hallandi þóleiítbasalt hraunlög í Vatnshnjúki. Vinstra megin á myndinni eru 

Vatnstungur en hægra megin Skinnbrókargil. Ofan við Vatnshnjúk sjást Gæsavötn. 

Súra bergið í Fossbrekkum er bæði heillegt berg, þá oft með mjög vel mótaða 

straumflögun, og hraunbreksía sem sumstaðar er óþétt (þ.e. opin holrými milli 

bergbrotanna). Hvort tveggja er að stærstum hluta mjög ummyndað og kísilrunnið og 

jafnvel það mikið að má heita að um jaspis sé að ræða. Stórar holu- og sprungufyllingar af 

kalsíti finnast í berginu, sem í sumum tilfellum er ljósbrúnt eða bleikt að lit. Í súra berginu 

vestan í Hvítafjalli finnast örfínir pýrít kristallar, jafnan minni en 1 mm í þvermál. Ekki er 

talið að súra bergið í Fossbrekkum og neðarlega í vesturhlíð Hvítafjalls sé hluti af sömu 

myndun og Hvítafjall, þar sem hægt er að fylgja því samfleytt allt frá mynduninni í 

Miðaftanshnjúki.  

Þóleiítbasaltið í Moldarbotnum er jafnan þétt, fínkristallað og ljósgrátt eða grátt, með <1-

2% plagíóklasdíla, sem eru frá 1-7 mm að lengd. Í einni opnu var þó um 5-8% 

plagíóklasdíla að ræða. Sumstaðar eru straumrákir í berginu og veðrunarkápa er oftast 

ljósbrún. Holufyllingar eru bergkristall og kalsít. Vestan við Hvítafjall er þó nokkur hluti 

basaltsins eins og hraunbreksía. Sumstaðar eru opin holrými milli brotanna, en annarsstaðar 

mótar einungis fyrir útlínum brotanna í fullkomlega heillegu bergi. Þetta berg er gjarnan 

talsvert ummyndað og veðrunarkápa mórauð eða brúnfjólublá að lit. Kalsít hefur eitthvað 

komið sér fyrir í holrýmunum milli brotanna. Þar sem hægt er að ná fersku sýni af berginu 

er það grátt, þétt og fínkornótt. Vestan Hvítafjalls er þóleiítbasaltið, líkt og í súra berginu, á 

stöku stað með gríðarlega mikið af kalsíti í sprungum, hvítu en einnig bleikbrúnu að lit. 

Ísúra bergið í Moldarbotnum er fjólublátt í brotsári, dulkornótt eða ummyndað í grunninn 

með smáa feldspat stafi (um 1 mm) í mismiklu magni, en <5%. Vefta dílanna virðist vera 

nokkurn vegin lárétt og bergið er mjög straumflögótt. Einnig er nokkuð um ísúra 

hraunbreksíu. Kalsít fyllir sumstaðar upp í holrými í berginu. 
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4.2.7   Hvítserkur, Leirfjall og Móhöttur 

 

Mynd 27  Hlutakort af Hvítserki, Leirfjalli og Móhetti. 

Sú ljóslita fjallakeðja sem Hvítserkur, Leirfjall og Móhöttur mynda er að stærstum hluta 

gerð úr einu flikrubergslagi (sjá hlutakort á mynd 27). Lagskipting í flikruberginu virðist 

því sem næst lárétt, og hvílir það mislægt ofan á ólíkum hraunlögum með ólíkan halla. Í 

Herjólfsvíkurvarpi liggur flikrubergið á ólivínbasalt hraunlögum sem halla skarpt niður 

undir það, um 32° NNV með strikstefnu N76°A (sjá mynd 28). Í Hvítserki hvílir 

flikrubergslagið á óreglulegum ólivínbasalt hraunum sem halla í allt aðra stefnu, eða um 

14-15° NNA með strikstefnu N119°A. Norðan við Hvítserk og Leirfjall er engin opna sem 

sýnir lagmót við flikrubergið eða berg mjög nærri neðri mörkum flikrubergsins. Vestan við 

Eyðidalsvarp liggur þóleiítbasalt aðeins örfáum hæðarmetrum undir flikruberginu í varpinu 

og er líklegt að það sé sama þóleiítbasaltið og liggur lárétt næst undir flikruberginu í 

Hákarlshaus þó að lagmótin sjálf sjáist á hvorugum staðnum. Suður af Hvítafjalli gætir 

suðsuðvestlægs halla á þóleiítbasalt lögunum sem ganga undir Leirfjall. Suðvestan til í 

Eyðidal og í Dalsvarpi efst í Mosdal hvílir flikrubergið ofan á ísúru bergi, en líkt og nærri 

Hákarlshaus sjást lagmótin ekki. Halli jarðlaga undir Mosfelli er suðvestlægur um nokkrar 

gráður, en ekki er gott að sjá hvort sá hallinn dvíni upp á við. Stutt er milli opna á 

framangreindum svæðum, og ekki annað berg sjáanlegt en það sem hér er talið, þannig að 

nokkuð víst má telja að flikrubergið hvíli á þeim bergtegundum.  



34 

 

Mynd 28  Halli jarðlaga undir flikruberginu í Hvítserki og Móhetti.  

Fjallað hefur verið um undirlag flikrubergsins norðaustan til í köflunum hér að framan, en 

ekki um ólivínbasalt lögin undir Hvítserki og Móhetti sem flikrubergmyndunin hvílir 

mislægt á, og verður það því gert hér. Hraunlögin undir Hvítserki eru óregluleg að því leyti 

að ekki er hægt að fylgja einu ákveðnu lagi neinar vegalengdir heldur virðist flæðieiningum 

eða hraunum ægja saman (sjá mynd 29). Hver eining er almennt með þykkt kargakennt lag 

á efra og neðra borði, en þéttari og heillegri miðju. Þetta er þó síður en svo algilt fyrir 

einingarnar, sem í sumum tilfellum samanstanda að stærstum hluta ýmist úr karga eða 

heillegu bergi. Einnig koma fyrir, samsíða halla laganna, fínlegar linsur af heillegu bergi 

innan kargans. Í heillega berginu eru pýroxendílar um 2%, stærstir um 1 mm í þvermál. 

Hvert lag eða eining er aðeins einn eða nokkrir metrar að þykkt. Veðrunarlitur bergsins er 

almennt dökkur, ljósfjólublár eða grábrúnn og veðrunarform óþéttari eininganna eru ávöl 

og grotin. Mikið er um holufyllingar í berginu, en þær eru jafnan smáar og koma aðallega 

fyrir þar sem bergið er mjög blöðrótt. Kalsít kemur fyrir í berginu og af seólítum finnast þar 

mesólít og analsím. Ólivínbasalt hraunin sem flikrubergið hvílir á í Herjólfsvíkurvarpi eru 

sorfin í frammjóa hyrnu sem gengur upp úr varpinu að Efrisléttum (sjá mynd 30). Bergið er 

fínkornótt og grátt með um 0-3% plagíóklasdíla og 0-1% pýroxendíla. Hraunin eru 1,5-5 m 

þykk og hægt fylgja flestum þeirra eftir í staflanum. Bergið er talsvert blöðrótt og við 

lagmót hraunanna eru sumstaðar þunn rauðalög. Hraunin eru kargakennd og lítið vottar 

fyrir stuðlun. Veðrunarform eru ávöl og grotin og veðrunarfletir talsvert ljósgráir eða 

brúnir. Mikið er af holufyllingum í blöðrum hraunanna og kemur þar fyrir kalsít, mesólít, 

analsím og thomsonít. Í skorningum þeim sem ganga upp úr Gunnhildardal austanverðum í 

átt að Herjólfsvíkurvarpi, sést á einum stað í setlag milli ólivínbasalt hraunlaganna og 

flikrubergsins. Setið er lárétt lagskipt og ýmist fínkornótt eða kornborið með nokkuð 

ávölum nokkurra sentimetra stórum steinum. Ekki er gott að segja til um þykkt lagsins þar 

sem skriða af flikrubergi hylur að mestu hlíðina, en líklegt er að það sé einungis um 1-2 m 

að þykkt.  
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Mynd 29  Ólivínbasalt hraunlögin undir flikruberginu í Hvítserki. 

 

Mynd 30  Ólivínbasalt hraunlögin sem halla undir flikrubergið í Móhetti. Hraunlögin 

mynda hyrnu sem mjókkar upp í Efrisléttur. 

Suðurhlíð Herjólfsvíkur er ekki innan rannsóknarsvæðisins, en þó var gengið þar um bæði í 

þeim tilgangi að mynda suðurhluta rannsóknarsvæðisins sunnan megin frá sem og að mæla 

jarðlagahalla. Jarðlagahallinn sem er svo áberandi í basaltlögunum í Herjólfsvíkurvarpi 

(76°/32°V) eykst til norðausturs þar til hraunlögin standa nánast upp á kant í Manni 

(67°/41°V), um miðja víkina (sjá mynd 31). Rétt sunnar og ofar í hlíðinni, í Efrisléttum og 

Eggjum, er jarðlagahallinn mun minni. Jarðlögin virðast bogna snarlega í hlíðinni þarna á 

milli, líkt og um hjarir, niður til norðvesturs þar til ofangreindum halla er náð (sjá mynd 

32). Lögin stingast þar með undir jarðlagastaflann í sunnanverðri Breiðuvík, þó hugsanlegt 

sé einnig að í dalbotni Herjólfsvíkur sé brot. 
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Mynd 31  Jarðlagahalli í Manni í suðurhlíð Herjólfsvíkur. 

 

Mynd 32  Breyting jarðlagahalla í suðurhlíð Herjólfsvíkur. Rétt neðan og vinstra megin 

við miðja mynd eru hallandi lögin rofin í hyrnu sem nefnist Maður og sjá má einnig á 

mynd 31. 

Flikrubergsmyndunin er geysimikil jafnvel eftir rof og mælist þykkust um 300 m, en þykkt 

hennar er mjög breytileg vegna jarðlagahalla undirlagsins. Myndunin er ekki einsleit upp á 

við heldur kemur fram nálægt því lárétt lagskipting í henni og má því skipta henni í 

nokkrar einingar eftir hæð. Mörkin milli eininga eru sjaldnast skörp heldur breytist ásýnd 

smám saman úr einni í aðra. Framandsteinar í berginu virðast einungis vera brot af basísku 

bergi, en þau eru ólík að tegund og stærð. Sumstaðar koma fyrir fagurlega bleikir, gulir eða 

blágrænir litir á berginu og er það verk ummyndunar. Nokkur munur er á mynduninni eftir 

því hvar hún er skoðuð, en þó ber athugunum á einingum í mynduninni almennt vel saman. 

Eins og kom fram hér að ofan sjást lagmót flikrubergsins og undirlags þess aðeins í 

Herjólfsvíkurvarpi og suður- og vesturhlíðum Hvítserks. Í Herjólfsvíkurvarpi er neðsti hluti 

þess sundurskorinn af laggangi og verður því fjallað um neðsta hluta flikrubergs-

myndunarinnar eins og hún kemur fyrir í Hvítserkshlíðum, en því næst fjallað um 

meginhluta hennar út frá sniði sem tekið var upp öxlina sem gengur suður úr Móhetti niður 

í Herjólfsvíkurvarp (sjá staðsetningu sniðs á mynd 33 og jarðlagasúlu gerða eftir sniðinu á 

mynd 34 t.v.). Gerð verður þó grein fyrir athugunum annarsstaðar í mynduninni þar sem 

tilefni þykir til. Þunnsneiðar voru gerðar úr fjórum sýnum úr ólíkum einingum 

flikrubergsmyndunarinnar (sýni nr. I-14: eining A, nr. I-34: eining B, nr. I-30: eining C og 

nr. I-31: eining D) og má sjá smásjármyndir af berginu á mynd 34 (t.h.).   
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Mynd 33  Staðsetning sniðs í Móhetti. Myndin er af suðurhlíð fjallsins 

  

Mynd 34  T.v. jarðlagasúla eftir sniði sem tekið var upp hlíð Móhattar úr 

Herjólfsvíkurvarpi. Myndræn framsetning bergsins endurspeglar einkenni í handsýni. T.h. 

smásjármyndir af sýnum úr flikrubergseiningunum fjórum sem settar eru fram í 

jarðlagasúlunni. Mælikvarðinn í hægra horni myndanna er 500 μm að lengd. 
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Lagmót ólivínbasalt hraunlaganna og flikrubergsins í Hvítserki eru mjög skörp og virðist 

flikrubergið leggjast beint ofan á hraunin. Næst hraunstaflanum er það á formi lagskipts 

gjóskulags sem brotnar upp í flögur. Þar skiptast annars vegar á linsur úr fínefni með um 

3% framandsteinum, sem eru almennt <1 mm að stærð, og hins vegar þéttari heilsteyptar 

linsur með um 25% framandsteinum frá <1 mm til 4 cm að stærð. 

Neðsta einingin í sniðinu sem tekið var upp frá Herjólfsvíkurvarpi (og þar með 2. eining í 

flikrubergslaginu að neðan) er eining A á mynd 34. Flikrubergið veðrast hér í óreglulegar 

flögur eftir tiltölulega láréttum kleyfniflötum í berginu. Magnhlutfall vikurs er u.þ.b. 15% 

og eru molarnir frá því að vera örfáir millimetra til nokkrir sentimetrar að stærð, fæstir eru 

þó yfir 1 cm. Vikurinn er að einhverju leyti útflattur í flikrur. Framandsteinar eru um 20% 

magnhlutfalls, en hlutfallið er talsvert breytilegt og stærð þeirra er svipuð og vikurmolanna. 

Einhver vefta er greinanleg út frá langás framandsteinanna sem liggja nokkurn vegin 

samsíða kleyfniflötunum í berginu.  

Um miðja flikrubergsmyndunina í öxl Leirfjalls, eða í um 595 m h.y.s., verður flikrubergið 

stuðlað og gráleitara (eining B í sniðinu). Þessi stuðlaða eining myndar dökkleitara 

hamrabelti í ljóslitri norðurhlíð Leirfjalls (sjá mynd 35) og Hvítserks sem og í suður- og 

austurhlíð Móhattar. Þar sem auðvelt er að komast að stuðlunum í Leirfjalli voru þeir 

skoðaðir nánar þar. Stuðlarnir hafa óvenju fáar hliðar, eða þrjár til fimm að jafnaði, en 

hliðar stuðla almennt eru þrjár til átta og algengast er að stuðlar hafi sex hliðar. Í hliðum 

stuðlanna má finna lóðréttar gaspípur. Í ytra byrði gaspípanna er víðast mun meira af 

framandsteinum en í grunni bergsins. Gaspípurnar eru um 8-16 cm á breidd og geta verið 

nokkrir metrar að lengd (sjá mynd 36). Ásýnd bergsins lýsir sér þannig að vikur er um 15% 

magnhlutfalls bergsins, en framandsteinar um 10-15%. Vikurinn er útflattur í flikrur sem 

eru ýmist nokkrir millimetrar eða nokkrir sentimetrar að lengd. Framandsteinar ná um 2 cm 

stærð, en þó eru flest bergbrotin á millimetra kvarða. Bergið er gulbrúnt, fjólublágráleitt 

eða grátt. Ílöng op eru í berginu sem liggja víðast hvar lárétt í berginu og virðast að mestu 

vera eftir burtveðraðar flikrur. Sýni (nr. I-34b) var tekið til þunnsneiðagerðar úr austurhlíð 

Leirfjalls. Undir smásjá sést að grunnurinn er myndaður úr sambræddum glertæjum. Vefta í 

grunninum er mjög áberandi og miklar sveigjur eru í henni. Þar sem sýnið var tekið var 

ekkert um smágerar ílangar biksteinslinsur, en sumstaðar koma þær fyrir í talsverðu magni 

í þessari einingu, m.a. í Hákarlshaus (sjá mynd 37) og norðurhlíð Leirfjalls. Biksteinslinsur 

sem þessar koma ekki fyrir í öðrum einingum flikrubergsins. Bæði flikrur, biksteinn og 

framandsteinar í stuðluðu einingunni hafa nokkuð sterka veftu, líkt og sést á glerbrotunum í 

þunnsneiðinni, og brotnar bergið í óreglulegar flögur samsíða henni.  
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Mynd 35  Stuðlaða flikrubergseiningin í norðurhlíð Leirfjalls. 

  

Mynd 36  Gaspípur í stuðluðu einingu flikrubergsins í norðurhlíð Leirfjalls. 

 

Mynd 37  Ílangar smágerar biksteinslinsur í stuðluðu einingu flikrubergsins í 

Hákarlshaus. 
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Yfir þessari stuðluðu einingu er þétt lag, í um 638 m h.y.s. í suðurhlíð Móhattar, sem 

myndar flöt í laginu (eining C). Einingin veðrast ekki í flögur og hefur enga lárétta 

kleyfnifleti. Þykkt hennar er aðeins um 0,5-1 m í öxlinni, en hún virðist þykkna lítillega til 

austurs. Framandsteinar sem og vikurmolar eru fæstir stærri en 1 cm og flestir aðeins 

einhverjir millimetrar. Hlutfall framandsteina er 10-15% og vikurs 10%. Flikrubergið er 

ljósgrábleikt í fersku brotsári, en eilítið brúnleitara á veðruðum flötum. Nokkuð er um 

holrými og virðast þau til komin vegna þess að vikurmolar hafi veðrast út úr berginu. Sýni 

(nr. I-30) var tekið til þunnsneiðagerðar. Undir smásjá sést að grunnurinn er byggður upp úr 

brotum af öskugleri og má vel greina hluta af blöðruveggjum meðal þeirra. Engin vefta er 

greinanleg, hvorki í grunni né út frá langás framandsteina.  

Ofan við þennan flöt tekur við flikruberg með ásýnd sem líkist neðstu einingunni í sniðinu 

(einingu A). Bergið veðrast í óreglulegar flögur eftir kleyfniflötum í berginu, hlutfall vikurs 

og framandsteina er mjög breytilegt, en almennt um 15-20% og stærð beggja frá því að 

vera nokkrir millimetrar til nokkrir sentimetrar. Vikurinn er nokkuð útflattur og myndar 

ásamt langás framandsteina nokkra veftu í berginu. Sýni (nr. I-14) var tekið af berginu í um 

640 m h.y.s. Í þunnsneiðinni má sjá að grunnurinn virðist mestmegnis sambrædd heild af 

blöðróttum glerbrotum. Vefta er ógreinileg, en þó vottar fyrir henni og þá helst þar sem 

sveigir koma fram í glerbrotunum í kringum framandsteina.  

Efsta einingin í flikruberginu í suðuröxl Móhattar (eining D í sniðinu) er þétt, þ.e. engir 

kleyfnifletir eru til staðar, og hún veðrast ekki í óreglulegar flögur. Hlutfall framandsteina 

snarminnkar í þessari einingu og er nú aðeins um 2-3% og stærð þeirra almennt <1 cm. Þó 

nokkuð er hins vegar um litla (<1 mm – 3 cm) vikurmola og eru þeir ekki útflattir. Talsvert 

er um að vikurinn hafi eyðst og skilið eftir holrými. Veðrunarkápa er ljósgulleit og yfir í 

appelsínugul og grá, en í fersku brotsári er bergið ljósbleikt. Sýni var tekið úr einingunni í 

um 673 m hæð (sýni nr. I-31). Í þunnsneiðinni líkist bergið sýni nr. I-30 sem tekið var úr 

þétta laginu neðar í hlíðinni nema að glerbrotin sem mynda grunninn í þessari einingu eru 

mun fínni. Ekkert stefnubundið mynstur sést í þunnsneiðinni. Efst í þessari einingu er 

brúngulleitt hert gjóskulag sem brotnar í skífur eftir gáróttum flötum, og eru gárurnar nærri 

samhverfar (sjá mynd 38). Askan sem myndar grunninn í lögunum er mis fínkornótt og 

sum lögin eru kornborin. Dreif af vikurmolum er í öskunni og sumsstaðar vikurlinsur. Í 

Leirfjalli ber einnig talsvert á þessum gáróttu skífum efst í flikrubergsmynduninni, en þar 

koma auk þess fyrir grænleitar skífur þar sem fínkornóttustu lögin í öskunni eru það þétt að 

það er líkt og þau samanstandi af leir. Óhert gjóskulög koma einnig fyrir í svipaðri hæð og 

þessi brot finnast. Þau eru sýnileg bæði efst í flikrubergsmynduninni í Leirfjalli sem og 

nyrst í vesturhlíð Hvítserks. Í Hvítserki er gjóskulagið lárétt lagskipt og skiptast þar á 

grófari og fínni öskulög. Kornin í þeim grófustu eru um og rétt yfir 1 mm að stærð. Þykkt 

gjóskulagsins er ógreinileg, en í það minnsta 1,5-2 m. Framandsteinar eru í hverfandi litlu 

magni og þá innan við 1 mm, en linsur með vikri koma fyrir í öskunni og virðist vikurinn 

ekkert útflattur. Þar sem gjóskulagið kemur fyrir í Leirfjalli er það bæði lárétt lagskipt og 

með skálögun, og askan misgróf í lögunum. Áberandi vikurlinsur sem og dreifar af 

vikurmolum eru í öskunni, en hún er laus við framandsteina. Víða í Leirfjalli og Hvítserki 

er askan áberandi bleik og vikurmolarnir hvítir. Er þetta gjóskulag túlkað sem efsti hluti 

flikrubergsmyndunarinnar, enda engin skýr mörk milli þess og flikrubergsins, og gjóskufall 

eðlilegur fylgifiskur gjóskuflóðs. 
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Á gröfunum á mynd 39 er myndræn framsetning á þeim breytingum, sem verða með hæð í 

flikrubergsmynduninni, á stærð stærstu vikurmola og framandsteina annars vegar, og á 

magnhlutfall vikurs og framandsteina hins vegar. Gröfin eru samsett úr gögnum sem aflað 

var í Móhetti, Hvítserki og Leirfjalli, en þau eru felld að hæðum í sniðinu sem tekið var 

upp suðuröxl Móhattar. 

 

Mynd 38  Skífa af gáróttu gjóskulagi. Myndin er tekin í suðurhlíð Móhattar. 

 

Mynd 39  Breytingar á magnhlutfall vikurs og framandsteina (t.v.), og stærð stærstu 

vikurmola og framandsteina (t.h.) í flikrubergsmynduninni í Hvítserki, Leirfjalli og 

Móhetti. 
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Ofan á flikruberginu liggur móberg. Móbergið er að stærstum hluta ummynduð lagskipt 

basísk gosaska (móbergstúff), en einnig bólstrar og ummynduð bólstrabreksía 

(móbergsbreksía). Lagmótin sjást vel í snarbrattri suðurhlíð Móhattar, en þar sem sniðið 

var tekið, upp öxlina sem gengur niður í Herjólfsvíkurvarp, hylur laust efni lagmótin. Innan 

um lausa efnið sem liggur þar á yfirborði eru mjög þétt og glerkennd bergbrot af súru bergi. 

Það er matt og svart eða dökkgrátt í fersku brotsári, en veðrunarkápa er ljósbrún eða bláleit 

og aðeins brot úr millimetra. Sýni (nr. 163) var tekið til þunnsneiðagerðar og er bergið á 

mörkum þess að vera gler og kristallar (örkristallað). Flæðimynstur sést vel í þunnsneiðinni 

sem ílangar mislitar linsur. 

Móbergið sem liggur ofan við flikrubergið í Móhetti, og myndar efsta hluta fjallsins, er að 

stærstum hluta lárétt lagskiptur stafli af ummyndaðri basaltösku (sjá mynd 40). Frá 

lagmótunum eru um 90 m upp í fjallstindinn, en margir laggangar skera móbergið og efra 

borð móbergsins sést ekki þar sem laggangur krýnir fjallið. Basaltaskan hefur herst og/eða 

ummyndast þannig að hún kurlast við minnstu snertingu, en sumstaðar brotnar hún upp í 

fíngerða stuðla í millimetrastærð (sjá mynd 41). Ekki er sjáanlegur mikill 

kornastærðarmunur á lögunum sem mynda staflann heldur eru þau almennt fínkornótt, en 

brúnleitur litur þeirra er eilítið breytilegur sem og þéttleiki. Móbergstúffið skera 

basaltgangar sem sumir enda í bólstrabergsdrjólum. Túffið er þá gjarnan snarað nálægt 

þeim eða brot af túffinu innvöðluð í bólstra og heillegra berg.  

 

Mynd 40  Móbergstúff efst í Móhetti. 

 

Mynd 41  Smágerð stuðlamyndun í móbergstúffinu. 
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Í tindi Leirfjalls kemur fyrir móberg innan súra gjóskulagsins efst í flikrubergsmynduninni 

sem lýst var hér að framan (sjá mynd 42). Rétt við neðri lagmót flikrubergs og móbergs er 

sumstaðar mikið af framandsteinum, m.a. basalt- og biksteinsbrot (flest undir 1 cm að 

stærð), en ofan við lagmótin tekur við fínkornótt lagskipt móbergstúff. Súrt gjóskulag 

kemur svo aftur fyrir, en ofan þess liggur einungis móberg. Þessi skörun móbergs og súrrar 

gjósku, þ.e. að móberg komi fyrir neðan við efsta hluta flikrubergsmyndunarinnar, eða súrt 

gjóskulag komi fyrir innan móbergsmyndunarinnar, sést ekki í Hvítserki eða Móhetti.  

 

Mynd 42  Skörun flikrubergs og móbergs í tindi Leirfjalls. 

Í Hvítserki kemur ekki fram lagskipt móbergstúff, líkt og efst í Leirfjalli og Móhetti, heldur 

móbergsbreksía með bólstrum. Að hluta mynda bólstrarnir linsur og liggja þær þannig að 

þeim snarhallar niður til norðurs (sjá mynd 43). Bergið í linsunum/bólstrunum er dul- til 

fínkornótt basalt með 3% plagíóklasdíla sem eru <1 mm. Mót flikrubergsins og móbergsins 

eru mjög skörp og tiltölulega bein í öllum fjöllunum og virðist móbergið hafa lagst þar ofan 

á tiltölulega sléttan og nær því láréttan flöt myndaðan af gjóskulögunum efst í 

flikrubergsmynduninni (að undanskildum Leirfjallstindi þar sem súr gjóska og basískt 

móberg skarast).  

 

Mynd 43  Móbergið í Hvítserki. Bólstralinsur sem halla til norðurs. 
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Nokkrum metrum ofan við lagmót flikrubergsins og móbergsins í suðurhlíð Móhattar hefur 

um 30 m þykkur laggangur skotið sér inn í móbergið og er móbergið hert við efra borð 

hans. Laggangar koma fram hringinn í kringum fjallið í þessum efsta hluta Móhattar og 

krýnir laggangur fjallið þannig að það er sem pallur að ofan, en berggangur sem sker fjallið 

frá norðri til suðurs myndar kamb upp úr pallinum (sjá kort yfir bergganga, bls. 72). 

Laggangarnir eru merktir inn á hlutakortið (bls. 33) sem dólerít og er það nokkuð 

pýroxendílótt. Bergið er nokkuð reglulega stuðlað og stuðlarnir í flestum tilfellum 

tiltölulega lóðréttir eða lítillega hallandi til suðurs. Einkenni á laggöngunum í Móhetti eru 

1-7 cm þykkar, næstum láréttar (hornréttar á stuðlasprungurnar), kvikuæðar sem liggja 

nokkuð þétt innan lagganganna (sjá mynd 44). Kvikuæðarnar geta verið æði ólíkar að þykkt 

og lengd, og að því leyti að pýroxenkristallar sem raða sér við efra og neðra borð æðanna 

eru allt frá því að vera ógreinanlegir með berum augum og upp í að vera um 6 mm að 

stærð. Sýni nr. 168 og I-13 voru tekin til þunnsneiðagerðar og sker sneiðin af sýni nr. I-13 

eina slíka kvikuæð. Þar er efra og neðra borð kvikuæðarinnar mun grófkornóttari en 

grunnurinn og samanstendur að stærstum hluta af pýroxeni. Berg úr laggangi í 

Herjólfsvíkurvarpi, sem einnig voru gerðar þunnsneiðar úr (nr. I-24a og b), líkist berginu í 

þessum laggangi. 

 

Mynd 44  Kvikuæðar í laggangi. Myndin er af þykkasta lagganginum sem sker suðurhlíð 

Móhattar og liggur rétt ofan við lagmót flikruberg og móbergs. 

Efsti laggangurinn sem krýnir Móhött hefur, auk kvikuæða, gasrásir (sjá mynd 45). Efst í 

Hvítserki ofan móbergsmyndananna þéttist bergið og virðist ummyndaður leirríkur kargi 

vera þar á efra borði. Þar fyrir ofan eru örlitlar leifar basalts sem svipar mjög til efsta 

laggangsins í Móhetti. Bergið er smákornótt, veðrunarform ávöl og gasrásir í berginu. Auk 

lagganga er varla hægt að komast hjá því að fjalla um þessi þrjú fjöll án þess að minnast á 

berggangana sem skera flikrubergsmyndunina þvers og kruss, sumstaðar mjög þétt, og hafa 

gefið Hvítserki það útlit sem hrífur flesta (sjá mynd 46). Gangarnir hafa bakað flikrubergið 

og móbergið næst þeim og gætir áhrifa bergganganna allt frá 40 cm til 1 m út í grann-

bergið, en þykkt áhrifasvæðisins virðist í fljótu bragði fara eftir þykkt gangins. 

Flikrubergið/móbergið herðist því nær sem það er berggangi og við snertiflötinn er það 

glerjað. Afleiðing þessa er að herta bergið er veðrunarþolnara en bergið fjær ganginum og í 

sumum tilfellum veðrunarþolnara en bergið í bergganginum sjálfum. Standa því gjarnan 

upp veggir úr hertu flikrubergi beggja vegna ganganna (sjá mynd 47). Ákvörðun var tekin 

um að mæla ekki stefnu og halla ganga sem skera flikrubergsmyndunina þar sem gangarnir 

eru óteljandi og hlykkjast um lagið. Stærstu gangarnir voru þó merktir inn á berggrunnskort 
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af rannsóknarsvæðinu (bls. 66) og kort yfir bergganga (bls. 72), eftir loftmyndum. Þykkir 

gangar eru lang þéttastir í Hvítserki. Engin áberandi stefna virðist ríkjandi hjá berggöngum 

í fjöllunum þremur, en þó koma fleiri gangar fram í hlíðum sem snúa mót norðri/suðri og 

norðvestri/suðaustri. Hluti ganganna sem skera flikrubergið í fjöllunum fæða af sér 

móbergið. 

  

Mynd 45  Gasrásir í laggöngum. T.v. gasrásir í lagganginum efst í tindi Hvítserks. T.h. 

gasrásir í lagganginum efst í tindi Móhattar. 

 

Mynd 46  Suðurhlíð Hvítserks. Hlíðina skera ótal berggangar. 

 

Mynd 47  Hert flikruberg beggja vegna gangs sem sker flikrubergsmyndunina í Hvítserki. 

Hamarinn liggur á ganginum. 
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Jarðlagahalli í flikrubergsmynduninni og ofan hennar er vart mælanlegur, en þegar horft er 

í vesturhlíð Móhattar er sem stuðluðu einingunni innan flikrubergsins, sem og 

laggöngunum í þeirri hlíð, halli um nokkrar gráður niður til norðurs. 

Flikrubergið er að hluta kísilrunnið þannig að sum brot líkjast jaspis og miðja vikurmola er 

oftar en ekki runnin saman í einn massa úr kvarsi. Í berginu finnast baggalútar sem margir 

eru mjög fagurlega kúlulaga (sjá mynd 48). Þá er einna helst að finna ofan á Leirfjalli þar 

sem þeir veðrast út úr berginu og liggja á víð og dreif á yfirborði. Stærsti baggalúturinn 

sem fannst var um 60 cm í þvermál, en sumir þeirra eru einungis örfáir sentimetrar í 

þvermál. Baggalútarnir sem koma fyrir í stuðlaða laginu hafa óreglulega lögun. Ekki er 

mikið um holufyllingar í Hvítserki, Leirfjalli og Móhetti ofan við hraunundirlag þeirra, en 

þó má finna nokkuð af aragóníti á vissum stöðum í móberginu, efst í Móhetti og Hvítserki.  

Neðan flikrubergsmyndunarinnar finnast kolaðar eða kísilrunnar trjáleifar allt í kringum 

fjöllin þrjú, auk Hákarlshauss. Brotin eru allt að 50 cm stór (sjá mynd 49) og fundust 

hvergi innan fasts bergs heldur aðeins sem laus brot í skriðum undir fjöllunum. Engar 

trjáleifar finnast þegar komið er upp í flikrubergslagið eða ofan þess. Verður því að teljast 

líklegt að skógur hafi vaxið á því yfirborði sem flikrubergið settist til á, þrátt fyrir að 

einungis sjáist á einum stað í setlag á þeim lagmótum. Auk þessara steingervinga finnast, í 

það minnsta á einum stað, blaðför neðarlega í túffinu í móbergsmynduninni. Um er að ræða 

afsteypur af laufblöðum og einskonar nálum (sjá mynd 50). Fundarstaðir steingervinga eru 

merktir inn á hlutakortið hér að framan, á mynd 27. 

  

Mynd 48  Baggalútar í efstu flikrubergseiningunni í Leirfjalli. T.v. baggalútur að veðrast 

út úr berginu. T.h. veðrað þversnið í baggalút. 
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Mynd 49  Kolaður viður í skorningunum sem ganga austur upp úr Gunnhildardal í 

Herjólfsvíkurvarp.  

  

Mynd 50  Plöntuför í móbergstúffi nærri tindi Leirfjalls. T.v. far eftir laufblað. T.h. för sem 

virðast vera eftir einskonar barrnálar. 
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4.3 Berggrunnur - Norðurhluti 
rannsóknarsvæðisins 

 

Mynd 51  Loftmynd af norðurhluta rannsóknarsvæðisins með helstu örnefnum (Loftmyndir 

ehf.). 

Norðurhluti rannsóknarsvæðisins er æði frábrugðinn suðurhluta þess. Inn úr botni dalsins 

rís óslitin ljóslit fjallakeðja allt frá Miðaftanshnjúk að Krossfjalli upp af miðri dalshlíðinni, 

og mun þessi fjallakeðja til einföldunar vera kölluð hér einu nafni Bálksfjallaraðir. Hæst rís 

þar Bálkur (731 m h.y.s.) sem myndar einskonar miðju þessara súru myndana. Út frá 

honum liggja Gatfjall og Miðaftanshnjúkur til suðurs, Staðarfjall til norðausturs, en 

Brúnutindar, Þriggjatindafjall, Skjöldur, Brúnkolla, Marteinshnjúkur (590 m h.y.s.), 

Gagnheiði (479 m h.y.s.) og Krossfjall (521 m h.y.s.) liggja frá honum í norðausturátt. 

Hlíðar fjallanna eru skriðuorpnar, en nokkuð er þó um góðar og aðgengilegar opnur, og þá 

sérstaklega í farvegum vatnsfalla sem finna sér leiðir niður hlíðarnar. Milli fjallanna sem 

liggja frá Bálki til norðausturs eru þrjú dalvörp: Innstidalur innst, því næst Miðdalur og 

loks Ystidalur, yst og austast. Milli Innsta- og Miðdals gengur niður öxl sem nefnist 

Skjaldarröð, en þar sem öxlin breikkar heitir Skjöldur. Dalurinn norðan Stóruár er mjór og 

hálendur innst, en eftir því sem utar dregur breikkar hann og lækkar. Niður af Gagnheiði og 

Krossfjalli er hlíðin sem liggur niður í víkurbotninn mjög aflíðandi með mishæðóttu 

landslagi, mýrarflákum og smátjörnum. Laus jarðlög hylja þar stóran hluta berggrunnsins 

og góðar opnur eru af skornum skammti. Austan Aura stendur hið smágerða Kerlingarfjall, 

en láglend hlíðin niður af því nefnist Miðfjall. Grenmór (450 m h.y.s.) stendur næst sjó og 

afmarkar Breiðuvík norðan til. Niður úr honum til suðurs gengur Svínavík sem er brött 

dalskora girt hömrum. Hægt er að komast í hana um Kaplaskarð eða á háfjöru meðfram sjó 
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um Steinsfjöru. Hamrarnir sem afmarka Svínavík vestan til og ná alveg upp víkina heita 

Grenmósraðir, en hamrarnir sem liggja austan hennar og vísa til hafs nefnast Flug. Efst úr 

Svínavík má komast yfir í hvilft undir Grenmóskolli sem nefnist Sultarbotnar og nokkru 

neðar og sunnar er fært niður á sillu í Flugum sem nefnast Leirubotnar. Ysta nesið sem 

afmarkar Svínavík nefnist Stóranes og bratt upp af því rís Stóraneshnaus. Sjá má helstu 

örnefni á norðurhluta rannsóknarsvæðisins, og staðsetningu þeirra, á mynd 51, en útsýni 

yfir svæðið á mynd 52.  

Níu snið voru tekin norðan til í Breiðuvík: átta í lækjarfarvegum sem skera vestur- og 

norðurhlíðina milli Skinnbrókargils og Hestlækjar, og eitt í Stóraneshnaus. Fjallað verður 

um sniðin í textanum samfara öðrum jarðfræðiathugunum á norðurhluta rannsóknar-

svæðisins. Almennt er farið frá vestri til austurs í lýsingum og upp jarðlagastaflann. 

 

Mynd 52  Yfirlitsmynd af norðurhluta rannsóknarsvæðisins. Bálksfjallaraðir liggja fyrir 

botni dalsins vinstra megin á myndinni, en til hægri næst hafi er Grenmór og Svínavík 

niður úr honum. 
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4.3.1   Vesturhlíð dalbotns Breiðuvíkur og Bálksfjallaraðir  

 

Mynd 53  Hlutakort af vesturhlíð dalbotns Breiðuvíkur og Bálksfjallaröðum.  

Undir Bálksfjallaröðum liggur nokkuð reglulegur jarðlagastafli sem hallar niður til vesturs. 

Jarðlögin ganga undir þóleiítbasalt lögin og ísúru hraunin í Moldarbotnum (sem lýst var í 

umfjöllun um suðurhluta rannsóknarsvæðisins, hér að framan), en vestasta súra einingin í 

Bálksfjallaröðum, sem myndar Miðaftanshnjúk, sést áfram í opnum í Fossbrekkum og 

vestur undir Hvítafjalli (sjá hlutakort á mynd 53). Sjá má yfir dalbotninn og Bálksfjallaraðir 

á mynd 54. 
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Mynd 54  Yfirlitsmynd af dalbotni Breiðuvíkur og Bálksfjallaröðum. Lengst til vinstri og 

rétt ofan við miðja mynd er Miðaftanshnjúkur, en aftan við hann rís Bálkur. Hvítafjall 

liggur hægra megin á myndinni. 

Snið voru tekin upp farvegi vatnsfalla sem skera innsta hluta vestur- og norðurhlíðar 

Breiðuvíkur, u.þ.b. niður af hlíðinni miðri, allt frá Skinnbrókargili innst í dalnum og fram 

að Hestlæk. Farvegunum voru gefin númer, þar sem hvorki þeir né vatnsföllin sem um þá 

renna, bera öll nöfn. Staðsetningu sniðanna má sjá á mynd 55, en jarðlagasúlur eftir 

sniðunum á mynd 56. Um er að ræða jarðlagastafla af þóleiítbasalti, dílabasalti og súru 

bergi. Neðst í öllum sniðunum liggur þóleiítbasalt, nema farið sé alveg niður í dalbotninn 

að Stóruá þar sem aftur tekur við súrt berg, eða í gil 12V (Hestlækur) þar sem súrt berg 

virðist koma fyrir milli þóleiítbasalt laga. Ofan við þóleiítbasaltið í sniðunum tekur við 

dílabasalt og efst í í hlíðinni liggur svo ofan á dílabasaltinu það súra berg sem myndar 

stærstan hluta fjallanna í Bálksfjallaröðum, nema að utar í sniðum 9V, 11V (Stórilækur) og 

12V (Hestlækur) kemur fram þóleiítbasalt á milli dílabasaltsins og súra bergsins,  

Dílabasaltlagið sem fylgja má úr dalbotninum er, líkt og yst sunnan megin í dalnum, 

myndað úr misþéttum og -dílóttum einingum. Í bröttum farvegunum í dalbotninum eru 

þessar einingar mjög skýrar þar sem auðrofnari hlutar bergsins hafa sorfist inn í hlíðina, en 

veðrunarþolnari hlutar þess standa út í farvegunum sem stallar (sjá mynd 57). Svo virðist 

sem dílasnauðari linsur innan bergsins veðrist síður en dílaríkar. Einingarnar, eða linsurnar, 

eru um 1-4 m þykkar. Sumstaðar eru mótin milli eininga skýr, og er þá ekkert þar á milli 

þeirra nema að sumstaðar vottar fyrir glerjuðum jaðri. Lagið í heild, eins og það kemur fyrir 

í sniðunum, er allt frá því að vera tæpir 10 m að þykkt til rúmlega 50 m, en að meðaltali er 

það rétt tæpir 40 m. Ferskt er dílabasaltið fínkornótt og grátt, en veðrunarkápa er brúnleit 

og sumstaðar nokkuð dökk. Plagíóklasdílarnir eru staf- eða flögulaga og mjög misstórir, 5-

12 mm að lengd, en almennt 1 mm á breidd. Einingarnar í laginu hafa (eins og áður kom 

fram) nokkuð breytilegt dílamagn auk þess sem svæði innan eininga eru misdílótt. 

Dílamagnið fer alveg úr 0% og í 40%, en stærstur hluti bergsins er um 25-30% 

plagíóklasdílóttur. Dílarnir hafa enga sjáanlega veftu en sumstaðar brotnar bergið niður í 

óreglulegar flögur. Dílabasaltlagið er að stórum hluta grotið og talsvert ummyndað. Tekið 

var sýni af berginu til þunnsneiðagerðar bæði innst í dalnum í gili 3V (Skinnbrókargili, 

sýni nr. 245), og þar sem það kemur fyrir í farvegi 11V (Stóralæk, sýni nr. 183), en þaðan 

er ferskasta sýnið af dílabasalti sem fékkst í allri Breiðuvík. Holufyllingar í berginu eru 

helst kalsít, en einnig er nokkuð um bergkristall og í smásjá má greina smektít (sýni nr. 

245). 
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Mynd 55  Berggreiningar í felti, og heiti sniða í innsta hluta vestur- og norðurhlíðar 

Breiðuvíkur. 

Mynd 56  (næsta bls.) Jarðlagasúla gerð eftir sniði í innsta hluta vestur- og norðurhlíðar 

Breiðuvíkur. Í gili 11V er talsvert um eyður í neðsta hluta sniðsins milli þess sem sér í 

þóleiítbasaltið í berggrunninum. 
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Mynd 57  Stallar í dílabasaltlaginu í skorningum 5V í hlíðinni undir Miðaftanshnjúki. 

Þóleiítbasaltið á þessum hluta rannsóknarsvæðisins er fínkornótt, oftast grátt en einnig 

blágrátt með brúnlita veðrunarkápu. Flest eru lögin dílalaus, en fyrir koma lög með 1-8% 

plagíóklasnálar (<1-2 mm) og <1% pýroxendíla (<1 mm). Bergið er jafnan þétt. Neðst í 

farvegi 6V (Skjaldará) rétt sér í efsta hluta lags sem virðist vera þóleiítbasalt, en í því eru 

ljósar flygsur upp undir 10 cm að lengd og nokkrir cm að breidd. Þetta berg er nefnt 

blandberg í jarðlagasúlunni, en ekki er ljóst hvort um súra kviku sé þarna að ræða í 

þóleiítbasaltinu. Innst í dalnum var jarðlagahalli mældur eftir kleyfniflötum í berginu, sem 

virtust endurspegla halla jarðlaga þar. Hallinn er 7° VSV með strikstefnu N151°A. 

Ysta sniðið (12V/Hestlækur) er á svæði sem er talsvert ummyndað og ekki alltaf ljóst hvort 

um súrt berg eða basalt (þóleiítbasalt eða ólivínbasalt) sé að ræða. Jarðlagasúlan fyrir 

þennan farveg er sett fram með þessum fyrirvara og er líklegasta túlkun út frá feltgreiningu. 

Súra bergið í Bálksfjallaröðum er ýmist heillegt, og þá jafnan straumflögótt, eða 

hraunbreksíukennt. Bergið er dílalaust, að því er virðist, og að langstærstum hluta 

kísilrunnið. Bogalaga brotfletir sjást vel í opnum í allri fjallaröðinni. Eins og fram kom er 

súrt berg efst í öllum sniðunum, en þó er ekki eingöngu súrt berg í fjöllunum ofan við 

sniðin, heldur koma fyrir milli súru bergmyndananna þóleiítbasalt hraun og innskot. 

Marteinshnjúkur, Gagnheiði og Krossfjall virðast þó aðeins vera úr súru bergi ofan við 

sniðin. Í suðurhlíð Bálks eru opnur, rétt ofan við þar sem skriðuefni hylur hlíðina, þar sem 

sér í nokkur þóleiítbasalt hraunlög, eða flæðieiningar, sem halla lítillega til vesturs. Lagmót 

þeirra við súran koll Bálks eru í um 478 m h.y.s. Einhversstaðar milli 452 og 358 m h.y.s. 

tekur svo aftur súrt berg við neðan við þau, en þessi hluti hlíðarinnar er þakinn skriðu 

þannig að neðri lagmót þóleiítbasalt laganna sjást ekki. Þóleiítbasaltið er allt mjög keimlíkt, 

fínkornótt og grátt. Bergið er 0-8% plagíóklasdílótt (<1-6 mm), sem að hluta til hafa mjög 

áberandi dökkbleikan lit, og <1% pýroxendíla (<1 mm). Lögin eru hvert um sig 2-5 m þykk 

og sumstaðar sést kargi á mótum laganna, en lagmótin eru gjarnan hulin lausu efni. 

Nokkuð finnst af aragóníti í hraununum sem myndar allt að 20 cm stóra hleifa. Í 

Skjaldarröð og við Skjöld eru opnur í þóleiítbasalt, en ekki er hægt að gera sér grein fyrir 

hvernig hraunin liggja, þar sem þau koma fram á afmörkuðum svæðum í mismunandi 
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hæðum innan um súra bergið. Bergið er fín- til dulkornótt og grátt með 3-5% 

plagíóklasdílum (<1-3 mm). Sumstaðar er bergið straumflögótt, en annarsstaðar 

hraunbreksíukennt, og stuðlun í berginu er ógreinileg. Efst í Skildi er myndun sem ber ýmis 

einkenni flikrubergs. Um er að ræða grunn úr ösku sem í eru ýmist bæði framandsteinar og 

vikurmolar, eða einungis vikur. Sumstaðar veðrast vikurinn út úr berginu. Ekki er hægt að 

sjá í mynduninni nein mynstur, s.s. lagskiptingu. Bergið er talsvert ummyndað og veðrast 

ýmist í leir, brotar í óreglulegar flögur eða kurlast. Í öxlinni sem gengur niður úr 

Þriggjatindafjalli eru opnur um miðja hlíðina með pýroxendílóttu dóleríti. Dílarnir eru um 

20-25% magnhlutfalls bergsins og veðrast út úr yfirborði þess, sem er talsvert veðrað. 

Bergið molnar mjög auðveldlega niður og er yfirborð þess í opnunni slétt og samsíða halla 

hlíðarinnar. Sýni af berginu var tekið til þunnsneiðagerðar (nr. 230). Efst, austan í 

Þriggjatindafjalli og yfir í hlíð Brúnkollu eru a.m.k. tvö samliggjandi þóleiítbasalt hraunlög 

sem mældust með halla um 17° SSV með strikstefnu N116°A, en þar sem gæði 

mælingarinnar er ótrygg var hún ekki merkt inn á berggrunnskortið. Hraunin eru um 2 m að 

þykkt og bergið dulkornótt, grátt og þétt með 1% (1-3 mm) plagíóklasdíla. Í tindi 

Brúnkollu liggur súrt hraun (en gæti þó einnig verið ísúrt) ofan á þóleiítbasaltinu og má 

fylgja lagmótunum eftir í suðurhlíð fjallsins, þar sem biksteinsbrot koma fram innan um 

laust efni við lagmótin í hlíðinni. Í varpinu milli Brúnkollu og Marteinshnjúks sést vel 

neðra borð súra hraunsins í tindi Brúnkollu. Þar mynda biksteinn, ljósleitur ummyndaður 

glersalli og blanda beggja, hryggi sem ganga þvert yfir varpið. Sumstaðar er biksteinninn 

allt að 15-20% feldspatdílóttur. Rétt austan við lagmótin í varpinu rís skarpt, þó nokkurra 

metra hár, tiltölulega lóðrétt stuðlaður basaltnabbi. Bergið í honum virðist vera 

þóleiítbasalt og eru í því blöðróttari svæði. Bergið er fín- til dulkornótt, grátt eða grábláleitt 

með ljósbrúna veðrunarkápu. Í því eru bæði pýroxen (<1 mm) og plagíóklasdílar (3-10 

mm), um 1-2%, en kornastærð og dílamagn eru nokkuð breytileg. Norðan megin neðan við 

varpið eru fleiri opnur með basalti. 

Líklegast er að súra bergið sem myndar Bálksfjallaraðir séu nokkrir súrir hraungúlar sem 

liggi þarna á svipuðum slóðum og hafi komið upp með tiltölulega stuttu millibili, en inn á 

milli þeirra hafi runnið basalthraun. Fjallaröðin hefur mjög áberandi norðaustlæga stefnu. 

Neðst í dalnum rennur Stóraá langar leiðir beint á berggrunninum og sumstaðar eru opnur í 

hann í bökkum árinnar. Er þar annars vegar um þóleiítbasalt að ræða, sem er sumstaðar 

hraunbreksíukennt og svipar til þóleiítbasaltsins í vesturhlíð Hvítafjalls, og hins vegar súrt 

berg. Ummyndun bergsins virðist þó vera talsverð og ekki er fullvíst að um súrt berg sé að 

ræða, en ekki ummyndað basalt. 

Ummyndun berggrunnsins er talsverð á öllu þessu svæði innan norðurhluta 

rannsóknarsvæðins, en þó sérstaklega innst í dalnum. Erfitt er í sumum tilfellum að segja 

til um hvort um basalt eða súrt berg sé að ræða og súra bergið er víða kísilrunnið. Á 

melunum austan undir Marteinshnjúk má finna ópalbrot, og jaspis í dalbotninum. 

Berggangar úr basalti sem koma fyrir innst í dalnum (og í Moldarbotnum) eru víða það 

ummyndaðir að bergið er ljósgrátt og yfir í brún- eða grænleitt í fersku brotsári, en 

veðrunarkápan er áberandi brún. Tekið var sýni af slíkum gangi til þunnsneiðagerðar (nr. 

139) auk þess sem sýnið var efnagreint. Aðeins um 40% sýnisins eru upprunalegar steindir 

og sýnir bergefnagreiningin að mjög lítill kísill sé eftir í berginu. Á nokkrum stöðum fellur 

(það sem líklega er) ókristallaður kísill út úr lindarvatni og myndar hvítar eða ljósar 

útfellingar á steinum og gróðri. Þetta er mest áberandi í Stóralæk þar sem undirlag 
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lækjarins er alveg húðað þó nokkra leið niður hlíðina (sjá mynd 58). Sýni af útfellingunum 

í Stóralæk var greint með röntgentækni (sjá röntgengreiningu í viðauka B). Slíkar lindir 

fundust einnig efst í Skinnbrókargili og efst við upptök Hestlækjar. Bæði í Stóralæk og 

Hestlæk koma þessar lindir fram við neðri lagmót súra bergsins, en þar sem bar á þessum 

útfellingum í Skinnbrókargili er aftur aðeins um súrt berg að ræða. Af holufyllingum á 

þessu svæði er kalsít algengast, og finnst í talsverðu magni sem síðsteind innan allra 

bergtegundanna og í sprungum innan þeirra, sérstaklega í dalbotninum. Aragónít finnst í 

þóleiítbasalt lögunum ofarlega í Bálki. 

Einn berggang innan þessa svæðis ber að nefna sérstaklega fyrir það að í hlið hans eru 

gabbróhnyðlingar (sjá mynd 59). Gangurinn sker Skinnbrókargil og er um 3 m að þykkt. 

Hann er samsettur og í ysta lagi hans sem vísar til norðurs eru hnyðlingar. Að meðaltali eru 

þeir um 12 x 10 cm að stærð og sjást plagíóklas- og pýroxenkristallar innan þeirra vel með 

berum augum. Nokkuð er einnig um að stakir kristallar liggi í gangberginu og er stærsti 

staki pýroxenkristallinn 0,9 cm að stærð, en stærsti plagíóklaskristallinn 2 cm.  

 

Mynd 58  Útfellingar í Stóralæk þar sem hann fellur fram af Efri-hesti. 

 

Mynd 59  Gabbróhnyðlingar í berggangi í Skinnbrókargili. 

Gengið var í hlíðar Staðarfjalls að austanverðu, norðan rannsóknarsvæðisins, en þar er 

einnig dílabasalt. Strik og halli voru tekin á þessu lagi (105°/20°V og 125°/6°V) og 

þunnsneið gerð úr sýni nr. I-36 til samanburðar við lögin innan Breiðuvíkur. Sýnið sem 

náðist úr laginu undir Staðarfjalli er mun ferskara en sýnin af dílabasalti úr Breiðuvík og 
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reyndist vera talsvert af ólivíndílum í því öfugt við dílabasaltið innan Breiðuvíkur. Sýnin 

þaðan eru þó talsvert ummynduð sem gæti haft eitthvað að segja um endingu ólivíns í því. 

4.3.2   Aurar og Kerlingarfjall 

 

Mynd 60  Hlutakort af svæðinu við Aura og Kerlingarfjall. 

Ekki var hægt um vik að finna góðar opnur á svæðinu umhverfis Aura og Kerlingarfjall 

vegna lausra jarðlaga sem hylja berggrunninn. Auk þess er ummyndun bergs sumstaðar slík 

að ekki er með vissu hægt að greina bergið. Óvissa á berggrunnskortinu (sjá hlutakort á 

mynd 60) er því talsverð. Sjá má yfirlitsmynd af svæðinu á mynd 61. Þóleiítbasalt virðist 

mynda stærstan hluta berggrunnsins og finnst víða í opnum, en einnig er nokkuð af súru 

bergi. Í fæstum tilfellum er gott að gera sér grein fyrir hvernig súru myndanir liggja miðað 

við jarðlagahalla á svæðinu. Þóleiítbasaltið er ljósgrátt eða dul- til fínkornótt, með <1-2% 

pýroxen- og plagíóklasdíla sem flestir eru <1 mm. Í nokkrum opnum er þóleiítbasaltið allt 

að 8% hópdílótt (plagíóklas- og pýroxendílar saman) og ná dílarnir þá mest um 1 cm stærð. 

Ekki er mikið um holufyllingar, en þær eru kalsít og bergkristall. 



58 

 

Mynd 61  Hlíðin umhverfis Aura og Kerlingarfjall. Aurar nefnist hæðin rétt vinstra megin 

við miðja mynd. Í láglendri hlíðinni hægra megin við miðja mynd er Kerlingarfjall og 

lengst til hægri sést í Grenmó. 

Austur af Kerlingarfjalli er betra að gera sér grein fyrir legu jarðlaga þó enn sé um talsverða 

óvissu í túlkun að ræða. Hæsti hluti Kerlingarfjalls (sem sjá má á mynd 62) er þunnur 

lagskiptur stafli af þóleiítbasalt hraunum, súrum hraunum og bergi sem virðist vera 

flikruberg. Tekið var sýni (nr. 199a) úr súra hrauninu sem liggur efst í fjallinu, en það er 

algjörlega ummyndað. Staflinn hefur verið rofinn í hyrnu og hallar lögunum í henni um 21° 

SV, með strikstefnu N150°A, en norðan megin í fjallinu og rétt vestan við hyrnuna virðast 

þó koma fram lárétt þóleiítbasalt lög. Bergið sem líkist flikrubergi í hyrnunni er létt í sér, 

hart og mjög stórbrotið. Grunnurinn samanstendur af gjósku, ljósgulri að lit með hvítum 

ílöngum flygsum sem líklegast eru flikrur. Í berginu er talsvert mikið af fíngerðum (<1 

mm) holrýmum, eða um 10-15% magnhlutfallsins. Niður til suðvesturs frá Kerlingarfjalli 

liggur mjög áberandi hryggur. Eftir honum endilöngum má á yfirborði hans finna brot af 

flikruberginu sem sést í hyrnunni. Passar það við strikið og jarðlagahallann að lagið komi 

þarna fram og þar sem bergið veðrast ekki auðveldlega er líklegt að það myndi stall eða 

hrygg sem þennan í landslaginu. 

Hyrnan efst í Kerlingarfjalli liggur ofan á myndun úr ljóslitu bergi sem veðrast í leirkennda 

drullu. Leirbrynja hylur því að mestu yfirborð bergsins og opnur eru lélegar. Lagið er 

lagskipt og minnir helst á setberg eða einhvers konar súra gosmyndun. Grunnurinn er ljós 

og að mestu leyti fínkornóttur, en í gegnum myndunina liggja u.þ.b. 25-35 cm þykkar linsur 

eða lög af bergbrotum, 2-30 cm stórum (sjá mynd 63). Halli laganna er samhliða 

jarðlagahallanum sem mældist í hyrnunni ofar í Kerlingarfjalli. Þetta lag er merkt inn á 

berggrunnskortið sem hluti af flikrubergsmynduninni sem hvílir ofan á því þó ekki sé 

fullvíst hvers kyns það er. Lagið er skorið af tilkomumiklum, a.m.k. 4-5 m breiðum 

samsettum berggangi sem liggur í um 90° sveig norðaustur um fjallið (sjá mynd 62). Hæsti 

hluti hans stendur þó nokkra metra upp yfir umhverfi sitt norðan við Kerlingarfjall, og 

nefnist þar Kerling.  

Dreift um þennan hluta rannsóknarsvæðisins eru afmarkaðar opnur með dóleríti eða 

pýroxendílóttu dóleríti. Opnurnar eru í mörgum tilfellum það litlar að ekki þótti ástæða til 

að merkja þær inn á berggrunnskortið, en þær eru merktar inn á kort sem sýnir 

berggreiningu í felti á bls. 67. 
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Mynd 62  Kerlingarfjall. Lengst til hægri liggur berggangur sem sveigir í 90° um fjallið. 

  

Mynd 63  Lög af bergbrotum í súru gosmynduninni neðst í Kerlingarfjalli. 
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4.3.3  Grenmór og Svínavík 

 

Mynd 64  Hlutakort af svæðinu umhverfis Grenmó og Svínavík. 

Austur af Kerlingarfjalli og upp að miðri vesturhlíð Grenmós er annars vegar um að ræða 

þóleiítbasalt, og má að hluta til fylgja hraunlögum nokkurn spöl í Stekkjahrygg, og hins 

vegar súrt berg sem fylgja má eftir í hlíðinni rétt vestur af Neðsta Hjalla og í Hrafnakletta 

(sjá hlutakort á mynd 64). Þóleiítbasaltið er dul- til fínkornótt með <1-5% plagíóklasdíla 

(um 1 mm að stærð), en sumstaðar eru einnig einhverjir pýroxendílar í berginu. 

Veðrunarform eru köntuð og bergið grátt eða gráblátt með brúna veðrunarkápu. Súra bergið 

er stórbrotið og þó það sé sumstaðar straumflögótt klofnar það ekki í flögur. Bergið er mjög 

ljóst að lit, ýmist gult eða appelsínugult með mikið af fíngerðum holrýmum. Hluti þess er 

hraunbreksíukenndur. Líkt og á svæðinu umhverfis Aura eru hér og þar afmarkaðar opnur 

með dóleríti eða pýroxendílóttu dóleríti. 

Jarðlögin sem mynda efri hluta vesturhlíðar Grenmós liggja þannig að jarðlagahallinn er 

u.þ.b. sá sami og halli hlíðarinnar sem nemur 24° SV, með strikstefnu N143°A. Sama ísúra 

laginu má því fylgja allt neðan frá Krók (hinum nyrðri) og alveg upp Grenmósraðir (sjá 

mynd 65). Annað ísúrt lag virðist þó taka við í Grenmóskolli og má fylgja því niður 

norðurhlíðina. Í Króki, er sem ísúra hraunlagið halli mjög lítið, eða ekkert, en þegar komið 

er austur að Steinsfjöru fer laginu að snarhalla. Ísúru hraunin eru að jafnaði um 50 m þykk, 

en við Steinsfjöru er ísúra lagið sem gengur upp Grenmósraðir 64 m þykkt og heldur þykkt 

sinni að því er virðist upp fjallið. Bergið í ísúru hraununum er talsvert ummyndað og því 

gjarnan fjólublátt í brotsári með rauðleita veðrunarkápu, en ferskt er bergið dökkgrátt og 
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dulkornótt. Víðast hvar eru einhverjir feldspatdílar í berginu eða ummyndunarsteindir sem 

hafi komið í stað dílanna. Magnhlutfall þeirra er um 5%, og eru þeir um 1 mm að stærð. 

Holrými í berginu eru fyllt af kalsíti, en bergkristall kemur einnig fyrir sem holufylling í 

minna mæli. Hraunin eru að stærstum hluta stórstuðluð og straumflögótt, en hraunbreksía 

finnst sérstaklega við neðra borð hraunanna og allra neðst er biksteinn. Í Steinsfjöru er 

mjög góð opna með lagmótum tveggja íssúrra hrauna. Neðsti hluti efra hraunsins er 2-3 m 

þykkt lag af biksteini. Straumrákir í honum eru samsíða halla lagsins og innan hans eru 

feldspatdílar, allt frá 3% og í upp 20%, um 1 mm að stærð. Efsti hluti neðra hraunsins er 

samvöðlaður grænummyndaður glersalli í bland við biksteins- og berglinsur. Áberandi 

flæðimynstur nær úr heillega berginu og upp í þetta efra borð (sjá mynd 66).  

 

Mynd 65  Yfirlitsmynd yfir nyrsta og ysta hluta Breiðuvíkur. Grenmór stendur fyrir miðri 

mynd og niður úr honum gengur Svínavík. Sama ísúra hraunlagið liggur upp allar 

Grenmósraðir (hamrana sem snúa að Svínavík). Kerlingarfjall liggur vinstra megin við 

Grenmó á myndinni og bak við það rísa Víðidalsfjall (t.v.) og Glettingur (t.h.). 

 

Mynd 66  Efsti hluti ísúrs hraunlags í Steinsfjöru. 

Um 70 m hátt snið var tekið í Stóraneshnaus í hlíðinni upp af Ónsleiru, vestan við 

Stóranes, og byrjar sniðið í rétt tæplega 50 m h.y.s. (sjá staðsetningu sniðs á mynd 67). 

Eins og sjá má á jarðlagasúlunni (mynd 68) sem gerð var eftir sniðinu kemur þarna fyrir 

stafli af misþykkum þóleiítbasalt hraunum. Hraunin eru um 2-12 m þykk, nema efsta lagið 

sem er um 20 m. Efri hluti efsta hraunlagsins er rauðleitur, auðveðraður og flögóttur massi 

sem í eru dökkleit ummynduð kargabrot. Mjög lík eining sést niðri í fjöru Svínavíkur. Sum 

þessara þóleiítbasalt hrauna eru verulega kargakennd eða blöðrótt. Gegnumgangandi eru 

þau dul- eða fínkornótt, grá og nokkuð straumrákótt. Í hraunlögunum er mikið af 



62 

holufyllingum. Þar finnast kalsít (líka plötukalsít), aragónít (allt að 40 cm langir hleifar), 

glerhallur, bergkristall og smávegis jaspis. Einnig kemur fyrir kalsít sem bergkristall hefur 

kristallast ofan á, og öfugt, bergkristall sem kalsít hefur kristallast á. Eitt dæmi þess fannst 

að kvars hafi staðgengið í kristalform aragóníts og má sjá þá holufyllingu á mynd 69 við 

hlið aragóníts. Strik og halli jarðlaganna á þessum stað er 149°/25°V (neðst í staflanum við 

Skipavog). Austan við sniðið koma fyrir á tveimur stöðum þunn gjóskulög milli hrauna 

ofarlega í staflanum, sem verða að teljast til flikrubergs. Þau eru bleik að lit og aðeins um 1 

og 2 m að þykkt. Flikrurnar sem og bergbrotin eru almennt <1,2 cm að stærð, en sumstaðar 

hafa flikrurnar veðrast burt og skilið eftir holrými í berginu. Lögin eru lárétt lagskipt og 

annað lagið er kornborið efst.  

 

Mynd 67  Staðsetning sniðs í Stóraneshnaus. Brotalína sýnir staðsetningu misgengis í 

Grenmó og örvar sýna færslu um misgengið. 

 

Mynd 68  Jarðlagasúla gerð eftir sniði í Stóraneshnaus. 
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Mynd 69  Holufyllingar í Stóraneshnaus. T.v. kvars staðgengið að mestu í kristalgrind 

aragóníts. T.h. aragóníthleifur. 

Um Grenmó liggur misgengi (sjá mynd 67) og hefur norðaustur hluti fjallsins færst niður 

miðað við suðvestur hlutann um nokkra tugi metra (um 40-50 m). Brotfleti misgengisins 

virðist halla um u.þ.b. 45ºANA frá láréttu og er hann því ekki hornréttur á halla þeirra 

jarðlaga sem hann sker. Strikstefna brotsins er áætluð gróflega út frá því hvar brotið sker 

hæðarlínur beggja vegna fjallsins og hún u.þ.b. sú sama og jarðlaganna. Einna best sést 

misgengið í Flugum því flikrubergslag sem nær frá nyrsta hluta hamranna hverfur mjög 

skyndilega um miðbik þeirra við Leirubotna (sjá myndir 67 og 70). Mikill samsettur gangur 

liggur þar í misgenginu. Gangurinn, eða í það minnsta hluti hans, er pýroxendílóttur (25%) 

og bergið nánast svart í hlíðinni. Tekið var sýni af berginu (nr. 204) til þunnsneiðagerðar. 

Flikrubergslagið sem liggur norður frá Leirubotnum er um 40 m þykkt og ljóst að lit. Lagið 

er lárétt lagskipt og tekur bergið á sig ýmsar myndir, þar koma fyrir fínkornótt lög, lög með 

flikrum og kornbornar linsur með vikri og ýmsum bergbrotum. Einnig koma fyrir linsur 

sem eru einungis úr samþjöppuðum vikri. Flestir framandsteinarnir eru á millimetra og 

sentimetra skala, en þó koma fyrir um 20 cm stór bergbrot. Nokkur óregla er í laginu þar 

sem hraunlinsur koma einnig fyrir innan þess. Bergið í þeim er mjög rauðleitt og 

ummyndað og er líklega um súrt eða ísúrt berg að ræða. Við ummyndun veðrast 

flikrubergið í leir. Í fjöru Svínavíkur næst undir neðra ísúra hraunlaginu kemur fram í lítilli 

opnu jarðlag sem gæti verið hluti þessa flikrubergslags, en opnan er að mestu hulin 

leirskán. Lagið sem kemur fram í fjörunni virðist fínkornótt og í því ljósar ílangar dröfnur 

sem gætu verið flikrur. Bergið molnar við snertingu þannig að erfitt er að ganga úr skugga 

að um flikruberg sé að ræða. Um miðbik fjörunnar er einnig hluti af setlagi sem er um 7 m 

þykkt í opnunni. Setið er lárétt lagskipt og halli þess sá sami og jarðlagastaflans. Linsur 

innan lagins eru mjög misgrófar og aðgreining slæm innan þeirra, en flest lögin eru 

kornborin. Bergbrotin í setinu eru allt frá því að vera á stærð við sandkorn og upp í að vera 

um 80 cm að stærð. Kalsítæðar skera lagið.  

 

Mynd 70  Flikrubergslag í Flugum, austurhlíð Grenmós. 
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Auk misgengisins sem liggur um Grenmó og berggangsins sem virðist tengdur því, er 

nokkuð um svera ganga í Grenmó, allt frá Króki og upp í Sultarbotna. Talsvert er um að 

bergið í þeim sé pýroxendílótt og sumstaðar einnig plagíóklasdílótt (sérstaklega í 

Svínavík). Nokkrir ganganna standa ekki hornrétt á jarðlagahallann heldur hafa áberandi 

halla. Tveir gangar (rétt um 1 m að þykkt) skera efra ísúra hraunlagið í Steinsfjöru og halla 

aðeins nokkru meira en jarðlögin, eða u.þ.b. 55° SV (frá lóðréttu) í stefnuna N150°A 

(nokkurn vegin í strikstefnu jarðlaganna). Norðurhlíð Sultarbotna skera fimm gangar sem 

virðast einnig stefna nokkurn vegin í strikstefnu jarðlaganna (N145°A). Tveir þeirra halla 

um u.þ.b. 25° SV, en hinir þrír skera hraunlögin eftir nokkuð hlykkjóttum leiðum, ýmist 

hornrétt á hraunlögin eða hallandi. 

Víðidalsfjall rís norðvestur af Grenmó norðan Kjólsvíkur. Fjallið er utan 

rannsóknarsvæðisins, en þar sem lögun þess og Grenmós er svo áberandi lík (sjá mynd 71) 

verður að fara um það nokkrum orðum. Halli suðvesturhlíðar Víðidalsfjalls, líkt og 

Grenmós, er sá sami og halli jarðlagastaflans, eða um 33° SV, með strikstefnu N125°A. 

Þessar hlíðar eru því áberandi sléttar og lausar við lagmót eða lagmótin undir það litlu 

horni að ekki ber á þeim. Fjöllin liggja eru auk þess nokkurn vegin í strikstefnu, og lagið 

sem myndar hlíð Víðidalsfjalls er einnig ísúrt og af svipaðri þykkt og lögin í hlíð Grenmós. 

Efst í tindi Víðidalsfjalls má sjá í hamraveggnum sem snýr til suðurs hvernig tiltölulega 

lítið hallandi jarðlagastafli sem liggur vestur að tindinum bognar niður til vestsuðvesturs 

(sjá mynd 72). Í tindinum eru misgengi, líkt og í Grenmó, en hér eru þau a.m.k. þrjú talsins. 

Mesta lóðrétta færslan er um það vestasta, líklega um einhverja tugi metra. Vestari hliðin 

hefur þar sigið miðað við þá eystri, eða sú eystri lyfst miðað við þá vestari. Í eystri 

misgengjunum hefur eystri hliðin færst niður miðað við þá vestari.  

 

Mynd 71  Halli jarðlaga í Víðidalsfjali (nær) og Grenmó (fjær). 

 

Mynd 72  Bognun jarðlaga í Víðidalsfjalli. 
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5 Niðurstöður 

Út frá magni ísúrs og súrs bergs í Breiðuvík sem og ummyndun jarðlaga á svæðinu er óhætt 

að fullyrða að Breiðuvík liggi innan áhrifasvæðis megineldstöðvar, eins og þær hafa verið 

skilgreindar af Walker (1963,1964 og 1966).  

5.1 Berggrunnskort 

Á næstu blaðsíðu gefur að líta afrakstur þessa verkefnis þ.e. berggrunnskort af Breiðuvík 

(mynd 73). Á því má sjá dreifingu berggerða á rannsóknarsvæðinu, strik og halla jarðlaga 

þar sem mælingum var við komið, misgengi, bergganga og fundarstaði steingervinga. Á 

blaðsíðunni þar á eftir er annað kort, en á því má sjá, auk dreifingu berggerða, 

greiningarstaði bergs í felti (mynd 74). 

 

Mynd 73  (næsta bls.) Berggrunnskort af Breiðuvík.  

Mynd 74  (þar næsta bls.) Berggrunnskort ásamt greiningarstöðum bergs.  
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5.2 Bergtegundir á rannsóknarsvæðinu 

Jarðlagastafli Breiðuvíkur er m.a. áhugaverður vegna þess, hve mikið ísúrt og súrt berg 

kemur þar fyrir. Áætlað rúmmál helstu berggerða á rannsóknarsvæðinu eftir rof er sett fram 

á mynd 75. Eins og þar má sjá myndar basískt berg stærstan hluta berggrunnsins, en súrt 

berg næststærstan hluta. Bunsen-Daly bilið, sem kemur fram í því að berg með ísúra 

samsetningu er jafnan í minnihluta (Bunsen, 1851; Daly, 1925; Barth, Correns & Eskola, 

1939), endurspeglast einnig í grafinu. Rúmmál ísúra bergsins í Breiðuvík, miðað við súra 

og basíska bergið, er þó í meira lagi. Hlutföll berggerðanna er um 50% basískt berg, 35% 

súrt berg (25% súr hraun og 10% flikruberg) og 15% ísúr hraun. Hér á eftir fer umfjöllun 

um þær bergtegundir sem koma fyrir í Breiðuvík. 

Áætlað rúmmál berggerða í Breiðuvík
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Mynd 75  Áætlað rúmmál basísks, ísúrs og súrs bergs á rannsóknarsvæðinu. 

5.2.1   Þóleiítbasalt 

Þóleiítbasalt hraunin á svæðinu eru 2-40 m þykk. Bergið er þétt, dul- til fínkornótt og 

almennt grátt í brotsári. Dílar og dílamagn eru talsvert breytileg. Plagíóklasdílar eru 

algengastir, 1-8% magnhlutfalls bergsins, en oftast þó aðeins um 1-3%, og upp í nokkrir 

millimetrar að stærð. Sjaldnar koma fyrir pýroxendílar og eru þá aðeins um 1-2% 

magnhlutfalls bergsins. Örfá hraun hafa hópdíla pýroxens og plagíóklass, en magnhlutfall 

er þá allt að 8%. Stuðlar fæstra hraunanna eru reglulega lagaðir, en á veðruðum hliðum 

þeirra sjást gjarnan straumrákir (flæðimynstur) sem skila sér sem brúnleit 

ummyndunarbönd innan bergsins. Sumstaðar er bergið hraunbreksíukennt. Í næstum öllum 

þóleiítbasalt lögum á svæðinu má finna eitthvað af bæði kalsíti og bergkristal.  

5.2.2   Ólivínbasalt  

Lítið er af ólivínbasalti á rannsóknarsvæðinu og ekkert innan Breiðuvíkur sjálfrar. 

Ólivínbasalt hraunin eru fínkornótt og grá með 0-3% plagíóklasdíla og 0-2% pýroxendíla, 

um 1 mm að stærð. Hvergi var hægt að greina ólivíndíla í felti. Hraunin eru nokkuð 

óregluleg, talsvert kargakennd og um 1,5-5 m þykk. Veðrunarform eru ávöl og nokkuð 

grotin, en veðrunarkápa er brún eða yfir í fjólubláleit sumstaðar á karganum. Í hraununum 

er talsvert af mesólíti, analsími, thomsoníti og kalsíti. 
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5.2.3   Dílabasalt 

Dílabasalt kemur fyrir á nokkrum stöðum innan Breiðuvíkur, en líklega er aðeins um eina 

gosmyndun að ræða. Dílabasaltið er í þunnum, lögum eða flæðieiningum, <1 m til um 3 m 

þykkum, sem ýmist eru þétt eða talsvert blöðrótt og dreifing plagíóklasdíla þannig að hlutar 

eininganna eru dílalausir, en aðrir allt að 50% dílóttir. Dílarnir eru ýmist staf- eða flögulaga 

og mjög misstórir, 1-12 mm. Bergið er grátt og fínkornótt og víðast er það talsvert 

ummyndað, og þá dökkt eða brúnt að lit. Veðrunarform hraunanna eru ávöl og þá 

sérstaklega við blöðróttari einingarnar, sem grotna auðveldlega niður. Hærra dílamagn 

virðist einnig auka áhrif veðrunar. Fjórar þunnsneiðar voru gerðar af dílabasalti, nr. 183 úr 

Efri-hesti, nr. 245 úr Skinnbrókargili, nr. 191 úr Sólarfjalli og nr. I-36 úr Staðarfjalli, 

norðan rannsóknarsvæðisins.  

5.2.4   Ísúr hraun  

Ísúru hraunin í Breiðuvík eru 40 m til rúmlega 100 m þykk. Þau hafa dulkornóttan eða 

glerjaðan grunnmassa sem oftast nær er ummyndaður. Í grunninum eru smáir (1-4 mm 

langir og um 0,5 mm breiðir) oft fallega mótaðir staflaga feldspatdílar sem mynda allt að 

8% magnhlutfalls í berginu. Í mörgum tilfellum er þó aðeins um að ræða kristallaga 

holrými sem að fullu, eða hluta, eru fyllt af síðsteindum vegna ummyndunar bergsins. 

Dílarnir hafa jafnan veftu samsíða straumflögun bergsins, en stærstur hluti hvers hrauns er 

mjög straumflögóttur þó bergið brotni ekki sérstaklega eftir straumflöguninni. Fersk sýni 

eru nærri ófinnanleg á svæðinu, en þar er bergið dökkgrátt, dulkornótt og mjög þétt. 

Ummyndunarlitur bergsins er gjarnan einkennandi fjólublár í brotsári og straumrákir innan 

bergsins appelsínugular að lit. Veðrunarkápa minnir stundum á leður og er oftast rauðbrún, 

en einnig koma fyrir bjartir litir í henni líkt og í súru bergi. Þar sem hraunin eru stuðluð eru 

stuðlarnir sveigðir og jafnan stórir, eða allt að 4-5 m í þvermál. Byggingareinkenni eru 

bogalaga brotfletir og má sumstaðar sjá straumflögun sveigja úr láréttri stöðu yfir í að vera 

nær lóðréttir veggir. Bergið er að mestu heillegt, en efra og neðra borð hraunanna er 

gjarnan úr ísúrri hraunbreksíu. Hún er ýmist lokuð eða með köntóttum holrýmum milli 

brotanna, og hafa ummyndunarsteindir sjaldnast fyllt upp í holrýmin. Flest ísúru hraunin 

koma fyrir sunnan til í Breiðuvík, en norðan megin koma þau aðeins fyrir í Grenmó. Tvær 

þunnsneiðar voru gerðar af ísúrum hraun, nr. 144 úr Sólarfjalli og nr. 138 úr Brúnum. 

5.2.5   Súr hraun 

Súru hraunin á svæðinu eru talsvert ummynduð og gjarnan kísilrunnin. Fyrir ummyndun 

hefur bergið sennilegast verið dulkornótt eða glerjað. Dílar eru sjaldan greinanlegir í 

berginu, hvort sem það er vegna fæðar þeirra eða ummyndunar bergsins. Þá er um 

feldspatdíladíla að ræða, <2% magnhlutfalls og 0,5 mm að lengd, þó biksteinn við undirlag 

hraunanna beri allt að 20% feldspatdíla. Hvergi fannst ferskt súrt berg, en ummyndunar- og 

veðrunarlitir bergsins eru jafnan bjartir, í appelsínugulum, gulum eða ljósgráum tónum. 

Bergið er víðast straumflögótt með bogalaga brotflötum, en hluti þess er einnig 

hraunbreksía sem ýmist er alveg þétt eða holrými milli brotanna. Súr hraun koma víða fyrir 

á rannsóknarsvæðinu, en stærstur hluti hraunanna myndar fjallakeðju sem nær úr dalbotni 

Breiðuvíkur og miðja vegu út hlíðina norðan megin.  
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5.2.6   Flikruberg 

Flikruberg finnst á nokkrum stöðum í Breiðuvík, bæði norðan og sunnan til á 

rannsóknarsvæðinu. Langstærsta flikrubergslagið er það sem myndar Hvítserk, Leirfjall, 

Móhött og Hákarlshaus, en minni flikrubergsmyndarnir finnast í sunnanverðu Sólarfjalli, í 

Flugum austan Svínavíkur, í Stóraneshnaus, við Kerlingarfjall og í Skildi. Flikruberglögin 

eru mjög ólík, en sameiginlegt einkenni þeirra er grunnur úr súrri ösku sem í eru (í 

breytilegu stærð og magni) bergbrot framandsteina og flikrur (nema í Skildi þar sem 

vikurinn er ekki útflattur). Vikurinn er mismunandi flikrulaga eftir staðsetningu innan 

myndunar og eru flikrur ekki gegnumgangandi í heilu flikrubergslagi. Þannig eru flikrurnar 

lang mest ílangar í stuðluðu einingu flikrubergsins sem myndar Hvítserk, Leirfjall, 

Hákarlshaus og Móhött, og innan þeirrar einingar er vefta einnig mest. Stærð stærstu 

vikurmola og framandsteina sem og magnhlutfall þeirra er breytileg upp myndunina, og við 

efra og neðra borð hennar eru gjóskulög sem líklega tengjast falli úr öskuskýi fyrir og í 

kjölfar gjóskuflóðsins sem setti af sér flikrubergið. Allra efst í laginu eru öskulögin ýmist 

gárótt/skálöguð eða lárétt lagskipt, og sumstaðar hert. Gerðar voru þunnsneiðar úr fimm 

sýnum af flikrubergi, nr. I-31, I-14 og I-30 úr Móhetti, nr. I-34 úr Leirfjalli (sama 

flikrubergsmyndun) og nr. 211c úr Sólarfjalli. Einnig var gerð efnagreining á sýni nr. 211c. 

5.2.7   Setlög 

Setlög milli hraunlaga eru óalgeng í Breiðuvík og finnast þau aðallega yst, norðan og 

sunnan til í víkinni, þ.e. í neðri hluta Sólarfjalls og í Svínavík. Þau þykkustu eru nokkrir 

metrar og lárétt lagskipt. Bæði koma fyrir mjög gróf setlög sem eru að mestu kornborin og 

fínkornótt lög, sem eru næstum einungis úr fínefni eða með kornbornum linsum. Rauð 

millilög koma örsjaldan fyrir milli hraunlaga á svæðinu. Brotaberg finnst á tveimur stöðum 

sunnan til í Breiðuvík, í hlíðinni upp af Gríðarnesi í Sólarfjalli, og undir Brúnum. 

5.2.8   Móberg 

Móberg finnst aðeins sem ein myndun á rannsóknarsvæðinu. Lagið er efsta gosbergið sem 

kemur fyrir í Hvítserki, Leirfjalli og Móhetti. Móbergið samanstendur af basaltbólstrum 

innan um móbergstúff og móbergsbreksíu. Þar sem móbergstúff myndar stærstan hluta 

myndunarinnar, í Leirfjalli og Móhetti, er það lárétt lagskipt. Móbergsmyndunin virðist 

vera a.m.k. 90 m þykk. 

5.2.9   Dólerít 

Dólerít kemur fyrir tiltölulega víða á svæðinu þó ekki sé mikið af því. Það er ýmist að finna 

í berggöngum þeim sem skera svæðið, í laggöngum, eða innskotum sem ekki er greinanleg 

lögunin á. Stór hluti dólerítsins er pýroxendílóttur og nokkuð er um að það sé einnig 

plagíóklasdílótt, sérstaklega í berggöngum við Svínavík. Sjö þunnsneiðar voru gerðar af 

dóleríti og pýroxendílóttu dóleríti, úr sýnum nr. 230 úr Þriggjatindafjalli, nr. 204 úr 

Flugum, nr. 187 úr hlíðinni norðan Sólarskarðs, nr. 168 og nr. I-13 úr Móhetti, og nr. I-24a 

og b úr Herjólfsvíkurvarpi. Ástæða þess að tvær þunnsneiðar voru gerðar úr sitt hvorum 

lagganginum í Móhetti og Herjólfsvíkurvarpi eru láréttar kvikuæðar innan bergsins sem 

lýst er, ásamt öðrum þáttum bergsins, í viðauka A. 
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5.3 Brotahreyfingar og innskot 

Þykkt bergganga sem finna má á rannsóknarsvæðinu er allt frá sentimetra skala og upp í 

nærri tug metra. Tiltölulega fáir gangar liggja um Breiðuvík og ekki er um þyrpingar eða 

gangasveima að ræða. Þéttleiki ganga er mestur í Grenmó og Svínavík, í dalbotninum og í 

Hvítserki, Leirfjalli og Móhetti. Í dalbotninum og síðastnefndu fjöllunum þremur er stór 

hluti ganganna smágerðar bergæðar. Á kortinu á mynd 76 má sjá staðsetningu og stefnu 

bergganga sem mældust um eða yfir 1 m að þykkt. Flestir gangarnir sjást aðeins í einni 

opnu og er sjaldnast hægt að tengja þá milli opna. Þeir eru merktir inn á kortið með 400 m 

löngu striki í mælikvarða kortsins, og er miðja striks staðsetning feltmælingar. Gangar sem 

hægt er að fylgja og tengjast sennilega milli opna eru merktir með lengra striki. Að 

Hvítserki, Leirfjalli og Móhetti frátöldum eru berggangar, um og yfir metri að þykkt, 

þéttastir, austan til á svæðinu í Sultarbotnum, 5 á 250 m langri beinni línu, og næstþéttastir 

7 á 1 km línu í fjörum Grenmós og Svínavíkur. Minni berggangar, eða bergæðar, eru einnig 

merktar inn á kortið, en aðeins með tákni þar sem þeir sáust í opnu, því stefna þeirra er 

mjög ómarkviss. Ekki eru þó merktir inn allir berggangar og bergæðar sem koma fyrir í 

Hvítserki, Leirfjalli og Móhetti. Aðeins tveir stærstu og stefnusterkustu gangarnir af þeim 

fjölmörgu sem hlykkjast á óreglubundinn hátt um flikrubergsmyndunina í fjöllunum voru 

mældir, en til að gefa rétta mynd af dreifingu bergganga á svæðinu, var hluti bergganganna 

og -æðanna í fjöllunum færður inn á kortið eftir loftmyndum. Berggangar á svæðinu eru 

næstum eingöngu basískir og margir þeirra eru plagíóklas- og pýroxendílóttir. Fæstir þeirra 

eru samsettir. Algengast er að berggangarnir liggi hornrétt eða nær hornrétt á halla 

jarðlaganna, en aðrir gangar skera jarðlögin undir horni. Stefnur 58 bergganga sem 

mældust rétt um eða yfir metri að þykkt eru settar fram á áttarós á mynd 76. Gangurinn sem 

myndar Kerlingu við Kerlingarfjall er ekki þar á meðal þar sem hann sveigir u.þ.b. 90º. Á 

áttarósinni sést að algengasta stefna ganga á svæðinu er N0-35°A, en stefnur um 52% 

ganganna liggja innan þess bils. Um 40% gangastefna liggja svo á bilinu N145-180°A, en 

stærsti toppurinn á því bili (um 12% mældra ganga) kemur fram í stefnuna N145-150°A og 

er það stefna bergganga í Steinsfjöru og Sultarbotnum. Þar virðast gangarnir fylgja 

strikstefnu jarðlaga. Fjórir þeirra halla um 25-55° SV, þ.e. í sömu átt og jarðlögunum hallar 

nema undir stærra horni og þar með í öfuga átt miðað við misgengið sem liggur um 

Grenmó og hallar u.þ.b. 45º ANA frá láréttu plani. Mögulegt að þessir hallandi berggangar 

séu keilugangar.  
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Mynd 76  Berggangar í Breiðuvík. T.v. kort sem sýnir staðsetningu bergganga og dreifingu 

þeirra innan rannsóknarsvæðisins. T.h. áttarós með strikstefnu 58 bergganga sem mældust 

um og yfir 1 m að þykkt. 

Lagganga er aðeins að finna í Hvítserki og Móhetti, og eru þeir algengir í þeim síðarnefnda. 

Laggangarnir eru um 3-30 m þykkir og nokkuð reglulega stuðlaðir. Þeir eru úr dóleríti eða 

pýroxendílóttu dóleríti. Almennt einkenni á laggöngunum eru 1-10 cm þykkar kvikuæðar 

innan þeirra sem liggja samsíða kólnunarfleti lagganganna. Þunnsneiðar voru gerðar af 

sýnum nr. 168 og I-13 úr laggangi í Móhetti, og nr. I-24a og b úr laggangi í Herjólfsvíkur-

varpi.  

Önnur innskot koma fram sem dólerít eða pýroxendílótt dólerít sem sést aðeins mjög 

staðbundið í fjallshlíðum eða klapparkollum. Mosfell er þar undantekning þar sem allur 

efsti hluti fjallsins virðist vera innskot. 

Eina misgengið sem finnst innan rannsóknarsvæðisins liggur um Grenmó, eins og sýnt er á 

mynd 77. Lóðrétt færsla um misgengið er u.þ.b. 40-50 m og hefur eystri hlutinn færst niður 

miðað við þann vestari. Brotfleti misgengisins virðist halla um u.þ.b. 45º ANA frá láréttu 

plani og er hann því ekki hornréttur á halla þeirra jarðlaga sem hann sker. Strikstefna 

brotsins er áætluð gróflega út frá því hvar brotið sker hæðarlínur og hún u.þ.b. sú sama og 

jarðlaganna. Mikill berggangur virðist vera tengdur misgenginu, en færsla virðist í öðrum 

tilfellum ekki tengd berggöngum í Breiðuvík. Nærri misgenginu, þar sem það liggur efst 

um Sultarbotna, eru einnig fleiri gangar og er þéttleiki bergganga mestur þar á 
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rannsóknarsvæðinu, ef ekki eru taldir gangar og bergæðar í Hvítserk, Leirfjalli, Móhetti og 

Moldarbotnum. Rétt utan rannsóknarsvæðisins, í Víðidalsfjalli, eru a.m.k. þrjú misgengi 

sjáanleg (sjá mynd 78), og eru þau brot líklega tengd misgenginu í austurhlíð Grenmós.  

Bognun á jarðlagastaflanum kemur fram í Víðidalsfjalli og Efrisléttum rétt norðan og 

sunnan við rannsóknarsvæðið. Lítið hallandi stafli sem liggur vestur að tindi Víðidalsfjalls 

er skorinn af fyrrgreindum misgengjum og snarbognar þar niður til vestsuðvesturs. Þar sem 

misgengið í austurhlíð Grenmós virðast liggja í strikstefnu, líkt og fjöllin tvö, er sennilegt 

að þessi svignun eigi sér einnig stað um Grenmóskoll, þó ekki sjáist það eins skýrt, þar sem 

jarðlagastaflinn austur af honum hefur sorfist burt. Sunnan rannsóknarsvæðisins, í 

Efrisléttum, virðast vera svipuð ferli í gangi og norðan til. Tiltölulega lítið hallandi jarðlög, 

sem best sjást efst og austarlega í Efrisléttum sem og Eggjum, svigna snarlega niður til 

norðvesturs um ás sem virðist hafa norðaustlæga stefnu. 

 

Mynd 77  Misgengi í Grenmó. Örvarnar sýna færslu um misgengið. 

 

Mynd 78  Misgengi í tindi Víðidalsfjalls. Örvarnar sýna færslu um misgengin 

5.4 Jarðlagahalli 

Á mynd 79 eru teknar saman mælingar á halla og strikstefnu jarðlaga á rannsóknarsvæðinu, 

auk fjögurra mælinga utan þess. Norðurhluti rannsóknarsvæðisins virðist halla tiltölulega 

samfellt niður til suðvesturs. Yst er hallinn um 21-25° VSV (með strikstefnu N143-150°A). 
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Norðan við rannsóknarsvæðið mældist halli í Víðidalsfjalli 33° SV, með strikstefnu 

N125°A, þar sem lítið hallandi hraunlög bogna í tindi þess sem hallanum nemur. Neðst í 

Staðarfjalli, sem einnig er staðsett norðan rannsóknarsvæðisins, mældist hallinn 6-20° 

SV/SSV með strikstefnu N105-125°A (þ.e. 125/6°V og 05/20°V). Sunnan megin við 

dalinn er jarðlagahalli aftur á móti tiltölulega lítill, eða 4-10° VNV (m. strikstefnu N12-

15°A) neðst í staflanum, en er hverfandi lítill í efri lögum Sólarfjalls og Brúnum. Hallinn 

eykst þó aftur nokkuð undir Mosfelli niður til suðvesturs, og sunnan Hvítafjalls hallar 

jarðlögum nokkuð til suðsuðvesturs. Syðst innan rannsóknarsvæðisins, í 

Herjólfsvíkurvarpi, hallar jarðlögum um 32° NNV (m. strikstefnu N76°A), en jarðlaga-

hallinn eykst til austurs og hallar lögum í Manni um 41° NNV, með strikstefnu N67°A. 

Líkt og í Víðidalsfjalli er þar um að ræða tiltölulega láréttan stafla sem bognar og snarast 

mjög skarpt niður. Á suðvesturhorni svæðisins, undir Hvítserki, er halli jarðlaga aftur 

austlægari eða 14-15° NNA (m. strikstefnu N106-119°A). Í dalbotninum hallar jarðlögum 

um allt að 7° VSV (m. strikstefnu N151°A).  

 

Mynd 79  Strikstefna og halli jarðlaga innan, og rétt utan, rannsóknarsvæðisins. 
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5.5 Ummyndun og holufyllingar 

Ummyndun er talsverð á rannsóknarsvæðinu, en nokkuð breytileg og ber meira á henni í 

sumum bergtegundum en öðrum. Ljóst er af ummynduninni að jarðhiti hefur leikið um 

stóran hluta bergsins innan svæðisins. Súr og ísúr hraun, sem frá náttúrunnar hendi hafa 

dulkornóttan eða glerjaðan grunnmassa eru að stærstum hluta kísilrunnin. Innan súru 

hraunanna má finna ópal og jaspis, og í tengslum við súrar myndanir fellur ókristallaður 

kísill út úr lindarvatni. Í súra berginu neðarlega í vesturhlíð Hvítafjalls er nokkuð af 

fíngerðu pýríti í berginu. Þóleiítbasalt á svæðinu er tiltölulega lítið ummyndað í grunninn, 

en ber talsvert mikið af holufyllingum. Þó koma fyrir opnur á svæðinu niður af Gagnheiði 

og Krossfjalli, sem og í farvegi Stóruár, þar sem berg virðist vera þóleiítbasalt, en er svo 

ummyndað að ekki er fullljóst hverrar tegundar það er. Það ólivínbasalt sem liggur innan 

svæðisins er nokkuð ummyndað og seólítar á rannsóknarsvæðinu fundust nærri 

einvörðungu í þessum hraunlögum. Þar er um að ræða mesólít, analsím og thomsonít. 

Dílabasalt innan Breiðuvíkur er mjög ummyndað á flestum stöðum, enda hraunin, eða 

einingarnar, að stórum hluta blöðróttar en hraunin sjálf gjarnan mjög dílótt. Í þeim er 

talsvert um síðsteindir. Dólerít sem finnst neðarlega í staflanum er talsvert grotið og molnar 

gjarnan niður, en ofar, t.d. í Móhetti er það mun ferskara, og ólivín næstum óummyndað í 

grunni bergsins. Basískir berggangar í Moldarbotnum eru gjarnan það ummyndaðir að þeir 

eru orðnir ljósir að lit og hafa ummyndunarsteindir að stórum hluta komið í stað 

upprunalegra steinda í berginu. Bergefnagreining á sýni (nr. 139) úr einum þeirra og lýsing 

á berginu í þunnsneið sem og handsýni er að finna í viðauka A.  

Karbónat- og kvarssteinar koma fyrir í öllum hraunlögum á svæðinu, með þeirri 

undantekningu að ekkert kvars fannst í ólivínbasalt lögunum. Af kvarssteinum er aðallega 

um að ræða bergkristal sem finnst á sumum stöðum í miklu magni, en einnig finnst ópall, 

jaspis, glerhallur og agat. Karbónöt eru aðallega á formi kalsíts og er töluvert mikið af því 

víðs vegar um svæðið. Önnur form sem karbónat tekur á sig á svæðinu er plötukalsít, 

silfurberg og aragónít. Nokkrar stórar aragónít holufyllingar finnast á svæðinu, eða allt að 

40 cm stórir hleifar.  

Magn bergkristals og kalsíts, sem og það að aragónít og pýrít finnist á svæðinu, bendir til 

að um háhitasvæði hafi verið að ræða (Kristján Sæmundsson & Einar Gunnlaugsson, 

2010).  

5.6 Steingervingar 

Steingervingar finnast á nokkrum stöðum á rannsóknarsvæðinu. Þeirra var ekki leitað 

sérstaklega, eða þeir rannsakaðir nákvæmlega, en staðsetning þeirra steingervinga sem 

fundust við yfirferð um svæðið er merkt inn á berggrunnskortið á bls. 66. Talsvert er af 

trjábútum, ýmist kísilrunnum eða koluðum, sem liggja neðan við flikrubergsmyndunina í 

Hvítserki, Leirfjalli, Hákarlshaus og Móhetti. Þeir fundust þó hvergi í berginu eða innan 

annarra laga á svæðinu. Neðarlega í móberginu í Leirfjalli eru plöntuför, þ.e. afsteypur af 

laufblöðum og nokkru sem líkist barrnálum. 
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6 Tilgáta að uppbyggingu 
jarðlagastaflans  

Jarðlögum innan Breiðuvíkur og í nálægum fjöllum hallar í flestum tilvikum niður í átt að 

botni víkurinnar og mynda strikstefnur jarðlaganna utan við botninn bogalaga sveip sem 

bendir til þess að sigmiðja hafi verið staðsett innarlega í Breiðuvík. Sú ályktun er dregin að 

jarðlagastaflinn hafi sigið ofan í kvikuhólf sem þar hafi verið staðsett og myndað öskju. Þar 

sem jarðlögin sjást bogna í Víðidalsfjalli og Efrisléttum hafi verið brún öskjunnar (sjá 

mynd 80) og hún þá verið í það minnsta 10 km í þvermál. Svignun þessara jarðlaga í stað 

brots þykir benda til þess að myndun öskjunnar hafi tekið nokkurn tíma og sigið orðið 

smám saman við ítrekað streymi kviku úr kvikuhólfi, en ekki við skyndilegan atburð í 

kjölfar stórs eldgoss. Hægt er að skipta niður jarðlögum á svæðinu annars vegar eftir því 

hvort þau eru mynduð áður en (og e.t.v. meðan) sig átti sér stað, og hins vegar í 

öskjufyllingu, sem myndaðist innan öskjunnar að loknu sigi. 

Jarðlagastaflinn norðan til í víkinni hallar inn í dalinn og sjá má í botni dalsins að hann 

liggur undir jarðlögin í suðurhluta hennar. Af þessu má ráða að þau jarðlög sem liggja 

neðst í jarðlagastaflanum yst og nyrst í víkinni séu þau elstu í Breiðuvík. Halli jarðlaga á 

norðurhluta rannsóknarsvæðisins virðist minnka inn dalinn, en sennileg skýring á því er að 

halli verði vægari eftir því sem innar dregur í öskjuna, þ.e. að hún sé í stórum dráttum 

skálarlaga og botn hennar því flatari en hliðarnar. Jarðlögin sem mynda neðri hluta staflans 

norðan megin eru basísk og ísúr hraun, en vestar (og ofar í jarðlagastaflanum) hættir ísúrt 

berg að koma fyrir og við taka óreglulegar súrar bergmyndanir sem sitja ofan á tiltölulega 

reglulegum hallandi basaltstafla. Innan um súru myndanirnar hafa runnið basalthraun. 

Sennilegt er að hluti þessara súru eininga sé myndaður undir lok öskjusigsins. Þessar súru 

bergmyndanirnar hafa mjög áberandi norðaustlæga stefnu, en sú stefna er ríkjandi í 

berggrunni þessa landshluta og er því líklegra að þær hafi komið upp á sprungu tengdri 

ríkjandi spennusviði á svæðinu, en á brotalínu tengdri öskjumynduninni. Í Moldarbotnum 

gengur reglulegi jarðlagastaflinn sem myndar norðurhluta rannsóknarsvæðisins undir lítið 

hallandi öskjufyllingu af ísúrum og basískum hraunlögum. Hvítafjall er hraungúll sem 

líklega hefur komið upp í lok öskjumyndunarinnar eða rétt eftir hana. Þau hraunlög sem 

liggja að gúlnum sunnan og suðaustan hans virðast hafa lagst upp að hlíð hans. Efri hluti 

suðurhlíðar Breiðuvíkur er nær því hallalaus öskjufylling. Í neðstu 200 m Sólarfjalls ber á 

óreglu í jarðlagahalla, sem þó er vægur, auk þess sem þar koma fyrir þykk setlög. Setlögin 

benda til breytinga á umhverfisaðstæðum, að sjaldnar hafi gosið á svæðinu, eða að 

aðstæður til setmyndunar hafi verið góðar. Þessi neðri og ysti hluti suðurhluta 

rannsóknarsvæðisins er jarðlagastafli sem myndaðist líklega fyrir, eða meðan á öskjusigi 

stóð. Líklegt er að sá jarðlagastafli komi aftur fram innst í dalbotninum, þar sem 

dílabasaltlagið liggur, og neðri hluti Sólarfjalls sé því í raun efsti, eða nær því efsti hluti 

jarðlagastaflans norðan megin í Breiðuvík. Breytingar á strikstefnu neðst í fjallinu gætu 

orsakast af jarðskorpuhreyfingum vegna myndunar öskjunnar um það leyti sem staflinn var 

að hlaðast upp eða þær gefi hreinlega vísbendingar um hvaðan hraunin voru að renna. Ofan 

við þennan stafla, liggur reglulegur tiltölulega lárétt lagskiptur jarðlagastafli allt úr 
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Sólarfjalli inn að Moldarbotnum upp í tæplega 400 m h.y.s. Virðast aðstæður við þá 

uppbyggingu hafa verið stöðugri. Setlög koma ekki fyrir milli hraunlaga, sem bendir til 

hraðari/stöðugri upphleðslu (eða verri aðstæðna til setmyndunar) og einu berggerðirnar sem 

koma fyrir ofan þessarar hæðar, fyrst um sinn, eru þóleiítbasalt og ísúr hraun. Þessi hluti er 

túlkaður sem öskjufylling. Ofan á þennan neðsta hluta öskjufyllingarinnar lagðist þykka 

flikrubergsmyndunin (mest um 300 m þykk) sem fjöllin Hvítserkur, Leirfjall, Hákarlshaus 

og Móhöttur eru að mestu byggð úr. Vel sést í suðvesturhlíð Hvítserks og við 

Herjólfsvíkurvarp hvernig flikrubergið, sem liggur á nokkuð láréttu undirlagi á suðurhluta 

rannsóknarsvæðisins, hefur lagst mislægt upp að hallandi veggjum öskjudældarinnar 

suðvestan, sunnan og suðaustan til á svæðinu. Ólivínbasaltið sem gengur þar undir 

myndunina kemur hvergi fram innan jarðlagastafla Breiðuvíkur. Allt umhverfis og neðan 

við flikrubergsmyndunina koma fyrir trjábútar sem benda til þess að nokkurt upphleðsluhlé 

hafi orðið í myndunarsögunni áður en gjóskuflóð fór þar yfir og setti af sér flikrubergið. 

Aðeins sést þó í setlag á einum stað á lagmótunum, en jarðvegur ætti að hafa verið til 

staðar fyrir skóg til að þrífast. Efst í flikrubergseiningunni eru ýmist lárétt lagskipt eða 

gárótt/skálaga gjóskulög með vikurmolum í. Myndun gára í gjóskulaginu, sem og að þær 

eru nánast samhverfar um langás sinn, bendir til að gjóskan hafi sest til, eða mótast, í 

orkulitlu vatnsumhverfi, s.s. stöðuvatni. Ofan við flikrubergið, í um 685 m h.y.s., liggur 

móberg. Til þess að það hafi myndast hlýtur sú basaltkvika sem leitaði um ótal sprungur 

gegnum flikrubergslagið að hafa komið upp í stöðuvatn af nokkurri dýpt. Bendir þetta, auk 

gárótta gjóskulagsins, eindregið til myndunar öskjuvatns ofan flikrubergslagsins. Í Leirfjalli 

kemur fyrir súr gjóska ofan við þá hæð þar sem móbergið kemur fram og gæti það bent til 

þess að hlé hafi orðið á basískri eldvirkni um tíma, og súr gjóska aftur lagst þar til ofan á. 

Þessi skörun basískrar og íssúrrar gjósku er þó mjög staðbundin og dregur það úr líkindum 

slíkrar skýringar. Í tindi Móhattar og Leirfjalls er stærstur hluti þessarar móbergsmyndunar 

ummynduð lárétt lagskipt öskulög (móbergstúff), þó einnig komi fyrir bólstrar og 

bólstrabrot, en í Hvítserki samanstendur móbergsmyndunin eingöngu af ummynduðu 

bólstrabrotabergi sem í eru heillegir bólstar og bólstralinsur. Þessum linsum hallar mjög 

áberandi niður í átt til norðurs. Þessar ólíku ásýndir myndunarinnar í fjallstindunum, sem 

og það að gangarnir eru lang þéttastir í Hvítserki, bendir til þess að rofleif sú, sem 

Hvítserkur er, hafi staðið nærri megin gosstað móbergsmyndunarinnar og miðað við halla 

bólstralinsanna hafi hann verið staðsettur sunnan fjallsins. Rofleifar móbergsins ná upp í 

um 775 m h.y.s. sem hlýtur að tákna að askjan hafi ekki verið full í þeirri hæð fyrst enn var 

rými fyrir nægilega djúpt vatn í henni til að kvika næði ekki að flæða, heldur myndaði 

bólstra. Heildarþykkt öskjufyllingarinnar, og þar með heildarsig öskjunnar, er því a.m.k. 

600 m.  

Sökum þess að útbreiðsla flikrubergslagsins hefur ekki verið kortlögð út fyrir svæðið er 

erfitt að segja til um uppruna þess. Ólíklegt er þó annað en að gosið hafi í eða við 

öskjudældina fyrst svo mikið af flikruberginu safnaðist fyrir í henni. Flikrubergslög þekja 

almennt stór svæði, en eru þykkari í lægðum, og gæti meginhluti flikrubergslagsins hafa 

sest til innan öskjunnar. 

Á nokkrum stöðum hallar þeim annars lárétta stafla sem myndar öskjufyllinguna undir 

flikrubergslaginu. Undir Mosfelli hallar jarðlögum niður til suðvesturs og í Moldarbotnum 

rétt sunnan Hvítafjalls hallar þeim niður til suðsuðvesturs. Jarðlögum í Vatnshnjúki, sem 

líklegast eru hluti öskjufyllingarinnar, hallar suðvestur. Þegar horft er í vesturhlíð 

Móhattar, um og ofan flikrubergsmyndunarinnar, virðist jarðlögunum halla lítillega til 
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norðurs. Hugsanlegt er að aðrar sigmiðjur hafi verið virkar eftir að meginaskjan myndaðist 

og öskjufylling settist til innan hennar.  

 

Mynd 80  Hluti af öskjubrúnum Breiðuvíkuröskju (Spot Image, 2004). 
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7 Umræður 

Askja hefur myndast í Breiðuvík, innan áhrifasvæðis Breiðuvíkureldstöðvar líkt og áður 

hafa verið leiddar líkur að (Lúðvík E. Gústafsson o.fl.,1989; Hjörleifur Guttormsson, 2008; 

Olgeir Sigmarsson, 2011). Sig hefur orðið á talsvert stóru svæði og markast sú öskjubrún 

sem kortlögð hefur verið af svignun jarðlaga í tindum Víðidalsfjalls og Grenmós í 

norðaustri, en í Efrisléttum og Herjólfsvík í suðri. Þvermál öskjunnar milli þessara barma 

er um 10 km. Til samanburðar er langstærsta íslenska askjan, Torfajökulsaskjan, 18 km 

löng og 13 km breið (Kristján Sæmundsson, 1982). Þar sem sá hluti öskjubrúnarinnar, sem 

hér hefur verið getið, lýsir sér með svignun jarðlaga er talið að askjan sé mynduð við sig en 

ekki brot, þrátt fyrir að nokkur misgengi séu til staðar við ásinn sem jarðlögin bogna um. 

Lóðrétt færsla um misgengin er mest nokkrir tugir metra og aðeins í einu tilfelli fellur sá 

sprungubarmur sem innar liggur miðað við öskjuna. Samkvæmt Walker (1984) er 

mögulegt að þar sem hringsprungur (sem misgengin gætu verið) finnist í tengslum við 

öskjusig, komi þær í kjölfar svignunar. Heildarsig öskjunnar er áætlað um 600 m. Öskjusig 

verður við að kvikuhólf tæmast örar en fyllist í þau neðan úr möttli jarðar, og við það gefa 

jarðlögin yfir kvikuhólfinu eftir og síga (Kristján Sæmundsson, 1982). Algengt er talið að 

öskjur myndist í nokkrum lotum og svignun í hvert sinn haldist í hendur við það 

kvikumagn sem kemur upp í gosum hverju sinni (Walker, 1984; Kristján Sæmundsson, 

1982). Líklegt er að þetta eigi við um Breiðuvíkuröskjuna og að heildarsig hafi ekki átt sér 

stað í kjölfar eins goss. Askja í Dyngjufjöllum er t.d. ekki talin hafa myndast við einn 

atburð heldur við endurtekin sprungugos (Kristján Sæmundsson, 1982). Endurris 

Breiðuvíkureldstöðvarinnar virðist ekki hafa átt sér stað að lokinni öskjumynduninni þar 

sem engin merki eru um að öskjubotninn hafi lyftst á ný að henni lokinni. Kvika sú er 

fæddi af sér þær myndanir sem eru yngri en askjan hefur því ekki valdið því að kvikuhólfið 

sem yfirbyggingin seig ofan í þendist út með tilheyrandi risi öskjubotnsins. Algengast er 

þegar gýs að lokinni öskjumyndun að gosop sé ýmist staðsett miðlægt innan öskjunnar eða 

að gosop raði sér í mjög ákveðna beina línu, eða á línulegt svæði, og fylgi þar með ríkjandi 

spennusviði (Walker, 1984). Á þetta vel við hraungúlinn Hvítafjall, sem komið hefur upp í 

lok öskjumyndunarinnar, og liggur tiltölulega miðlægt innan öskjunnar, auk þess sem súru 

bergeiningarnar sem mynda Bálksfjallaraðir liggja í stefnu ríkjandi spennusviðs í þessum 

landshluta. 

Hlutfall súrs og ísúrs bergs sem tilheyrir Breiðuvíkureldstöð er talsvert hærra en áætlað 

hefur verið fyrir neógenar megineldstöðvar. Walker (1963) áætlar að almennt samanstandi 

neógenar megineldstöðvar af um 20% súru bergi og líklega um 10% ísúru bergi, til móts 

við basalt. Áætluð hlutföll innan rannsóknarsvæðisins eru aftur á móti um 35% súrt berg 

(hraun og flikruberg) og 15% ísúrt berg. Athuga þarf þó í þessu samhengi að svæðið sem 

kortlagt var, nær ekki yfir allt áhrifasvæði Breiðuvíkureldstöðvar þannig að áætluð hlutföll 

eiga ekki við alla eldstöðina. Þau sýna þó að óvenjulega mikið magn ísúrs og súrs bergs 

finnst innan Breiðuvíkur.  

Ljóst er að magn súrra bergmyndana á Víkum er óvenjulegt fyrir Ísland og einsdæmi fyrir 

neógena jarðlagastaflann. Einungis virðist hægt að bera það saman við þéttleika og magn 
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súrs bergs á Torfajökulsvæðinu. Hvort um er að ræða eina stóra megineldstöð með fimm 

eldvirknismiðjum eða fimm megineldstöðvar (líkt og varpað var fram af Lúðvíki E. 

Gústafssyni o.fl., 1989) er spurning sem frekari rannsóknir kunna að varpa ljósi á. Séu þetta 

fimm sjálfstæðar megineldsöðvar er ljóst að þéttleiki þeirra, um ein á hverja 500 km
2
, fer 

langt fram úr áætlunum Walkers (1963) um að almennt sé þéttleiki megineldstöðva á 

neógenu svæðunum ein á hverja 1040 km
2
 (400 mi

2
). 

Basísk og ísúr eldvirkni hefur verið ráðandi lengst af í sögu Breiðuvíkureldstöðvarinnar, en 

súr kvika virðist hins vegar fyrst koma fyrir í einhverju magni undir lok 

öskjumyndunarinnar og eftir hana. Súrar bergmyndanir hjá öðrum megineldstöðvum eru 

algengar í tenglsum við öskjumyndun: við Tungnafellsjökul hefur röð líparíthnjúka komið 

upp á öskjubrotinu, meginaskjan í Kerlingarfjöllum umlykur klasa af líparítgúlum (Kristján 

Sæmundsson, 1982), og á Torfajökulssvæðinu raða líparítgúlar sér samhliða öskjujaðri og 

eru taldir hafa komið upp á bogsprungu (Kristján Sæmundsson, 1972). 

Berggangar eru fáir í Breiðuvík og ekki um gangasveim eða -þyrpingu að ræða, enda kemst 

þéttleiki þeirra hvergi nálægt því að vera 25% berggrunnsins líkt og við 

Breiðdalseldstöðina (Walker, 1963). Aðalstefna bergganga innan Breiðuvíkur, um N0-

20°A, er heldur norðlægari en í Loðmundarfirði (N10-30°A; Thomas, L.,1988; Lapp, B., 

1988; Lapp, M., 1990) og við Dyrfjallaeldstöðina (N20°A; Lúðvík E. Gústafsson, 1992), 

en í öllum tilfellum eru norðaustlægar eða norðnorðaustlægar áttir algengastar, sem 

endurspeglar ríkjandi spennusvið jarðskorpunnar í þessum landshluta. 

Með berggrunnskortlagningu þessari hafa enn bæst við jarðfræðileg gögn sem nýtast við 

túlkun myndunarsögu jarðlagastaflans á Víkum. Kortleggja þarf þó berggrunninn á stærra 

svæði, en hér var gert, ef draga á upp heildarútlínur Breiðuvíkuröskjunnar og afmarka 

áhrifasvæði eldstöðvarinnar í heild.  
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Viðauki A  

Bergefnagreiningar, handsýna- og 
þunnsneiðalýsingar 

 

Alls var gerð 21 þunnsneið af bergsýnum. Þar af eru:  

 Fimm sýni af flikrubergi: I-31, I-14 og I-30 úr Móhetti, I-34 úr Leirfjalli og 211c úr 

Sólarfjalli.  

 Fjögur sýni af dílabasalti: I-36 úr Staðarfjalli, 191 úr Sólarfjalli, 183 þar sem 

Stórilækur sker Efri-hest, og 245 úr Skinnbrókargili. 

 Sjö sýni af dóleríti: 230 úr Þriggjatindafjalli, 204 úr Flugum, 187 úr hlíðinni norðan 

Sólarskarðs, 168 og I-13 úr Móhetti, og I-24a og b úr Herjólfsvíkurvarpi. 

 Tvö sýni af ísúru bergi: 144 úr Sólarfjalli og 138 úr Brúnum 

 Tvö sýni af súru bergi: 199a úr Kerlingarfjalli og 163 úr Móhetti 

 Eitt sýni af ummynduðum basaltgangi: 139 úr Moldarbotnum 

Einnig voru gerðar tvær bergefnagreiningar: af flikrubergi (sýni nr. 211c) úr suðurhlíð 

Sólarfjalls og af ummynduðum basaltgangi (sýni nr. 139) úr Moldarbotnum. 

Magnhlutföll innan þunnsneiðar eru gjarnan gefin innan sviga á eftir viðkomandi steind.  

Ab/An hlutfall plagíóklass var mælt með Michel-Lévy aðferðinni nema fyrir þunnsneið af sýni 

nr. 245, en Olgeir Sigmarsson gerði punktgreiningar með örgreini á samsetningu plagíóklass í 

sýninu, bæði díla og grunnmassa. Samsetning plagíóklass í öllum þunnsneiðunum þar sem 

hún var mælanleg nær frá 42-66% An, og allt er það labradorít nema andesín í sýni nr. 245. 

Nokkuð af berginu á svæðinu er það ummyndað að einungis eru eftir plagíóklas laga holrými 

eða ummyndunarsteindir plagíóklass.  

Staðsetning allra bergsýna sem unnið var með eftir að komið var úr felti er sýnd á mynd 81 og 

í töflu 1, en þar kemur einnig fram hnit sýnatökustaðar og berggerð. 
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Mynd 81  Sýnatökustaðir. Sýni sem þunnsneiðar voru gerðar úr. 



89 

Tafla 1  Staðsetning og hnit sýnatökustaðar, sem og berggerð þeirra sýna sem þunnsneiðar 

voru gerðar úr. Sýni sem einnig voru efnagreind er merkt með (e).  

Sýni nr. 
  

Staðsetning 
  

Hnit (ISN 1993) Berggerð 
  Norður Vestur 

I-31 Móhöttur (eining D) 65°25'50,069'' 13°42'46,542'' Flikruberg 

I-14 Móhöttur (eining A) 65°25'49,162'' 13°42'45,612'' Flikruberg 

I-30 Móhöttur (eining C 65°25'48,332'' 13°42'45,409'' Flikruberg 

I-34 Móhöttur (eining B) 65°26'31,119'' 13°39'8,902'' Flikruberg 

211c Suðurhlíð Sólarfjalls 65°26'30,314'' 13°42'33,345'' 
Flikruberg  
(e) 

I-36 Staðarfjall 65°29'41,943'' 13°46'45,357'' Dílabasalt 

191 Sólarfjall 65°26'46,675'' 13°39'5,113'' Dílabasalt 

183 Stórilækur við Efri-hest 65°28'40,796'' 13°42'19,112'' Dílabasalt 

245 Skinnbrókargil 65°27'20,321'' 13°44'12,265'' Dílabasalt 

230 Suðurhlíð Þriggjatindafjalls  65°28'27,42'' 13°44'6,626'' 
Dólerít 
(innskot) 

204 Leirubotnar í Flugum  65°28'29,145'' 13°37'24,484'' 
Dólerít 
(berggangur) 

187 Hlíðin norðan Sólarskarðs  65°26'31,444'' 13°40'29,981'' 
Dólerít 
(innskot) 

168 Móhöttur  65°25'58,017'' 13°42'47,289'' 
Dólerít 
(laggangur) 

I-13 Móhöttur 65°25'59,508'' 13°42'53,168'' 
Dólerít 
(laggangur) 

I-24a Herjólfsvíkurvarp 65°25'34,895'' 13°42'39,888'' 
Dólerít 
(laggangur) 

I-24b Herjólfsvíkurvarp 65°25'34,895'' 13°42'39,888'' 
Dólerít 
(laggangur) 

144 Sólarfjall 65°26'30,144'' 13°40'25,918'' Ísúrt hraun 

138 Brúnir 65°27'17,755'' 13°41'59,513'' Ísúrt hraun 

199a Kerlingarfjall 65°28'56,781'' 13°39'38,27'' Súrt berg 

163 Móhöttur 65°25'53,126'' 13°42'48,645'' Súrt berg 

139 Moldarbotnar  65°27'9,467'' 13°44'25,573'' 

Ummyndað 
basalt 
(berggangur) 
(e) 
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Flikruberg 

Sýni úr sömu mynduninni í Móhetti (I-31, I-14, I-30) og Leirfjalli (I-34b). Sýni úr Sólarfjalli 

(211c).  

Gerð framandsteina innan þunnsneiða flikrubergssýnanna er ekki lýst. 

 

Flikrubergslagið sem myndar meginhluta Hvítserks, Leirfjalls, Hákarlshauss og Móhattar er 

ekki einsleitt upp á við og hægt er að skipta því upp í nokkrar einingar (sjá jarðlagasúlu bls. 

37). Tekin voru þrjú sýni upp suðuhlíð Móhattar, og eitt úr austurhlíð Leirfjalls, til að reyna að 

greina þennan mun í þunnsneið. Eining mjög svipuð þeirri sem sýni I-14 var tekið úr, kemur 

einnig fyrir neðan stuðluðu flikrubergseiningarinnar sem sýni I-34 var tekið úr.  

Smásjárlýsingarnar falla vel að þeirri skiptingu sem gefin er fyrir efri hluta og miðju 

flikrubergslaga (Holmes, 1978). Auk þess sem breytingarnar gegnum flikrubergsmyndunina 

falla vel að almennu líkani Fisher og Schminke (1984) fyrir flikruberg.  

 

Sýni nr. I-34b (úr einingu B í jarðlagasúlunni bls. 37) 

  

Mynd 82  Stuðlaða eining flikrubergsins í norðurhlíð Leirfjalls. T.v. efra borð stuðluðu 

flikrubergseiningarinnar í norðurhlíð Leirfjalls. T.h. miðja stuðluðu flikrubergseiningarinnar 

í norðurhlíð Leirfjalls. 

Staðsetning og upplýsingar um bergmyndun: Um miðja flikrubergsmyndunina er flikrubergið 

stuðlað. Best sjást stuðlarnir í norðurhlíð Leirfjalls og Hvítserks, en einnig austurhlíð 

Leirfjalls, og í Móhetti. Stuðlarnir hafa óvenju fáar hliðar og eru margir þeirra þrí- til 

fimmstrendir. Flikrubergið í stuðlunum brotnar í óreglulegar flögur og litur þess er gráleitari 

og dekkri en í meirihluta myndunarinnar. Sýni I-34b var tekið í um 550 m hæð úr stuðluðu 

einingu flikrubergsins í austurhlíð Leirfjalls. Mynd 82 sýnir mismunandi ásýnd stuðlanna eftir 

staðsetningu innan einingarinnar.  

Í handsýni (sjá mynd 83 t.h.) sést að vikurinn í berginu er útflattur í flikrur sem eru ýmist 

nokkrir millimetrar, eða allt að nokkrir sentimetrar að lengd. Flikrurnar eru um 15% bergsins. 

Bergbrot eru um 10-15% og ná um 2 cm stærð, þó flest séu brotin á millimetra skala. Bæði 

flikrur og framandsteinar í berginu hafa nokkuð sterka veftu og brotnar bergið í óreglulegar 
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flögur samsíða henni. Bergið er gulbrúnt, fjólublágráleitt eða grátt og nánast eins að lit jafnt að 

utan sem innan. Holrými eru ílöng og virðast að mestu vera eftir burtveðraðar flikrur. 

Í þunnsneiðinni (sjá mynd 83 t.v.) er stefnubundið mynstur mjög áberandi, bæði hjá 

framandsteinunum og í grunninum, þar sem miklar sveigjur eru í honum. Grunnurinn (81%) 

er myndaður úr sambræddum glerbrotum, eða glerkenndum þráðum, sem flest eru á 

míkrómetra skala og sveigja umhverfis framandsteinana. Framandsteinar (10%) eru allt frá því 

að vera af nanómetra stærð upp í að vera rúmur sentimetri. Kristalbrot (2%) eru flest á 

míkrómetra skala, en ná allt að 1 mm stærð. Lítið er af vikri (2%) í þunnsneiðinni, en holrými 

(5%) gætu ýmist verið teygðar blöðrur eða eftirstöðvar vikurmola. 

  

Mynd 83  Sýni nr. I-34b. T.v. smásjármynd af þunnsneiðinni. T.h. feltmynd af berginu. 

 

Sýni nr. I-30 (úr einingu C) 

  

Mynd 84  Sýni nr. I-30. T.v. smásjármynd af þunnsneiðinni. T.h. feltmynd af berginu. 

Staðsetning og upplýsingar um bergmyndun: Sýnið er tekið í um 638 m h.y.s. í suðuröxl 

Móhattar. Þessi hluti flikrubergsins myndar þéttara lag, sem brotnar í stærri brot, og myndar 

flöt í hlíðinni rétt ofan við stuðlaða lagið. Lagið sem sýnið er tekið úr er aðeins um 0,5-1 m að 
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þykkt í öxlinni, en virðist þykkna lítillega til austurs. Í Hvítserki og Leirfjalli ber á brotum úr 

flikrubergi líku þessu, sem liggja laus á yfirborði (sjá mynd 84 t.h.).  

Engin vefta er á framandsteinum eða í grunni handsýnis. Hlutfall framandsteina er 10-15%, en 

vikurs 10%. Framandsteinar sem og vikur eru fæstir stærri en einn sentimetri og flestir aðeins 

örfáir millimetrar. Flikrubergið er ljósgrábleikt í fersku brotsári, en eilítið brúnleitara á 

veðruðum flötum. Þau holrými sem eru í sýninu virðast vera til komin vegna þess að 

vikurmolar hafi veðrast úr berginu.  

Í þunnsneiðinni (sjá mynd 84 t.v.) líkist bergið efstu einingu flikrubergsmyndunarinnar (sýni I-

31) að því leyti að ekkert stefnubundið mynstur kemur fram, hvorki í grunni né út frá langás 

framandsteina. Glerbrotin sem mynda grunninn í þessari einingu flikrubergsins, eru þó mun 

stærri, eða almennt á míkrómetra skala. Grunnurinn (82%) er byggður upp úr brotum af gleri 

og má vel greina hluta af blöðruveggjum. Framandsteinar í þunnsneiðinni (10%) ná frá því að 

vera á nanómetra skala og upp í að vera nokkrir millimetrar að stærð. Kristalbrot eru fá (1%) 

og dreifð um grunninn og eru stærst um 0,5 mm. Lítið er af vikri (2%) í þunnsneiðinni, en 

sumstaðar sjást leifar hans við holrými (5%). 

 

Sýni nr. I-14 (úr einingu A)  

  

Mynd 85  Sýni nr. I-14. T.v. smásjármynd af þunnsneiðinni. T.h. feltmynd af berginu. 

Staðsetning og upplýsingar um bergmyndun: Sýnið var tekið í um 640 m h.y.s. Eining mjög 

svipuð þessari kemur fyrir neðar í flikrubergsmynduninni undir stuðlaða hluta þess. Bergið 

veðrast í óreglulegar flögur eftir kleyfniflötum í berginu (sjá mynd 85 t.h.).   

Í handsýni er bergið ljóst að lit, í gráum, hvítum og bleikum tónum. Vikurmolar (u.þ.b. 15%)  

eru frá því að vera örfáir millimetrar til nokkrir sentimetrar að stærð, en oftast undir 1 cm. 

Vikurinn er að einhverjum hluta útflattur og myndar flikrur. Framandsteinar (um 20%) eru af 

ýmsum gerðum og stærð þeirra er lík og vikurmolanna. Nokkur vefta kemur fram í langás 

framandsteinanna.  

Í þunnsneið (sjá mynd 85 t.v.) virðist grunnurinn (75%) vera mestmegnis sambrædd heild af 

blöðróttum glerbrotum. Vefta er ógreinileg, en þó vottar fyrir henni, og þá helst þar sem glerið 
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sveigir lítið eitt í kringum framandsteina. Framandsteinarnir (15%) eru frá nanó- til millimetra 

skala, og hefur langás þeirra sömu veftu og vottar fyrir í grunninum. Brúnlitur blær og 

síðsteindir gefa til kynna að ummyndun sé nokkur í sýninu. Dreif er af kristalbrotum (2%) í 

þunnsneiðinni. Minna er af smágerðum vikri (2%), sem sést í þunnsneið innan um grunninn, 

en í laginu fyrir ofan, og að hluta til er hann ummyndaður. Stærð vikursins er frá míkrómetra 

skala og upp í 4 mm. Líklegt er að þar sem holrými (6%) eru, hafi verið vikur, sem annað 

hvort hafi veðrast burt eða brotnað úr sýninu við þunnsneiðagerðina.  

 

Sýni nr. I-31 (úr einingu D) 

  

Mynd 86  Sýni nr. I-31. T.v. smásjármynd af þunnsneiðinni. T.h. feltmynd af berginu. 

Staðsetning og upplýsingar um bergmyndun: Sýni var tekið neðarlega úr efsta hluta 

flikrubergslagsins, sem komið er í þegar gengið er upp suðsuðvesturöxl Móhattar. Þessi eining 

er þétt og veðrast ekki í óreglulegar flögur. Stefnubundið mynstur er ekki sjáanlegt og engir 

kleyfnifletir koma fram í berginu. Veðrunarform eru öll ávöl og kantar og fletir óreglulegir.  

Sýnið var tekið í um 673 m h.y.s. Þessi efsti hluti flikrubergsins ber lítið magn framandsteina, 

eða um 2-3%, sem eru almennt <1 cm að stærð. Þó nokkuð er hins vegar um litla (<1 mm – 3 

cm) vikurmola og hafa þeir ekki flast út. Líkt og með flikrubergssýnin sem fjallað hefur verið 

um hér að framan er talsvert um að vikurinn hafi veðrast burt og skilið eftir sig holrými. 

Veðrunarhúð bergsins er ljósgulleit og yfir í appelsínugul og grá. Í fersku brotsári er bergið 

ljósbleikt (sjá mynd 86 t.h.). 

Þunnsneiðin (sjá mynd 86 t.v.) samanstendur að mestu af grunni (85%) sem myndaður er úr 

glerbrotum, og greina má hluta af blöðruveggjum þar á meðal. Brotin eru flest á nanómetra 

skala. Hér og þar eru vikurmolar (5%) á milli- eða míkrómetra skala, sumir með teygðum 

blöðrum. Framandsteinar eru aðeins um 2% og þeir þá, líkt og vikurmolarnir, á milli- eða á 

míkrómetra skala. Kristalbrot eru einnig fá (<1%), og smá, <100-300 µm, og virðast þau 

einungis vera brotið plagíóklas. Þó nokkuð er um holrými (7%) í berginu. Stefnubundið 

mynstur kemur ekki fram. Einhverja ummyndun má sjá í framandsteinum og sumstaðar eru 

síðsteindir í holrýmum. 
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Sýni nr. 211c 

 

  

Mynd 87  Flikrubergslagið í suðurhlíð Sólarfjalls. T.v. staðsetning flikrubergsins í Sólarfjalli, 

þ.e. ljósa bergið í miðri fjallshlíðinni. T.h. opna í flikrubergslagið. 

  

Mynd 88  Sýni nr. 211c. T.v. smásjármynd af þunnsneiðinni. Í henni má greina útlínur 

vikurmola. T.h. feltmynd af berginu. 

Staðsetning og upplýsingar um bergmyndun: Sýnið var tekið úr opnu í suðurhlíð Sólarfjalls 

(sjá mynd 87 t.v.). Lagið er um 15-20 m þar sem það er þykkast, en þynnist snarlega til 

norðurs og ekki er ljóst hve langt það nær í þá átt. Bergið brotnar nokkuð í óreglulegar flögur. 

Í laginu eru allt að 1 m stór björg framandsteinar í berginu (sjá mynd 87 t.h.). 

Tekin voru nokkur sýni úr laginu þar sem ásýndir þess voru mjög ólíkar yfir lítið svæði. 

Bergið er ýmist mjög blöðrótt eða þétt, með útflattar ljósar flikrur eða vikur, og með mikið 

magn framandsteina eða lítið. Sjá má dæmi um útlit bergsins á mynd 88, t.h. Holrými eru í 

berginu þar sem flikrur/vikur hafði veðrast út úr því. Handsýnið sem valið var til 

þunnsneiðagerðar er næstum laust við framandsteina. Bergið er ljósgrátt að lit og 
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samanstendur af misþéttum og eilítið mislitum svæðum. Þetta sést lítið sem ekkert í brotsári, 

en þar sem sýnið hefur verið sagað er það vel greinanlegt. Framandsteinar eru <1%, en sjást 

þó með berum augum. Stefnubundið mynstur er ekki sjáanlegt í sýninu. Sýnið er nokkuð 

holótt, en flest eru holrýmin það lítil (stærst 2 mm en oftast <0,5 mm) að þau ná aðeins um 6% 

af magnhlutfalli. Veðrunarkápa er brúnlit. 

Þunnsneiðin er ekki einsleit. Bæði ljósari og dekkri óregluleg svæði með nokkuð mjúkum 

útlínum finnast í grunninum. Útlínur þeirra eru rétt greinanlegar, en munurinn milli þeirra og 

grunnsins er óverulegur (sjá mynd 88 t.v). Líklegt er að þetta séu vikumolar. Undir smásjá eru 

engin korn eða brot af gleri greinanleg í grunninum líkt og í flikrubergssýnunum sem lýst var 

úr mynduninni í Móhetti og Leirfjalli. Um að ræða brúnlitan massa (84%) sem allur virðist 

kísilrunninn, og inni í smáum holrýmum hefur kísill (6%) byrjað að kristallast. Nokkuð er um 

málmsteindir í sýninu (8%). Þær hafa ekki skýra kristalfleti og nokkrar þeirra eru allt að 1 mm 

að lengd og 0,6 mm að breidd. Að meðaltali eru þær þó um 100 µm í þvermál. Í kringum 

málmsteindirnar er rauðbrún oxunarkápa. Á tveimur stöðum í þunnsneiðinni hafa 

málmsteindir safnast í einskonar æðar eða sprungur (2%). 

Efnagreining var gerð á einsleitum hluta flikrubergsins (sjá töflu 2) og komu eftirfarandi 

niðurstöður úr henni. Af þeim má sjá að um er að ræða mjög kísilríka samsetningu (mjög 

svipaða samsettum gangi í Streitishvarfi í Álftafirði; Martin & Sigmarsson, 2010). 

Tafla 2  Prósentuhlutfall efnasambanda í sýni nr. 211c. 

Efnasamband 
Prósentu-
hlutfall 

SiO2 % 74,5 

TiO2 % 0,2 

Al2O3 % 12,38 

Fe2O3 % 2,48 

MgO % 0,08 

MnO % 0,05 

CaO % 0,32 

Na2O % 4,49 

K2O % 4,38 

P2O5 % 0,03 

Ba % 0,0781 

Sr % 0,0057 

H2O+ % 0,09 

H2O- % 0,38 

Samtals: 99,46 
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Dílabasalt 

Sýni úr Staðarfjalli (I-36), rétt utan rannsóknarsvæðisins, Sólarfjalli (191), Stóralæk við Efri-

hest (183) og Skinnbrókargili fyrir botni Breiðuvíkur (245). 

 

Sýni nr. I-36 

 

Mynd 89  Dílabasaltlög neðst í Staðarfjalli. Dílabasaltið sést sem dökkleitara berg neðarlega 

í fjallshlíðinni fyrir miðri mynd. 

  

Mynd 90  Sýni nr. I-36. T.v. smásjármynd af þunnsneiðinni. Vel sést á myndinni hvernig 

plagíóklasdílar og ólivíndílar hópast saman. T.h. feltmynd af berginu. 

Staðsetning og upplýsingar um bergmyndun: Norðaustur undir Staðarfjalli eru opnur með 

dílabasaltlögum (sjá mynd 89) mjög áþekkum þeim sem finna má innan Breiðuvíkur. Eins og 

annarsstaðar þar sem þetta berg kemur fyrir er það í nokkrum lögum, eða flæðieiningum, og 

magn og stærð plagíóklasdíla milli, og innan eininga er mismunandi. Sumar einingarnar, eða 

hlutar þeirra, eru blöðróttar og ummyndaðar. Veðrunarform eru þá mjög ávöl og bergið mjög 
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grotið og plagíóklasdílarnir stundum rauðleitir. Samanlagt í opnunni mynda dílabasaltlögin 

um 50 m þykkan stafla í hlíðinni, en lagmót sjást hvorki ofan eða neðan þeirra. Þó virðist vera 

sem súra bergið sem myndar Staðarfjall liggi næst ofan á dílabasaltinu. Sýni var tekið í 189 m 

h.y.s. þar sem svo vel hitti á að komast að fersku bergi. 

Handsýnið (sjá mynd 90 t.h.) er ferskara en dílabasaltsýnin sem fengust innan 

rannsóknarsvæðisins. Bergið er þétt, alkristallað og laust við blöðrur. Í brotsári er það 

dökkgrátt og brotfletir eru hvassir. Í handsýni minnir dílabasaltið mjög á dílabasaltlögin í 

Breiðuvík (sem sýni 191, 183 og 245 eru tekin úr). Plagíóklasdílar (30%), um 1 cm að stærð 

að meðaltali, eru nokkuð jafndreifðir um grunninn og virðast þeir heillegir. Engin vefta er 

merkjanleg í dílunum. Grunnmassi er fínkornóttur og veðrað yfirborð bergsins er mjög 

ryðrautt eða brúnleitt að lit. Dílarnir standa ýmist út á veðruðum flötum sem hvítar eða glærar 

skífur, en hafa sumstaðar fengið á sig rauðleitan blæ þar sem bergið er hvað mest veðrað.  

Í þunnsneiðinni (sjá mynd 90 t.v.) má sjá stóra plagíóklasdíla (30%) og litla ólivíndíla (4%). 

Plagíóklasdílarnir hafa samsetninguna 66% An, eru staflaga og 0,2-0,8 cm langir. Í sumum 

þeirra er beltun greinanleg. Dílarnir eru ferskir og vaxa mikið inn í hvern annan. Þeir hafa 

flestir kristalhliðar (euhedral) og eru vel ílangir með albíttvíburun. Dílarnir liggja ýmist stakir 

í grunninum eða eru samvaxnir í hóp og eru þá gjarnan ólivíndílar innan um þá. Ólivíndílarnir 

eru smáir og er stærsti dílinn rétt tæpur 1 mm að lengd. Flestir eru dílarnir þó 500 µm og 

minni. Einstaka ólivíndíll er að öllu eða stóru leyti ummyndaður, en langflestir þeirra eru það 

ferskir að ekki er einu sinni um ummyndun að ræða eftir sprunguflötum innan dílanna. Flestir 

koma ólivíndílarnir fyrir innan um, og að hluta til innan, plagíóklasdílanna eða í hóp með 

bæði öðrum ólivíndílum og plagíóklasdílum. Einn og einn ólivíndíll kemur þó fyrir í 

grunnmassanum án plagíóklasdíla. Grunnurinn samanstendur af málmsteindum (16%) sem 

margar hverjar hafa kristalhliðar, og plagíóklasi (30%), sem sjaldnast hefur fleiri en eina skýra 

kristalhlið og er samvaxið pýroxeni (17%) í grunni sem málmsteindirnar sitja í. Þessar steindir 

eru allar svipaðar að stærð, eða minni en 250 µm og mynda nokkuð einsleitan grunn sem 

steindirnar dreifast jafnt um. Apatítnálar koma sumstaðar fyrir í grunninum (<1%). Lítill hluti 

grunnsins er ummyndaður (2%) með brúnum ummyndunarsteindum og kalsíti. Bergmynstrið 

er dílótt (porphyritic texture). Kristöllunarröð: Ólivín-plagíóklas (dílar), málmsteindir-

pýroxen/plagíóklas (grunnur).  

 

Sýni nr. 191 

 

Mynd 91  Dílabasaltlög í norðausturhlíð Sólarfjalls upp af Gríðarnesi. 
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Mynd 92  Sýni nr. 191. T.v. smásjármynd af þunnsneiðinni. T.h. feltmynd af berginu. 

Staðsetning og upplýsingar um bergmyndun: Ofan við Gríðarnes, undir Sólarfjalli, sem og 

norður og upp af Gríðarvogi, eru opnur í dílabasaltlög (sjá mynd 91). Bergið er að stærstum 

hluta mjög morkið með ávöl veðrunarform. Stór hluti af því sem sést af laginu er talsvert 

blöðróttur, en aðal einkennið er þó plagíóklasdílarnir.  

Sýni var tekið neðarlega úr opnunni og var þar ekki eins morkið og blöðrótt og ofar (sjá mynd 

92 t.h.). Bergið er fínkristallað. Dílarnir (um 25%) eru almennt 1-5 mm langir (<0,5 mm 

breiðir), hvítir og staf- eða flögulaga, og sjást vel með berum augum. Þó koma fyrir dílar sem 

eru 7-12 mm að lengd og 1,5-2 mm breidd. Vefta plagíóklasdílanna er ekki afgerandi í 

berginu, en sumstaðar raða þeir sér þannig upp, að hugsanlega er hún einhver. Sýnið hefur 

verið blöðrótt, en nú er brúnleit holufylling í blöðrunum (um 9%). Þetta sést best þar sem 

bergið var skorið. Bergið er nokkuð ummyndað með brúnlita veðrunarkápu.  

Í þunnsneið (sjá mynd 92 t.v.) má sjá að grunnurinn samanstendur af u.þ.b. jöfnum hlutföllum 

plagíóklasstafa (25%) og pýroxenkorna (22%). Þó nokkuð er um holrými (9%) í grunninum, 

bæði stærri holrými sem eru opin eða með leirsteindum milli dílanna, og fíngerð holrými milli 

korna í grunninum. Talsvert er um málmsteindir (8%) í sýninu sem margar hverjar eru mjóar 

og nálarlaga (<2 µm að lengd), og eru þær tiltölulega jafndreifðar í grunninum. Einnig er 

nokkuð um brúnleitar ummyndunarsteindir (6%) í grunninum. Flæðimynstur er ekki 

greinanlegt. Í grunninum liggja 1-4 mm stórir plagíóklasdílar (30%) með samsetninguna u.þ.b. 

56% An. Rúmlega helmingur plagíóklasdílanna hefur fínlega tvíburun og er óbeltaður. Vefta 

dílanna er nokkur, þó hún sé ekki afgerandi, og dreifast þeir frekar jafnt um sýnið. Þó eru 

nokkrir staðir þar sem þeir hópast saman. Kristalhliðar dílanna eru margar hverjar skarpar, en 

nokkuð eyddar, og þeir sjálfir dálítið sprungnir og sumir gulleitir. Í þunnsneiðinni eru nokkur 

brot af stærri plagíóklasdílum sem ekki eru staflaga og eru þeir beltaðir. Bergmynstrið er 

dílótt. Kristöllunarröð grunns: Plagíóklas-pýroxen/málmsteindir. 

 



99 

Sýni nr. 183 

 

Mynd 93  Smásjármynd af þunnsneið sýnis nr. 183.  

Staðsetning og upplýsingar um bergmyndun: Þar sem Stórilækur fellur í fossi niður af Efri-

hesti í norðurhlíð Breiðuvíkur er opna með plagíóklasdílóttu bergi. Hér náðist ferskasta sýnið 

af dílabasalti innan Breiðuvíkur. 

Bergið er fínkristallað, þétt og alsett plagíóklasdílum, blöðrulaust og laust við 

byggingarmynstur. Ferskt er bergið grátt og brotfletir heldur kantaðir. Mattar, grænleitar 

ummyndunarsteindir (1%) sjást í brotsári. Plagíóklasdílarnir eru flögulaga og mynda um 23% 

af berginu. Flögurnar eru að jafnaði 0,5-1 cm langar, <1 mm á breidd, og glærar. Þær hafa 

enga sjáanlega veftu og eru jafndreifðar í sýninu. Veðrunarkápa bergsins er brúnrauð og 

plagíóklasdílarnir hvítir eða glærir. Veðrun nær um 1 cm inn í sýnið. Að öðru leyti en því að 

grænleitu síðsteindirnar finnast í berginu virðist það ferskt. 

Smásjármynd af þunnsneiðinni má sjá á mynd 93. Um 1/5 þunnsneiðarinnar er oxaður. Þannig 

að rauðaleitur massi (2%) liggur milli korna í grunninum. Sprungur í plagíóklasdílum (í oxaða 

hluta þunnsneiðarinnar) eru einnig brúnleitari. Líklega er yfirborðsveðrun á hluta sýnisins um 

að kenna. Grunnurinn samanstendur af pýroxeni (20%), plagíóklasnálum (26%) og háu 

hlutfalli málmsteinda (12%). Korn í grunninum eru á bilinu 50-500 µm, en flest eru í kringum 

250 µm að stærð. Málmsteindirnar hafa fæstar kristalfleti, en eru annars vegar nálarlaga, 

flestar um 200 µm að lengd, en ná allt að 400 µm, og hins vegar nær því að vera teningslaga, 

almennt um 100-250 µm. Plagíóklasdílarnir (22%) hafa samsetningu um 66% An og eru um 

2-6 mm að lengd. Þeir eru talsvert sprungnir. Flestir þeirra eru eitthvað beltaðir. Algengara er 

að þeir séu nokkrir saman en stakir í grunninum, og vaxi jafnvel hver inn í annan. Upp við 

marga dílana liggja dökkleitar síðsteindir sem hafa hringlaga form (15%). Auk þess er 

smávegis af kalsíti í berginu (3%). Bergmynstrið er dílótt. Kristöllunarröð: Plagíóklas-

pýroxen/málmsteindir. 
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Sýni nr. 245 

 

Mynd 94  Dílabasalt í farvegi 4V í Innstu-Hlíðum í dalbotninum. 

  

Mynd 95  Sýni nr. 245. T.v. smásjármynd af þunnsneiðinni. T.h. feltmynd af berginu. 

Staðsetning og upplýsingar um bergmyndun: Hraunlagið liggur innst fyrir botni Breiðuvíkur 

og var sýnið tekið neðst í Skinnbrókargili, þar sem opnur eru sæmilegar. Bergið er mjög 

plagíóklasdílótt og grotið þannig að erfitt var að ná fersku sýni. Veðrunarform eru ávöl og í 

berginu eru æðar af kalsíti. Lagið virðist hafa talsverða útbreiðslu, en fylgja má því eftir í 

opnum úr botni dalsins og út með hlíðinni til norðausturs í Efri-hesta. Bergið er mjög 

misdílótt, eins og önnur dílabasaltlög í Breiðuvík. Þar skiptast á einingar sem eru dílalausar 

eða stakdílóttar, blöðróttar einingar og mjög dílóttar einingar (sjá mynd 95 t.h.) auk þess sem 

stærð dílanna er mjög breytileg. Á mynd 94 má sjá hvernig dílabasaltið veðrast í stalla eftir 

veðrunarþoli eininga innan lagsins. 

Bergið er fínkristallað og grátt þar sem það er hvað ferskast, en veðrunarkápa er brúnleit. 

Holufyllingar eru um 4% af sýninu og virðast að mestu vera kalsít. Plagíóklasdílarnir eru 

flögulaga og að jafnaði 5-12 mm að lengd og 1 mm á breidd. Þeir eru um 40% af sýninu. 

Dílarnir liggja gjarnan nálægt öðrum dílum og hafa þeir enga sjáanlega veftu. 
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Í þunnsneið (sjá mynd 95 t.v.) sést vel hve ummyndað bergið er. Grunnurinn samanstendur af 

plagíóklasi, málmsteindum og ummyndunarsteindum. Málmsteindirnar (8%) eru flestar undir 

100 µm að stærð og eru jafndreifðar í grunninum, hluti þeirra er þó nálarlaga og allt að 0,5 

mm að lengd. Plagíóklasið (21%) er staflaga, en stafirnir eru nokkuð sprungnir og almennt 

<0,6 mm. Kalsít er algengasta síðsteindin í sýninu, en leirsteindin smektít kemur einnig fyrir, 

og er samanlagt magnhlutfall þeirra um 10%. Auk þeirra er brúnlit ummyndunarsteind sem 

kemur talsvert fyrir, í grunninum (16%). Plagíóklasdílar eru um 45% þunnsneiðarinnar og 

hafa sömu samsetningu og plagíóklasið í grunnmassanum, eða um 42% An. Dílarnir eru 

nokkuð misstórir. Stærsti dílinn í þunnsneiðinni er um 13 mm langur og 3 mm breiður. Stærð 

dílanna fer þó alveg niður í að vera aðeins 2 mm. Þeir eru mjög sprungnir og sumstaðar er 

kalsít í plagíóklas laga holrými í stað plagíóklass. Kristalform margra dílanna eru eydd, en 

sumir þeirra hafa haldið útlínum sínum. Dílarnir virðast ekki hafa ákveðna veftu. Mjög fáir 

þeirra eru beltaðir. Bergmynstrið er dílótt. Kristöllunarröð grunns: Plagíóklas-

málmsteindir/pýroxen. 
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Dólerít 

Sýni af dóleríti úr Þriggjatindafjalli (230), Flugum við Svínavík (204) og neðan Sólarskarðs 

(187)  

Sýni af dóleríti, með kvikuæðum í, úr Móhetti (168 og I-13) og Herjólfsvíkurvarpi (I-24a og 

b) 

 

Sýni nr. 230 

 

Mynd 96  Smásjármynd af þunnsneið sýnis nr. 230. 

Staðsetning og upplýsingar um bergmyndun: Sýnið er tekið úr suðurhlíð Þriggjatindafjalls. 

Ekki sést í efra eða neðra borð myndunarinnar. Yfirborð bergsins í hlíðinni er slétt samsíða 

halla hlíðarinnar. Ofan á opnunni liggur laust efni úr súru mynduninni þar fyrir ofan, sem og 

brot af berginu sjálfu. Bergið grotnar mjög auðveldlega niður og veðrunarform eru ávöl. Sýnið 

er tekið u.þ.b. miðju vegu milli þess sem það byrjar að sjást undir súru bergmynduninni í tindi 

Þriggjatindafjalls, og þangað sem það nær niður hlíðina. Bergið sést ekki í hlíðunum eða 

fjöllunum umhverfis. 

Bergið í opnunni er þó nokkuð ummyndað og ekki náðist óummyndað sýni. Bergið er 

smákornótt. Það er þungt í sér, þétt, virðist alkristallað og er blöðrulaust. Í brotsári er bergið 

dökkbrúnt og ekkert byggingarmynstur er merkjanlegt í því. Í grunninum dreifast tiltölulega 

jafnt svartir pýroxendílar (20%). Erfitt er þó að greina einstaka díl. Margir þeirra eru brotnir 

samsíða kleyfni og glampar þá á kristalfletina. Veðrað yfirborð bergsins er mjög ryðrautt, en 

pýroxendílarnir veðrast út úr því og skaga út úr yfirborðinu, áberandi svartir á móti ryðlitnum.  

Stærstur hluti þunnsneiðarinnar er plagíóklas og málmsteindir (sjá mynd 96) innlyksa í stórum 

ágítkornum (intergranular texture). Milli ágítkornanna er grunnur sem að stórum hluta er 

ummyndaður. Plagíóklasstafir sem liggja í grunninum og ágítkornunum virðast vera af 

tveimur kynslóðum (þ.e. tvær kynslóðir díla, auk plagíóklass í grunnmassa), sem og 

málmsteindir (smádílar). Ágítdílarnir (25%) eru um 4-5 mm að stærð að meðaltali, en sumir 

þeirra eru allt að 6 mm stórir. Dílarnir eru beltaðir og allir án kristalflata (anhedral). 

Plagíóklasstafir eru innan um dílana og sjást stingast gegnum þá, og liggja í þeim eða ofan á 
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þeim. Plagíóklasið hópast þá oftast saman innan þeirra, þ.e. þeir eru sjaldnast jafndreifðir í 

ágítinu. Smá málmkorn liggja einnig inni í ágítdílunum. Smádílar (2. kynslóð díla) af 

plagíóklasi (3%) með samsetninguna 64% An eru almennt um 0,5 mm að lengd, en þeir 

stærstu eru allt að 1,5 mm. Sumir þeirra eru beltaðir. Hliðar plagíóklasdílanna eru heldur 

eyddar þar sem ummyndunarsteindir umlykja þá. Þar sem þeir eru innan ágítsins hafa þeir 

fallega mótaða kristalfleti. Málmsteindir (16%) koma einnig fyrir sem smádílar (líklega 

magnetít), en hafa fæstir vel mótaða kristalfleti. Flestir þeirra eru um 0,5 mm, en ná alveg 

niður í 0,1 mm. Grunnur bergsins er nokkuð grófur, en ummyndunarsteindir (24%) hafa 

komið í stað stórs hluta kornanna. Stórir plagíóklasdílar (30%) með samsetninguna 59% An 

eru að jafnaði um 1 mm að lengd og staflaga. Þar sem ágítkorn umlykja stafina eru kristalfletir 

þeirra nokkuð vel varðveittir, en annars óreglulegar og eyddar. Á þeim svæðum í 

þunnsneiðinni þar sem ágítkorn mynda ekki „grunn“ í sýninu eru brúnlitar 

ummyndunarsteindir (leirsteindir). Einn og einn óummyndaður kjarni af ólivíni (1%) sést 

innan ummyndunarsteindanna. Fíngerðar málmsteindir (1%) eru innan um ummyndaða 

grunninn og milli plagíóklasnálanna. Þær eru flestar óreglulega lagaðar, en smávegis er um 

nálarlaga málmsteindir. Örlítið er af kalsíti innan um grunninn. Bergmynstrið er að stærstum 

hluta ófitískt, sem er algengt í dóleríti. Kristöllunarröð: Plagíóklas (dílar)-ólivín-

málmsteindir/ágít/plagíóklas.  

 

Sýni nr. 204 

 

Mynd 97  Berggangur í Flugum sem virðist liggja í misgengi Grenmós.  
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Mynd 98  Sýni nr. 204. T.v. smásjármynd af þunnsneiðinni. Beinformið (skeletal habit) á 

málmsteindunum sést á myndinni. T.h. feltmynd af berginu. 

Staðsetning og upplýsingar um bergmyndun: Sýnið er tekið við Leirubotna í Flugum austan 

Svínavíkur. Þar kemur upp mikill berggangur þar sem misgengi sker björgin (sjá mynd 97), og 

sést hann vel standi maður sunnan við Flug. Norðan við ganginn er hægt að komast nokkra 

metra niður í Flug á Leirubotna, og er sýnið tekið þaðan.  

Bergið er óvenjulega dökkt og allt að því svart í hlíðinni. Það er smákornótt, þungt, en laust í 

sér og molnar nokkuð auðveldlega. Ekki náðist ferskt sýni. Veðrað yfirborð er mjög ryðrautt á 

litinn, en pýroxendílarnir eru óveðraðir og skaga út, svartir á móti ryðlitnum. Engin 

byggingareinkenni sjást í handsýni og sýnið er blöðrulaust. Í brotsári er bergið svarbrúnt og 

brotfletir eru ávalir. Talsvert er af svörtum eða dökkum pýroxendílum (25%) í berginu (sjá 

mynd 98 t.h.), en erfitt er þó að greina einstaka afmarkaðan díl í stærstum hluta sýnisins. 

Dílarnir eru nokkuð jafndreifðir í sýninu, en sumstaðar virðast vera fleiri stórir dílar saman 

komnir en annarsstaðar.  

Þunnsneiðin (sjá mynd 98 t.v.) gefur enn skýrari upplýsingar um hve ummyndað bergið er, og 

sýnið sjálft molnaði nokkuð þegar reynt var að skera það til þunnsneiðagerðar. Því er nokkuð 

um holrými í þunnsneiðinni (6%). Undir smásjánni má sjá stóra klínópýroxendíla (11%) sem 

eru allt að 6 mm að stærð og óreglulega beltaðir. Einhverjir plagíóklaskristallar eru innan 

þeirra og hefur það plagíóklas heillegar kristalhliðar. Grunnurinn er nokkuð grófur og skiptast 

þar á svæði þar sem mest er af ummyndunarsteindum og mest af frumsteindum. Innan um 

ummyndunarsteindirnar (40%) eru plagíóklasnálar (36%) og hlutar af pýroxenkornum, eða -

dílum. Bæði plagíóklas- og pýroxenkornin hafa ummyndast að stórum hluta. Kristölluðu 

svæðin samanstanda að stórum hluta af plagíóklasnálum sem stangast hver inn í aðra. 

Nálarnar eru óreglulega sprungnar og hafa ummyndaðar hliðar. Talsvert er af rúmlega 1 mm 

stórum málmsteindum (7%) í þunnsneiðinni. Flestar þeirra hafa beinform (skeletal habit). Á 

nokkrum stöðum má sjá ílöng klínópýroxenkorn sem smávaxnar málmsteindir mynda rákótt 

mynstur í. Örlítið er af apatítnálum (<1%) í sýninu. Bergmynstrið er ófitískt. Kristöllunarröð: 

Plagíóklas-pýroxen/málmsteindir.  
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Sýni nr. 187 

  

Mynd 99  Sýni nr. 187. T.v. smásjármynd af þunnsneiðinni. Beinformið á málmsteindunum 

sést vel á myndinni. T.h. feltmynd af berginu. 

Staðsetning og upplýsingar um bergmyndun: Miðja vegu niður af Sólarskarði að norðanverðu 

standa klettar út úr skriðuorpinni hlíðinni á nokkurra fermetra svæði. Bergið er talsvert 

ummyndað og óreglulega stuðlað u.þ.b. lóðrétt. Veðrunarform eru ávöl.  

Ekki náðist ferskt sýni af berginu. Það er smákornótt en í handsýni eru pýroxen og plagíóklas 

einu merkjanlegu frumsteindirnar (sjá mynd 99 t.h.). Inni á milli þeirra virðist vera mikið af 

brúnum og rauðleitum svæðum með ummyndunarsteindum sem eru allt frá því að vera <1 mm 

og upp í að vera tæpur cm að stærð. Engar blöðrur eru í berginu og veðrunarfletir eru ávalir. Í 

brotsári er bergið dökkbrúnt. Massinn er einsleitur, þ.e. ekkert byggingarmynstur merkjanlegt.  

Í þunnsneið (sjá mynd 99 t.v.) er sýnið heldur mikið ummyndað og þá sérstaklega annar 

helmingur sneiðarinnar sem líklega hefur verið nær yfirborði og veðrast meira. Bergið er 

smákornótt og dílalaust. Einu frumsteindirnar sem sjást í þunnsneiðinni eru plagíóklasstafir 

(35%), klínópýroxen (17%) og málmsteindir (15%). Plagíóklasstafirnir hafa samsetninguna 

62% An. Þeir eru víða sprungnir og enginn þeirra, eða mjög fáir, hafa vel mótaðar 

kristalhliðar. Þeir vaxa hver inn í annan. Sumir þeirra eru nokkuð gulleitir og örfáir eru 

beltaðir. Klínópýroxenkornin eru einnig verulega sprungin, og ummyndun nokkur um 

sprungurnar sem og eftir hliðum kornanna. Þau eru flest 0,5-1 mm að stærð. Málmsteindir 

hafa víðast hvar beinform. Algeng stærð þeirra er 1 mm, og þær eru gjarnan hjúpaðar 

ummyndun/oxunarsteindum. Beinformið er sumstaðar bogið umhverfis ákveðna miðju, eða 

með fiskibeinamunstri. Brúnn ummyndunarmassi liggur á milli korna og þar er nokkuð um 

apatít nálar (1%). Kalsít er meðal þeirra síðsteinda sem koma fyrir sem holufyllingar (17%). 

Holrými teljast 1%. Bergmynstrið er subófitískt. Kristöllunarröð: Plagíóklas-

pýroxen/málmsteindir. 
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Sýni nr. I-24a og b 

  

Mynd 100  Laggangur í Herjólfsvíkurvarpi. T.v. kvikuæð í lagganginum. T.h. feltmynd af efra 

borði kvikuæðar í lagganginum, þar sem pýroxendílar raða sér. 

  

Mynd 101  Smásjármyndir af þunnsneiðum sýna nr. I-24a og b úr laggangi í 

Herjólfsvíkurvarpi. T.v. kvikuæð í lagganginum (I-24a) og t.h. grunnur laggangsins (I-24b).  

Staðsetning og upplýsingar um bergmyndun: Tvö sýni voru tekin úr laggangi í 

Herjólfsvíkurvarpi (sjá mynd 100 t.v.), rétt við neðri mörk flikrubergslagsins. Líkt og í 

laggöngum í Móhetti eru 1-10 cm þykkar kvikuæðar í laginu, sem liggja samsíða halla 

laggangsins. Við efra og neðra borð æðanna hafa gjarnan myndast stærri kristallar heldur en 

innan þeirra og í grunni bergsins. Mest ber á pýroxenkristöllum á þessum mótum grunns og 

æðar, bæði í felti og í handsýni (sjá mynd 100 t.h.). Þeir gefa æðunum grárri lit en 

grannberginu og valda því að æðarnar veðrast síður en grunnurinn. Í miðjum æðunum er oft 

meira um holufyllingar en í grunni laggangsins eða við efra og neðra borð þeirra. Bergið 
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brotnar gjarnan um kvikuæðarnar. Sýni I-24a er úr kvikuæð, en sýni I-24b úr grunni 

laggangsins.  

I-24a: Kvikuæð 

Sýnið var tekið úr um 10 cm þykkri kvikuæð. Bergið er smákornótt og talsvert ummyndað. 

Pýroxen sem er allt að 3 mm að stærð skagar út úr veðrunarflötum og einnig eru greinanlegar 

með berum augum fínlegar plagíóklasnálar, um 1 mm að lengd. Veðrunarkápa er brúngrá. 

Holufyllingar eru um 3%, smáar og hvítar (<3 mm að meðaltali). Í þunnsneið (sjá mynd 101 

t.v.) sést að ummyndun er töluverð og ummyndunarsteindir um 42%. Plagíóklas hefur líklega 

verið 15%, en nú fylla ummyndunarsteindir staflaga kristalbygginguna þannig að aðeins um 

3% eru eftir af plagíóklasi. Plagíóklasnálarnar hafa legið að hluta til saman í knippum og verið 

að meðaltali um 1,5 mm langar. Málmsteindir (15%) hafa að stórum hluta beinform eða 

mynda langa mjóa kristalla, lengsta 4 mm langa, en flestir þeirra eru 1-2 mm að lengd. 

Pýroxenkornin (30%) eru heillegasta steindin í þunnsneiðinni. Stærsta pýroxenkornið er um 4 

mm, en almennt eru þau 2-4 mm að stærð og stundum eru þau beltuð. Talsvert er um 

hringlaga, um 1 mm stórar, holufyllingar (10%, teljast með hluta ummyndunarsteinda hér að 

ofan) í grunninum, sem virðast vera leirsteindir og kvars. Bergmynstrið er intergranúlar. 

Kristöllunarröð hefur líklega verið: Plagíóklas-pýroxen/málmsteindir.  

I-24b: Grunnur 

Bergið er smákornótt. Þar sem sýnið var tekið er það dökkt og þungt í sér. Veðrunarkápa er 

dökkgrá og holufyllingar eru um 1-2%, smáar og hvítar (<1 mm að meðaltali). Í þunnsneið 

(sjá mynd 101 t.h.) sést að plagíóklas, ólivín og pýroxen kemur fyrir í nokkuð jöfnum 

hlutföllum. Plagíóklasnálar (35%) vaxa hver inn í aðra og eru talsvert sprungnar, um 0,5 mm 

langar að meðaltali. Ólivín (28%) er að langstærstum hluta ferskt og jafnan 0,25-1 mm að 

stærð, en stærstu kornin eru um 1,5 mm. Kornin dreifast að mestu jafnt um grunninn, en 

einstaka klasar koma fyrir hjá stærri kornunum. Málmsteindir (7%) eru flestar á bilinu 100-

250 µm og án kristalflata. Pýroxen (25%) umlykur aðrar steindir. Nokkuð er um ummyndun, 

og eru ummyndunarsteindir um 5% þunnsneiðarinnar. Bergmynstrið er intergranúlar. 

Kristöllunarröð: Ólivín-plagíóklas-pýroxen-málmsteindir.  
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Sýni nr. 168 og I-13  

Sýnin eru tekin á mismunandi stöðum úr sama lagganginum (sjá mynd 102), en I-13 nær yfir 

kvikuæð innan hans. 

 

Mynd 102  Laggangurinn í Móhetti sem sýni nr. 168 og I-13 eru tekin úr. Laggangurinn 

liggur rétt ofan við miðja mynd og út í fjallsöxlina til vinstri. Rétt neðan við hann eru lagmót 

flikrubergs og móbergs.  

  

Mynd 103  Kvikuæðar í laggangi í Móhetti. Myndirnar eru teknar af bergi laggangsins, sem 

sýndur er á mynd 102, þar sem hann sker vesturhlíð Móhattar. T.h. um 1 cm þykk kvikuæð. 

Pýroxendílar (svört korn) raða sér við efra og neðra borð æðarinnar. 

Staðsetning og upplýsingar um bergmyndun: Brúnleitur móbergshattur Móhattar er skorinn 

nokkurn vegin lárétt af laggöngum. Sýnið var tekið úr suðvesturhlíð fjallsins úr þykkasta 

lagganginn (30 m). Bergið er stuðlað og eru stuðlarnir ýmist því sem næst lóðréttir eða halla 

um nokkrar gráður til suðurs frá lóðréttu plani. Yst á stuðlunum er nokkurra sentimetra þykkt 

lag sem brotnar með hvössum hætti. Þetta ysta lag springur þó af stuðlunum eins og húð og 

eftir stendur innviði sem veðrast í ávöl form. Einkenni á laggöngunum í Móhetti eru 1-7 cm 

þykkar kvikuæðar sem liggja hornrétt á stuðlasprungurnar. Bergið brotnar mjög auðveldlega 

um þessar kvikuæðar, en þó náðist eitt sýni (I-13) þar sem þunnsneiðin nær yfir berg í grunni 

laggangsins og heila, mjóa kvikuæð. Nokkrir berggangar skera lagganginn sem og laggangana 
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fyrir ofan og neðan þennan. Í Herjólfsvíkurvarpi er laggangur sem líkist þessum (sýni I-24a og 

b). 

Bergið er smákornótt og brotfletir eru ávalir og hrjúfir (sjá mynd 103 t.v.). Grunnurinn er 

einsleitur, en kvikuæðarnar geta verið mjög breytilegar að því leyti að pýroxenkristallar við 

efra og neðra borð þeirra eru allt frá því að vera ógreinanlegir með berum augum og upp í að 

vera 6 mm að stærð (sjá mynd 103 t.h.). Töluvert er um holufyllingar bæði í grunninum og 

kvikuæðunum, en þó almennt meira innan æðanna. Sýnið er nokkuð þungt í sér. 

Veðrunarkápa er brúngrá og veðrunarform nokkuð ávöl. Holufyllingar eru smáar og hvítar (<3 

mm að meðaltali). 

Þunnsneið af sýni nr. 168  

 

Mynd 104  Smásjármynd af þunnsneið sýnis nr. 168. Ólivíndílar í grunni sýnisins. 

Bergið er smákornótt og lítið ummyndað. Plagíóklasstafir liggja innan í klínópýroxendílum 

sem eru um 1 mm að stærð að meðaltali. Á milli þeirra eru ólivínkorn og málmsteindir (sjá 

mynd 104). Klínópýroxendílarnir eru að meðaltali um 1 mm í þvermál og mynda um 50% 

þunnsneiðarinnar. Smáar málmsteindir (9%), aðeins nokkrir tugir míkrómetra að stærð og 

gjarnan ókristallaga, liggja innan í sumum ólivínkornunum. Málmsteindir koma einnig fyrir 

innan klínópýroxendílanna og milli plagíóklaskorna sem stingast þá inn í málmsteindina. 

Ólivíndílar (2%) í sýninu er um 1-1,5 mm að lengd, en flest ólivínkornin í grunninum (17%) 

eru aðeins um 100 µm. Ólivíndílarnir eru í sumum tilfellum nokkurn vegin kristallaga. 

Nokkuð af ólivíninu er byrjað að ummyndast eftir sprunguflötum (iddingsít) og þar sem það er 

mjög sprungin hafa gráleitar leirsteindir komið í stað ólivíns. Plagíóklasstafir í þunnsneiðinni 

(21%) eru langir og mjóir (1:6 að meðaltali) og 61% An. Þeir eru óbeltaðir. Lítið er af brúnum 

ummyndunarsteindum (1%), en þær eru þá staðsettar á milli plagíóklaskorna. Plagíóklasstafir 

standa hér og þar inn í ólivínkristallana. 
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Þunnsneið af sýni nr. I-13  

 

Mynd 105  Smásjármyndir af þunnsneið sýnis nr. I-13. a: grunnur laggangs, b: mót grunns og 

kvikuæðar, c: neðra borð kvikuæðar, d: miðja kvikuæðar, og e: efra borð kvikuæðar. 

Þunnsneiðin nær yfir kvikuæð, sem er 1,7 cm þykk, og yfir í grunn laggangsins. Vefta 

frumsteinda er aðeins sjáanleg, og þá mjög áberandi, á mótum kvikuæðar og grunns. 

Þunnsneiðinni er best að lýsa í fjórum hlutum þar sem ásýnd bergsins breytist verulega frá 

grunni og yfir kvikuæðina (sjá mynd mynd 105). 

Grunnur laggangs: Klínópýroxendílar (50%) fylla upp í rými milli annarra kristalla. Stærsti 

pýroxendíllinn í grunninum er um 4 mm að stærð. Innan í, og innan um pýroxendílana liggja 

ólivínkorn (7%) sem eru <500 µm að stærð, smáir staflaga felspatkristallar (25%) sem eru 

almennt 200-300 µm, og kvars holufyllingar (10%) sem eru um og undir 1 mm að stærð. 

Málmsteindir (7%) í grunninum hafa fæstar kristalfleti. Þær eru um 400 µm að stærð og 

virðast hafa myndast í þeim holrýmum sem eftir voru þegar kvikan var nær fullkristölluð. 

Sumir ólivínkristallarnir eru talsvert ummyndaðir (1%) og hluti grunnsins brúnlitur. 

Bergmynstrið er ófitískt. Kristöllunarröð: Ólivín-felspat-pýroxen-málmsteindir. 

Mót grunns og kvikuæðar: Á mótum neðra og efra borðs æðarinnar og grunnmassa bergins er 

um 2-3 mm breitt svæði þar sem mjög ákveðin vefta samsíða æðinni er ríkjandi í kornum auk 

þess sem þau eru smærri en í grunninum. Ummyndun er ekki mikil í sýninu en mest á þessum 

mótum kvikuæðar og grunns, þó hún sé einnig nokkur í miðju æðarinnar (milli efra og neðra 

borðs) sem og í meginbergi laggangsins. Veftan kemur aðallega fram í stefnu plagíóklasnála 

sem eru flestar undir 500 µm að lengd og tugur míkrómetrar að breidd. Lítið er í raun eftir af 

felspati í nálunum heldur fylla nú síðsteindir upp í kristalform þeirra. Málmsteindir eru undir 

300 µm að stærð og hafa enga kristalfleti. Ummyndunar- og síðsteindir eru hér um 80% af 

heild, en önnur magnhlutföll eru: pýroxen (15%), ólivín (2%), málmsteindir (2%) og ferskt 

plagíóklas (1%). 

Efra og neðra borð kvikuæðar: Efra og neðra borð kvikuæðarinnar er um 3-4 mm að þykkt og 

mun grófkornóttari en grunnurinn og miðja hennar. Þau samanstanda af pýroxeni (68%), 

plagíóklasi (23%), málmsteindum (7%) og kvars holufyllingum (2%). Líkt og í grunninum er 

um að ræða ófitískt bergmynstur þar sem plagíóklas og málmsteindir liggja innan 

pýroxenkorna sem eru allt að 5 mm að stærð. Plagíóklasstafirnir hafa flestir illa mótaðar 

kristalhliðar og eru 0,5-2 mm að lengd. Svo virðist sem þeir hafi tilhneigingu til að raða sér í 

hópa sem liggja hornrétt á kvikuæðina. Málmsteindirnar hafa flestar beinform og eru 

einhverjir míkrómetrar til 1 cm stærð. Apatítnálar finnast staðbundið og í hverfandi litlu 
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magni. Ummyndun er næstum engin. Svo virðist vera sem steindirnar hafi kristallast nánast 

samtímis. 

Miðja kvikuæðar: Korn í miðju kvikuæðarinnar eru mun jafnari að stærð en í öðrum hlutum 

þunnsneiðarinnar. Miðjan samastendur úr pýroxeni (35%), plagíóklasi (35%), málmsteindum 

(10%) og ummyndunarsteindum (20%). Apatítnálar finnast staðbundið í mjög litlu magni. 

Pýroxenkornin sem og plagíóklasið virðist allt uppbrotið þannig að stærð flestra kornanna er 

<500 µm, en einstaka brot ná 2 mm stærð. Málmsteindirnar eru flestar 100-300 µm að stærð 

og nokkrar þeirra hafa vel mótaðar kristalhliðar. 
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Ísúrt berg 

Sýni úr Sólarfjalli (144) og Brúnum (138) 

 

Sýni nr. 144 

 

Mynd 106  Þykkt ísúrt hraunlag ofarlega í Sólarfjalli. Bogalaga brotfletir í berginu sjást vel á 

myndinni. 

 

Mynd 107  Smásjármynd af þunnsneið sýnis nr. 144. Í grunninum sjást plagíóklas laga 

holrými.  

Staðsetning og upplýsingar um bergmyndun: Sýnið er tekið við Sólarskarð úr rúmlega 100 m 

þykku ísúru hraunlagi sem liggur mjög ofarlega í Sólarfjalli þar sem það myndar næstum 

lóðrétta hamraveggi. Bergið er mjög ummyndað og því gjarnan fjólublátt eða rauðbrúnleitt að 

lit. Ekki var mögulegt að finna ferskt sýni. Lagið er straumflögótt, stórstuðlað og víða sjást í 

því skýrir bogalaga brotfletir (sjá mynd 106). 
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Handsýnið er fjólublátt að lit og bergið virðist dulkristallað eða kísilrunnið. Í því eru 

plagíóklas laga holrými, allt að 3 mm löng, sem síðsteindir fylla að hluta, en plagíóklasið 

virðist ekki lengur vera til staðar. Holrýmin hafa nokkra veftu og raða sér með langásinn í 

svipaða stefnu, samsíða byggingarmynstri í berginu. Byggingarmynstrið lýsir sér sem dökk og 

ljós bönd og virðist þéttleiki grunns mynda þau að stærstum hluta, en einnig blöðrur, eða 

holrými, sem liggja í samsíða þeim. Þó nokkuð er um slíkar óreglulegar smáar, <1 mm, holur í 

berginu, eða um 10%. Þær sjást sérstaklega vel þar sem sýnið var skorið. Margar holurnar 

innihalda ryðrauðar eða hvítar síðsteindir. Veðrað yfirborð bergsins er almennt rauðleitt.  

Í þunnsneið (sjá mynd 107) sést að grunnurinn (63%) er brúnn, mjög þéttur massi. Hann er 

það ummyndaður að engin korn önnur en málmsteindir eru greinanleg. Jafndreifðar um 

grunninn eru svartar eða dökkar, stundum sveigðar, flygsur (7%). Þær eru <50 µm að stærð og 

líklegast málmsteindir, en misjafnt er hvort þær sjáist í áfallandi ljósi. Annarsstaðar má 

greinilega sjá ílanga málmkristalla og litla óreglulega hluta af málmsteindum, sem líklega eru 

ilmenít og magnetít. Í flestum tilfellum er grunnurinn næst þeim oxaður. Stærri málmsteindir 

og hópar smærri málmsteinda (3%) eru einnig oft talsvert oxaðar. Oxun og steindir tengdar 

henni eru um 7% af magnhlutfalli sýnisins. Í grunninum eru mörg holrými (um 20%), ýmist 

óreglulega löguð eða með greinileg kristalform. Holrýmin eru ekki jafndreifð um 

þunnsneiðina heldur koma fyrir í einskonar lagskiptingu. Dílar eru aðeins til að forminu til. 

Þar sem aðeins er eftir plagíóklas laga holrými, stærst um 500 µm. Í örfáum þeirra er eftir 

hluti af ummyndunarsteind sem hefur komið í stað plagíóklassins. Líklegast er þá að um sé að 

ræða leirsteindina sericite. Vefta díla samsíða lagskiptingunni er ógreinileg. Bergmynstrið 

hefur líklegast verið að einhverju marki flúídal fyrir ummyndun. 

 

Sýni nr. 138 

 

Mynd 108  Ísúrt hraunlag í vesturhlíð Litluvíkurdals. Bogalaga brotfletir í berginu valda því 

að stuðlarnir fara hallandi upp hlíðina, þar til þeir eru nánast láréttir, og straumflögun í 

berginu nærri því lóðrétt 
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Staðsetning og upplýsingar um bergmyndun: Sýnið er tekið úr opnu í ísúra hraunlagið sem 

myndar Brúnir. Lagið er um 80 m þykkt og má fylgja því úr vesturhlíð Litluvíkurdals til 

norðurs og svo til vesturs að Hvítafjalli. Bergið er straumflögótt og þar sem lagið liggur í hlíð 

Litluvíkurdals koma fram bogalaga brotfletir sem sveigja stuðlana þannig að straumflögunin 

sem liggur hornrétt á þá verður nánast lóðrétt (sjá mynd 108). Ummyndun hraunsins er slík að 

bergið er rautt, fjólublátt og ljóst að lit.  

Í brotsári er bergið ljósgrátt til ljósfjólublátt að lit með appelsínugulri slikju. Bergið virðist 

dulkristallað eða kísilrunnið. Þar sem sýnið var sagað sjást greinilega holrými, um 5-8%, sem 

eru ýmist óregluleg, eða fallega staflaga, og þá allt að 2 mm að lengd. Byggingarmynstur er 

ekki greinanlegt í grunninum sjálfum, en kristalformin hafa ákveðna veftu. Fínlegar sprungur 

eru í sýninu sem fylgja ekki veftu dílanna. Holrýmin, sem og sprungurnar, eru að hluta til 

fylltar af ummyndunarsteindum sem ýmist eru appelsínugular eða ryðrauðar. 

Í þunnsneið (sjá mynd 109) sést mjög þéttur ljósbrúnn ummyndaður glerkenndur grunnmassi. 

Nálarlaga korn (72%) sem eru um 50 µm að lengd, og ekki eru greinanleg til ákveðinnar 

steindar í smásjá, mynda stóran hluta hans. Ekki er hægt að greina eitt korn frá öðru. Kornin 

hafa enga veftu, en sumstaðar sveigja þau umhverfis díla. Málmsteindir (20%) dreifast jafnt 

um grunninum. Þær eru <10 µm að stærð og hafa ekki kristalfleti. Sumar þeirra eru ílangar. 

Dílar í sýninu eru annars vegar plagíóklasdílar (4%) að forminu til, og hins vegar nokkuð sem 

gæti hafa verið ýmist ólivín eða pýroxen, en rauðbrúnar ummyndarsteindir hafa komið í stað 

þess (<1%). Plagíóklasdílarnir eru ekki lengur til staðar, en leirsteind (líklega sericite) hefur 

komið í stað plagíóklass innan kristalformsins. Kristallaga holrýmin eru almennt um 1 mm að 

lengd, en það lengsta er um 3 mm, og hafa þau mjög greinilega veftu. Stærri málmsteindir 

(2%), líklega magnetít, eru um 100-800 µm að stærð og koma gjarnan fyrir í hóp með 

plagíóklasdílum. Umhverfis málmsteindirnar er grunnurinn brúnni vegna oxunar. Mun minna 

er um holrými í þessu sýni, en sýni nr. 144, eða <2%. Einskonar æðar eða sprungur liggja um 

grunninn og virðast þær óháðar veftu dílanna. Nærri æðunum hópast málmsteindir úr 

grunninum saman. Bergmynstrið hefur líklegast verið flúídal fyrir ummyndun. 

 

Mynd 109  Smásjármynd af þunnsneið sýnis nr. 138. Í grunninum sjást plagíóklas laga 

holrými.  
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Súrt berg 

Sýni nærri Kerlingu (199a) og súrt hálfglerjað lag ofarlega úr Móhetti (163). 

 

Sýni nr. 199a 

 

Mynd 110  Smásjármynd af þunnsneið sýnis nr. 199a. Í grunninum sjást holrými og sum 

þeirra plagíóklas laga.  

Staðsetning og upplýsingar um bergmyndun: Vestan megin við Kerlingu er hyrna úr nokkrum 

hraunlögum sem halla niður til suðvesturs (150°/21°V). Efst ofan á hyrnunni er opna með súru 

bergi. 

Bergið er ummyndað. Í brotsári er liturinn yrjóttur, bleikgrár og grængulur, og er líklegast að 

það stafi af ummyndun. Nokkuð er um smáar holur (3%), <1 mm, í sýninu. Vefta er greinileg 

þar sem ryðrauðar ílangar skellur liggja meira eða minna samsíða í grunninum. Brotsár er 

óreglulegt og veðrunarkápa er rauðleit eða ljósbrún. 

Í þunnsneið (sjá mynd 110) sést vel hve ummyndað og gropið bergið er. Grunnurinn (50%) er 

mjög holóttur (35%), en samsoðinn þess á milli. Greina má kristalform feldspatnála í 

grunninum hér og þar (um 100 µm að lengd), en þar fyrir utan er lítið greinanlegt annað en 

oxaðar ílangar málmsteindir (3%), um 50 µm að stærð, sem líklega er ilmenít. Sýnið hefur 

verið feldspatdílótt (9%), en feldspatið er horfið og eftir standa feldspatlaga holrými (um 0,5 

mm löng) með smá ögnum af ummyndunarsteind feldspats í stað þess (sericite). Dílarnir hafa 

verið heldur stuttir og breiðir eða í hlutföllunum 1/1 eða 1/2. Nokkuð er um rauðleitar 

ummyndunarsteindir (3%) sem eru um 1 mm að meðaltali að stærð. Stefnundið mynstur sem 

þykir greinanlegt í handsýni sést ekki í þunnsneiðinni. 
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Sýni nr. 163 

 

Mynd 111  Smásjármynd af þunnsneið sýnis nr. 163. 

Staðsetning og upplýsingar um bergmyndun: Sýnið er bergbrot tekið af mel í suðurhlíð 

Móhattar rétt neðan við lagmót flikrubergsins og móbergsins sem krýnir fjallið. Hvergi sést í 

lagið sjálft, en mörg brot, lík því sem tekið var sem sýni, liggja þar á yfirborði ásamt basalt-, 

móbergs- og flikrubergsbrotum. 

Bergið er heldur þungt í sér og það þétt að það er líkt og glerkennt. Bergið brotnar nálægt því 

eins og hrafntinna með sammiðja gárum (conchoidal fracture). Það er matt og svart eða 

dökkgrátt í fersku brotsári, en veðrað yfirborð er ljósbrúnt, eða yfir í bláleitt, og 

veðrunarkápan er aðeins brot úr millimetar. Ílöng mynstur, líkt og flæðimynstur eru 

greinanleg, og virðast þau koma fram vegna þess að massinn sé misþéttur. Sýnið er 

blöðrulaust. 

Erfitt var að skera sýnið og þunnsneiðin er nærri ógegnsæ (svört) sé horft á hana berum 

augum. Sýnið er að stærstum hluta örsmá samlímd korn sem eru dökkgrá að lit (85%, sjá 

mynd 111). Grunnurinn er á mörkum þess að vera gler og kristallar (örkristallaður). 

Flæðimynstrið sést vel á formi ílangra ljósari og dekkri linsa sem ekki eru alveg samsíða 

heldur nokkuð bylgjóttar. Í dekkri linsunum virðast kornin hreinlega vera dekkri, og veggir 

milli þeirra greinilegri en í þeim ljósu. Nokkuð jafndreift um sýnið eru örsmáar málmsteindir 

(6%) eins og fínn sandur (1-7 µm að stærð). Í þunnsneiðinni eru einnig örfáar málmsteindir 

sem ná 20 µm stærð. Innan um grunninn eru smáar feldspatnálar (6%), um 50 µm að lengd að 

meðaltali og 7 µm að breidd, og einstaka korn sem virðast vera brot úr stærri 

feldspatkristöllum. Einnig liggja í grunninum ólivínkristallar (3%) og hafa nokkrir þeirra 

haldið kristallögun sinni fullkomlega (ílangir sexhyrningar) og eru þeir um 50 µm að stærð. 

Sýnið virðist óummyndað. Bergmynstrið er flúídal (trakýtískt). 
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Ummyndað basalt 

Sýni úr ummynduðum basískum berggangi sem sker súrt hraun innarlega í Moldarbotnum 

 

Sýni nr. 139 

 

Mynd 112  Ummyndaður basaltgangur í Skinnbrókargili. 

  

Mynd 113  Sýni nr. 139. T.v. smásjármynd af þunnsneiðinni. Á myndinni sést holufylling í 

grunni bergsins þar sem kemur fyrir kalsít, og ef til vill seólítar. T.h. feltmynd af berginu. 

Staðsetning og upplýsingar um bergmyndun: Sýnið er tekið úr ljóslitum gangi sem sker súra 

bergmyndun nærri veginum upp úr Moldarbotnum. Þó nokkuð er um ljósa ganga, sem þennan, 

í botni dalsins (sjá mynd 112) og flestir skera þeir súrt berg. Gangarnir eru almennt mýkri en 

grannbergið og veðrast því auðveldar. Bergið hefur ávöl form og stundum eru gangarnir 

áberandi beltaðir samsíða gangveggjunum. 
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Í brotsári er bergið ljóst að lit, grábrúnt til ljósgrænleitt, og liturinn ekki einsleitur heldur 

yrjóttur. Hringlaga hvítar holufyllingar (um 17%) dreifast nokkuð jafnt um grunninn, og eru 

þær <1-2 mm í þvermál. Eitthvað glampar á plagíóklas og aðra kristalfleti í grunninum, en 

með lúpu er erfitt að greina einstaka korn í ljósum massanum. Veðrað er bergið brúnt eða 

rauðbrúnt á litinn (sjá mynd 113 t.h.). 

Í þunnsneið (sjá mynd 113 t.v.) sést að bergið er talsvert ummyndað. Grunnurinn er myndaður 

úr plagíóklasstöfum (40%), með samsetninguna 62% An, sem eru að meðaltali um 300 µm að 

lengd. Hliðar þeirra eru nokkuð eyddar, en sjálfir eru þeir óbeltaðir og sumstaðar er eins og 

þeir hafi vaxið út frá sameiginlegri miðju eða hver ofan í annan. Kalsít (28%) og leirsteindir 

(smektít, 14%), sem mynda grábrúnlitan massa, mynda grunninn milli plagíóklasstafanna. 

Málmsteindir (6%) sem eru um 100 µm að stærð eru jafndreifðar um grunninn. Í 

þunnsneiðinni eru hringlaga holufyllingar (12%), líklega fyrrverandi blöðrur í sýninu, sem eru 

um 1 mm í þvermál. Þær eru að mestu fylltar af kalsíti, en líklega einnig seólítum (t.d. stilbíti). 

Plagíóklasstafirnir í grunninum næst yfirborði blaðranna raða sér gjarnan með langása samsíða 

hliðum hennar. Sumstaðar safnast einnig málmsteindir í hópa þar nálægt. Fínleg óregluleg æð 

af kalsíti liggur í gegnum þunnsneiðina. 

Efnagreining var gerð á berginu (sjá töflu 3). Óvenjulega lítið er af SiO2 í berginu, en 

prósentuhlutfall þess er einungis 32,75% sýnisins. Hlutföll MgO, Fe2O3, Al2O3 og 

alkalímálma, falla vel að því að um basalt sé að ræða. Niðurstaðan er því að berggangurinn sé 

úr basalti, en ummyndaður með þeim hætti að kísillinn í berginu hafi verið leyst upp og flust 

burt, líklega með jarðhitavatni. 

 Tafla 3  Prósentuhlutfall efnasambanda í sýni nr. 139. 

Efnasamband 
Prósentu-
hlutfall 

SiO2 % 32,75 

TiO2 % 2,52 

Al2O3 % 14,33 

Fe2O3 % 13,38 

MgO % 6,92 

MnO % 0,19 

CaO % 9,96 

Na2O % 2,35 

K2O % 0,16 

P2O5 % 0,41 

Ba % 0,0498 

Sr % 0,0872 

H2O+ % 0,38 

H2O- % 16,27 

Samtals: 99,76 
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Viðauki B 

Röntgengreining 

  

Mynd 114  Útfellingar í lindum. T.v. upptök Hestlækjar. T.h. nærmynd af útfellingum á steini 

úr Stóralæk. 

Á nokkrum stöðum fellur ókristallaður kísill út úr lindarvatni og myndar hvítar eða ljósar 

útfellingar á steinum og gróðri (sjá mynd 114). Þetta er mest í Stóralæk þar sem undirlag 

lækjarins er alveg húðað þó nokkra leið niður hlíðina. Slíkar lindir fundust einnig við upptök 

Hestlækjar og ofarlega í Skinnbrókargili. Bæði í Stóralæk og Hestlæk koma þessar lindir fram 

við neðri lagmót súrra bergmyndana. Þar sem bar á þessum útfellingum í Skinnbrókargili er 

hins vegar aðeins um súrt berg að ræða. 

Útfellingar voru skafnar af nokkrum steinum sem safnað var í farvegi Stóralækjar og Sigurður 

Sveinn Jónsson hjá ÍSOR framkvæmdi á þeim röntgengreiningu. Niðurstöður hennar má sjá á 

grafinu á mynd 115. Út frá niðurstöðunum er sennilegt að um ókristallaðan kísil sé að ræða, 

en ekki er það þó fullljóst. Í sýninu var nánast ekkert kristallað efni.  
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Mynd 115  Niðurstöður röntgengreiningar á útfellingum úr Stóralæk. 

 


