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Útdráttur 

Skoðuð voru áhrif veðurfars á rennsli tveggja þekktra fljóta á Suðurlandi. Þessi fljót eru 

Ytri-Rangá í Rangárvallasýslu og Kúðafljót í Vestur-Skaftafellssýslu. Árnar eru af 

misjafnri gerð, önnur er lindá en hin er blanda jökulvatns og lindarvatns. Þær hafa báðar 

þau einkenni að vera á einu eldvirkasta svæði Íslands og hafa tengsl við tvö þekktustu 

eldfjöll á Íslandi. Ytri-Rangá, sem lindá, tekur ekki miklum breytingum yfir árið á meðan 

hin áin, Kúðafljót, er afar breytileg. Tilgangur verkefnisins er að skoða rennslisgögn ánna 

beggja og tengja breytingar á rennsli við veðurfarsgögn í nálægum veðurstöðvum. Þ.e. 

hvernig úrkoma eða hitastig, eða hvort tveggja, hefur áhrif á breytingar í rennsli. Auk þess 

er stiklað á stóru um jarðfræði svæðanna. Niðurstöðurnar voru þannig að breytingar á 

rennsli bergvatnsáa, eru mest yfir vetrartímann þegar úrkoma er mikil og jörð gaddfreðin. 

Þannig rennur úrkomuvatn á yfirborðinu uns það sameinast ánni. Breytingar á rennsli 

jökulvatns, eða aurvatns eru mun fleiri. Þar fer rennsli eftir úrkomu og langtímaaukningu á 

hita. Rennsli er mest yfir sumartímann. Breytingar eru því víða háðar veðurfari þegar 

kemur að rennslisháttum. 

 

 

 

Abstract 

The effects of weather on flow of two known rivers in Southern Iceland were studied. 

These rivers are Ytri-Rangá in Rangárvellir County and Kúðafljót in West-Skaftafell 

County. These rivers are different. One is spring fed river and the other is a mixture of 

glacial water and spring fed water. Both rivers are located on the most volcanic active 

region in Iceland and with the two best-known volcanoes in Iceland as their neighbours. 

Ytri-Rangá, a spring fed river, does not change much over the year while the river, 

Kúðafljót, is extremely variable. The purpose of the project was to examine the flowdata of 

both rivers and connect changes in the flow to data from neighboring meteorological 

weather stations. I.e. how precipitation or temperature, or both, influences the change in 

flow. Additionally the geology of the area is studied. The results were such that changes in 

flow of a spring fed rivers is mostly when winter precipitation is high and the ground is 

frozen. Thus the rain water flows on the surface until it is merged with the river . Changes 

in the flow of glacial water are much greater. It depends on precipitation and long-term 

increase in temperature. The flow is greatest during the summer. Changes in flow are 

therefore under much influence of precipitation and weather conditions. 
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1 Inngangur 

Straumvötn eru mörg á Íslandi en ekki öll hafa það sértækt að tengjast þekktum eldstöðvum. 

Ytri-Rangá á Rangárvöllum í Rangárvallasýslu og Kúðafljót á mörkum Eldgjárhrauns á 

Mýrdalssandi og Eldhrauns í Vestur-Skaftafellssýslu hafa það sameiginlegt að tengjast þeim 

miklu eldstöðvum, systrunum Heklu og Kötlu. Það þýðir þó ekki að sameiginleg séreinkenni 

þessara fljóta geri þau eins. Þvert á móti. Ytri-Rangá er lindá og Kúðafljót í megindráttum 

jökulvatn með lindárvatni. Þessi mikli munur gefur okkur umfjöllunarefni og eitthvað til að 

skoða og íhuga. Í hverju felst munurinn og hver er hann? 

Markmiðið með þessari ritgerð er að varpa ljósi á hvaða áhrif veðurbrigði á vatnasviðunum, 

tegund vatnsfalls og breytileg jarðfræðieinkenni hafa á rennsli og flóð. Reynt verður eftir 

fremsta megni að svara spurningunni á sem einfaldastan hátt með samanburði á samskonar 

þáttum með aðstoð jarðfræðikorta, fræðirita og greina að auki gögn frá Veðurstofu um 

úrkomu og rennsli undanfarinna ára. Líklegt er að niðurstöður beri keim af gerð hvors 

vatnsfalls fyrir sig, þ.e. bergvatnsá og jökulá. Í ljós kemur að öllum líkindum að rennsli Ytri-

Rangár sé stöðugra og jafnara auk færri flóða og flóða af öðrum forsendum og Kúðafljót hafi 

meiri breytingar vegna tengsla þess við jökul. Áhrif úrkomu og hita koma líklega til með að 

hafa vægi þegar litið er til daglegs rennslis en hafa kannski ekki teljandi áhrif á flóð og 

hamfarir. Eldvirkni og aðrar jarðfræðivár má líklega útskýra sem aðaláhrifavalda 

stórvægilegra breytinga í rennsli ánna. Þá sérstaklega í Kúðafljóti vegna Kötlu eða mikils 

hlaups úr Skaftárkötlum. Ytri-Rangá hefur upptök nálægt Heklu og gæti eldvirkni þar haft 

einhver áhrif á breytilegt rennsli. Slíkt henti í Heklugosi 1947 þegar snjór bráðnaði á Heklu og 

jók rennsli Ytri-Rangár til muna. 

1.1 Af tilurð ritgerðarinnar 

Það var í janúarmánuði 2014 sem mér var hugleikið efni til BS skrifa vegna útskriftar í júní 

2014. Ég fór á fund við Hreggvið Norðdahl með það í huga að mig langaði að fjalla eitthvað 

um straumvötn, þ.e. rennsli, jarðfræði, flóð og hamfarir. Hreggviður kom þá með þessa 

hugmynd að við skildum bera saman tvær afar ólíkar ár, en þó svipaðar á sinn hátt. Ytri-

Rangá á Rangárvöllum var nefnd til sögunnar. Hún er töluvert stór lindá sem á miklar 

tengingar við eldstöðina Heklu. Hin áin er Kúðafljót í Vestur-Skaftafellssýslu. Kúðafljót er 

blanda nokkurra fljóta af misjöfnum meiði, mest þó jökulvatn, en hefur einkenni dragár. 

Marmiðið með ritgerðinni var því að bera saman þessar ár, segja frá tilurð þeirra, jarðfræði 

svæðanna auk þess að kanna, með aðstoð veðurfars- og rennslisgagna, breytingar á rennsli og 

einkennum ánna. 

1.2 Almennt um vatnsföll 

Stórfljót, ár og lækir eru mjög ólík innbyrðis hér á landi. Vatnsföll, sem falla hlið við hlið til 

sjávar, geta verið mjög ólík. Í annað kemur kannski hamfarahlaup á meðan í hinu breytist 

rennsli lítið sem ekkert. Um flokkun vatnsfalla hefur verið ritað og skipta sumir 

straumvötnum í þrá hópa, jökulár, lindár og dragár.  (Guðmundur Kjartansson, 1980), meðan 

aðrir skipta í tvo flokka, bergvatnsár og jökulár. Þar sem bergvatnsár flokkast í lindár og 
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dragár (Sigurjón Rist, 1990). Hér verður fjallað um fyrra tilfellið þar sem flest stærri vatnsföll 

eru blönduð að uppruna  (Gerður Stefánsdóttir og Halla Margrét Jóhannesdóttir, 2013). 

Jökulvötn eru fallvötn sem geta einkennst af litnum en einkennast þó einna helst á 

rennslisháttum og framburðarmagni. Þau bera með sér aur úr jöklum og flytja oft mikið magn 

setefna. Litur jökulvatna er oft breytilegur og ber oft á mórauðum lit næst upptökum en svo 

vill liturinn lýsast og vatnið verður tærara eftir því sem fjær dregur upptökum og 

framburðarefni verða fínni  (Sigurjón Rist, 1990). Jökulvötn geta oft tekið afar stórvægilegum 

breytingum í rennsli vegna tengsla þeirra við ís. T.d. í miklum leysingum á vori eða við 

eldsumbrot í jökli. Einnig hefur hitastig áhrif á rennsli og því er rennsli jökuláa oftast mest 

yfir sumartímann. Oft verða mannskaðahlaup í jökulám þegar rennsli þeirra stóreykst. 

Bergvötn eru oft skilgreind sem lindár eða dragár. Þó að margar jökulár séu í raun dragár. 

Lindár eru ár sem eiga upptök sín í grunnvatni. Grunnvatn sprettur upp í lindum. Neysluvatn á 

Íslandi er í allflestum tilfellum lindarvatn. Grunnvatn sem sprettur upp getur verið gamalt 

jökulvatn sem síast hefur í berggrunn og hreinsast þannig af aukaefnum. Tiltölulega litlar 

breytingar verða á rennsli lindáa. Þær eru oftar en ekki háðar stöðugri uppsprettu lindanna 

sem í þær renna. Sjaldan verða flóð í lindám, er það þá helst í tengslum við hamfarir s.s. 

eldsumbrot eða frost. Frostflóð verða oft af völdum ískrapa sem hleðst upp í farvegi og 

þrengir og hamlar rennsli. Það virkar þá eins og einskonar stífla á ána. Einnig geta orðið flóð í 

vorleysingum ef jörð er gaddfreðin og vatn kemst hvergi niður í jarðveginn. Rennsli dragáa er 

síðan mikið tengt úrkomu. Þar verða flóð mjög gjarnan árstíðarbundin (Sigurjón Rist, 1990). 

1.3 Jarðfræði svæðanna 

Þegar horft er til jarðfræði vatnasviða Ytri-Rangár og Kúðafljóts verður líklega að hafa það í 

huga að þessi svæði tilheyra sama svæðinu ef stórt er á litið, þ.e. eystra gosbeltinu. Ef við 

tölum örstutt um rek- og gosbeltin á Íslandi þá hafa þau orðið til við frárek Evrasíu- og 

Norður-Ameríkuflekans. Rekbeltið teygir sig frá Reykjanestá til Melrakkasléttu og einkennist 

af sprungum og misgengjum. Þannig má segja að gliðnunin fylgi Reykjanesinu í suðri, norður 

um Þingvelli, þá Langjökul, yfir í Hofsjökul og þaðan í norðanverðan Vatnajökul þaðan sem 

það heldur áfram norður í Tjörnes og Melrakkasléttu og áfram út undir Norður-Atlantshaf. 

Jaðarbelti eru ein tegund gosbelta og eru inni á flekunum. Þar er ekki eins mikið um sprungur 

og lítil sem engin gliðnun. Dæmi um jaðarbelti er Snæfellsnes og Öræfajökulssvæðið. Þessi 

angi sem við köllum eystra gosbeltið er svo að segja nýrri hluti þessarar heildar sem teygir sig 

til suðvesturs frá vestanverðum Vatnajökli og er inni á Evrasíuflekanum  (Árni Hjartarson, 

1995). Vegna þess að jarðskorpan í rekbeltunum er þynnri en í jaðarbeltunum þá eru 

eldstöðvar í rekbeltunum oft lágreistari vegna þess að gosefni sem hlaðast upp síga undan 

þunga en þau í jaðarbeltunum ná að hlaðast ofan á þykkari og traustari skorpu (Þorleifur 

Einarsson, 1994). 

Eystra gosbeltið er ekki rekbelti heldur aðeins gosbelti og virðist tilkomið  vegna þess að  

rekbeltið á Norðurlandi er að opnast til suðvesturs inn á Evrasíuflekann. Nyrðri hlutinn líkist í 

reynd rekbelti á meðan syðri hlutinn hefur eiginleika jaðarbeltis (Árni Hjartarson, 1995). 

Talið er að með tímanum komi eystra gosbeltið til með að tengjast Reykjaneshryggnum í 

gegnum Suðurlandsbrotabeltið  (Haukur Jóhannesson, 1991) (Árni Hjartarson, 1995). 

Rekbeltin hafa færst til í jarðsögunni. 
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Mynd 1 - Sýnir hvar rek- og gosbelti liggja (Sturkell, 2010). 

Ytri-Rangá má segja að sé vestanmegin í eystra gosbeltinu og Kúðafljótið austanmegin. Þessi 

tvö ólíku fljót eiga það sameiginlegt að aðalorsakavaldar stórvægilegra breytinga í rennsli 

þeirra hafa að gera með tvær helstu megineldstöðvar eystra gosbeltisins, Hekla í vestri og 

Katla í suð-austri  (Haukur Jóhannesson og Sigmundur Einarsson, 1991).  

1.4 Gögn og aðferðir 

Gögnin sem notast er við til þess að ákvarða áhrif veðurfars á rennsli eru fengin frá 

Veðurstofunni í febrúar og mars 2014.  

1.4.1 Rennslisgögn 

Um er að ræða rennslisgögn sem gefa mælt rennsli í sjálfvirkum rennslismælistöðvum. Þessar 

stöðvar gefa upp rúmmetra á tímaeiningu (m
3
/s). Mælingar sem þessar hafa tíðkast frá því árið 

1955  (Sigurjón Rist, 1990). Hér er notast við rennslismælingar frá þremur stöðum.  

Í rennslisgögnunum er uppgefin dagsetning, rennsli (Q) og svokallaður FLAG flokkur þar 

sem merkt er með bókstaf hvort mæling sé góð eða hafi orðið fyrir hnjaski. Í langflestum 

tilvikum var mæling góð. Þannig var ekki notast við flokkinn, FLAG, við úrvinnslu gagnanna.  

Ein stöðin er við Árbæjarfoss á Rangárvöllum, rétt ofan við Hellu. Þessi stöð heitir V321 og 

mælir rennsli Ytri-Rangár. Önnur stöð, sem heitir V468, er í Hólmsá í Skaftártungum við 

Hólmsárfoss. Þriðja stöðin, sem heitir V328, mælir rennsli Eldvatns við Ása í Skaftártungum 

eða Ása-Eldvatn eins og það er oft nefnt.  

Þar sem ekki eru til sambærilegar mælingar frá öllum þeim ám sem mynda Kúðafljót var 

notast við samanlagt rennsli Hólmsár og Ása-Eldvatns við úrvinnslu gagna fyrir Kúðafljót. 

Þegar talað er um Kúðafljót er átt við þessi gögn. 
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1.4.2 Veðurgögn 

Notast var við veðurfarsgögn til þess að tengja við breytingar á rennsli Ytri-Rangár og 

Kúðafljóts. Gögn fengust frá tveimur sjálfvirkum veðurstöðvum í nágrenni rannsóknaránna. 

Fyrir Ytri-Rangá var notast við gögn frá Hjarðarlandi í Biskupstungum. Þetta er sama 

veðurstöð og Veðurstofan notast við þegar verið er að ákvarða rennsli Ytri-Rangár. Hin stöðin 

er á Kirkjubæjarklaustri og nýttist við skoðun Kúðafljóts. 

Gagnasafn stöðvanna innihélt dagsmeðalhita, hámarskhita, lágmarkshita í °C og úrkomu í 

mm. Hér er notast við úrkomu og dagsmeðalhita til tengingar við rennslismælingar. 

1.4.3 Aðferðir 

Til þess að vinna úr gögnunum var notast við tölfræðiforritið R-Studio Version 0.98.501. Með 

þessu forriti er hægt að halda ágætlega utan um gögnin og vinna úr þeim á marga misjafna 

vegu. Forritið teiknar myndir og gröf og býr til töflur. Þannig er hægt að velja ákveðið tímabil 

og ákveðnar breytur sem nýst geta við úrvinnslu. 
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2 Jarðfræði vatnasviðs Ytri – Rangár 

2.1 Jarðsaga 

Þar sem Ytri-Rangá er staðsett í gosbeltinu er nokkuð ljóst að berggrunnurinn á svæðinu er 

móberg, hluti af móbergssvæðum Íslands. Þessi móbergssvæði eru frá síðari hluta ísaldar og 

þá yngri en 800.000 ára (Haukur Jóhannesson og Kristján Sæmundsson, 2009). Móberg, líkt 

og bólstraberg, eru glerkennd afbrigði basalts sem myndast við gos undir vatni, ís eða sjó  

(Kristján Sæmundsson og Einar Gunnlaugsson, 2010). Áin liggur þó ekki einungis á móbergi 

heldur einnig nútímahraunum, eldri berggrunni og söndum. Ef ánni er fylgt frá upptökum til 

ósa má segja að hún eigi upptök sín undan nútímahrauni, Þjórsárhrauninu mikla sem er um 

8000 ára gamalt, og í móbergsfjöllum undir eldstöðvakerfi Heklu. Þessi móbergsfjöll tilheyra 

móbergssvæðunum. Frá upptökum og nokkra km til suðvesturs rennur áin á Þjórsárhrauninu 

mikla allt þar til hún grefur sig niður á mun eldri berggrunn úr grágrýti frá síðari hluta ísaldar, 

yngri en 800.000 ára  (Haukur Jóhannesson og Kristján Sæmundsson, 2009). Grágrýti er 

ólivínbasalt og gráleitt eða dökkt. Á þessum berggrunni rennur áin og fellur fram af því í 

Árbæjarfossi þar sem hún rennur fram eftir á söndum og setlögum frá nútíma (Haukur 

Jóhannesson og Kristján Sæmundsson, 2009). Búðaröðin er stór jökulgarður sem má segja að 

skilji að nútímahraunin í ofanverðum farvegi árinnar og sandana og setlögin í neðri hluta 

farvegarins. Búðaraðirnar eru í raun tvær, ytri og innri og eru myndaðar á síðjökultíma. Ytri-

Búðaröðin myndaðist fyrir um 10.300 árum BP (10,3 cal kyr BP) og er afar langur 

jökulgarður sem þverar Ytri-Rangá (Ólafur Ingólfsson o.fl., 2010) Þessi gríðarstóri 

jökulgarður hefur gert það að verkum að nútímahraun hafa yfirleitt stoppað við hann sökum 

hæðar hans. Ytri-Rangá hefur þó grafið í gegnum hann skarð með aðstöð jökuláa á 

hlýskeiðum. Líklega hafa jökulár horfið af láglendinu á Rangárvöllum þegar hraun, sem 

Haukur Tómasson (1962) kallar Þjórsárhraun VII, rann og færði farvegi jökuláa þangað sem 

nú renna Þjórsá og Hvítá. Síðar hefur Þjórsárhraunið mikla klofið árnar og skilið þær eftir í 

sambærilegri mynd og nú þekkist. Fyrir neðan Ytri-Búðagarðinn eru mestmegnis sandar og 

setlög frá nútíma sem hafa myndast við framburð jökuláa (Þjórsár) og Eystri-Rangár á 

hlýskeiðum  (Haukur Tómasson, 1962). 
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Mynd 2 - Kort sem sýnir gróflega afmarkað vatnasvið Ytri-Rangár. 
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2.2 Vatnasvið 

Jarðfræði- og landfræðilega má skipta vatnasviði Ytri-Rangár í þrjá hluta. 

Fyst ber að nefna móbergssvæði í hálendinu austan árinnar þar sem er að finna ungar 

gosmyndanir frá síðustu ísöld og yngri. Hekla er einna þekktust á svæðinu, sem hefur verið 

virk í um 6000 ár og framleitt hraun, vikur og ösku. 

Í öðru lagi er talað um láglendið norðan Búðaraðarinnar sem er að mestu leyti sandslétta hulin 

hraunum, Þjórsárhraunum og Hekluhraunum. Berggrunnur í hæðum er tilkominn vegna 

Hreppamyndunarinnar en í lægðum er sennilegast mun yngri myndun. 

Í þriðja lagi er það láglendið sunnan Búðaraðarinnar en þar eru helst til sandsléttur sem ekki 

eru eins huldar hraunlögum sökum þess að yfirleitt stoppuðu hraunstraumar við Búðargarðinn  

(Haukur Tómasson, 1962). 

Vatnasvið Ytri-Rangár er um 572 km2  (Hilmar Björn Hróðmarsson o.fl., 2009). Til Ytri-

Rangár rennur þó nokkur fjöldi minni áa og lækja, t.a.m. Vatnagarðslækur rétt vestur af 

Galtalæk. Þessi lækur rennur ofan á hrauninu og fellur út í Ytri-Rangá við Leirubakka vestan 

megin árinnar. Á leiðinni bætist í hann töluvert vatn úr lindum á svæðinu. Rennslismælingar 

hafa sýnt að við ósa er vatnsmagnið um 1500 l/s. Bjallalækur er annar lækur sem rennur 

meðfram Þjórsárhrauni og Búðagarði fram í Ytri-Rangá og er rennsli hans á bilinu 200 – 500 

l/s. Geldingalækur er allmikið drag austan Ytri-Rangár milli hrauna og Búðaraðarinnar. Í 

þessum læk hefur mælst rennsli 400 – 600 l/s. Hróarslækur er dregst saman úr lindum sem 

koma úr hraununum austan við Gunnarsholt austan megin við ánna. Hann rennur á milli 

hrauna og Búðagarðarins þar til hann rennur í gegnum garðinn við bæinn Hróarslæk. Margar 

lindir bætast í lækinn og er hann mældur um 300 – 400 l/s.  (Árni Hjartarson, 2001). 

Ytri-Rangá fellur til sjávar eftir að hafa sameinast Eystri-Rangá (dragá) þar sem aðalvatnsfall 

þessara fljóta heitir Hólsá. Ytri-Rangá og Eystri-Rangá sameinast stuttu fyrir neðan Hellu. 
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Mynd 3 - Ægissíðufoss í Ytri-Rangá. Fossinn er staðsettur rétt neðan við Gaddstaðaflatir sunnan við Hellu 

á Rangárvöllum. 

 

2.3 Upptakasvæði 

Ytri-Rangá kemur upp í Rangárbotnum norðvestan undir Sauðafelli. Undir Tungnárhraunum 

ofan við Rangárbotna eru miklir grunnvatnsstraumar sem leita upp á yfirborðið þegar hraunið 

þynnist og grunnvatnsfarvegurinn þrengist, á milli Búrfells og Sauðafells. Upptakasvæði Ytri-

Rangár er eitt stærsta lindarsvæðið á Íslandi og skiptist í þrjá hluta, Norðurbotna, Suðurbotna 

og Fossabrekkur. Spretta þar fram um 16 m
3
/s af vatni. Mest kemur úr Suðurbotnunum eða 

um 10 m
3
/s, 2 m

3
/s koma frá Norðurbotnunum og 3 - 4 m

3
/s frá Fossabrekkum. Svæðið er alls 

um 3 km
2
 að flatarmáli (Árni Hjartarson, 1995). 

2.4 Rennsli 

Rennsli Ytri-Rangár er, eins og gefur að skilja með lindár, nokkuð jafnt yfir árið. Rennslið er 

nokkuð breytilegt yfir vetrarmánuðina en heldur stöðugra yfir sumartímann (mynd 4). 

Aðalbreytingar á rennsli koma í kjölfar eldsumbrota á Heklusvæðinu eða þegar jörð er frosin 

svo leysingavatn hripar ekki niður heldur rennur á yfirborðinu. Rennslisgögn frá Ytri-Rangá 

eru fengin frá Veðurstofunni. Rennslismælingar fara fram við Árbæjarfoss um 5 km ofan við 

Hellu á vesturbakka árinnar. Má heita að rennsli árinnar sé í hámarki á þessum slóðum. Gögn 

frá árunum 2000 – 2012 verða skoðuð. Ekki var mikið um hamfarir á svæði Ytri-Rangár á 

þessu tímabili utan eitt eldgos í Heklu í febrúar 2000. Sjá má á gögnum um rennsli að þetta 

gos hafði ekki veruleg áhrif á rennslið. Nánar verður fjallað um það síðar. Þegar horft er betur 

á myndina hér á eftir (mynd 4) sem sýnir rennsli Ytri-Rangár fyrir árið 2012 má sjá að 
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rennslið er mjög jafnt mestan part ársins. Örfáir rennslistoppar eru seinnipart árs, frá 

septmeber og til áramóta. Í upphafi árs er rennslið hinsvegar nokkuð misjafnt. Stórir 

rennslistoppar og aukið meðalrennsli með mörgum minni rennslistoppum. 

 

Mynd 4 - Dæmigert ár í Ytri-Rangá. Rennslið er minnst yfir sumartímann og breytilegra yfir vetrartíman. 

Líta má einnig á línurit sem sýnir meðalrennsli Ytri-Rangár á hverju ári á tímabilinu frá 2000 

– 2012 (mynd 5). 

 

Mynd 5 - Línurit sem sýnir breytingar á árlegu meðalrennsli Ytri-Rangár á 12 ára tímabili. 

 

2.5 Veðurfar 

Áhrif veðurfars á Ytri-Rangá eru ekki mikil. Þó verður það skoðað lítillega með tilliti til 

úrkomu og hitastigs. Meðalhitastig yfir árið á Hjarðarlandi er um 4,5°C. Hæsti hiti á 

Hjarðarlandi á árunum 2000 – 2012 mældist 21,8°C og lægsti hiti -14,8°C. Mesta úrkoma á 

Hjarðarlandi á sama tímabili voru 81,3 mm og sú lægsta 0 mm, eða engin úrkoma. Þetta má 
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sjá betur í töflunni hér fyrir neðan (Tafla 1.). Einnig má sjá meðalhitastig yfir sumartímabil á 

árunum 2000 – 2012 og vetrartímabil á sama tíma. 

 

Mynd 6 - Árbæjarfoss í Ytri-Rangá í vetrarríki. Sjá má að ána leggur ekki þó allt sé hulið snjó. 

 

 

 

Tafla 1 - Sýnir nokkrar áhugaverðar upplýsingar frá veðurstöðinni á Hjarðarlandi. 

Hjarðarland (2000 - 2012) 

Mesti og minnsti mældi hiti og mesta og minnsta mælda úrkoma 

        

Mesta hitastig (°C) dagsetning Mesta úrkoma (mm) dagsetning 

21,8 10.8.2004 81,3 17.9.2008 

Minnsta hitastig (°C) dagsetning Minnsta úrkoma (mm) dagsetning 

-14,8 22.12.2010 0 fleiri en ein 

Meðalhitastig á tímabili (°C) Meðalúrkoma á tímabili (mm) 

4,1 3,7 

Meðalhitastig sumar* (°C) Meðalúrkoma sumar* (°C) 

11,4 2,2 

Meðalhitastig vetur** (°C) Meðalúrkoma vetur** (mm) 

2,1 4,0 
* Tímabilið 1. júní - 31. ágúst ** Tímabilið 1. sept - 31. Maí 
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Mynd 7 - Línurit sem sýna breytingar á meðalhita og meðalúrkomu eftir árum á Hjarðarlandi. 

Þegar Veðurstofan var innt eftir upplýsingum varðandi þeirra athuganir á rennsli Ytri-Rangár 

sögðust þeir notast við veðurfarsgögn frá Hjarðarlandi í Biskupstungum. Sama var gert í 

þessum athugunum.  

Lindár taka ekki miklum breytingum þó úrkoma eða hitastig breytist mikið. Helstu breytingar 

í slíkum ám er eins og áður segir vegna frosts í jörðu á vatnasviðinu. Engu að síður verður 

úrkoma sérstaklega borin saman við rennsli árinnar. Einhverra áhrifa gæti gætt. Hitastig þarf 

einnig að skoða og tengja við mögulega rennslistoppa.  
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3 Jarðfræði vatnasviðs Kúðafljóts 

3.1 Jarðsaga 

Vatnasvið Kúðafljóts er töluvert stórt eða um 2.400 km2 (Hagstofa Íslands, 2011) og má 

segja að það skiptist í tvö meginsvæði. Annarsvegar svæði sem afmarkast af Tungná og 

Skaftá og Skaftárjökli og Jökuldölum (Elsa G. Vilmundardóttir og Snorri Páll Snorrason, 

1996). Hinsvegar svæði sem afmarkast af Skálm og Hólmsá og Kötlujökli og 

Norðanverðum Mýrdalsjökli. 

Fyrra svæðið einkennist af berggrunni frá síðkvarter úr móbergi ef litið er framhjá 

vesturbörmum gjallgíga úr Eldgjárgosinu 934 sem eru á vesturbakka Skaftár, skammt 

norðan Hvanngils (Elsa G.Vilmundardóttir og Snorri Páll Snorrason, 1996).  

Berggrunnur vatnasviðs Kúðafljóts er í megindráttum móberg frá síðari hluta ísaldar, yngri 

en 800.000 ára. Þó eitthvað sé af grágrýtismyndunum, frá upphafi ísaldar, á 

Skaftártunguheiðinni (Haukur Jóhannesson og  Kristján Sæmundsson, 2009). Yfir þessum 

berggrunni liggja svo að stórum hluta hraunlög frá Eldgjárgosum og Skaftáreldum úr 

Lakagígum 1783 – 1784. Flest þessara hrauna koma úr stórri gossprungu sem kennd er við 

Kötlu og Eldgjá. Þessi sprunga nær frá Mýrdalsjökli og norðaustur í Vatnajökul. Frá 

þessari sprungu hafa síðan runnið hraunstraumar niður á láglendi og mynda mikil 

hraunsvæði á austanverðum Mýrdalssandi, í Meðallandi og Landbroti. Flesta greinir ekki á 

um það hvaðan þessi hraun koma en um aldurinn fer mörgum misjöfnum sögum. Þessum 

hraunum má skipta í þrjá hluta. Svæðið sunnan Leirár og vestan Kúðafljóts eru hraunflákar 

sem kallaðir eru Álftavershraun. Austan Kúðafljóts er Eldhraunið sem rann 1783 yfir eldra 

hraun sem kallað hefur verið Leiðvallahraun. En austar er svo Landbrotshraunið. 

Landbrotshraunið og Leiðavallahraunið eru talin vera komin úr Eldgjá. Eldhraunið er 

hinsvegar úr Lakagígum, Skaftáreldum, og er svipað að stærð og hin öll til samans. Um 

aldur á þessum hraunum hefur verið mikið rætt og ekki eru allir sammála. Hafið er þó yfir 

allan vafa að Eldhraunið kom úr Skáftáreldum 1783-1784  (Guðrún Larsen, 1979). 

Álftavershraun, Leiðavallahraun og Landbrotshraun hefur verið mikið rætt og heldur Jón 

Jónsson (1979) því fram í ritgerð sinni að hraunin gætu verið um 5000 ára gömul. Guðrún 

Larsen (1979) telur þó að hraunin séu frá því stuttu eftir landnám, mögulega úr 

Eldgjárgosinu 934. Hún telur enn fremur að hraunin séu öll mynduð á svipuðum tíma eða 

sama gosinu. Ætla má að rannsóknir Guðrúnar Larsen séu áreiðanlegastar og hugmyndir 

hennar því þær sem við vitum sem næst. 
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Mynd 8 - Kort af Eldborgarhraununum og Skaftáreldahraunum (Guðrún Larsen, 1979). Brotinni línu 

bætt við til að afmarka vatnasvið Kúðafljóts. 

3.2 Vatnasvið 

Kúðafljót er heldur flóknara að uppbyggingu en Ytri-Rangá og er samsett úr nokkrum 

mismunandi fljótum. Tvö helstu fljótin eru Hólmsá og Eldvatn við Ása. Hólmsá á upptök 

sín í norðanverðum Mýrdalsjökli á meðan Eldvatn við Ása er ein kvísl Skaftár. Einnig 

renna saman við þessar ár, árnar Tungufljót og Skálm. Tungufljót er dragá sem á upptök 

allt upp í Eldgjá og Skálm er jökulá sem á upptök sín í Kötlujökli sem er einn skriðjökla í 

austanverðum Mýrdalsjökli. Vatnasviðið er 2400 km
2
 að stærð  (Hagstofa Íslands, 2011) 

3.2.1 Hólmsá  

Hólmsá er þó nokkuð vatnsfall sem samanstendur af blöndu lind-, drag- og jökuláa. 

Hólmsá á upptök sín uppi í Hólmsárbotnum við rætur Torfajökuls (Sigurjón Pálsson, 

1968). Í Hólmsá renna nokkrar jökulkvíslar og ber þá helst að nefna Leirá sem kemur úr 

Sandfellsjökli, einum skriðjökla Mýrdalsjökuls (Námsgagnastofnun, 1996). Leirá er ein 

þeirra jökulkvísla sem getur hlaupið allverulega þegar Katla gýs (Guðrún Larsen, 1979).  
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3.2.2 Eldvatn við Ása 

Ása-Eldvatn er ein kvísla Skaftár. Hún kvíslast úr Skaftá við Skaftárdal og rennur þaðan 

með vesturbrún Eldhrauns þar til það fellur í Flögulón þar sem áin sameinast Tungufljóti 

og Hólmsá og myndar Kúðafljót  (Ragnhildur Freysteinsdóttir, 2000). 

3.2.3 Tungufljót 

Tungufljót er dragá sem kemur af Skaftártunguheiði á milli Hólmsá vestan við og Ása-

Eldvatns (Skaftár) austan við. Haukur S. Tómasson (1960) kallar þessa heiði Snæbýlisheiði 

í grein sinni um svæðið. 

3.2.4 Skálm  

Skálm er fjórða stærsta vatnsfallið sem fellur í Kúðafljót  (Sigurjón Pálsson, 1968). Skálm 

á upptök sín í Kötlujökli, sem er skriðjökull úr Mýrdalsjökli. Áin rennur ofan á 

Mýrdalssandi þangað til hún fellur í Kúðafljót rétt neðan þjóðvegar við Álftaver.  

 

3.3 Upptakasvæði 

Ekki er auðvelt að greina frá einu upptakasvæði Kúðafljóts. Vegna þess hve flókin bygging 

fljótsins er þarf að líta til margra fljóta til þess að finna upptök. Eins og fram hefur komið 

er Kúðafljót samsett úr fjórum meginfljótum. Ása-Eldvatn (Skaftá), Tungufljót, Hólmsá og 

Skálm. 

Skaftá er blanda jökul- og lindarvatns. Jökulhluti Skaftár kemur úr Skaftárkötlum, Eystri 

og Vestari, um 40 km inn undir Vatnajökli (Auður Atladóttir, 2013). Lindarvatnið fær áin 

frá lindum á Skaftártungnaheiði. Má þar helst nefna Nyrðri- og Syðri Ófæru, Útfallið úr 

Langasjó, Grjótá og Hellisá á hálendinu  (Jón Jónsson, 1970). Eru þetta, svo að segja, ein 

upptökin. 

Önnur upptök Kúðafljóts má rekja inn á heiðarnar á milli Ása-Eldvatns og Hólmsár. Þar 

sameinast nokkrar bergvatnslindir í ána Tungufljót. 
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Mynd 9 - Kort sem sýnir gróflega afmarkað vatnasvið Kúðafljóts. 
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3.4 Rennsli 

Vegna þess að rennsli er ekki mælt í Kúðafljóti einu og sér þarf að skoða rennslið út frá 

mælingum þeirra tveggja fljóta sem það mynda. Til eru rennslismælingar frá Hólmsá og 

Ása-Eldvatni. Mælistöðin í Ása-Eldvatni er við Eystri-Ása austan við Flögulón. 

Mælistöðin í Hólmsá er við Hólmsárfoss. Töluverðar skekkjur koma til með að verða á 

rennslismælingum Kúðafljóts vegna þess að inn í þessar mælingar vantar rennsli 

Tungufljóts, Leirár (í Hólmsá) og Skálmar. Tungufljótið er dragá og Skálm og Leirá eru 

jökulár sem eiga til að vera mjög breytilegar í rennsli. Í þessari ritgerð verður horft 

aðallega til Hólmsár og Ása-Eldvatns. Þegar horft er á rennslisgögn er varða Kúðafljót 

verður átt við ána sem samsetningu Hólmsár og Ása-Eldvatns. Vegna tengsla Kúðafljóts 

við jökul er rennsli hennar nokkuð breytilegt yfir árið. T.a.m. má skoða myndina hér fyrir 

neðan sem sýnir rennsli í Kúðafljóti yfir árið. Rennslið er í hámarki undir lok sumars. 

Töluvert margir toppar eru í rennslinu yfir árið. Í febrúar er rennslistoppur. Tveir 

rennslistoppar eru í mars og einn í apríl. Í maí er rennslistoppur þar sem rennslið fer 

töluvert hátt. Líklega má tengja þennan topp við vorleysingar. Seinnipart ársins, frá 

september og fram út árið, má glöggt sjá að rennslið er í lágmarki. Rennsli Kúðfljóts er í 

lágmarki allt frá september og fram yfir áramót utan nokkurra rennslistoppa. 

 

Mynd 10 - Dæmigert ár í Kúðafljóti. Áin er í hámarki á sumrin. 

Líta má einnig á graf sem sýnir meðalrennsli Kúðafljóts á hverju ári á tímabilinu frá 2000 – 

2013. 
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Mynd 11 - Línurit sem sýnir breytingar á árlegu meðalrennsli Kúðafljóts á 12 ára tímabili 

 

3.5 Veðurfar 

Þegar Kúðafljót er skoðað með tilliti til rennslis eru höfð til hliðsjónar veðurfarsgögn frá 

Kirkjubæjarklaustri. Þar má skoða gögn er varða hitastig og úrkomu. Líklegt er að úrkoma 

hafi einhver áhrif á rennsli Kúðafljóts og þá sérstaklega þegar horft er til mikils votviðris 

yfir langan tíma. Samkvæmt gögnum veðurstofunnar frá Kirkjubæjarklaustri er úrkoma 

nokkuð svipuð yfir árið þegar litið er til meðalúrkomu á árunum 2000 – 2012. 

Tafla 2 - Sýnir nokkrar áhugaverðar upplýsingar frá veðurstöðinni á Kirkjubæjarklaustri. 

Kirkjubæjarklaustur (2000 - 2012) 

Mesti og minnsti mældi hiti og mesta og minnsta mælda úrkoma 

        

Mesta hitastig (°C) dagsetning Mesta úrkoma (mm) dagsetning 

18,5 8.7.2012 95,1 3.12.2012 

Minnsta hitastig (°C) dagsetning Minnsta úrkoma (mm) dagsetning 

-10,9 1.2.2008 0 fleiri en ein 

Meðalhitastig á tímabili (°C) Meðalúrkoma á tímabili (mm) 

5,4 5,1 

Meðalhitastig sumar* (°C) Meðalúrkoma sumar* (°C) 

11,2 3,7 

Meðalhitastig vetur** (°C) Meðalúrkoma vetur** (mm) 

3,4 5,7 
* Tímabilið 1. júní - 31. ágúst ** Tímabilið 1. sept - 31. Maí 

 



19 

 

Mynd 12 - Línurit sem sýna breytingar á meðalhita og meðalúrkomu á gefnu tímabili. 
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4 Vatnavextir 

Vatnavextir geta verið af misjöfnum toga. Í lindám s.s. Ytri-Rangá er vatnsrennsli alla 

jafna stöðugt allt árið um kring. Flóð eru sjaldgæf í lindám og verða helst þegar jörð er 

frosin og leysinga- og úrkomuvatn nær ekki að síga niður (Þorleifur Einarsson, 1994). 

Jökulár hafa þó töluvert meiri breytingar s.s. dægursveiflur og leysingar. 

Vatnavextir eru af misjöfnum toga. Þeir verða einna helst vegna mikilla rigninga þegar 

meira vatn fellur til jarðar en jörðin nær að taka við, þegar jörðin er orðin gegnsósa, við 

leysingar þegar snjór og ís bráðnar hratt, vegna hamfara s.s. eldgos eða bresti mannvirkja 

s.s. stífla. Alþjóðlega hefur vatnavöxtum verið skipt upp í þrjá hópa, árstíðarbundnir 

vatnavextir (e. seasonal floods), skyndiflóð (e. flash floods) og hamfaraflóð (e. 

catastrophic) (Marshak, 2008). Hér á Íslandi þekkjum við til þessara árstíðabundnu 

vatnavaxta þegar leysingar eru miklar eða mikið votviðri. Einnig eru vatnavextir af völdum 

eldgosa undir jöklum okkur vel kunn, líkt og jökulhlaup sem eru dæmigerð hamfaraflóð. 

 

Sigurjón Rist (1982) flokkaði hins vegar flóð á íslandi í sjö flokka:  

1. Regnflóð: Nafnið segir sig sjálft. Þessi flóð eru algengust á Íslandi og þótt 

víðar væri leitað. Hér á landi eru þetta ekki stærstu flóðin (Sigurjón Rist, 

1982). 

2. Leysingaflóð: Þekkstu leysingaflóðin hér á landi eru vorflóðin. Þau eru 

mestu flóðin utan jökulhlaupa. Þessum flóðum er skipt í flokka eftir hæð 

þeirra yfir sjávarmáli, láglendisflóð og hálendisflóð. Þessi flóð eru vanalega 

á svipuðu tímabili frá apríl og fram í júní. Þess má geta að dægursveiflur í 

jökulám eru leysingaflóð (Sigurjón Rist, 1982). 

3. Regn- og leysingaflóð: Þetta eru flóð sem eru samtvinnuð úr snjóleysingu 

og rigningu og geta átt sér stað hvort sem er að vetri, sumri, vori eða hausti. 

Þessi flóð eru stærstu flóðin hér á landi utan hamfarajökulhlaupa. Vorflóðin 

eru stærst. Haustflóðin geta haft mestu flóðtoppana en eru oft skemmri. 

Meginskilyrði haustflóða eru; frostakafli snemma hausts sem gerir jörðina 

vatnshelda, nokkurt snjólag leggst yfir vatnasvið árinnar og að að landinu 

kemur mikil rigningalægð með miklum hitabreytingum, vindi og miklu 

regni. Vetrarflóð í lindám verður ekki nema yfirborð sé gaddfreðið því þá 

getur yfirborðsrennsli hafist (Sigurjón Rist, 1982). 

4. Jökulhlaup: Jökulhlaup frá Kötlu, Grímsvötnum o.fl. stöðum eru 

langstærstu flóðin hér á landi. Þau verða af völdum eldsumbrota undir jökli 

sem bræða ís mjög fljótt og vatn brýst fram. Þessi flóð geta verið misjöfn og 

má nefna að Kötluhlaupin eru oft sneggri til en Grímsvatnahlaupin sökum 

styttri vegalengdar undir jökli (Sigurjón Rist, 1982). 
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5. Þrepahlaup: Þrepahlaup eru skyndiflóð í vetrarfrostum. Þau verða til við 

það þegar ísstíflur þvera farvegi breiðra, en grunnra áa. Ef stífla brestur 

eykst hætta fyrir neðan og þannig koll af kolli (Sigurjón Rist, 1982). 

6. Mannivrkniflóð: Þessi flóð eru ekki þekkt á Íslandi utan þess þegar bilun 

varð í bráðabirgðastíflu í Soginu og þegar bilun varð á stíflu í Elliðaá. 

Mannvirkniflóð, eða mannvirkjaflóð, verða þegar stíflur eða önnur 

mannvirki bresta eða bila (Sigurjón Rist, 1982). 

7. Viðburðaflóð: Verða vegna óvæntra, snöggra náttúruviðburða s.s. eldgosa 

eða jarðskjálfta. Dæmi af því má nefna þegar flóðbylgja skall út í Ytri-

Rangá við upphaf Heklugossins 1947. Annað dæmi er þegar berghrun varð 

1967 við Steinholtsjökul og niður í Steinholtslón. Þetta hratt af stað 

flóðbylgju sem jafnaðist þó fljótt út á jafnsléttu. Þetta jók þó rennsli 

Markarfljóts um 2000 m
3
/s  (Sigurjón Rist, 1982). 

4.1 Ytri-Rangá 

Um vatnavexti í Ytri-Rangá eru nokkrar heimildir. Helstu flóð sem verða í Ytri-Rangá 

verða í kjölfar eldsumbrota í Heklu. Vitað er til þess að hlaup hafi komið í Ytri-Rangá á 

sögulegum tíma í kjölfar Heklugoss. Ástæða hlaupa í Ytri-Rangá geta verið vegna 

snjóalaga sem bráðna á fjallinu í kjölfar eldsumbrota en einnig vegna gjósku og öskulaga 

sem stífla farvegi sem svo bresta með tilheyrandi vatnagangi (Elsa G. Vilmundardóttir og 

Snorri Páll Snorrason, 1985). 

4.2 Kúðafljót 

Vatnavextir í Kúðafljóti fylgja yfirleitt leysingum, miklum hitabreytingum eða úrkomu 

eins og er með flest jökulvötn  (Sigurjón Rist, 1990). Þó er það með Kúðafljót eins og 

mörg önnur jökulfljót eða blönduð fljót á Suðurlandi að eldsumbrot og eldsumbrot undir 

jökli hafa oft mikil áhrif á rennsli. Það vill þá helst vera í formi jökulhlaupa. Katla hefur 

haft einna mestu áhrifin á vatnavexti í Kúðafljóti. Katla gaus síðast árið 1918 og gerði þá 

mikið jökulhlaup niður Mýrdalssand. Hlaup varð líka árið 1955 og 2011. Þessi hlaup náðu 

að breyta rennsli í Kúðafljóti. Árið 1955 varð hlaupið svo mikið í Skálm að umferðarbrúin 

yfir hana fór. Í hlaupinu 2011 átti ég sjálfur leið um brúnna yfir Skálm og þá var ekki langt 

frá vatnsborði upp í brú, kannski 1m. Um áhrif hlaupa vegna eldsumbrota í Kötlu er lítið 

hægt að staðfesta varðandi rennsli sökum þess að ekki eru til gögn um rennsli Skálmar og 

Leirár sem eru aðalfarvegir jökulvatns til Kúðafljóts frá Kötlueldstöðinni. Hinsvegar er 

hægt að sjá áhrif jökulhlaupa úr Skaftárkötlum á rennsli Kúðafljóts með því að skoða gögn 

úr Ása-Eldvatni. Skaftárhlaup eru tíð og síðan mælingar hófust, árið 1955, hafa orðið tæp 

50 hlaup  (Auður Atladóttir, 2013). Nú síðast í janúar 2014. Rennsli Skaftár er misjafnt, 

um 13 m
3
/s, að vetri og 200 m

3
/s í sumarleysingum síðsumar. Stærsta Skaftárhlaup sem 

mælst hefur var um 1500 m
3
/s við Sveinstind. Svo fljótið getur breyst í stórfljót á innan við 

sólarhring. Frá árinu 2000 hafa orðið sex hlaup úr eystri Skaftárkatlinum og tíu hlaup úr 

vestari katlinum  (Auður Atladóttir, 2013). Þessi hlaup má sjá á rennslisgögnum úr Ása-

Eldvatni sem notuð verða hér til að ákvarða rennsli Kúðafljóts.  
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5 Niðurstöður 

5.1 Hefur hiti og úrkoma áhrif á rennsli? 

Úrkoma og hiti hafa áhrif á rennsli þessara tveggja áa. Í Ytri-Rangá er rennsli frekar svipað 

ár frá ári. Breytingar á rennslinu virðast fylgja helstu veðurbrigðum svæðisins. Þ.e. 

árstíðabundnar veðurvenjur. Í Kúðafljóti hins vegar hefur veður þau áhrif að aukið hitastig 

til langs tíma og/eða mikil úrkomutíð um nokkurt skeið skilar sér í rennslinu. Þessvegna er 

rennsli Kúðafljóts t.d. mest yfir sumartímann, vegna langtímaaukningu í hita, á meðan 

rennsli Ytri-Rangár er í lágmarki yfir sumartímann. Úrkoman er minni á sumrin og hripar 

niður í jarðveg, á veturna nær úrkomuvatn að fljóta á jarðveginum sökum frosta. 

5.1.1 Ytri-Rangá og Hjarðarland 

Eftir að hafa skoðað mikið gögn veðurstofunnar um úrkomu, hitastig og rennsli er hægt að 

gera sér í hugarlund að allt tvinnast þetta saman. Á mynd 13, sem sýnir línurit af 

mánaðarmeðaltali rennslis Ytri-Rangár á árunum 2000 – 2012, má sjá að áin er oftast nær í 

hámarki nærri áramótum. 

 

Mynd 13 - Línurit sem sýnir rennsli í Ytri-Rangá. Búið er að taka saman meðalrennsli hvers mánaðar 

og teikna upp í samfellda línu yfir tímabilið. 

Ef myndin (mynd 13) er skoðuð má sjá að undir lok árs 2007 er töluvert mikið rennsli yfir 

langan tíma seinnipart árs. Það sama gildir um úrkomumælingar á Hjarðarlandi. Mest er 

úrkoman á svipuðum tímabilum og rennslið er mest í Ytri-Rangá. Undir lok árs 2007 er 

mikið úrkomutímabil. Það gefur því augaleið að rennsli og úrkoma fylgist að að einhverju 

leyti. 
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Mynd 14 - Línurit sem sýnir úrkomu sem búið er að taka saman í meðaltalsúrkomu hvers mánaðar. 

Ef litið er betur á þetta tímabil (mynd 15), veturinn 2007 – 2008, má sjá að rennsli eykst 

yfir vetrartíman. Rennsli byrjar að vaxa í ágúst og nær hámarki undir lok september. Síðan 

helst rennslið tiltölulega stöðugt allt fram undir lok janúar. Þá byrjar rennslið að minnka 

þar til venjulegu sumarrennsli er náð í apríl. Hámarksrennsli þennan vetur mældist í 

febrúar og var 60,7 m
3
/s. Meðalrennslið var 50,7 m

3
/s sem er töluvert yfir venjulegu 

meðalrennsli. 

 

Mynd 15 - Línurit sýnir breytingar á rennsli yfir vetrarmánuði 2007 - 2008. Greinileg aukning á 

rennsli er á þessu tímabili. 

Ef við skoðum úrkomu til hliðsjónar rennslinu má sjá að mikil úrkoma á sama tímabili 

hrindir af stað auknu rennsli. Úrkoman hefst nokkru fyrr og er úrkomuvatnið því einhvern 

tíma að sjást á rennslismælingum. Töluverð aukning verður á úrkomu frá júlí og út 

september sem kemur fram í auknu rennsli. Nokkur úrkoma í október og fram í miðjan 

febrúar viðheldur svo rennslinu. Í lok mars hefur svo úrkoman náð lágmarki og er það um 

svipað leyti og rennslið hefur náð sínu venulega sumarrennsli. 
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Mynd 16 - Línurit sem sýnir breytingar á úrkomu á sama tímabili og myndin hér að framan (mynd 15) 

sýnir. Þetta sýnir hvernig úrkoma og rennsli tengjast. 

Ef við skoðum nú aðeins annan rennslistopp í Ytri-Rangá í kringum áramótin 2001 – 2002 

(mynd 17). Þá má sjá hvernig toppar í rennsli fylgja toppum í úrkomu. Taka skal eftir því 

að fyrir hvern rennslistopp hafa orðið nokkrir frostakaflar. Þess gætir þá að þegar úrkoma 

eykst er jörðin væntanlega frosin og því nær úrkomuvatn ekki að síast niður í jarðveginn. 

Þannig hefur úrkoman áhrif á rennslið. Áin verður því að einskonar þverá og tekur við 

úrkomuvatni sem flæðir yfir vegna þess að það kemst hvergi niður í jarðveg. Enn fremur 

má sjá að breytingar á rennsli árinnar fylgja frekar aukningu í úrkomu heldur en breytingu 

á hitastigi. Með því að bera saman toppa hvers línurits fyrir sig (merktir með gráum hring) 

má sjá að eftir úrkomukafla eykst rennslið. Aukið hitastig í lengri tíma hefur ekki alltaf 

eins mikil áhrif á rennsli. 
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Mynd 17 - Sýnir línurit af úrkomu og hitastigi frá Hjarðarlandi og rennsli Ytri-Rangár yfir stutt 

tímabil. Úrkomutoppar, aukið meðalhitastig og rennslistoppar eru markaðir með gráum hring. 

5.1.2 Kúðafljót og Kirkjubæjarklaustur 

Í Kúðafljóti er rennslið töluvert breytilegra en í Ytri-Rangá eins og áður hefur komið fram. 

Mest er rennslið yfir sumartímann og minnst í kringum áramót. Öfugt við það sem gerist í 

Ytri-Rangá. Úrkoma er svipuð og á Hjarðarlandi og er mest í kringum áramót og á 
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vetrartímabili. Gera má ráð fyrir því að hitastig hafi meiri áhrif á rennsli Kúðafljóts en það 

hefur á rennsli Ytri-Rangár. 

 

Mynd 18 – Línurit sem sýnir rennsli í Kúðafljóti. Búið er að taka saman meðalrennsli hvers mánaðar 

og teikna upp í samfellda línu yfir tímabilið. 

Dæmigert er fyrir Kúðafljót að mesta rennslið er seinnipart sumars. Þá er hiti mestur og því 

meiri bráðnun á jöklum. Þetta skilar sér í Kúðafljót í gegnum Ása-Eldvatn og Hólmsá. 

Vegna þess að Kúðafljót er blanda nokkurra vatnsfalla hefur áin töluverð einkenni dragár. 

Það lýsir sér best í því hversu mikil áhrif úrkoma hefur á rennslið. 

 

Mynd 19 - Línurit sem sýnir úrkomu sem búið er að taka saman í meðaltalsúrkomu hvers mánaðar frá 

Kirkjubæjarklaustri. 
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Mynd 20 -  Línurit sýnir breytingar í rennsli yfir vetrarmánuði 2008 - 2009. Greinilegt að rennsli fer 

minnkandi á þessu tímabili en eykst svo þegar vorar. 

Á myndinni hér fyrir ofan (mynd 20) má sjá meðalrennsli í Kúðafljóti eftir mánuðum yfir 

vetrartímann 2008 – 2009. Rennslið eykst eftir því sem líður á sumarið og er í hámarki í 

ágúst. Þegar kólnar minnkar rennslið og er heldur lítið allt fram í mars og apríl þegar það 

fer að aukast aftur. 

 

Mynd 21 - Línurit sem sýnir úrkomu á Kirkjubæjarklaustri. Úrkoman sem fellur á vatnasviðið er 

líklega í formi snjós á hálendinu sem kemur ekki fram á rennslismælingum fyrr en í leysingum á vori. 

Hér fyrir ofan (mynd 21) má sjá meðalúrkomu á Kirkjubæjarklaustri frá maí 2008 – maí 

2009. Úrkoman er lítil yfir sumarmánuðina en eykst undir lok sumars og með haustinu. 

Rennslið minnkar þó á móti og er það líklega vegna þess að þar sem úrkoman lendir á 

vatnasviðinu er heldur kalt yfir vetrarmánuðina að hún skilar sér ekki niður í rennslið fyrr 

en með vorinu. Þetta má sjá þar sem úrkomutoppur um mánaðamót nóvember og desember 

kemur ekki fram á rennslismælingum. Þessvegna eykst rennslið töluvert á vorin þegar 

snjóa leysir. 
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Mynd 22 - Línurit sem sýna úrkomu og hitastig frá Kirkjubæjarklaustri árið 2002 auk 

rennslismælinga í Kúðafljóti. Rennslið eykst yfir árið í takt við hitastigsaukningu. Úrkoma kemur 

fram í toppum auk hlaupa sem urðu þetta ár. 
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Mynd 22. lýsir nokkuð dæmigerðu ári í Kúðafljóti. Rennslið eykst þegar líður á árið og er í 

hámarki í lok ágúst og í september. Ef litið er á línurit úrkomu og línurit rennslis má sjá að 

Kúðafljót hefur greinileg einkenni dragár, þ.e. algengir rennslistoppar í takt við aukningu í 

úrkomu. Þess má geta að á þessu ári, 2002, urðu tvö mæld hlaup í Skaftá. Annað í júlí og 

hitt í september. Þessi hlaup skila sér í Kúðafljót að einhverju leyti og því sést það vel á 

rennslistoppum. Aðrir rennslistoppar tengjst miklu úrkomutímabili. Ef rýnt er í myndirnar 

sést vel að úrkoma og rennslistoppar tengjast. 

 

5.2 Áhrif hamfara – Hekla, Katla og 

Skaftárhlaup 

Á Ytri-Rangá er ekki hægt samkvæmt gögnum að áætla áhrif hamfara á rennsli árinnar. 

Ekkert gos var á tímabilinu í Heklu sem orsakaði breytingar á rennsli Ytri-Rangár. Gos 

hófst þó í Heklu þann 26. Febrúar 2000 og var talið að því hafi verið lokið 7. Mars sama ár. 

Yfirleitt koma breytingar á rennsli fram í upphafi gosa. 
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Mynd 23 - Rennslisbreytinga gætti ekki í kjölfar Heklugos 2000. Hér má líka sjá að rennslistoppur í 

mars 2000 tengist veðurfari. 

Til að styðjast við það að Heklugosið virðist ekki hafa haft mikil áhrif á rennsli Ytri-

Rangár þá má skoða tímabilið á gostímanum. Í Ytri-Rangá verður töluverður 

rennslistoppur um tíu dögum eftir að gos hefst. Þessi toppur getur vart tengst gosinu vegna 

þess að of langt er á milli. Heldur tengist þessi rennslistoppur líklega votviðri sömu daga 

og toppurinn mælist. Einnig var heldur kalt þessa daga á undan sem gerir að verkum að 
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jörðin verður nokkuð einangruð. Þessvegna má ætla að gosið hafi ekki haft teljandi áhrif á 

rennslið. 

Ef gögn eru skoðuð er ekki hægt að sjá nein áhrif frá Kötlu. Það veltur á því t.d. að Katla 

hefur ekki gosið á tímabilinu. Hinsvegar hefur komið hlaup frá Kötlu sem breytir rennsli 

Kúðafljóts. Það varð 9. júlí 2011. En vegna þess að ekki eru til eiginleg rennslisgögn úr 

Kúðafljóti þá er ekki hægt að skoða þau áhrif sem það hlaup hafði.  

Skaftárhlaupin hafa þó áhrif á rennsli Kúðafljóts. Valin eru tvö stærstu hlaupin úr hvorum 

katlinum og þau skoðuð í gröfum. Sjá má á næstu myndum greinilega hvernig hlaupvatnið 

skilar sér í rennsli Kúðafljóts með afar stórum rennslistoppum í grafinu. 

Hlaup sem komu úr vestari Skaftárkatlinum eru yfirleitt minni en fór þó rennsli Kúðafljóts 

upp í og yfir 400 m
3
/s. Meðalrennsli Kúðafljóts á ári er um 140 m

3
/s. 

 

Mynd 24 - Línuritin sýna rennslistoppa í kjölfar hlaups úr vestari Skaftárkatli árin 2002 og 2005. 

Hlaupin sem urðu úr vestari Skaftárkatlinum í þessum tilvikum mældust, í ágúst 2005, 723 

m
3
/s og í júlí 2002 720 m

3
/s við Sveinstind. Rennsli Kúðafljóts fyrir var á bilinu 110 – 150 

m
3
/s. Þannig er stökkið um 250 m

3
/s sem er um þriðjungur hlaupvatnsins. Afgangurinn fer 

í aðrar kvíslar Skaftár. 
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Hlaupin sem koma úr eystri Skaftárkatlinum eru alla jafna töluvert stærri. Þessi tvö stærstu 

hlaup juku rennsli Kúðafljóts í 600 m
3
/s og 800 m

3
/s 

 

Mynd 25 - Línuritin sýna rennslistoppa í kjölfar hlaups í eystri Skaftárkatlinum árin 2006 og 2008. 

Í apríl 2006 var rennsli Kúðafljóts mjög lítið eða rétt um og undir 100 m
3
/s sem verður að 

teljast aðeins undir meðallagi enda vetrarmánuðir tímabilið á undan og á því tímabili er 

rennslið í lágmarki. Stökkið við hlaup úr eystri Skaftárkatlinum jók því rennslið í 

Kúðafljóti um 500 m
3
/s eða það að rennslið fimmfaldaðist. Þetta hlaup mældist við 

Sveinstind 1370 m
3
/s og skilaði því rúmlega þriðjungi hlaupvatnsins í Kúðafljót. 

Hlaupið í október 2008 var mjög svipað að stærðargráðu. Rennslið í ánni var heldur mikið 

í aðdraganda hlaupsins eða nálægt 200 m
3
/s. Það kemur hins vegar ekki á óvart þegar litið 

er til þess að  rennsli fljótsins er mest undir lok sumars og í byrjun hausts. Stökkið frá 200 

– 800 m
3
/s verður að teljast frekar mikið eða fjórföldun í rennsli. Hlaupið mældist 1350 

m
3
/s við sveinstind svo þessir 600 m

3
/s sem bætast í Kúðafljót í gegnum Ása-Eldvatn er 

nálægt því að vera helmingur hlaupvatnsins. 
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5.3 Töflur 

Hér má sjá nokkrar töflur tegndar gögnunum sem unnið var úr við gerð ritgerðarinnar. 

 

Tafla 3 - Sýnir tímasetningar og hámarksrennsli Skaftárhlaupa á árunum 2000 – 2012,  (Auður 

Atladóttir, 2013). 

Hlaup í Skaftá 
Eystri Skaftárketill 

Ár/mánuður Hámarksrennsli 
við Sveinstind 
(m3/s) 

2000/08 1240 

2002/09 689 

2003/11 241 

2006/04 1370 

2008/10 1350 

2010/06 1283 

------------------ ---------------------- 

Vestari Skaftárketill 

2000/08 699 

2002/07 720 

2003/09 436 

2005/08 723 

2006/09 194 

2008/08 390 

2010/06 558 

2011/07 404 

2012/09 * 
*Ekki búið að vinna úr gögnum 

 

 

 

 

 

 

 



34 

Tafla 4 - Nokkrar tölfræðilegar upplýsingar varðandi rennsli Ytri-Rangár 

Ytri-Rangá nokkrar upplýsingar 

Ár Meðalennsli 
(m3/s) 

Mesta 
rennsli 
(m3/s) 

Minnsta 
rennsli (m3/s) 

2000 45,7 121,0 37,4 

2001 43,7 61,9 38,5 

2002 46,0 82,6 38,5 

2003 46,1 64,2 39,3 

2004 46,0 64,3 40,4 

2005 42,3 111,0 39,0 

2006 46,1 71,9 39,2 

2007 47,3 107,0 39,3 

2008 50,6 95,6 44,1 

2009 48,6 63,9 42,8 

2010 40,7 55,4 35,3 

2011 42,9 70,0 34,0 

2012 47,1 83,5 40,0 

 

Tafla 5 - Nokkrar tölfræðilegar upplýsingar varðandi rennsli Kúðafljóts. 

Kúðafljót nokkrar upplýsingar 

Ár Meðalennsli 
(m3/s) 

Mesta 
rennsli 
(m3/s) 

Minnsta 
rennsli 
(m3/s) 

2000 112,8 828,7 35,4 

2001 99,0 300,2 34,1 

2002 129,9 485,2 49,2 

2003 139,0 382,6 45,1 

2004 118,4 352,0 43,5 

2005 95,9 414,8 43,4 

2006 119,6 608,8 53,2 

2007 103,8 311,3 44,9 

2008 114,4 818,7 35,8 

2009 103,0 488,0 38,0 

2010 122,3 766,6 44,5 

2011 125,0 307,0 54,6 

2012 91,3 231,8 42,5 

 



35 

6 Ályktanir og umræða 

Það væri hægt að taka ótalmörg dæmi úr þessu mikla gagnasafni, sem Veðurstofan hefur 

undir höndum, um rennsli og áhrif veðurfars á það. Það að skoða svona misjöfn fljót á ekki 

svo ólíkum stöðum landsins gefur góða raun um það hvað straumvatn getur verið breytilegt 

og margslungið. Ytri-Rangá hefur þessi hefðbundnu einkenni bergvatnsáa. Rennslið er 

stöðugt og veldur sjaldan usla. Áhrif veðurfars er háð úrkomu og hitastigi þannig að áin 

tekur mestum breytingum yfir vetrarmánuðina. Þessar breytingar eru kannski ekki miklar 

og sjást ekki mjög vel á ánni sjálfri en þær eru sjáanlegar sem tölur á blaði. Það að flóð séu 

ekki tíð í Ytri-Rangá kemur ekki á óvart. Eins og fyrr segir er áin lindá og er ekki nálægt 

jökli. Vart hefur þó verið við flóð í ánni í gegnum tíðina. Það að áin skuli vera staðsett á 

síbreytilegu landslagi þar sem Hekla er einn mesti áhrifavaldurinn gerir það að verkum að 

efstu jarðlög eru í sífelldri breytingu. Flóð orsakast af því að gjóska í formi vikurs eða ösku 

fellur á efstu lögin og þéttir þau. Þannig kemst regnvatn ekki niður. Það sama gerist í 

frostum þegar jörð gaddfrýs. Helst er það að flóð verði þegar mikill vikur eða gjóskuefni 

fylla farvegi, mynda einskonar stíflur. 

Fyrirfram gerði ég mér ekki grein fyrir því að úrkoma hefði svo mikil og snögg áhrif á 

rennsli áa. Heldur gerði ég mér ekki grein fyrir því að rennsli lindáa væri í lágmarki yfir 

sumartíman þegar hlýjast er. Úrkoma er mest á veturna og því eru breytingarnar mestar þá 

líka. Það koma hinsvegar rigningar á sumrin líka en það sem hjálpar til við að halda 

stöðugleika í rennsli er það að jörð er ekki gaddfreðin á sumrin. Þetta leiðir í ljós hversu 

mikil áhrif hitastig hefur líka á rennsli. Þegar gögn eru skoðuð kemur það í ljós afhverju 

hlutirnir eru þess eðlis. Við Ytri-Rangá kemur á óvart að notuð skuli vera veðurstöð sem er 

svo langt í burtu við greiningu háttalags árinnar. En þegar litið er á Kúðafljótið munar 

kannski ekki svo ýkja miklu. Kirkjubæjarklaustur er í töluverðri fjarlægð frá mælistöðinni í 

Hólmsá svo dæmi sé tekið. 

Ekki eru til mælingar um Kúðafljót eitt og sér og því þurfti að setja saman rennsli tveggja 

fljóta, Hólmsár og Ása-Eldvatns. Þetta gerir það að verkum að heildarrennsli Kúðafljóts er 

ekki rétt. Það breytir þó ekki því að breytingar í rennslinu af völdum veðurfars er vel hægt 

að skoða út frá þessu. Áhrif hamfara frá Kötlu er þó ekki hægt að áætla vegna þess að inn í 

reikningana vantar þær ár sem þaðan koma, Skálm og Leirá. Samkvæmt sögunni hefur 

Skálm hlaupið í kjölfar óróa í Kötlu og Leirá einnig. Það sem verður til happs er það að á 

þessu tímabili sem tekið var til greina var ekki mikill hlaupórói frá Kötlu. Utan eitt skipti í 

júlí 2011. Hefði verið gaman að sjá áhrif þess hlaups á Kúðafljót þar sem rennsli jókst 

töluvert í Skálm. Þegar þetta er tekið saman má því segja að áætlað rennsli Kúðafljóts er 

ekki eins og það er við ósa en breytingar af völdum veðurfars og hlaupa frá Skaftárkötlum 

má glögglega sjá í gögnum. 

Rennsli er því ekki einungis háð tegund vatnsfalls eða jarðfræði svæðisins heldur einnig 

veðurfræðilegum fyrirbrigðum og þá sérstaklega árstíðasveiflum. 
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