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Útdráttur 

Í þessu verkefni voru loftmyndir skoðaðar ásamt könnun á jörðu niðri á þeim svæðum sem 

líklegust þóttu til að bera merki um jökulhlaup. Ummerki fundust í Remundargili og Hafursey 

og voru þau mæld og notuð til þess að reikna þverskurðarflatarmál þess vatns sem rann niður 

á þessum svæðum í Kötluhlaupi 1918. Þverskurðarflatarmálið var svo notað ásamt jöfnu 

Mannings til að áætla rennsli og straumhraða vatnsins sem rann í Kötluhlaupi 1918. Einnig 

var þverskurðarflatarmál reiknað í farvegi á milli Selfjalls og Hafursey og það notað til að 

finna rennsli og hraða vatnsins sem rann þar á milli. Gildin sem fengust fyrir það vatn sem 

rann niður Remundargil og framhjá Hafusey og gildin sem fengust fyrir farveginn á milli 

Selfjalls og Hafurseyjar voru svo borin saman til að finna hvort breyting á hraða hafi átt sér 

stað. Gildin sem fengust út frá mælingum gáfu að rennslið hafi verið um 1,5 milljón m
3
/s og 

rennslishraði hafi verið í kringum 50 m/s. Þessar tölur verða að teljast mjög ólíklegar og voru 

því notuð áður reiknuð gildi fyrir rennsli og þau notuð til að finna hraðabreytingu á vatninu. 

Þegar það var gert kom í ljós að hraði vatnsins jókst um 11% þegar það rann á milli Selfjalls 

og Hafurseyjar. 
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Abstract 

In this research aerial photographs along with examination on the ground in areas that are 

considered likely to have traces of floodmarks made by the Katla jökulhlaup in 1918 were 

examined. Floodmarks were found in Remundargil and Hafursey so they where measured and 

used to calculate the profile area of the water that ran down in these areas. The profile area 

along with Manning‘s equation were then used to try and calculate the flow rate and the 

velocity of the water that ran in the 1918 jökulhlaup. The profile area of the area between 

Selfjall and Hafursey was also calculated to find out the flow rate and velocity of the water 

that flowed between these two mountains in attempt to find if there was any change in 

velocity. By using the measured profile area for calculations the Manning equation gave that 

the flow rate was around 1,5 million m
3
/s and that the velocity was around 50 m/s. These 

number are probably not accurate and give way to much flow rate and velocity. Instead 

previously measured flow rates were used to try and find if there was any change in velocity. 

This gave that the velocity increased by 11% when the water went between Selfjall and 

Hafursey. 
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1 Inngangur 

Katla er ein stærsta megineldstöð landsins og liggur undir Mýrdalsjökli. Katla gýs að 

meðaltali á 60 ára fresti, þessum gosum fylgja iðulega mikil jökulhlaup og hafa þau verið 

kölluð Kötluhlaup (Ari Trausti Guðmundsson, 2001). Kötluhlaup eru einhver mestu vatnsflóð 

sem verða á jörðinni og hafa þau sett mikinn svip á landslagið umhverfis Mýrdalsjökul (Helgi 

Björnsson, 2004). Hlaupin verða þegar ísinn í jöklinum byrjar að bráðna neðan frá vegna 

aukins jarðhita frá eldstöðinni, vatnið sem til verður safnast þá saman við botn jökulsins og 

þegar vatnsmagnið verður nægilegt brýtur það sér leið út úr jöklinum. Sökum mikils 

hæðarmunar á botni Kötluöskjunnar og sandinum fyrir neðan verður mikil hraðaukning á 

vatninu þegar það brýst úr jöklinum og kraftur vatnsins verður mikill. Þessum flóðum fylgir 

mikil eyðilegging en einnig mikill framburður á efni. Þannig lengdist strandlengjan fyrir 

neðan Hjörleifshöfða um rúma þrjá kílómetra til suðurs í Kötlugosi 1918 (Gísli Sveinsson, 

1919). Það er því ljóst að á sama tíma og mikil ógn stafar af Kötlugosum eru þau einnig mjög 

mikilvæg til að sporna gegn landrofi við suðurströnd Íslands. 

Mikið hefur verið skrifað um og margar rannsóknir gerðar á Kötlu og Kötluhlaupum í þeim 

tilgangi að skilja betur hvað á sér stað í þessum náttúruhamförum og hvað sé hægt að gera til 

að koma í veg fyrir það tjón sem oft verður í kjölfarið. Í þessu verkefni verða skoðaðar 

rannsóknir margra vísindamanna í gegnum tíðina á Kötlu og Kötluhlaupum. Einnig verða 

kannaðar gamlar heimildir en oft er minnst á Kötlugos í gömlum ritum og afleiðingum þeirra 

lýst. Þá eru einnig til dagbækur manna sem fóru að Kötlu eftir gos en í þeim bókum er lýst því 

sem fyrir augu ber og eru það ómetanlegar heimildir.  

Ljóst verður að teljast að skilningur á eðli hlaupanna og skilningur á því hvar, hvers vegna og 

hvernig Kötluhlaup hafa áhrif á umhverfi sitt er mjög mikilvægur til að lágmarka hættuna sem 

af þessum flóðum stafir. Náttúruhamfarir á borð við Kötlugos og Kötluhlaup eru eitthvað sem 

manneskjan ræður því miður ekkert við og því er mikilvægt að aflað sé allrar þeirra þekkingar 

sem mögulegt er, til þess að lágmarka skaðann sem af þessum hamförum hlýst. Fyrr á öldum 

höfðu menn engar forsendur til að átta sig á þeim fyrirboðum sem eru undanfarar eldgosa, 

eins og t.d. aukinni jarðskjálftatíðni. Af þeim sökum komu Kötlugos og vatnsflóðin sem þeim 

fylgdu mönnum í opna skjöldu en oft voru bæir byggðir á svæðum sem miklar líkur voru á að 

flóð færu yfir. Í dag er skilningur á þessum öflum orðinn mun meiri og er oft hægt að segja til 

um það með einhverjum fyrirvara þegar eldgos eru yfirvofandi. Þá er hægt að rýma fólk og 

jafnvel búfénað af svæðinu sem eru í hvað mestri hættu. Skilningur á því hvar og hvernig 

Kötluhlaup koma fram er einnig mikilvægur þegar byggð eru hús, vegir og brýr, til þess að 

lágmarka skaða sem hlýst af hlaupunum ásamt því að stefna fólki ekki í óþarfa hættu. Þó svo 

að þekking og skilningur á Kötlugosum og Kötluhlaupum sé mun meiri en áður var má ekki 

hætta að leita meiri þekkingar sem getur komið að góðum notum þegar fram í sækir.  

Í þessu verkefni verða könnuð ummerki um Kötluhlaup í hlíðum Remundargilshöfuðs og 

Hafurseyjar við farveg Sandvatns ásamt ummerkjum um hlaup niður Remundargil. Verða þau 

ummerki notuð til að áætla heildar-þverskurðarflatarmál hlaupfarvegarins nærri Selfjalli. 

Einnig verður skoðaður halli farvega og þessar upplýsingar notaðar til að áætla rennsli í 

Kötluhlaupi 1918 með því að nota jöfnu Mannings. Skoðaðar verða loftmyndir af svæðinu 

ásamt því að kanna aðstæður á jörðu niðri. Einnig verður leitað í ritaðar heimildir og reynt að 
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fá staðfest með könnun það sem í þeim stendur. Svæði sem hafa verið rofin af jökulhlaupi 

hafa nokkur sérkenni svo sem óeðlilega hátt rof, plokkun og svörfun. Leitað verður eftir 

þessum ummerkjum á þeim svæðum sem teljalst líkleg eftir skoðanir á loftmyndum og lestur 

á rituðum heimildum. Þverskurðarflatarmál af líklegum farvegi jökulhlaupsins sem rann niður 

við Selfjall verður reiknaður með því að leggja saman þverskurðarflatarmál flóðsins sem fór 

niður Remundargil sem og það sem rann milli Hafurseyjar og Remundargilshöfuðs. Að lokum 

verður svo farvegur á milli Hafurseyjar og Selfjalls mældur og jafna Mannings notuð til að 

kanna hvort breyting á straumhraða verði á vatninu þegar það rennur á milli Hafurseyjar og 

Selfjalls. 

  

Mynd 1 - Yfirlitskort af svæðinu. 



4 

2 Gögn og aðferðir 

Ummerki um flóð geta verið af ýmsum toga en helst er leitað eftir svæðum þar sem umhverfið 

virðist hafa orðið fyrir rofi. Það geta verið hryggir, berggangar, hlíðar eða sléttur þar sem 

upphaflegt landform hefur breyst á einhvern hátt. Sem dæmi má nefna hryggi þar sem endi 

hryggjarins virðist hafa verið skorinn í burtu. Til að að ákvarða hvort þetta rof sé eftir flóð eða 

eitthvað annað afl er byrjað á að skoða hvort vatn renni um svæðið, hvort það sé bergvatn eða 

jökulvatn og hvort að hlaup séu algeng í vatninu. Einnig er skoðað hvort svæðið sé þar sem 

talið er að Kötluhlaup hafi runnið. Þetta er gert með því að skoða loftmyndir af svæðinu, 

könnun á rituðum heimildum sem og rannsókn á jörðu niðri.  

Í upphafi voru skoðaðar loftmyndir af svæðinu í kringum farveg Múlakvíslar, á vef 

Landmælinga Íslands og einnig á vef Loftmynda ehf. Með skoðun loftmynda var reynt að 

svara því hvar flóð gæti hugsanlega hafa komið fram og þá hvar best væri að leita ummerkja 

eftir þau flóð. Einnig var leitað í bókum og reynt að finna þar hvort getið væri um einhver 

ummerki eftir Kötluhlaup. Sú leit skilaði árangri og fundust aðalega heimildir um tvo staði 

þar sem flóðmerki höfðu verið skýr, annars vegar var það Kambsháls og hinsvegar var það í 

hlíðum Remundargils. Fyrsta vettvangsferð var 6. júní 2014 og var þá haldið í átt að 

Kambshálsi, sem oft er einnig nefndur Kerlingar. Ófært var á bíl að hálsinum og því var 

gengið um 12 km leið yfir Höfðabrekkuheiðar og að hálsinum. Gist var í tjaldi tvær nætur við 

hálsinn og umhverfið allt kannað. Teknir voru GPS-punktar af hálsinum og hann 

hæðarmældur til að gera grein fyrir hversu hátt vatnið hafi náð upp á hann. Einnig var hálsinn 

teiknaður upp og reynt að gera grein fyrir myndun hans og úr hverju hann er gerður. Á mynd 

2 sést hálsinn frá suðri til norðurs. 

  

Mynd 2 - Kambsháls, á myndinni sést hálsinn frá suðri til norðurs 
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Önnur ferð var farin í ágústbyrjun og var ákveðið að kanna fyrst og fremst Remundargil en 

þar er að finna nokkuð skýr merki um flóð og þá hversu djúpt vatnið var í því. Hlíðar gilsins 

voru skoðaðar og reynt að finna merki um flóð. Ummerki fundust og voru það helst 

berggangar sem náðu niður hlíðar gilsins og má sjá þá á mynd 3, en þeir höfðu verið sorfnir 

lóðrétt í ákveðinni hæð. Þessi hæð var mæld ásamt hæð gilbotnsins fyrir neðan.  

 

Mynd 3 - Remundargil, myndin er tekin niður gilið og má sjá rof í hlíðum beggja vegna 

Þriðja ferðin var farin 15. ágúst og var þá ákveðið að skoða Hafursey og Selfjall. Við Selfjall 

fundust nýleg flóðför og var því hægt að nota þau til að bera saman við eldri flóðför og skilja 

betur það ferli sem á sér stað þegar jökulvatn rennur um bergið á þessu svæði. Norðvesturhlíð 

Hafurseyjar var sérstaklega rannsökuð en hún stefnir beint að Kötlujöklinum sjálfum og 

virðist á korti hafa orðið fyrir rofi af einhverjum ástæðum. Ekið var í kringum Hafursey og 

norðvesturhlíðin borin saman við aðrar hlíðar Hafurseyjar. Fjórða og síðasta ferðin var svo 

farin 23. ágúst og voru þá Guðbjörn Margeirsson og Ragnar Sigurðsson með í för. Ákveðið 

var að kanna allt það svæði sem áður hafði verið skoðað, til að fá álit frá öðrum aðila. Fyrst 

var ekið úr Heiðardal og yfir í Þakgil og svæðið þar á milli kannað. Daginn eftir var svo farið 

í Remundargil og hæðarmælingar framkvæmdar aftur með öðru GPS-tæki til þess að fá sem 

nákvæmastar niðurstöður. Svo voru Hafursey og Selfjall könnuð ásamt því að ekið var um 

Mýrdalssand til að kanna hvar flóðið gæti mögulega hafa runnið fram. 

Í öllum ofangreindum ferðum var leitast við að finna þau ummerki sem sáust á loftmyndum 

eða skrifað hafði verið um í gömlum heimildum. Notast var við Garmin GPSmap 60C til að 

framkvæma hæðarmælingar og til að staðsetja ákveðin kennileiti og ummerki sem fundust. 

Rætt var við staðarhaldara í Þakgili sem og aðra heimamenn til að finna hvar best væri að 

komast að ákveðnum svæðum og til að átta sig betur á staðarháttum.   
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3 Katla 

Nafn Kötlu er komið úr gamalli þjóðsögu sem hljóðar svo: „Þykkvabæjarklaustur í Álptaveri 

ljet Klængur biskup byggja 1169, og setti þar fyrstan ábóta Þorlák hinn helga; var það síðan 

lengi munkaklaustur og helgistaður mikill. Það er sagt, að einhvern tíma byggi á klaustrinu 

ábóti, sem hjelt bústýru þá, sem Katla hjet; hún var forn í skapi, og ill viðureignar; mælt er, að 

Katla hafi átt brók, sem hafði þá náttúru, að hver, sem í hana fór, þreyttist aldrei á hlaupum, 

og brúkaði Katla brókina í viðurlögum. Mörgum stóð ótti af skaplyndi Kötlu, og jafnvel ábóta 

sjálfum þótti nóg um tröllskap kerlingar. Sauðamann hjelt ábóti, er Barði hjet; hann varð opt 

að líða harðar átölur af Kötlu, ef nokkuð vantaði af fjenu. Á einu hausti bar svo til, að ábótinn 

og Katla fóru í heimboð, en skyldu þau ríða um kveldið; átti fjeð að vera til taks þegar Katla 

kæmi heim, því hún vildi sjálf mjólka það að vanda. Barði leitaði fjársins um daginn, en fann 

hvergi, tók hann það því til bragðs að fara í brók Kötlu, hljóp svo það sem af tók, og ljetti ekki 

fyr en hann finnur allt fjeð. Þegar Katla kemur heim, verður hún þess vör, að Barði hefur 

brúkað brókina góðu, verður hún þá svo reið, að hún tekur Barða og kæfir hann í sýrukeri, 

sem stóð í karldyrum, og ljet hann þar liggja; vissi enginn hvað af Barða varð, en sem á leið 

veturinn og sýran tók að minnka í kerinu, heyrðu menn Kötlu segja, þegar hún fór í kerið: 

„Senn bryddir á Barða“. En þegar hún sá, að allt mundi komast upp, tók hún brók sína og 

hljóp út úr klaustrinu, og stefndi í útnorður upp til jökulsins, og steypti sjer ofan í gjá í honum, 

sem síðan heitir Kötlugjá. Litlu þar eptir kom vatnsflóð úr jöklinum, sem stefndi á Álptaverið; 

varð það síðan trú manna, að hlaupin væru að kenna fjölkynngi Kötlu.“ (Markús Loftsson, 

1880).  

  

Mynd 4 – Katla, í forgrunni sést Hafursey (Þórir Kjartansson, 2014) 

 

Nafnið Katla hefur sennilega þróast úr nafninu Kötlugjá, en ætla má að uppbygging 

eldstöðvarinnar hafi verið mönnum eitthvað ljósari þegar jöklar voru um 10-20% minni fyrr á 

öldum. Kötlukerfið er 220.000 ára gamalt eldstöðvakerfi sem tilheyrir Suðurlandsgosbeltinu. 

Kerfið er um 90 km á lengd og 5-30 km á breidd og liggur að miklum hluta undir 

Mýrdalsjökli sem er um 600 km
2
 á stærð en eldstöðin teygir sig þó vel út fyrir jökulinn, bæði 

til suðurs og norð-austurs. Hluti Kötlukerfisins er gríðarlega löng en mjó tunga sem teygir sig 

60 km í norð-austur og er nefnd Eldgjá. Eldgjáin er eins og áður segir 60 km á lengd en ekki 

nema um 5 km á breidd. Megineldstöð Kötlu er um 100 km
2
 askja, hún liggur öll undir jökli 



7 

sem er allt að 740 metrar að þykkt. Undir megineldstöðinni er kvikuhólf sem liggur grunnt 

undir öskjunni eða á um 2,5-3,5 km dýpi. Mælingar hafa sýnt að kvikuhólfið er u.þ.b 4-5 km í 

þvermál og u.þ.b 1 km þykkt og er talið að kvikurúmmálið sé frá 5 til 15 km
3
 en það fer eftir 

því hve mikill hluti efnisins í kvikuhólfinu er bráðið. Katla hefur gosið 20 sinnum á 

sögulegum tíma og er gosið 934, sem jafnan er kallað Eldgjáreldar, stærsta gosið. Síðast gaus 

í Kötlu 1918 en þó er mögulegt að hún hafi einnig gosið 1955 en það gos hefur þá ekki náð 

upp úr jöklinum. Að meðaltali líða um 40 ár á milli gosa, lengst hafa liðið 80 ár en styst 13 ár 

(Ari Trausti Guðmundsson, 2001). Katla hefur haft mikil áhrif á íbúa Íslands frá landnámi. 

Samkvæmt gömlum sögnum var landsvæðið beggja vegna Mýrdals gróðursælt á 

landnámstíma og voru þar blómlegar byggðir. Árið 1800 var talið að um 128 jarðir væru 

komnar í eyði í báðum Skaftafellssýslum sökum vatnagangs og sandfoks sem rekja má til 

Kötlugosa (Markús Loftsson, 1880). Þar eru nú þrjú stór sandflæmi, Skógasandur sem er 

vestan megin við Jökulsá á Sólheimasandi og er hann elstur, austan megin við Jökulsána er 

svo Sólheimasandur. Austan megin við Vík í Mýrdal er svo Mýrdalssandur en hann er yngstur 

sandanna og einnig langstærstur eða um 600-700 km
2
. Þessi þrjú sandflæmi eru öll afleiðing 

framburðar úr Mýrdalsjökli, hvort sem það eru jökulár, Kötlugos eða Kötluhlaup sem fylgja í 

kjölfar gosa en Katla er eitt afkastamesta eldfjall á landinu. Talið er að heildarrúmál gosefna 

sem Katla hefur gefið frá sér síðustu 12.000 ár séu um 48 til 55 km
3
, og skipstast þar hraun og 

óþjappað efni til helminga. Mýrdalsjökull er hveljökull og er hann sem áður segir um 600 km
2
 

að stærð, fjórði stærsti jökull landsins. Meðalþykkt jökulsins er 230 metrar en mesta þykkt 

hans er 740 metrar og er ísinn 130 km3 að heildarrúmmáli. Hæsti punktur jökulsins er 

Goðabunga og er hún 1.512 metrar á hæð en undir Goðabungu er hugsanlega önnur 

megineldstöð  (Ari Trausti Guðmundsson, 2001).   

3.1 Kötlugos 

Gosið hefur í Kötlu tuttugu sinnum frá árinu 934, ef talið er með gosið 1955 (Ari Trausti 

Guðmundsson, 2001). Katla hóf sennilega sögu sína fyrir um 220.000 árum á mótum jökul- 

og hlýskeiðs. Í upphafi gaus hún aðallega undir jökli og hlóð þá upp gosmyndunum úr 

frumstæðu basalti, seinna tók svo kvikuhólf að þróast og með því fylgdi nokkuð þróaðara 

basalt. Með þessu þróaðara basalti kom einnig nokkuð upp af súru bergi. Í síðasta hlýskeiði, 

fyrir um 130.000 árum, þegar jöklar voru að mestu horfnir gat hraun farið að renna úr 

eldstöðinni. Þetta hraun hækkaði megineldstöðina töluvert þar sem það rann yfir fjallendið í 

kring sem var aðallega úr móbergi. Svo gekk annað jökulskeið yfir fyrir um 110.000 árum og 

í kjölfarið fór Katla aftur að mynda móberg. Samhliða þessari móbergsmyndun byrjaði 

eldstöðin að mynda öskju. Tvær megin ástæður eru fyrir öskjumynduninni, annars vegar 

hlóðust súrar gosmyndanir á barma öskjunnar og hins vegar ullu tvö gífurlega stór gos miklu 

sigi í öskjunni. Ummerki þessara tveggja stóru gosa má finna á hafsbotni fyrir utan Ísland, í 

ískjörnum frá Grænlandi og einnig í Noregi. Þessi tvö gos urðu fyrir um 76.000 árum og það 

seinna fyrir um 12.000 árum (Ari Trausti Guðmundsson, 2001). Eftir seinna stóra gosið 

virðast ekki hafa orðið nein stórgos fyrr en aftur 5000 árum seinna en þá varð mjög stórt 

sprungugos sem kallað er Hólmsáreldar. Gaus þá á um 10 km langri sprungu sem líklega 

hefur legið undir þar sem nú er Öldufellsjökull og teygt sig út úr jöklinum í norð-austur. Í 

þessu gosi varð til Hólmsárhraun og er talið að heildarrúmmál gosefna hafi verið um 5 km
3
. 

Eftir Hólmsáreldanna tók svo við um 4900 ára tímabil þar sem Katla tók að nýju að framkalla 

gjóskugos. Þessi goshrina sem stóð yfir frá því fyrir um 6.600 árum og þangað til fyrir 1.700 

árum. Þetta tímabil er nokkuð sérstak þar sem að gosefnin eru ekki einungis basalt eins og nú 

þekkist, heldur kom einnig upp súr gjóska. 12 lög hafa fundist frá þessum tíma sem innihalda 
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súra gjósku en flest virðast gosin þó hafa verið frekar lítil ef litið er til Hólmsáreldanna 

(Guðrún Larsen, 2000). 

 

Mynd 5 – Kötlujökull, séð úr vestri (Þórir Kjartansson, 2014) 

Rétt eftir landnám verða tvö sennilega frekar lítil gos en ekki eru til neinar ritaðar heimildir 

um þau en gjóskulög úr þeim hafa þó fundist (Sigurður Þórarinsson, 1975). Í kringum 934 

verður svo eitt mesta gos Íslandssögunnar, Eldgjáreldar. Gaus þá bæði undir jökli og utan 

hans á um 75 km langri sprungu og varð þetta því bæði gjósku- og flæðigos. Talið er að 

heildarrúmmál fasts efnis sem kom úr eldstöðinni sé um 19 km
3
 og myndaði það hraunin sem 

kennd eru við Meðalland, Álftaver og Landbrot (Ari Trausti Guðmundsson, 2001). Eftir þetta 

stórgos varð nokkuð hlé á gosum í Kötlu og gaus ekki aftur fyrr en um 1179 en um það gos 

eru nokkrar ritaðar heimildir en eru þær sennilega nokkuð ýktar. Samkvæmt heimildum fylgdi 

þessu gosi nokkuð stórt hlaup sem kallað var Höfðahlaup og fyllti efnið sem í hlaupinu var 

upp fjörð sem hét Kerlingarfjörður og var hann vestan við Hjörleifshöfða. 1245 og svo aftur 

1262 er getið um gos í Kötlu í gömlum heimildum, þeim er þó ekki lýst nánar og því erfitt að 

gera sér grein fyrir stærð og umfangi þeirra gosa. Gjóskulagarannsóknir benda til að Katla 

hafi gosið snemma á 14. öld og hafi það gos verið nokkuð stórt. Þetta gos er hvergi nefnt beint 

í rituðum heimildum en talið er að það hafi hafist árið 1311 og fylgdi því ansi stórt hlaup sem 

kallað er Sturluhlaup og lagði það nokkra bæi í eyði. Efnið sem þetta hlaup bar fram er einnig 

talið hafa fyllt upp fjörð sem kallaður var Kúðafjörður og var þar sem nú er Kúðafljótsós. 

Aftur gaus svo árið 1357 en náðst hefur að rekja töluvert þykkt gjóskulag sem kallað er 

Sólheimalagið til þessa goss. Miðað við þykkt lagsins verður að teljast að gosið hafi verið 

nokkuð stórt og sennilega lagt marga bæi í Mýrdal í eyði. Árin 1416, 1490, 1580 og 1612 

verða svo gos sem lítið er getið um í gömlum heimildum en gjóskulagarannsóknir hafa sýnt 

fram á þau. Er talið að gosið 1490 hafi verið þeim stærst og líklega lagt stórbýlið Dynskóga í 

eyði. 1625 varð nokkuð öflugt gos sem varði í 12 daga. Því fylgdi mikil gjóska og nokkuð 

stórt hlaup sem fór niður austanverðan Mýrdalssand. Talið er að 23 bæir hafi farið í eyði eftir 
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þetta gos og þar af 18 í Skaftártungu en gosmökkurinn fór aðallega til austurs. Frá 3. 

nóvember 1660 og fram í janúar 1661 gaus svo aftur, en þessu gosi fylgdi gríðarlegt hlaup og 

segir í heimildum að vatn hafi runnið í gegnum Klofgil sem er á milli Skálarfjalls og 

Hafurseyjar. Hæðsti punktur Klofgils stendur um 124 metra yfir sandinum fyrir neðan sem 

þýðir að vatnsmagn hefur verið gríðarlegt. Þessu gosi fylgdi þó ekki mikil gjóska og urðu því 

ekki teljandi skemmdir á mannvirkjum. 60 árum seinna eða 1721 varð svo eitt af stærri gosum 

Kötlu og stóð það frá 11. maí og fram á haust. Þessu gosi fylgdi gífurlega mikil gjóska og er 

talið að heildarrúmál hennar hafi verið um 1 km
3
 sem þó olli ekki teljanlegum skaða. Hlaupið 

sem fylgdi gosinu var einnig ansi öflugt og var því lýst sem hinu „Annálsverða, stóra og nær 

makalausa Kötlugjárhlaupi“ af nafnlausum heimildarmanni sem varð vitni að því. 

Flóðbylgjan skall á Vestmannaeyjum og skolaði þar einum kofa á haf út en flóðið skall einnig 

á Þorlákshöfn og Grindavík. Einnig skolaði vatnið drangi á haf út sem var tuttugu metrar á 

hvorn kant og stóð við Hjörleifshöfða ásamt síðasta bænum sem enn var á vestanverðum 

Mýrdalssandi. Aftur varð svo stórgos sem stóð frá 17. október 1755 og fram til 13. febrúar 

1756 en það er stærsta basíska gjóskugos sem gosið hefur á Íslandi frá landnámi en talið er að 

heildarrúmmál gjóskunar hafi verið um 1,5 km3. Gjóskan barst aðallega til norð-austurs og 

lögðust 50 bæir í eyði sökum þess. Um ári seinna var gjóskulag í Skaftártungu ennþá um 30 

cm þykkt og lá þar yfir öllu. Einnig fundust 6-10 punda steinar í um 32 km fjarlægð frá Kötlu 

sem hún hafði þá þeytt þangað. Þessu gosi fylgdu í raun þrjú hlaup, það fyrsta kom aðallega 

niður vestan megin við Hafursey, það næsta fór suð-austur um Mýrdalssand en það þriðja fór 

austur með Sandfelli og niður með Hólmsá. Tvisvar gaus í Kötlu á 19. öld, það fyrra árið 

1823 en það seinna 1860. Bæði þessi gos voru fremur lítil bæði hvað varðar gjóskumagn og 

vatnsmagn í hlaupum. Heimildir eru þó fyrir því að í fyrra gosinu hafi hlaupið vatn bæði niður 

vestan- og austanverðan Mýrdalssand (Sigurður Þórarinsson, 1975). 

12. október 1918 varð nokkuð stórt gos í Kötlu en eðli málsins samkvæmt er þetta best 

skrásetta Kötlugosið. Það hófst með því að nokkuð snarpir jarðskjálftar fundust í Vík í Mýrdal 

og nokkru seinna sást reykmökkur standa úr jöklinum. Skömmu seinna sást svo í jökulhlaupið 

efst á Mýrdalssandi og um tuttugu mínútum seinna var vatnið komið að Hjörleifshöfða 

(Kjartan L. Markússon, 1963). Hlaupið sem fylgdi gosinu fór að mestu leiti niður 

vestanverðan Mýrdalssand, niður farveg Múlakvíslar sem liggur í hlíðum Höfðabrekku-heiðar 

en einnig niður farveg Sandvatns sem á þessum tíma rann milli Hafurseyjar og Selfjalls og 

þaðan austur fyrir Hjörleifshöfða. Einhver hluti vatnsins fór þó niður Mýrdalssand 

austanverðan og rann þá niður farvegi flestra áa sem þar eru, þó aðallega Skálm og Kúðafljót 

(Guðrún Larsen, 2000). Hlaupið stóð yfir í um eina viku og er áætlað að því hafi fylgt um 

200.000 m
3
 af sandi. Þetta efni lengdi ströndina suður af Hjörleifshöfða um rúma þrjá 

kílómetra og var það svæði kallað Kötlutangi (Guðrún Larsen, 2000). Ekkert mannfall varð í 

þessum náttúruhamförum en gosinu lauk 4. nóvember (Gísli Sveinsson, 1919). 

 Gangur Kötlugosa er oftast nokkuð svipaður í þeim gosum sem heimildir eru til um. Þau vara 

frá hálfum upp í fimm mánuði en gjóskufallið er langmest fyrsta sólahringinn sem gosið 

stendur yfir (Sigurður Þórarinsson, 1975).  
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4 Kötluhlaup 

4.1 Almennt um jökulhlaup 

Orðið jökulhlaup er samheiti yfir það þegar mikið vatn brýst út undan jökli á skömmum tíma 

en hægt er að skipta þessum atburðum upp í þrjá mismunandi flokka. Í fyrsta lagi geta 

jökulhlaup átt sér stað þegar jökull hefur myndað stíflu og vatn safnast í lón fyrir aftan 

stífluna. Þegar vatnsmagnið í lóninu verður of mikið brýtur þungi þess niður stífluna og 

vatnið brýst fram. Í öðru lagi getur jarðhitavirkni eða eldgos brætt ísinn og myndað lón fyrir 

neðan jökulinn. Þegar lónið verður svo nægilega stórt lyftir það jöklinum, nær að brjótast út 

og valda jökulhlaupi. Í þriðja lagi geta svo jökulgarðar sem myndast þegar jökull hopar, 

safnað vatni fyrir ofan sig. Ef þetta vatn nær að rjúfa jökulgarðinn brýst það fram og veldur 

jökulhlaupi (Evans, 1998). 

4.2 Kötluhlaup 

Eins og áður hefur komið fram fylgja Kötlugosum mjög oft jökulhlaup en þessi hlaup verða 

þegar gýs undir jöklinum og eru þau kölluð Kötluhlaup. Þessi hlaup eru mestu vatnsflóð sem 

verða á jörðinni og þarf að leita allt aftur til loka síðustu ísaldar til að finna álíka flóð. Talið er 

að hlaupið sem fylgdi gosinu 1918 hafi verið á bilinu 200-300 þúsund m
3
/sek en hugsanlega 

hafa Kötluhlaup náð allt að tveimur milljón m
3
/sek (Helgi Björnsson, 2004). Vatnið sem 

rennur til sjávar í þessum flóðum ber með sér mikið magn af föstu efni og hefur það efni 

myndað Mýrdalssand, Skógasand, Sólheimasand og hluta af Markafljótsaurum. Þegar gos 

hefst innan Kötluöskjunnar byrjar hitinn frá gosinu að bræða jökulinn að neðan með miklum 

hraða svo til verður gríðarlegt magn af fljótandi vatni. Þegar þetta vatn verður nægilega mikið 

nær það að brjóta sér leið út úr öskjunni en í öskjunni sjálfri eru nokkur skörð. Helstu skörðin 

eru þar sem Kötlujökull, Sólheimajökull og Entujökull ryðjast fram en þetta eru einmitt helstu 

leiðirnar sem flóðin fara niður úr jöklinum (Guðrún Larsen, 2000). Talið er að það fari eftir 

því hvar í öskjunni gos verður hvaða leið hlaupið leitar niður, en síðustu gos hafa öll verið 

austarlega í öskjunni og vatnið því hlaupið niður Kötlujökul og niður Mýrdalssand (Ari 

Trausti Guðmundsson, 2001). Ef loftmyndir af svæðinu eru skoðaðar sést augljóslega að 

stærstu sandarnir eru einmitt neðan við þessa þrjá skriðjökla sem nefndir voru hér áðan, fyrir 

neðan Entujökul eru Markafljótsaurar, fyrir neðan Sólheimajökul eru Skógarsandur og 

Sólheimasandur og loks er Mýrdalssandur en hann er langt stærstur og er hann neðan við 

Kötlujökul. Ekki er vitað nákvæmlega hvernig hlaupin sem ganga niður Sólheima og 

Entujökull haga sér en hlaupin sem flæða niður Kötlujökul eru gríðarlega aflmikil. Orsökin 

fyrir þessu mikla krafti er talin vera sú að töluvert vatn getur safnast í öskjunni áður en það 

byrjar að renna af stað og því byrjar vatnsrennslið ekki hægt og rólega um leið og byrjar að 

gjósa. Vatnið safnast eins og áður segir í öskjunni þangað til að einhverskonar stífla brestur og 

meirihluti vatnsins rennur af stað á sama tíma, aukinheldur er mikil bratti úr öskjunni og niður 

á sléttlendi og því verður kraftur vatnsins gríðarlegur (Ari Trausti Guðmundsson, 2001).  
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Mynd 6 - Kort af Mýrdalssandi sem sýnir hvar vatn úr Kötluhlaupi 1918 rann niður (Guðrún Larsen, 

2010) 
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5 Gögn 

Svæðinu sem var skoðað er hægt að skipta upp í fjóra hluta og sjást þau á mynd 7. Svæði 1 

nær frá Kambshálsi og niður með Afréttisá að Þakgili, svæði 2 er Remundargil og 

Remundargilshöfuð. Svæði 3 er Selfjall og svæðið umhverfis það og að lokum er svæði 4; 

Hafursey.  

 

Mynd 7 - Kort sem sýnir þau svæði sem skoðuð voru 

5.1 Ummerki um jökulhlaup 

Jökulvatn inniheldur oft mikið magn af fljótandi seti en það, ásamt því að straumhraði er oft 

mikill, veldur því að jökulvatn hefur mikinn rofkraft. Þessi rofkraftur verkar bæði á fast berg 

sem og laust efni og því setja jökulár oft mikinn svip á það landslag sem þær flæða um. 

Helstu gerðir að þessu rofi eru svörfun, loftbólurof, vatnsrof og plokkun (Evans, 1998).  

Svörfun verður þegar agnir sem eru fljótandi í vatninu lenda á bergi. Þá brjóta agnirnar bergið 

upp og geta jafnvel tekið stór brot úr bergi hverju sinni. Harka agnanna sem og bergsins sem 

þær lenda á ræður því hversu mikið þetta rof verður, eftir því sem agnirnar hafa meiri hörku 

verður rofið meira og ef harka bergsins sem þær lenda á er lítil eykst rofið að sama skapi 

(Evans, 1998).  
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Loftbólurof verður þegar loftbólur myndast í vatni og springa svo aftur. Þetta gerist þegar 

hluti af vatni í straumi lendir í svæði þar sem þrýstingur er minni en hann var áður, til dæmis 

vegna óreglulegs flæðis. Þegar þrýstingurinn minnkar verða til loftbólur í vatninu sem berast 

með straumnum þar til þær verða fyrir meiri þrýstingi en þær þola. Við þetta springa 

loftbólurnar, við sprenginguna verða til höggbylgjur og ef loftbólan springur nálægt föstu efni 

geta þessar höggbylgjur brotið það efni niður (Evans, 1998).  

Vatnsrof er svo í raun hið hefðbundna rof sem verður á föstu efni þegar vatnið flæðir um það 

og lendir á efninu með krafti. Dæmi um vatnsrof er til dæmis þegar vatn rennur um 

moldarflag og myndar straumlínulagaða hryggi í moldina, en úr þessum hryggjum getur 

vatnið svo brotið heil stykki eða flögur úr (Evans, 1998).  

Plokkun er það kallað þegar flæði vatns nær þeim krafti sem þarf til að lyfta af stað seti eða 

steinum. Kraftur vatnsins þarf að vera nægilegur til að hreyfa setið sjálft af stað en einnig þarf 

krafturinn að brjóta á bak viðloðunarkraftinn sem setið hefur við umhverfi sitt. Þetta þýðir að 

meiri kraft þarf til að koma stóru seti eða steinum af stað heldur en litlu.  (Evans, 1998) Þeir 

kraftar sem hér eru nefndir aukast svo gríðarlega þegar stór jökulhlaup verða og því getur eitt 

hlaup valdið meira rofi en jökulá gerir á mörgum árum (Haukur Tómasson, 1990). 

 

Mynd 8 - Vatnsrofið berg 

5.2 Svæði 1 

Kambsháls sem stundum er nefndur Kerlingar liggur milli Sundaár og Afréttisár en þær eru 

báðar jökulár sem eiga upptök sín í Mýrdalsjökli. Útlit hálsins er mjög ólíkt eftir því hvort 

skoðuð er vestur- eða austurhlíð hans, en vesturhlíðin er nokkuð aflíðandi með um 22° halla 

og mjög gróin. Vesturhlíðin er alsett jarðsilsþrepum sem gefur til kynna að hlíðin sé að skríða 

fram mjög hægt eða einungis um nokkra mm á ári (Ari Trausti Guðmundsson, 2014). 

Austurhlíðin á hálsinum er svo allt önnur ásýndar en hún er nánast öll rofin eins og sést á 

mynd 9 og halli hennar er um 40°. Í Kötluhlaupi 1918 lónaði upp frá Selfjalli og að 

Kambshálsi svo að ekki munaði nema um einum metra að vatnið færi yfir hálsinn (Guðgeir 

Jóhannson, 1919). Talið er að ísjakar sem bárust niður með flóðinu hafi þá stíflað gilið sem 

liggur milli Selfjalls og Léreftshöfuðs en á þessum tíma var gilið ekki nema um þrír metrar á 

breidd (Jón Valmundsson, munnleg heimild, 19. apríl 2014). Botninn á gilinu við Selfjall 

stendur um 50 metrum lægra yfir sjávarmáli heldur en toppurinn á Kambshálsi samkvæmt 
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nýlegum mælingum. Jöklahrönnin sem stíflaði gilið hefur því verið um 50 metrar á hæð. 

Þarna hefur því verið nokkuð stórt lón en lengdin frá Kambshálsi og niður að Selfjalli er um 4 

km. Ekki fundust bein ummerki um þetta lón á svæðinu sökum þess að þarna rennur jökulá 

sem ber með sér nokkuð mikið af efni niður farveginn og brýtur úr hlíðum farvegarins annars 

staðar. Einnig er svæðið sem ekki verður fyrir áhrifum árinnar orðið mjög gróið og því erfitt 

að finna ummerki. 

 

 

Mynd 9 - Kambsháls, rauði punkturinn á myndinni táknar lægsta punkt hálsins 

5.3 Svæði 2 

Remundargil er um 2 km langt gil sem liggur í norð-vestur og opnast rétt fyrir ofan Sandvatn. 

Um gilið rennur lítil ferskvatnsá og innst í gilinu er um 80 metra hár foss sem fellur fram af 

klettastáli. Veggir gilsins eru um 150 metra háir og nánast alveg þverhníptir og er töluvert 

hrun úr þessum veggjum. Niður úr klettastálinu eru um 15 berggangar sem virðast eitt sinn 

hafa náð þvert yfir gilið og er hægt að sjá þá beggja vegna í gilinu. Þeir eru nú rofnir í sundur 

og vakti strax athygli að þeir virðast vera með mjög einkennandi rof í sömu hæð um allt gilið 

eins og sjá má á mynd 10. Við nánari athugun var þessi augljósi rofflötur í um 295 metra hæð 

yfir sjávarmáli sem er um 70 metra fyrir ofan gilsbotninn. Samkvæmt heimildum rann hluti 

vatnsins sem kom úr Kötluhlaupinu 1918 um gilið og náði það um 60-80 metra upp í hlíðar 

gilsins  (Guðgeir Jóhannson, 1919). Það sem einkenndi þessa rofnu hryggi var að þeir komu 

aflíðandi úr hlíðum gilsins en svo voru þeir allir rofnir á svipuðum stað og var þá halli þeirra 
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frá 75° og allt að 90°. Einnig sáust ummerki um plokkun og svörfun í hryggjunum sem og í 

berginu eins og sjá má á mynd 10.  

 

Mynd 10 - Rofið berg í hlíðum Remundargils, myndin er tekin inn gilið. Rauða línan sýnir hvar 

rofmörkin liggja 
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Mynd 11 - Rofið berg í hlíðum Remundargils 

 

Tafla 1 - Hæð rofmarka í Remundargili ásamt hæð gilbotns fyrir neðan rofið 

Punktur Hæð rofs (m.y.s) Hæð gilbotns (m.y.s) 

1 300 233 

2 301 236 

3 293 222 

4 273 205 

5 257 180 

6 

7 

8 

9 

10 

306 

293 

296 

283 

271 

236 

223 

230 

215 

200 

 

Remundargilshöfuð er norð-austan við Remundargilið sjálft og nær upp í 360 metra hæð og 

sést á mynd 12. Höfuðið er nokkuð gróið en þó er suðausturhlíðin á því nánast eitt stórt 

moldarflag sem enginn gróður sést vaxa í. Ekki er sjáanlegt nokkurt hrun né jarðsig í þessu 

flagi en hallinn á því er um 46°. Ekki sáust nein bein ummerki um rof í höfðinu en bergið í 

því er mjög veðrað og nokkuð mikið um gróður og jarðveg í örðum hlíðum heldur en 

suðaustur hlíðinni. 
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Mynd 12 - Séð út Remundargil, á myndinni sést einnig Remundargilshöfuð 

 

5.4 Svæði 3 

 

Mynd 13 - Á miðri mynd sést Selfjall og í fjarska er Hafursey (Þórir Kjartansson, 2014) 
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Á mynd 13 má sjá Selfjall sem stendur 226 metra fyrir ofan sjávarmál austan við 

Höfðabrekku-heiðar og rennur Múlakvísl þar á milli. Raunar breytist nafn Sandvatns í 

Múlakvísl þegar hún rennur á milli Selfjalls og Höfðabrekkuheiðar. Selfjall verður fyrir miklu 

rofi vegna rennslis Múlakvíslar og í allri vestur og norðurhlíð fjallsins sjást merki um nýlegt 

rof sem nær upp í um rúmlega 5 metra hæð og má sjá það á mynd 14. 

 

Mynd 14 - Nýlegt rof í norðurhlíð Selfjalls 

Nyrsti hluti Selfjalls er í laginu eins og örvaoddur og ef skoðaðar eru loftmyndir sjást 

ummerki um gamlan árfarveg austan við fjallið. Selfjall er að öðru leiti mjög gróið og er 

norðurhlíð fjallsins mjög aflíðandi, alveg að rofinu sem er neðst í hlíðinni. Austurhlíðin er 

einnig aflíðandi alveg niður að sandinum sem er fyrir neðan hlíðar fjallsins. Hinum megin við 

Múlakvíslina er Léreftshöfuð og er það í raun sá hluti Höfðabrekkuheiðar sem er næst 

Selfjalli. Austurhlíð Léreftshöfuðs er mjög rofin og er um 15 metra hár þverhníptur bakki 

niður að Múlakvísl og virðist rofið vera nokkuð nýlegt. 

 

5.5 Svæði 4 

Hafursey er móbergsfjall sem stendur stakt á Mýrdalssandi eins og sjá má á mynd 15. Fjallinu 

er í raun hægt að skipta í tvennt en samkvæmt korti Landmælinga Íslands kallast vestari hluti 

þess Skálafell og nær upp í 582 metra hæð yfir sjávarmál, austari hlutinn er aðeins lægri eða 

um 513 metrar yfir sjávarmáli, Klofgil liggur svo þar á milli og skiptir Hafursey upp. Hlíðar 

Hafurseyjar eru nokkuð brattar en virðast þó halda sama halla nánast frá toppi og niður, að 

einni hlíð undanskildri. Norð-vesturhlíð Skálafells er nokkuð brött alveg frá toppi en í um 13 

metra hæð yfir sandinum er nokkuð áberandi batti þar sem halli hlíðarinnar eykst mjög. Við 

nánari athugun sáust merki um svörfun og rof undir kletta og vísaði þetta rof í norð-vestur. 

Norð-vesturhlíðin snýr beint að fremsta hluta Kötlujökuls og eru um 2,5 km frá jökuljaðrinum 

og að þessari hlíð. Hlíðin er þó nokkuð gróin eins og raunar nánast öll Hafurseyin. Það bendir 

til að það rof sem þarna sést sé nokkuð gamalt. 
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Tafla 2 - Hæð rofmarka í Hafusey ásamt hæð á sandinum fyrir neðan rofið 

Punktur Hæð rofs (m.y.s) Hæð sands (m.y.s) 

1 180 168  

2 179 166 

3 177 165 

4 181 165 

5 177 164 

6 175 164 

 

 

Mynd 15 - Hafursey séð úr lofti, fyrir aftan sést Katla (Þórir Kjartansson, 2014). 
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Mynd 16 - Skálarfjall séð úr norðri, rauða línan táknar mörk rofs sem fannst í fjallinu. 
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6 Niðurstöður 

Til að reikna út heildar-þverskurðarflatarmál þess vatns sem rann austan við Selfjall í 

Kötluhlaupi 1918 hefur verið ákveðið að reikna þverskurðarflatarmál þess vatns sem rann 

niður Remundargil annars vegar og það sem rann á milli Hafurseyjar og Remundargilshöfuðs 

hinsvegar.  

 

Mynd 17 - Kort sem sýnir þau flóðför sem fundust  

 

6.1 Remundargil 

Í bók Guðgeirs Jóhannsonar frá árinu 1919 er því lýst að ummerki um flóð niður Remundargil 

hafi verið nokkuð greinileg átta dögum eftir að flóðið hófs.  Voru flóðmörkin mæld á þeim 

tíma og reyndist þau ná 60 til 80 metra upp í hlíðar gilsins en þeim er að öðru leiti ekki líst í 

bókinni. Við könnun á svæðinu fundust nokkuð greinileg rofmörk í um 70 metra hæð yfir 

gilsbotninum og því verður að teljast að mælingar Guðgeirs hafi verið nokkuð réttar og má 

því áætla að flóðið sem þarna rann fram hafi náð áðurnefndri hæð. Gilið sjálft er um 180 

metrar að breidd á þeim stað sem flóðmörkin fundust og því er hægt að reikna út 

þverskurðarflatarmál þess vatns sem rann niður gilið. Lögun gilsins er nokkuð U-laga en þó 

með sléttum botni. Reikna má með að flóðið hafi rutt burtu jarðvegi úr botni gilsins þegar það 
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rann þar um og því hafi gilið verið meira U-laga þegar flóðið fór niður en svo hafi hrun og 

framburður síðustu 96 ára gert botninn aftur nokkuð sléttan (Haukur Tómasson, 1973, 1993). 

Því var notast við formúlu fyrir flatarmál sporbaugs til að reikna þverskurðarflatarmál 

vatnsins sem þarna hefur runnið. 

  
     

 
 

  
         

 
 

         

 

A er heildar-þverskurðarflatarmál flóðsins, a er radíus breiddar gilsins og b er hæð flóðmarka. 

Þessu er svo deilt með tveim til að fá út hálfan sporbaug. Niðurstaðan er 9.891 fermetrar. 

Ástæðan fyrir því að formúlan fyrir flatarmál sporbaugs var notuð er sú að hún gefur 

möguleika á að notast við tvær mismunandi lengdir á radíus.  

 

6.2 Farvegur Sandvatns á milli Hafurseyjar og 
Remundargilshöfuðs 

Ekki voru nein augsýnileg ummerki um flóð í hlíðum Remundagilshöfuðs en eins og áður 

sagði er sú hlíð sem snýr að farvegi Sandvatns nánast alveg þakin jarðvegi og því erfitt að 

koma auga á flóðför sem hugsanlega gætu verið þar. Í norð-vesturhlíð Hafurseyjar sáust 

hinsvegar ummerki sem benda til að þar hafi flóð farið um. Þessi hlíð snýr einmitt að farvegi 

Sandvatns og jafnframt snýr hún beint að jaðri Kötlujökuls. Það þýðir að miklar líkur eru á að 

þarna sé um flóðför að ræða úr Kötluhlaupi. Eins og áður hefur komið fram fundust ummerki 

og náðu þau upp í um 13 metra hæð yfir sandinn sem bendir til að ekki sé um för eftir 

eðlilegan vöxt í Sandvatni að ræða. Farvegurinn þarna á milli er um 1,5 kílómetri á breidd og 

því hefur þurft töluvert af vatni til að ná upp í 13 metra hæð. Þarna rann einmitt meginhluti 

vatns í Kötluhlaupinu 1918 og því verður að teljast líklegt að þetta séu flóðför eftir 

Kötluhlaup (Guðrún Larsen, 2000).  
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Mynd 18 - Farvegur Sandvatns séð frá Selfjalli, á miðri mynd sést Remundargilshöfuð  

Eins og sést á mynd 18 má segja að sandurinn sem liggur milli Hafurseyjar og 

Remundargilshöfuðs sé nálægt því að vera alveg sléttur. Erfitt er að segja hversu mikið af 

farveginum vatnið náði að rjúfa þegar það hljóp niður sandinn, hér á eftir verða því gerðar 

tvær nálganir á rúmmál vatnsins (Sigurjón Rist, 1976). Þó svo að ekki hafi fundist flóðför í 

hlíðum Remundargilshöfuðs er hægt að leiða líkur að því að vatnið hafi náð jafn langt upp í 

hlíðar höfuðsins eins og það gerði í hlíðar Hafurseyjar. Samkvæmt hæðarmælingum er 

farvegurinn á milli Remundarhöfuðs og Hafurseyjar nánast alveg lóðréttur og því hægt að 

draga þessa ályktun. Þá eru hlíðar Hafurseyjar og Remundargilshöfuðs mjög brattar og því 

hefur rúmmál þeirra hverfandi áhrif þegar mælt er heildar-þverskurðarflatarmál þess vatns 

sem þarna rann í Kötluhlaupi 1918. Ef gerð sú nálgun að farvegur vatnsins hafi verið 

rétthyrndur, sem gefur eftirfarandi formúlu. 

  

      
            
          

 

B er þverskurðarflatarmál farvegarins, a er breidd farvegarins og b er hæð flóðmarka. Þetta 

gefur 19.500 fermetra. 

Eins og áður sagði er erfitt að átta sig á hversu mikið rof varð í botninum, en ef gert er ráð 

fyrir að hann hafi orðið heilmingi dýpri í miðjunni og svo hallað aflíðandi upp í átt að 
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hlíðunum sitthvoru megin er hægt að nota aftur formúlu fyrir flatarmál sporbaugs. Það gefur 

að vatnið hafi verið 26 metrar á dýpt þar sem mest var og gefur eftirfarandi formúlu: 

  

  
     

 
 

  
          

 
 

          

  

Seinni ályktunin gefur að þverskurðarflatarmál flóðsins hafi verið rúmlega 30.000 fermetra. 

Verður að teljast að rétt stærð liggi einhverstaðar á milli 19.500 m2 og 30.615 m2. Ef tekið er 

meðaltal af báðum stærðum fæst: 

  

  
   

 
 

   
           

 
 

          

 

6.3 Selfjall 

Þegar lögð eru saman þverskurðarflatarmál úr Remundargili (A) og meðaltals 

þverskurðarflatarmál á milli Hafurseyjar og Remundargilshöfuðs (B) kemur þessu formúla út: 

       

        
          

         
  

 

Þ1 er heildar þverskurðarflatarmál þess vatns sem rann framhjá Selfjalli, A er 

þverskurðarflatarmál þess vatns sem rann niður Remundargil og B er þverskurðarflatarmál 

vatnsins sem rann á milli Hafurseyjar og Remundargilshöfuðs. Þetta gefur 35.000 fermetra. 
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Mynd 19 - Kort sem sýnir áætlaðan farveg Kötluhlaups 1918 ásamt þeim þversniðum sem mæld voru 

 

6.4 Farvegur á milli Selfjalls og Hafurseyjar 

Sökum þess að gilið á milli Selfjalls og Léreftshöfuðs stíflaðist tímabundið af klaka í flóðinu 

1918 er hægt að draga þá ályktun að mestur hluti vatnsins hafi runnið á milli Selfjalls og 

Hafurseyjar á þeim tíma sem stíflan hélt. Lengdin á milli Selfjalls og Hafurseyjar er 1,25 km 

en ekki fundust nein ummerki um flóð í þessum hlíðum. Eins og áður sagði lónaði upp frá 

Selfjalli og að Kambshálsi og er hæðarmunurinn þar á milli um 50 metrar. Farvegurinn á milli 

Selfjalls og Hafurseyjar er um 25 metrum hærra y.s.m heldur en gilsbotninn á milli Selfjalls 

og Léreftshöfuðs. Það er því hægt að segja að vatnið sem rann á milli Hafurseyjar og Selfjalls 

hafi verið um 25 metrar á dýpt. Ef gerð er sú nálgun að farvegurinn sé nokkuð láréttur fæst 

eftirfarandi formúla til að áætla þverskurðarflatarmál: 

       
             
         

  

Þ2 er þverskurðarflatarmál þess vatns sem rann á milli Hafurseyjar og Selfjalls, a er breidd 

farvegarins og b er dýpt vatnsins.  Þetta gefur 31250 m
2
.  

Þar sem þetta þverskurðarflatarmál er minna en samanlagt þverskurðarflatarmál í 

Remundargili og á milli Remundargilshöfuðs og Hafurseyjar verður straumhraði vatnsins að 

aukast til þess að allt vatnið komist á milli. Ef notuð er jafna Mannings er hægt að reikna út 

hver straumhraði vatnsins var. Hægt er að bera saman hraðan sem var á vatninu þegar það 
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rann á milli Selfjalls og Hafurseyjar og hver hraðinn var eftir að vatnið úr Remundargili og 

þess sem rann á milli Remundargilshöfuðs og Hafurseyjar sameinaðist. 

Jafna Mannings er; 

        (
    

 
)  

 

  

   

      

og nýtist við útreikninga á meðalstraumhraða (va;m/s), rennsli (D;m
3
/s) og á stærð og lögun 

farvegar (Ac;m
2
) .Til að reikna meðalstraumhraða þarf að finna gildi viðnámsstuðuls 

farvegarins samkvæmt Manning en ef reiknað er með beinum malarfarvegi fæst gildið n = 

0.025 sem er einingalaus stærð (Roberson, J.A. o.fl., 1998). Næst þarf svo að reikna Pw sem er 

hið vota ummál farvegarins sem er í raun sá hluti farvegarins sem er undir vatni. Að lokum 

þarf svo að finna S en það er halli farvegarins. Þetta gefur eftirfarandi útreikninga: 

Fyrir Þ1: 

   (
    

     
)  
        

     

   

         

            

Þetta gefur að rennsli hafi verið: 

        

           
        

    
 

              

Fyrir Þ2: 

   (
    

     
)  
        

     

   

         

            

Þetta gefur að rennslið hafi verið: 

        

           
        

    
 

              

Þessir reikningar gefa um rúmlega 4% hraðaaukningu á vatninu þegar það rann á milli 

Selfjalls og Hafurseyjar. 

Talið er að hámarks rennsli í Kötluhlaupinu 1918 hafi verið um 200.000 m
3
/s (Guðrún Larsen, 

2000). Það er því ljóst að þessir útreikningar sem gefa um 1,5 milljón m
3
/s eru ekki í samræmi 

við þau gildi sem áður hafa verið reiknuð af vísindamönnum. Ef 200.000 m
3
/s eru notuð sem 

rennsli til að áætla straumhraða fást hinsvegar eftirfarandi gildi: 
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Fyrir Þ1: 

   
 

  
 

    
           

        
 

           

Fyrir Þ2: 

   
 

  
 

    
           

        
 

          

Ef þessi gildi eru notuð sést að um 11% hraðaaukning var á vatninu þegar það rann á milli 

Selfjalls og Hafurseyjar. 
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7 Samantekt og umræður 

Þegar litið er á heildar þverskurðarflatarmál þess vatns sem rann framhjá Selfjalli í Kötlugosi 

1918 sést að það voru 34.949 m
2
. Til samanburðar eru Laugardalsvöllur rétt rúmir 7.000m

2
 og 

því þyrfti rétt tæplega fimm slíka velli til að ná sama flatarmáli og vatnið sem þarna rann 

(Knattspyrnusamband Íslands, 2014). Þetta hefur verið gífurlega mikið magn af vatni en hafa 

ber þó í huga að sökum þess að um 80% af heildarmagni flóðsins er fast efni þá rann það ekki 

sem tært bergvatn heldur meira eins og seigfljótandi eðja (Jón Jónsson, 1982). Ekki eru allir 

fræðimenn sammála um hversu mikið magn af vatni rennur í Kötluhlaupum en tölur allt að 

tveim milljónum m
3
/s hafa verið nefndar (Jón Jónsson, 1982). Til að setja það í samhengi þá 

er mælieiningin Sverdrup notuð til að mæla magn vatns sem rennur í hafstraumum, eitt 

Sverdrup er ein milljón m
3
/s og jafngildir öllu því ferskvatni sem rennur til sjávar með ám og 

lækjum á jörðinni. Það þýðir að í hámarki öflugustu Kötluhlaupa rennur tvöfalt meira vatn til 

sjávar heldur en samtals í öllum öðrum ám í heiminum á sama tíma. Það verður þó að teljast 

að þessir útreikningar Jóns séu ekki réttir of hafa aðrir fræðimenn sett fram tölur á bilinu 

150.000 til 300.000 m
3
/s og taldi Guðrún Larsen meðal annars að toppurinn í Kötluhlaupi 

1918 hafi verið um 200.000 m
3
/s.  

Við útreikninga í þessu verkefni fengust tölur sem segja að hámarksrennsli hafi verið 1,5 

milljón m
3
/s og straumhraði um 50 m/s. Þetta verður að teljast ansi ólíklegt og tölurnar allt of 

háar. Ástæðurnar fyrir þessum háu tölum geta verið nokkrar, til að byrja með gerir jafna 

Mannings ráð fyrir að um hreint vatn sé að ræða. Eins og áður sagði er það efni sem rennur í 

Kötluhlaupum allt að 80% fast efni og því hegða þau sér meira eins og eðjuflóð heldur en 

flæði hreins vatns. Einnig geta rofmörkin sem fundust verið rangt mæld eða hæð þeirra 

ofmetin á einhvern hátt. Til dæmis er norðvestur hlíðin í Hafursey þar sem flóðmörk fundust í 

rauninni svokallaður snarbakki farvegarins, það er ytri bakki í rennsli á en þar rennur vatn 

hraðar og getur jafnvel náð hærra upp á bakkann heldur en á mótsæðum bakka. Því gætu 

flóðmörkin sem fundust ekki endurspeglað fullkomlega vatnshæðina sem flóðið náði.  

Þegar skoðaður var rennslishraði í hlaupinu 1918 og notast var við þau gildi sem fengust með 

rannsóknum var niðurstaðan að hraðinn hafi verið um 50 m/s. Sökum þess hve breiður 

farvegurinn var verður það að teljast ansi ólíklegt að hraðinn hafi verið svo mikill. Hinsvegar 

ef notuð voru gildi Guðrúnar Larsen var niðurstaðan sú að hraði vatnsins á milli Selfjalls og 

Hafurseyjar hafi verið 6,4 m/s en þar fyrir ofan hafi hann verið 5,71 m/s. Þetta gefur um 11% 

hraðaaukningu þegar vatnið þarf að fara á milli Selfjalls og Hafurseyjar, en það passar nokkuð 

vel þar sem þverskurðarflatarmál farvegarins minnkar einmitt um 11% þarna á milli. Þó 

safnaðist eitthvað af vatninu fyrir í lóninu sem myndaðist við Selfjall og til þess að fá 

fullkomnar niðurstöður þyrfti að taka það inn í reikningana, það verður hinsvegar ekki gert í 

þessu verkefni.  

Með skoðun á svæðinu í kringum Mýrdalsjökul, á loftmyndum sem og með könnun á jörðu 

niðri er auðséð hversu mikil áhrif Kötluhlaup hafa á þetta umhverfi. Mikið rofin fjöll og 

heiðar ásamt stórum sandflæmum einkenna svæðið allt og má rekja mörg landform þarna 

beint til Kötluhlaupa. Þó eru Kötluhlaupin mikilvæg til að viðhalda stórum parti af 

suðurströnd Íslands og vinnur setflutningur þessara hlaupa gegn því stöðuga landrofi sem þar 

á sér stað, bæði af völdum sjávar og vinds.  
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Það verður að teljast mjög líklegt að Katla gjósi aftur á næstu árum eða áratugum og mun því 

gosi mjög líklega fylgja Kötluhlaup. Spurningin um hvar hlaupið rennur fram skiptir helst 

máli þegar litið er til þess tjóns sem það getur valdið en einnig skiptir stærð gossins sem og 

magn hlaupvatns líka sköpum. Kötluhlaup eru eins og áður sagði einhver stærstu vatnsflóð 

sem verða á jörðinni og þarf að leita langt aftur í tímann til að finna álíka hlaup. Stöðug 

vöktun á Kötlu er því gríðarlega mikilvæg, hvort sem um jarðskjálftamælingar eða GPS-

mælingar er að ræða. Einnig er mikilvægt að reynt sé að afla allrar þeirrar þekkingar sem 

mögulegt er til að skilja betur það ferli sem á sér stað við gos í Kötlu, svo mögulegt sé að 

lágmarka tjón sem af því getur hlotist.  

Eftir gosið 1860 rann Sandvatn austan við Selfjall í átt að Hjörleifshöfða og gerði það allt til 

ársins 1908. Hafði það þá grafið nokkuð stóran farveg niður Mýrdalssandinn austur fyrir 

Hjörleifshöfða og var hann um 5 km á breidd (Kjartan Leifur Markússon, 1960). Mikill hluti 

þess vatns sem fór niður vestanverðan Mýrdalssand fór einmitt niður þennan farveg í hlaupinu 

1918 en í dag er þessi farvegur þó ekki lengur til þar sem hann fylltist af seti sem kom með 

hlaupinu 1918. Í dag er stærsti vatnsfarvegur niður vestanverðan Mýrdalssand, 

Múlakvíslarfarvegurinn og því verður að teljast líklegt að stór hluti flóðs sem þarna færi niður 

myndi einmitt renna niður þann farveg og þá á milli Léreftshöfuðs og Selfjalls. Ef svona 

mikið vatn kæmi þar niður gæti það skapað hættu fyrir þá bæi sem liggja undir 

Höfðabrekkuheiðum, svo sem bæinn Höfðabrekku. Þó hafa verið byggðir varnargarðar sem 

eiga að geta staðist flóðið og varnað því að það renni til vesturs í átt að Vík en verði flóðið 

mjög stórt er óvíst að þeir garðar haldi. Á mynd 6 sem sýnir hvar vatn fór fram í hlaupinu 

1918 og má sjá hversu stór hluti þess leitaðist við að fara um farveg Sandvatns. 
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Viðauki A 

Tafla 3 - Flóðför í Remundargili 

Punktur Hæð 
(m.y.s) 

Lengdargráða Breiddargráða  

    

                       1 300 63°31'56.82"N 18°51'54.23"W 

2 301 63°31'55.08"N 18°51'55.17"W 

3 293 63°31'52.95"N 18°51'55.60"W 

4 273 63°31'50.57"N 18°51'54.83"W 

5 257 63°31'47.87"N 18°51'54.38"W 

6 306 63°31'56.55"N 18°51'40.56"W 

7 293 63°31'53.48"N 18°51'37.14"W 

8 296 63°31'50.94"N 18°51'32.95"W 

9 283 63°31'48.80"N 18°51'30.46"W 

10 271 63°31'46.45"N 18°51'28.26"W 

  

Tafla 4 - Flóðför í Hafursey 

Punktur Hæð 
(m.y.s) 

Lengdargráða Breiddargráða  

    

                       1 180 63°31'43.23"N 18°48'51.66"W 

2 179 63°31'42.34"N 18°48'54.55"W 

3 177 63°31'40.86"N 18°48'57.49"W 

4 181 63°31'39.81"N 18°48'00.42"W 

5 177 63°31'38.37"N 18°48'03.68"W 

6 175 63°31'37.53"N 18°48'06.27"W 
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Viðauki B 

 

 

Mynd 20 - Kort sem sýnir áætlaða legu lónsins sem myndaðist frá Selfjalli og upp að Kambshálsi 


