
 

 
 

Landmótun og laus jarðlög við Fláajökul 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Helga Lucia Bergsdóttir 

 
 
 
 

Jarðvísindadeild 

Háskóli Íslands 

2015 





 
 

 
 

Landmótun og laus jarðlög við Fláajökul 
 
 
 
 

Helga Lucia Bergsdóttir 
 
 
 
 
 

60 eininga ritgerð sem er hluti af 

Magister Scientiarum gráðu í jarðfræði 
 

 
 

 
 

Leiðbeinendur 
Ólafur Ingólfsson 

Ívar Örn Benediktsson 

Anders Schomacker 
 

 
Prófdómari / Fulltrúi deildar 

Halldór G. Pétursson 
 

 
 

 
 

 
 

 
Jarðvísindadeild 

Verkfræði- og náttúruvísindasvið 

Háskóli Íslands 
Reykjavík, maí 2015 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Landmótun og laus jarðlög við Fláajökul 

60 eininga ritgerð sem er hluti af Magister Scientiarum gráðu í jarðfræði 

 

Höfundarréttur © 2015 Helga Lucia Bergsdóttir 

Öll réttindi áskilin 

 

 

Jarðvísindadeild 

Verkfræði- og náttúruvísindasvið 

Háskóli Íslands 

Sturlugata 7  

101 Reykjavík 

 

Sími: 525 4600 

 

 

 

Skráningarupplýsingar: 

Helga Lucia Bergsdóttir, 2015, Landmótun og laus jarðlög við Fláajökul, meistararitgerð, 

Jarðvísindadeild, Háskóli Íslands, 67 bls. 

 

Prentun: Háskólaprent 

Reykjavík, maí 2015 

 



Yfirlýsing  

Hér með lýsi ég því yfir að ritgerð þessi er samin af mér og að hún hefur hvorki að hluta né 

í heild verið lögð fram áður til hærri prófgráðu.  

 

 

___________________________________ 

Helga Lucia Bergsdóttir 

. 





Útdráttur 

Viðfangsefni verkefnisins er að kortleggja, lýsa og greina landmótun og laus jarðlög 

framan við Fláajökul, og kynnt er nýtt landmótunarkort af framlandi jökulsins. Kortið var 

unnið í ArcGIS 10 og byggir á loftmyndum frá 2006 og 1989, LiDAR gögnum frá 2010 og 

gervitunglamynd (Landsat 8) frá 2013, auk athugana á vettvangi. Landformin sem kortlögð 

eru mynduðust ýmist undir jökli, við jökuljaðar eða ofan á jökli auk þess sem sum voru 

mynduð af jökulám. Kortlögð landform og setmyndanir eru dæmigerð fyrir landmótunar-

umhverfi virks, tempraðs jökuls. Það sem gerir framland Fláajökuls frábrugðið öðrum 

nútíma jafngangsjöklum er lítill jökulöldusveipur fyrir framan jökuljaðarinn sem fyrst varð 

vart við seint á níunda áratugnum og hefur síðan komið betur og betur í ljós vegna hlut-

fallslega hraðrar hörfunar jökulsins á síðustu tveimur áratugum. Jökulmynduðu landformin 

fjærst jöklinum eru frá hámarki Litlu ísaldar seint á 19. öld og kortið gefur gott yfirlit yfir 

framgang og hop jökulsins og landslagsmyndanir af hans völdum síðan í byrjun 20. aldar. 

Mikið af jökulvatnaseti og landform sem myndast hafa undir jökli og við jökuljaðarinn, 

sérstaklega á vestri hluta framlandsins, ásamt sögulegum heimildum, bera vitni um erfiða 

baráttu heimamanna við að halda jökulvötnunum í farvegum sínum og koma í veg fyrir að 

þau flæddu yfir tún og heimalönd suður af jöklinum eftir að hann tók að hörfa seint á 19. 

öld. 

Abstract 

The main goal of this study was to map and describe landforms and sediments in front of 

Fláajökull, southeast Iceland. A new glacial geomorphological map of the Fláajökull 

forefield is presented. The map was made in ArcGIS 10 and is based on aerial photographs 

recorded in 2006 and 1989, LiDAR data recorded in 2010 and a satellite image (Landsat 8) 

from 2013, as well as ground-checking in the field. The mapped landforms were of 

subglacial, ice-marginal, supraglacial and glaciofluvial origin. They depict a typical active 

temperate glacier landsystem with a high glaciofluvial yield. What sets the Fláajökull 

forefield apart from most other modern non-surging outlet glaciers in Iceland is a small 

drumlin field in front of the present glacier snout. This drumlin field was first exposed in 

the late 1990‘s and has been increasingly exposed during the relatively rapid retreat over 

the past couple of decades. The landforms furthest away from the glacier were deposited 

during the glacier's Little Ice Age maximum position in the late 19th century and the map 

gives a good overview of the glacier's modern oscillations and landscape modification 

since the beginning of the 20th century. The large coverage of glaciofluvial landforms and 

the poorly preserved subglacial and ice-marginal landforms, especially on the western half 

of the forefield, along with historical documentation, bear witness to the struggle of local 

farmers to constrain the outwash streams and preventing them from migrating across the 

foreland, farmland and pastures south of the glacier during the glacial recession since the 

late 19th century. 





vii 

Efnisyfirlit 

Myndir ................................................................................................................................. ix 

Þakkir .................................................................................................................................. xi 

1 Inngangur ........................................................................................................................ 1 
1.1 Jöklar á Íslandi......................................................................................................... 1 

1.2 Landform og setmyndanir jökla .............................................................................. 3 
1.2.1 Jökulöldur ...................................................................................................... 5 

1.2.2 Jökulkembur ................................................................................................... 6 
1.2.3 Malarásar........................................................................................................ 6 
1.2.4 Jökulrákir ....................................................................................................... 6 
1.2.5 Jökulurð.......................................................................................................... 7 
1.2.6 Jökulgarðar ..................................................................................................... 7 

1.2.7 Jökulmarkalínur ............................................................................................. 9 

1.2.8 Dauðís, sökkholur og haugaruðningur ........................................................... 9 
1.2.9 Jökulker ........................................................................................................ 10 

1.2.10 Jökulár og sandar ......................................................................................... 10 

1.2.11 Jökullón/sporðalón ....................................................................................... 10 

1.2.12 Sethjallar og jaðarhjallar .............................................................................. 11 

2 Svæðislýsing ................................................................................................................... 13 
2.1 Jöklunarsaga Vatnajökuls ...................................................................................... 13 

2.1.1 Sjávarstöðubreytingar .................................................................................. 14 
2.1.2 Loftslagsbreytingar og veðurfar ................................................................... 15 

2.2 Fláajökull ............................................................................................................... 17 
2.2.1 Útbreiðsla Fláajökuls ................................................................................... 21 

2.2.2 Vatnsföll Fláajökuls ..................................................................................... 23 
2.2.3 Gerð varnargarða við Fláajökul ................................................................... 24 
2.2.4 Önnur mannvirki .......................................................................................... 29 

2.3 Fyrri rannsóknir ..................................................................................................... 29 

3 Rannsóknaraðferðir ...................................................................................................... 33 
3.1 Athuganir við Fláajökul......................................................................................... 33 

3.2 Kortlagning eftir loftmyndum ............................................................................... 33 
3.3 Önnur gögn ............................................................................................................ 35 

4 Kortlýsing ...................................................................................................................... 39 
4.1 Landform og setlög mynduð undir jökli................................................................ 39 

4.1.1 Jökulöldur .................................................................................................... 39 

4.1.2 Jökulkembur ................................................................................................. 40 

4.1.3 Spungufyllingarhryggir ................................................................................ 41 

4.1.4 Jökulurð........................................................................................................ 42 
4.2 Landform og setlög mynduð við jökuljaðar .......................................................... 42 

4.2.1 Endagarðar ................................................................................................... 42 



viii 

4.2.2 Jaðargarðar ................................................................................................... 48 
4.2.3 Hörfunargarðar ............................................................................................ 48 
4.2.4 Jökulmarkalínur ........................................................................................... 49 

4.3 Landform mynduð ofan á jökli .............................................................................. 49 

4.3.1 Haugaruðningur ........................................................................................... 49 
4.4 Landform og setlög mynduð af jökulám ................................................................ 50 

4.4.1 Jökulárset - þurrir árfarvegir - áreyrar ......................................................... 50 
4.4.2 Malarásar ..................................................................................................... 50 
4.4.3 Jökullón ....................................................................................................... 51 

4.4.4 Jaðarhjallar ................................................................................................... 53 
4.5 Mannvirki ............................................................................................................... 53 

4.6 Framgangur og hop Fláajökuls .............................................................................. 54 

5 Umræður ........................................................................................................................ 57 

6 Lokaorð .......................................................................................................................... 59 

Heimildir ............................................................................................................................. 61 

 



ix 

Myndir 

1. mynd Ísflæði í daljökli ....................................................................................................... 2 

2. mynd Dæmigert framland skriðjökuls með helstu landformum ........................................ 3 

3. mynd Form jökulalda ........................................................................................................ 5 

4. mynd Bráðnun og hörfun dauðíss ...................................................................................... 9 

5. mynd Myndun jaðarhjalla ................................................................................................ 11 

6. mynd Ársmeðalhiti á Hólum í Hornafirði 1949-2011 ..................................................... 15 

7. mynd Meðalhiti á Hólum í Hornafirði á leysingatímabili Fláajökuls ............................. 16 

8. mynd Skriðjöklar Vatnajökuls sem ná niður á láglendi austan Öræfa ............................ 17 

9. mynd Fláajökull og nágrenni ........................................................................................... 18 

10. mynd Fremsti hluti Fláfjalls .......................................................................................... 18 

11. mynd Horft yfir að Fláfjalli frá gamla bæjarstæðinu í Haukafelli ................................. 19 

12. mynd Loftmynd af vestri jökulsporðinum ..................................................................... 20 

13. mynd Loftmynd af Fláajökli og framlandi hans í ágúst 2006 ....................................... 21 

14. mynd Varnargarðurinn frá 1937 .................................................................................... 25 

15. mynd Vinnuflokkurinn stillir sér upp á varnargarðinum að lokinni stíflugerð 1937 .... 25 

16. mynd Varnargarðurinn frá 1937 árið 2015 .................................................................... 26 

17. mynd Stíflugerð við Fláajökul 1958 .............................................................................. 27 

18. mynd Séð frá bílastæðinu við enda varnargarðsins frá 2002 yfir að Jökulfelli ............. 28 

19. mynd Loftmyndir af Fláajökli 1969, 1982 og 1989 ...................................................... 34 

20. mynd Kort yfir landmótun og laus jarðlög við Fláajökul .............................................. 37 

21. mynd Horft yfir eystri jökulsporðinn neðst úr hlíðum Fláfjalls í maí 2011 .................. 39 

22. mynd Lág jökulkemba og hörfunargarður fyrir framan jökuljaðarinn 2011 ................. 40 

23. mynd Sprungufyllingarhryggur í hlíðum yfirgengins endagarðs .................................. 41 

24. mynd Kort af endagörðum Fláajökuls ........................................................................... 43 



x 

25. mynd Herforingaráðskort frá 1903 ................................................................................ 44 

26. mynd Yfirgenginn endagarður (IV) .............................................................................. 45 

27. mynd Séð yfir framland Fláajökuls frá Fláfjalli ............................................................ 45 

28. mynd Fláajökull og endagarðurinn frá 1995 ................................................................. 46 

29. mynd Myndun lægða og hryggja .................................................................................. 47 

30. mynd Nýmyndaður hörfunargarður við jökuljaðar Fláajökuls 2011 ............................ 48 

31. mynd Vatn í lægðum í haugaruðningi ........................................................................... 50 

32. mynd Malarás við Fláajökul. ......................................................................................... 51 

33. mynd Lónaset í horfnu jökullóni við rætur Fláfjalls ..................................................... 52 

34. mynd Jaðarhjalli við rætur Fláajökuls ........................................................................... 53 

35. mynd Lega eystri sporðar Fláajökuls frá lokum Litlu ísaldar til 2013 .......................... 54 

36. mynd Lega vestri sporðar Fláajökuls frá lokum Litlu ísaldar til 2013 .......................... 55 



xi 

Þakkir 

Ég vil þakka leiðbeinendum mínum, Ólafi Ingólfssyni, Ívar Erni Benediktssyni og Anders 

Schomacker kærlega fyrir góða leiðsögn og óþrjótandi aðstoð. Ólafur fær auk þess 

sérstakar þakkir fyrir að hafa ýtt þessu verkefni úr vör með mér og haft með því yfirumsjón 

úr fjarlægð. Ívar og Anders fá einnig þakkir fyrir hvetjandi og skemmtilega kennslu í 

jöklajarðfræði og kortagerð í grunnnáminu og fyrir að hafa smitað mig af brennandi áhuga 

sínum á þessu sviði. Takk fyrir mig. 

Sverrir Aðalsteinn Jónsson fær kærar þakkir fyrir samvinnuna og alla aðstoðina sem hann 

veitti við gerð þessa verkefnis. 

Hreggviður Norðdahl fær sérstakar þakkir fyrir hvatningu, endalausa tiltrú og góð ráð og 

fyrir að hafa óumbeðinn alltaf verið til staðar fyrir oft ráðvilltan stúdent. Takk. 

Ívar Örn Benediktsson, Snævarr Guðmundsson, Unnur Kristjánsdóttir og Vegagerðin 

lánuðu góðfúslega ljósmyndir til birtingar í þessari ritgerð og fyrir það er ég þakklát. 

Mín kæru Sigrún Inga Sigurgeirsdóttir og Gunnar Ingi Valdimarsson fá innilegar þakkir 

fyrir yfirlestur og gagnlegar ábendingar. 





1 

1 Inngangur 

Laus jarðlög í landslagi sem jökull hefur gengið yfir eru vitnisburður um framgang 

jökulsins og hop hans og eru rannsóknir á lausum jarðlögum því oft notaðar til að varpa 

ljósi á jöklunar- og veðurfarssögu, sérstaklega ef sögulegar heimildir ná ekki að fylla upp í 

allar eyður. Slíkar rannsóknir eru ekki aðeins dýrmæt heimild um þróun landslags við 

nútímajökla og tengsl þeirra við loftslagsbreytingar heldur er hægt að hafa niðurstöðurnar 

til hliðsjónar við túlkun á hegðun fornjökla, jafnvel þeirra sem lítil ummerki hafa skilið 

eftir sig. Þannig er hægt að nota jökulumhverfi dagsins í dag til þess að skilja fortíðina 

(Bennett & Glasser, 2009; Benn & Evans, 2010). 

Fláajökull á Mýrum er einn þeirra mörgu skriðjökla úr Vatnajökli sem teygir sig niður á 

láglendið og hefur vakið áhuga vísindamanna sem og ferðamanna, ekki hvað síst vegna 

landslagsins fyrir framan hann sem ber skýr merki hraðrar jökulhörfunar í kjölfar loftslags-

breytinga á síðustu áratugum (t.d. Dąbski, 2002, 2005; Sverrir Aðalsteinn Jónsson o.fl., í 

yfirlestri; Hrafnhildur Hannesdóttir o.fl., 2015; Rannveig Ólafsdóttir & Jóhanna Katrín 

Þórhallsdóttir, 2004). 

Aðalmarkmiðið með þessari rannsókn var að kortleggja framland Fláajökuls og lýsa þeirri 

landmótun sem þar hefur átt sér stað síðustu 120 árin og hvaða landmótunarumhverfi 

jökullinn tilheyrir. Með þessu móti er hægt að áætla framgangs- og hopunarsögu jökulsins 

eftir Litlu ísöld. Framland Fláajökuls hefur ekki áður verið kortlagt með svo nákvæmum 

hætti og kortið ætti að gefa góða mynd af því landslagi sem komið hefur undan jöklinum á 

síðustu 120 árum. 

Saga landmótunar Fláajökuls á nútíma verður ekki sögð án þess að minnast á sambýli 

heimamanna við hörfandi jökul og baráttu þeirra við að hemja vatnsföll hans sem ógnað 

hafa bæði eignarlöndum og samgöngum á svæðinu um margra áratuga skeið. 

1.1 Jöklar á Íslandi 

Jöklar þekja um 11% af flatarmáli Íslands (Tómas Jóhannesson o.fl., 2013) og hröð 

bráðnun þeirra á síðustu áratugum er eitt augljósasta merki um hlýnun loftslags á 

norðurhveli (Helgi Björnsson, 2009). 

Ýmsar leiðir eru farnar til að flokka jökla eftir mismunandi einkennum þeirra og hegðun. 

Skriðjöklum á Íslandi má til dæmis skipta í tvo hópa eftir skriðhraða þeirra. Algengari eru 

jafngangsjöklar (e. non-surging glaciers) en þeir bregðast stöðugt við loftslagsbreytingum 

og hopa því á hlýjum tímabilum en ganga fram á köldum tímabilum. Andstæða 

jafngangsjökla eru framhlaupsjöklar (e. surging glaciers) sem, líkt og jafngangsjöklar, 

bráðna og hopa á hlýjum tímabilum en framgangur þeirra stjórnast ekki af loftslags-

breytingum á sama hátt og hjá jafngangsjöklum, heldur á sér stað í skyndilegum fram-

hlaupum þar sem þeir skríða fram um tugi, hundruð eða þúsundir metra á hlutfallslega 

skömmum tíma. Slík framhlaup geta varað frá nokkrum mánuðum upp í nokkur ár. 

Skriðhraði íssins í flestum framhlaupum er frá 10 til 100 sinnum meiri en í hefðbundnum 

framgangi jafngangsjökuls (t.d. Cuffey & Paterson, 2010; Oddur Sigurðsson, 2009; Helgi 
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Björnsson, 2009). Ekki er vitað með fullri vissu hvað það er sem veldur þessum 

framhlaupum og þótt almennt sé talið að þau verði ekki vegna utanaðkomandi áhrifa 

heldur vegna innri óstöðugleika í jöklinum (t.d. Cuffey & Paterson, 2010) þá bendir 

ýmislegt til þess að tíðni þeirra sé að einhverju leyti tengd loftslagsbreytingum (Striberger 

o.fl., 2011).  

Jöklar á Íslandi eru allir í flokki þíðjökla (e. warm-based glaciers) (t.d. Helgi Björnsson & 

Finnur Pálsson, 2008) en hitastig þeirra við botn er við þrýstingsbræðslumark (e. pressure-

melting point). Hiti frá undirlaginu bræðir neðsta hluta jökulsins þannig að vatnsfilma 

myndast milli jökuls og undirlagsins sem auðveldar botnskrið jökulsins. Jöklar sem eru 

með hitastig undir þrýstingsbræðslumarki við botn, þ.e. eru frosnir fastir við undirlagið, 

nefnast gaddjöklar (e. cold-based glaciers). Framskrið þeirra verður eingöngu við innri 

hreyfingar í ísnum sjálfum en ekki við botnskrið. Til eru jöklar sem eru blanda af þíðjökli 

og gaddjökli og nefnast þeir fjölvarmajöklar (e. polythermal glaciers) en þeir eru þó ekki 

algengir utan heimskautasvæðanna (Cuffey & Paterson, 2010). 

 

1. mynd Flæði íss í daljökli. Ákomusvæði, leysingasvæði og jafnvægislína. Mynd breytt frá 

Bennett og Glasser (2009). – Ice flow in a valley glacier. Accumulation area, ablation area 

and equilibrium line. Modified from Bennett and Glasser (2009). 

Sá hluti jökulsins þar sem snjósöfnun á sér stað nefnist ákomusvæði eða safnsvæði (e. 

accumulation area) og er eðli málsins samkvæmt yfirleitt staðsett á hálendi jökulsins þar 

sem úrkoma er mest. Þar grefst snjórinn ár hvert undir nýrri snjóalögum, þjappast saman 

og ummyndast í jökulís. Ísinn skríður fram undan eigin fargi til leysingasvæðis (e. ablation 

area), þar sem rýrnun er meiri en ákoma. Á mörkum þessara tveggja svæða er ákoma jöfn 

leysingu á einu ári og þar liggur huglæg lína sem kallast jafnvægislína (1. mynd). 

Sambandi ákomu og leysingar er oft lýst með hugtakinu jöklabúskapur. Þá er talað um 

jákvæðan jöklabúskap þegar ákoma er meiri en leysing, en neikvæðan jöklabúskap þegar 

leysing er meiri en ákoma á einu ári. Sömuleiðis er talað um jákvæða afkomu jökuls þegar 

ákoman er meiri en leysing og neikvæða afkomu þegar jökullinn rýrnar (t.d. Bennett & 

Glasser, 2009; Helgi Björnsson, 2009). Jökull sem er með jafnmikla ákomu og leysingu á 

einu ári, er í jafnvægi og stendur í stað, hann gengur hvorki fram né hopar (Helgi 

Björnsson, 2009; Benn & Evans, 2010). 
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1.2 Landform og setmyndanir jökla 

Jöklar skríða fram undan eigin þunga og leita niður á láglendið þar sem þeir setja mark sitt 

á landslagið með afgerandi hætti. Þegar jökullinn síðan bráðnar skilur hann eftir sig ýmis 

landform (2. mynd) sem gefa vísbendingu um hegðun hans og legu á framgangstímabilinu. 

 

2. mynd Dæmigert framland skriðjökuls með helstu landformum. Mynd breytt frá Bourque 

(2010). – A typical foreland and landforms of an outlet glacier. Modified from Bourque 

(2010). 

Þíðjöklar eru ekki frosnir við undirlag sitt heldur skríða fram á vatnsfilmu sem er á milli 

jökulsins og undirlagsins. Þetta þunna lag af vatni virkar eins og smyrsli og gerir 

undirlagið sleipara og auðveldar skrið jökulsins. Vatnið er annars vegar tilkomið sem 

bræðsluvatn að sumri til, enda er framskrið jökla meira á sumrin en á veturna þegar kaldara 

er og bráðnun lítil sem engin (t.d. Cuffey & Paterson, 2010; Benn & Evans, 2010; Kjær 

o.fl., 2006). Hins vegar getur vatnsfilma myndast undir jöklinum þegar ís bráðnar fyrir 

framan ójöfnur eða fyrirstöður í undirlaginu. Þegar jökullinn rekst á þessar ójöfnur leggst 

hann á þær af öllum sínum þunga og við þessa þrýstingsaukningu lækkar bræðslumark 

íssins við jökulbotninn svo mikið að ísinn bráðnar og vatnslinsa myndast milli jökulbotns 

og undirlags. Jökullinn rennur síðan yfir ójöfnuna eftir vatnslinsunni sem myndast og 

þegar hann er kominn yfir ójöfnuna lækkar þrýstingurinn og bræðslumarkið hækkar þannig 

að vatnið frýs aftur hlémegin við ójöfnuna. Við þetta myndast bræðsluvarmi sem leiðist í 

gegnum fyrirstöðuna og viðheldur bráðnuninni þannig að nokkurs konar hringferli myndast 

og skrið jökulsins getur haldið áfram. Á ensku nefnist þetta ferli regelation (t.d. Helgi 

Björnsson, 2009; Benn & Evans, 2010; Alley o.fl., 1998; Cuffey & Paterson, 2010) sem 

hefur verið þýtt á íslensku sem endurfrysting eða samfreri (Jón Benjamínsson, 1992). 

Spennubreyting í ísnum þegar hann rekst á hindrun getur líka gert jöklinum kleift að skríða 

fram hjá slíkum ójöfnum. Þegar jökullinn kemur að ójöfnunni eykst spenna í ísnum þannig 

að hann aflagast og rennur yfir eða framhjá ójöfnunni. Þegar yfir hana er komið minnkar 
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spennan aftur og ísinn fer aftur í sama horf. Þetta ferli kallast aukið botnsil (e. enhanced 

basal creep) og á sér einkum stað við stórar hindranir sem jökullinn verður fyrir (Benn & 

Evans, 2010; Bennett & Glasser, 2009). 

Þegar jökull skríður fram ber hann set með sér. Setflutningi af völdum jökla er hægt að 

skipta í tvo flokka; virkur setflutningur (e. active debris transport) eða óvirkur (passívur) 

setflutningur (e. passive debris transport). Stærstur hluti setflutnings jökla er virkur og fer 

fram þegar jökullinn rífur upp efni og ber með sér við undirlag eða ýtir á undan sér. Við 

þetta verður mikil aflögun á efninu og það brotnar jafnvel undan fargi jökulsins eða í 

árekstri við sér harðari fyrirbæri eins og þegar set sem er frosið fast við botn jökulsins 

dregst eftir berggrunninum. Kornin verða ávöl vegna núnings og eitt af aðalsmerkjum 

jökulborins sets er að það er illa aðgreint og tvítoppa, þ.e. inniheldur jafnan tvær korna-

stærðir, fínt og gróft set og nefnist því tvistur (e. diamicton) (Benn & Ballantyne, 1994; 

Bennett & Glasser, 2009). Sú bergmylsna sem sest til við botn jökuls er jafnan nefnd 

botnurð (e. subglacial till) (t.d. Þorleifur Einarsson, 1991). 

Um óvirkan setflutning er að ræða þegar jökullinn ber fram set sem sest hefur ofan á hann, 

bæði set sem hefur hrunið ofan á hann úr efri fjallshlíðum, t.d. af völdum flóða eða skriða, 

og líka set sem kemur lengra að, t.d. vindborið set og aska. Óvirkur setflutningur á sér stað 

ofan á jöklinum eða inni í honum, í sprungum, vatnsrásum og í ísnum sjálfum. Í þessum 

aðstæðum verða kornin ekki fyrir jafnmiklu hnjaski eins og við virkan setflutning. Þau 

verða ekki fyrir eins miklum núningi innbyrðis og þau eru heldur ekki dregin eftir 

undirlaginu þannig að breytingar á þeim verða fyrir vikið mun minni og líkur á að þau 

haldi upprunalegum einkennum sínum að einhverju leyti eru meiri (Benn & Ballantyne, 

1994). Ef setið sest á jökulinn ofan jafnvægislínu grefst það undir snjóalög sem síðan 

breytast í ís og þannig flyst setið í ísnum (e. englacial) niður á við. Þegar setið kemur upp á 

yfirborðið neðar í jöklinum má jafnvel sjá það mynda urðarrana eða jaðargarða þegar það 

flyst niður á við á yfirborðinu. Sama á við um set sem sest upphaflega til á jökli neðan 

jafnvægislínunnar, þ.e. það flyst áfram á yfirborði jökulsins (e. supraglacial) niður á við og 

myndar urðarrana eða jaðargarða ef nægt magn af setefni er til staðar (Boulton, 1978; Benn 

& Ballantyne, 1994). Botnurð getur einnig flust upp á yfirborð um sprungur og þrýstifleti 

fremst í jökulsporðinum vegna spennubreytingar sem verður fremst í jökulsporðinum þegar 

hann stöðvast (Benn & Evans, 2010). 

Jökull getur sett af sér set á fjóra mismunandi vegu: a) Þegar núningsmótstaða korns í botni 

jökuls við undirlag hans verður hærri heldur en skerspennan sem jökullinn myndar við það 

að hreyfast, losnar kornið úr botni jökulsins og situr eftir á undirlaginu (e. lodgement). b) 

Set verður eftir vegna bráðnunar (e. melt-out), þ.e. þegar hreyfingarlítill eða kyrrstæður 

jökull bráðnar og hverfur en slíkt set nefnist bráðurð (e. ablation till, melt-out till). c) Við 

sérstakar aðstæður getur set orðið eftir þegar ís gufar beint upp úr sínu fasta formi án þess 

að fara nokkurn tímann í fljótandi fasa og þá liggur setið eftir. Slíkt ferli kallast þurrgufun 

(e. sublimation). Þetta ferli þekkist nær eingöngu á heimskautasvæðunum þar sem loftslag 

er sérlega kalt og þurrt. d) Set getur sest til undir jökli þegar setlagið sem var við botn 

jökulsins aflagast (e. subglacial deformation) þannig að jökullinn nær ekki að bera það 

áfram (Bennett & Glasser, 2009). Þá er ótalinn hlutur straumvatna í setflutningi en set 

getur borist frá jökli með bræðsluvatni og komið þannig undan eða ofan af honum. Hversu 

langt setið nær að ferðast með vatninu fer eftir kornastærð setsins og straumþunga vatnsins. 

Setflutningur með vatni undir jökli er langvirkasta setflutningsferlið á þeim svæðum þar 

sem það á sér stað á annað borð (Bennett & Glasser, 2009; Alley o.fl., 1998). 
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1.2.1 Jökulöldur 

Jökulöldur (e. drumlins) eru ávöl og sporöskjulaga landform sem myndast undir jökli og 

liggja í skriðstefnu jöklulsins. Slithliðin (e. stoss end), sá endi jökulöldunnar sem er nær 

jöklinum er yfirleitt töluvert brattari og breiðari en hinn endinn, varhliðin (e. lee slope), 

sem er lengri, meira aflíðandi og mjókkar eftir því sem nær dregur endanum (3. mynd). 

Lögun jökulalda þykir stundum minna á skeið á hvolfi eða egg sem liggur hálfgrafið í 

jörðinni (Benn & Evans, 2010). Jökulöldur eru nokkuð stór landform og algengt er að þær 

séu allt að 50 m háar og 1000 m langar þó dæmi séu til um mun stærri jökulöldur. Þær 

finnast oft margar saman, jafnvel svo þúsundum skiptir, en sjaldgæfara er að þær séu einar 

á stangli þó það þekkist líka (Clark o.fl., 2009). Þær myndast undir jökli og eru samsettar 

úr jökulruðningi, oft lagskiptum í kjarnanum en stundum eru jökulöldur þó með bergkjarna 

(Benn & Evans, 2010).  

 

3. mynd Form jökulalda. Langás jökulöldunnar er línan A-B, mesta breidd skammássins er 

línan C-D og hæsti punktur öldunnar er E. Mynd endurgerð eftir frummynd á The 

Geography Site (2013). – Schematic diagram of a drumlin. Line A-B is the long axis of the 

drumlin, line C-D is the point of maximum width, and E is the highest point on the drumlin. 

Modified from The Geography Site (2013). 

Myndun jökulalda er flókið ferli og til eru nokkrar kenningar um tilurð þessara landforma. 

Jökulöldur kunna að myndast við rof eða við setupphleðslu undir jökli, eða sambland af 

hvoru tveggja (Benn & Evans, 2010). Helst eru það þó tvær kenningar sem nú er haldið á 

lofti og ekki útilokað að þær eigi báðar að einhverju leyti þátt í myndun jökulalda þó ólíkar 

séu. Annars vegar er um að ræða hamfaraflóðakenningu, þar sem lagt er til að jökulöldur 

hafi myndast í kjölfar hamfaraflóða (e. megafloods) undan jökli sem hafi sorfið 

sporöskjulaga holrými upp í ísinn sem síðan hafi fyllst af seti sem flóðið bar fram með sér. 

Þetta set stendur síðan eftir á yfirborðinu sem jökulalda eftir að jökullinn hefur hörfað 

(Shaw, 2002; Bennett & Glasser, 2009). Hin kenningin, sem virðist almennt njóta meiri 

hylli, er aflögunarkenningin sem er oft kennd við Boulton en í henni eru færð rök fyrir því 

að jökulöldur myndist á stömum blettum úr þurrum og grófum jökulruðningi eða 

jökulárseti sem liggja á frekar fínkorna og aflöguðu undirlagi. Þegar ísinn skríður yfir 

stömu blettina missir hann burðargetuna á botnseti sínu vegna núnings við stamt undirlagið 

og aflagað setið verður eftir á blettinum. Jökullinn heldur áfram að skríða yfir og meðfram 
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setinu og setur jafnharðan af sér meira set. Smám saman aflagar hann setið og mótar 

jökulölduna sem stækkar og verður ílengri með tímanum. Mögulegt er að önnur landform 

skapi þá fyrirstöðu sem stömu blettirnir eru, t.d. berggrunnur eða eldri landform sem fyrir 

eru á svæðinu (Benn & Evans, 2010; Johnson o.fl., 2010; Boulton o.fl., 2001). Johnson 

o.fl. (2010) og Ívar Örn Benediktsson o.fl. (í yfirlestri) hafa sýnt að jökulöldur við 

Múlajökul myndast fyrir samverkan rofs til hliða jökulaldanna og setmyndunar á toppi 

þeirra. 

1.2.2 Jökulkembur 

Jökulkembur, (e. flutes, flutings, fluted moraines) eru ílangir hryggir úr seti sem myndast 

undir jökli, þ.e. botnurð, en geta þó líka innihaldið jökulárset. Þetta eru yfirleitt frekar lágir 

og mjóir hryggir, en geta verið töluvert langir, þó yfirleitt séu þeir þó undir 100 m að 

lengd. Hlutfallið milli lengdar og breiddar getur verið allt frá 2:1 upp í meira en 60:1. 

Jökulkembur myndast þegar jökull skríður yfir stein eða aðra hindrun sem er föst í 

undirlagi, svo föst að jökullinn nær ekki að hrífa hana á brott með sér. Þá flæðir mettað set 

undir þrýstingi inn í holrými hlémegin við fyrirstöðuna (Bennett & Glasser, 2009; Benn & 

Evans, 2010; Boulton, 1976). Ekki er vitað með vissu hvernig þetta holrými varðveitist og 

annars vegar kemur til greina að setið frjósi fast við jökulinn vegna þrýstingsléttisins sem 

verður aftan við hindrunina. Frosið setið berst síðan áfram niður með jöklinum og skilur 

holrýmið eftir autt fyrir næsta skammt af setefni. Hins vegar gæti setupphleðslan verið 

ófrosin og virkað á sama hátt sem fyrirstaða og upprunalega hindrunin þannig að nýtt 

setefni hleðst upp hlémegin við eldri setupphleðsluna. Hvort heldur sem er þá myndast 

með tímanum ílangur hryggur samsíða skriðstefnu íssins (Benn & Evans, 2010). 

Jökulkembur eru nokkuð algengar framan við jökla en þær varðveitast ekki vel og verða 

oft vindum og vatni að bráð innan skamms tíma eftir að jökull hefur hörfað af þeim. Þær 

eru því mun algengari á framlandi jökla sem hafa nýlega hopað (e. modern forelands) 

frekar en á framlandi fornra jökla (Benn & Evans, 2010; Bennett & Glasser, 2009) 

1.2.3 Malarásar 

Malarásar (e. eskers) eru hryggir sem myndast ofan á, undir eða inni í jökli þegar 

árfarvegur eða vatnsgöng sem þar eru fyllist af seti sem myndar hrygginn. Þegar jökullinn 

bráðnar kemur þessi hryggur í ljós og varðveitist þar sem árfarvegurinn var áður. Malarásar 

eru hlykkjóttir og geta staðið einir eða verið kvíslóttir, líkt og árnar. Ef malarásinn myndast 

undir jökli þá er hann vanalega grafinn lítið eitt niður í setið eins og árfarvegur. Setið er 

yfirleitt með kjarna af illa aðgreindum árbornum sandi eða möl en ofan á kjarnanum má oft 

finna aðgreindara efni af sandi og möl en fínna efni hefur skolast í burtu. Kornin eru 

yfirleitt vel núin og stefna þeirra er samsíða stefnu malarássins, þ.e. í straumstefnu 

vatnsfallsins sem þarna var. Malarásar geta orðið tuga metra háir og nokkurra kílómetra 

langir (Benn & Evans, 2010; Bennett & Glasser, 2009).  

1.2.4 Jökulrákir 

Þegar jökull skríður yfir berggrunn eða það stóra steina að hann nær ekki að rífa þá upp og 

draga með sér, rispar hann bergið stundum með bergbrotum sem eru fastir neðan í ísnum 

og kallast þær rispur jökulrákir (e. glacial striae). Rákirnar liggja samsíða skriðstefnu 

jökulsins og hægt er að lesa skriðstefnuna út frá legu þessara rispa eða ráka og eru vel 

varðveittar jökulrákir því mikilvæg heimild um skriðstefnu fornra jökla. Stærð þeirra og 
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dýpt fer eftir stærð og lögun bergbrotanna sem skárust ofan í bergið en einnig eftir stærð og 

skriðhraða jökulsins (Benn & Evans, 2010; Þorleifur Einarsson 1991). 

1.2.5 Jökulurð 

Jökulurð, líka nefnd jökulaurar (e. till plain) er samheiti yfir illa aðgreint jökulset sem 

jökullinn hefur sett af sér fyrir aftan endagarða án þess að um sérstök landform sé að ræða 

heldur yfirleitt nokkuð lárétta sléttu, en halli hennar fer þó eftir landslaginu. Þar ægir 

saman öllum kornastærðum, allt frá fíngerðum leir upp í risavaxna hnullunga og grettistök 

(Bennet & Glasser, 2009; Þorleifur Einarsson, 1991). Ýmis önnur landform geta legið ofan 

á jökulurðinni, til dæmis jökulkembur, hörfunargarðar og sprungufyllingar auk þess sem ár 

og lækir geta runnið um jökulurðina og sorfið farvegi sína ofan í hana (Bennett & Glasser, 

2009). 

1.2.6 Jökulgarðar 

Jökulgarðar (e. glacial moraines) er samheiti yfir hryggi eða garða sem myndast í 

skriðjökli eða við sporð hans þegar hann gengur fram. Þá er bæði hægt að flokka eftir því 

hvernig þeir myndast og hvar þeir verða til (Benn & Evans, 2010).  

Jökulgarðar flokkaðir eftir uppruna 

Ýtigarðar (e. push moraines) myndast þegar jökull í framskriði ýtir á undan sér seti sem 

safnast saman fyrir framan sporðinn og myndar garð sem stendur eftir þegar jökullinn 

bráðnar. Ýtigarðar geta verið samsettir úr nokkrum lögum af görðum, þ.e. jökullinn getur 

hopað frá ýtigarði sem hann bjó til og gengið síðan fram aftur og bætt við meira efni utan á 

eða yfir ýtigarðinn sem fyrir var (Benn & Evans, 2010). Ýtigarðar geta verið bæði litlir og 

stórir og haft einn hrygg eða marga. Til þess að þeir myndist þurfa loftslagsaðstæður að 

vera hagstæðar og undirlag jökulsins þarf að henta til botnskriðs en þar þarf að vera til 

staðar svokallaður aflögunarflötur (e. décollement) sem efnið getur skriðið og aflagast ofan 

á. Ytri aðstæður skipta því meira máli í myndun ýtigarða heldur en eðli jökulsins sjálfs 

(Bennett, 2001). 

Kreistigarðar (e. squeeze moraines) verða til á leysingatímabilinu þegar jökullinn er að 

bráðna. Þá er mikill raki í svæðinu við jökulsporðinn og setið því mjög vatnsríkt og jafnvel 

vatnsósa. Farg jökulsins veldur því þá að vatnsósa setið þrýstist eða kreistist út undan 

jökulsporðinum eða upp um sprungur í ísnum og myndar hryggi sem standa eftir þegar 

ísinn hefur bráðnað (Benn & Evans, 2010). 

Ein tegund kreistigarða eru sprungufyllingarhryggir (e. crevasse-squeeze ridges) sem eru 

lágir hryggir, sjaldan meira en 1 m á hæð, gerðir úr árseti eða jökulruðningi. Þeir sjást 

einkum við framhlaupsjökla en finnast þó einnig við jafngangsjökla; meðal annars við 

flesta suðurjökla Vatnajökuls (Evans & Rea, 2003; Evans & Twigg, 2002; Evans & Orton, 

2015; Benn & Evans, 2010). Sprungufyllingarhryggir myndast við það að set þrýstist upp í 

sprungur neðan í jöklinum. Þegar jökullinn bráðnar sitja sprungufyllingarnar eftir á 

yfirborðinu og vísa oftast í margar áttir og því gefur lega þeirra ekki vísbendingar um 

skriðstefnu jökulsins heldur einungis um legu sprungna í jökulsporðinum þegar jökullinn 

var að bráðna. Sprungufyllingarhryggir varðveitast heldur illa og er því yfirleitt að finna 

við jökla sem hafa nýlega hopað. Önnur leið til myndunar sprungufyllinga er þegar set á 

yfirborði jökulsins hrynur eða skolar niður í sprungur en þá er ekki lengur um kreistigarð 

að ræða og uppruninn nær því að vera dembigarður (Benn & Evans, 2010; Sharp, 1985; 
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Evans & Rea, 2003). Yfirleitt er orðið sprungufyllingarhryggir (e. crevasse squeeze ridges) 

eingöngu notað um landform sem myndast þegar set þrýstist upp á við frá botni jökuls en 

orðið sprungufyllingar (e. crevasse fills) er notað sem samheiti yfir hryggi sem myndast í 

sprungum, hvort sem setið kemur í sprungurnar ofan eða neðan frá. 

Dembigarðar (e. dump moraines) myndast þegar efni sem borist hefur ofan á eða í 

jöklinum hrynur ofan af ísjaðrinum og sest til fyrir framan hann. Til þess að garður 

myndist þarf jökulsporðurinn að vera kyrrstæður. Stærð dembigarðs fer eftir flæðihraða 

íssins, setmagninu ofan á jöklinum og hörfunarhraða jökulsporðsins en garðurinn verður 

stærri eftir því sem ísinn flæðir hraðar, setmagnið er meira og hörfunarhraðinn hægari. 

Jaðargarðar eru oft dembigarðar að uppbyggingu (Bennett & Glasser, 2009). Dembigarðar 

myndast líka þar sem jökulsporðurinn er kyrrstæður á veturna en hopar á sumrin. Þá færir 

innri hreyfing í ísnum efnið fram á sporðinn þannig að það hrynur fram af honum (Benn & 

Evans, 2010). 

Ekki er þó allt klippt og skorið í þessum fræðum því jökulgarðar geta verið sambland fleiri 

en einnar myndunar, t.d. er nokkuð algengt að garðar séu sambland ýti- og dembigarðs eða 

ýti- og kreistigarðs. Þá getur ein myndun garðs grafist undir annarri myndun af ólíkum 

uppruna, t.d. í þeim tilvikum þegar dembigarður hylur eldri myndun ýtigarðs, þ.e. þegar 

hægfara eða nær kyrrstæður jökull liggur ofan á eða upp við eldri ýtigarð og efni hrynur 

ofan af jöklinum yfir ýtigarðinn (Krüger o.fl., 2002). Jökull sem áður var kyrrstæður getur 

líka tekið að skríða fram eftir að dembigarður hefur myndast fyrir framan sporðinn. Þá ýtir 

jökullinn dembda setinu á undan sér og býr til ýtigarð úr því (Benn & Evans, 2010). 

Jökulgarðar flokkaðir eftir staðsetningu 

Endagarðar (e. end moraines) nefnist sú tegund jökulgarða sem myndast við jökuljaðar. 

Jökull í framskriði ryður á undan sér og setur af sér jarðveg og set. Þegar framskriðið 

stöðvast og jökullinn hörfar þá verður þetta efni eftir. Jökull getur átt mörg 

framskriðstímabil og því getur hann myndað fjölda endagarða. Sá endagarður sem markar 

hámarksútbreiðslu jökulsins nefnist ysti jökulgarður (e. terminal moraine) (Benn & Evans, 

2010; Bennett & Glasser, 2009). 

Þegar jökull skríður fram ýtir hann ekki bara efni á undan sér heldur setur hann efni af sér 

meðfram hliðunum sem mynda garða sem nefnast jaðargarðar (e. lateral moraines). Jaðar-

garðar myndast við hliðina á jökultungunni og geta orðið allstórir. Stærstu jaðargarða á 

Íslandi er að finna við Kvíárjökul í Öræfum en þeir eru allt að 150 m háir, 3 km langir og 

700 m breiðir (Bennett o.fl., 2010; Minney Sigurðardóttir, 2014). Annað dæmi um mjög 

stóra jaðargarða er við Gígjökul í Eyjafjallajökli en þeir garðar eru 70-80 m háir, 1,2-1,7 

km langir og allt að 570 m breiðir (Minney Sigurðardóttir, 2014). Eins og áður sagði eru 

jaðargarðar oft dembigarðar að uppruna, þ.e. myndaðir af efni sem hefur fallið ofan á 

jökullinn úr hlíðum fjalla eða dala. Þeir myndast því neðan jafnvægislínu í jöklinum (Benn 

& Evans, 2010). 

Þó að afkoma jökuls sé neikvæð og hann hörfi á ársgrundvelli þá getur stutt framskrið 

orðið í lok hvers vetrar. Þá myndast svokallaðir hörfunargarðar (e. recessional moraines) 

fyrir framan jökuljaðarinn. Hörfunargarðar eru yfirleitt smáir hryggir, milli 0,3 og 5 m á 

hæð, og liggja samsíða jökuljaðrinum (Bennett & Glasser, 2009). Dreifing þeirra og lögun 

er yfirleitt lýsandi fyrir lögun jökulsporðsins sem myndaði þá. Hörfunargarðar eru 

venjulega ýtigarðar (Bennett, 2001). 
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1.2.7 Jökulmarkalínur  

Jökulmarkalínur (e. trimlines) eru línur í hlíðum fjalla eða dala og eru ummerki um hæstu 

láréttu stöðu jökuls á svæðinu á ákveðnum tíma. Stundum má einnig sjá jökulmarkalínur 

fyrir framan jökla á láglendi þó það sé sjaldgæfara. Jökulmarkalínur eru misgreinilegar og 

eftir því sem lengra líður frá því að jökullinn hopaði af svæðinu er erfiðara að merkja þær. 

Mjög gamlar jökulmarkalínur eru oftast sjáanlegar sem litabreytingar í bergi eða breyting á 

gróðurfari ofan og neðan við línuna. Jökulmarkalínur er hægt að nota til að kortleggja 

útbreiðslu og þykkt horfinna jökla (Bennett & Glasser, 2009; Hrafnhildur Hannesdóttir 

o.fl., 2014). 

1.2.8 Dauðís, sökkholur og haugaruðningur 

Dauðís (e. dead ice) er ís sem hefur snarast af jöklinum við hörfun hans og er því ekki 

lengur hluti af honum. Dauðís myndast við hörfandi jökla og getur verið hulinn svo þykku 

seti að varmi kemst lítið eða ekkert að ísnum. Bráðnun hans er því afar hæg og getur tekið 

áratugi og jafnvel árhundruð fyrir dauðísinn að hverfa. Fylgni milli bráðnunarhraða dauðíss 

og loftslagsbreytinga er lág og líklegra að aðrir þættir hafi þar meira afgerandi áhrif, s.s. 

landslag, þykkt setlagsins sem hylur dauðísinn og fleira (Schomacker, 2008). 

Bráðnun dauðíss er hægt að skipta niður í tvö ferli (4. mynd), annars vegar bráðnun (e. 

downwasting) þar sem dauðísinn þynnist og bráðnar ofan og neðan frá, þ.e. við yfirborð og 

undirlag. Hins vegar er talað um hörfun (e. backwasting) þegar dauðísinn bráðnar á 

hliðunum, hvort sem um er að ræða lóðrétta veggi en aflíðandi halla (Schomacker, 2008).  

 

4. mynd Bráðnun og hörfun dauðíss. Bráðnunin (e. downwasting) á sér stað ofan á og 

undir ísnum en hörfunin (e. backwasting) á sér stað í hliðum íssins (Schomacker, 2008). – 

Downwasting and backwasting of dead-ice. Downwasting refers to melting on the top and 

bottom surfaces of the ice. Backwasting refers to lateral retreat on ice walls (Schomacker, 

2008). 
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Sökkholur eða niðurföll (e. sink holes) myndast þar sem set hefur hlaðist ofan á ís, í 

flestum tilfellum dauðís. Þegar ísinn bráðnar skilur hann eftir sig holrými sem setið hrynur 

ofan í. Þá myndast hringlaga holur sem nefndar eru sökkholur. Varast ber að rugla þeim 

saman við jökulker en barmar jökulkerja eru meira aflíðandi en barmar sökkholu sem eru 

að minnsta kosti 5° brattari. Sökkhola eru alveg hringlaga en lögun jökulkers fer eftir lögun 

ísjakans sem myndaði það. Þá er oft talsvert meira af grófu efni, stórum steinum eða 

hnullungum, í sökkholum vegna þess að rennandi vatn þvær burtu fínefni (Benn & Evans, 

2010). 

Haugaruðningar (e. hummocky moraines) eru einkennandi fyrir dauðíslandslag. Ásýndar 

eru þeir óreglulegir, hæðóttir garðar sem geta verið frá 2-70 m á hæð (Benn & Evans, 

2010). Þeir teljast til jökulgarða en ólíkt öðrum görðum þá myndast haugaruðningur ekki 

við beint framskrið jökulsins heldur þegar dauðís sem er hulinn seti bráðnar og skilur eftir 

sig ójafna hóla og hæðir ásamt djúpum lægðum inni á milli. Talað er um að hauga-

ruðningur sé virkur þegar dauðís er enn til staðar í kjarna hans, en þegar ísinn hefur allur 

bráðnað er talað um að haugaruðningurinn sé óvirkur. Sumir vilja þó kalla það dauðís-

ruðning þegar dauðís er enn í kjarnanum en haugaruðning þegar enginn ís er lengur til 

staðar (Benn & Evans, 2010; Bennett & Glasser, 2009). 

1.2.9 Jökulker 

Þegar jökull bráðnar brotna oft stakir ísjakar af sporðinum og sitja eftir á yfirborðinu þegar 

jökullinn hörfar. Þetta gerist sérstaklega þar sem jöklar kelfa út í lón en þá brotna oft stórar 

blokkir af ís af jöklinum í einu. Í jökulhlaupum berast ísjakar líka oft langar leiðir með 

straumnum og sitja svo eftir grafnir í seti og bráðna smám saman. Þegar ísjakinn bráðnar 

myndast dæld í setyfirborðið þar sem ísjakinn hafði áður verið og eru þau nefnd jökulker 

(e. kettle hole). Jökulker eru stundum vatnsfyllt en geta líka verið þurr og aðeins greinanleg 

sem aflíðandi dældir í landslaginu (Þorleifur Einarsson, 1991; Helgi Björnsson, 2009). 

1.2.10 Jökulár og sandar 

Jökulár flytja leysingavatn úr snjó og jöklum. Þær eiga upptök sín í jöklinum og koma fram 

undan honum við jökulsporðinn. Vatnsmagn þeirra er háð lofthita og úrkomu og eru þær 

mun vatnsmeiri á sumrin þegar leysingar eru sem mestar heldur en að vetrarlagi þegar 

bráðnun er mjög lítil eða engin. Greina má dægursveiflu í rennsli jökuláa yfir sumartímann 

en vatnsmagnið er minnst um sólarupprás en mest um miðjan dag þegar hlýindi eru sem 

mest og sólbráð í hámarki (Þorleifur Einarsson, 1991; Helgi Björnsson, 2009). Jökulár 

innihalda jafnan mikið magn setefna og eru því gruggugar, gráar eða jafnvel mórauðar á lit. 

Þær verða yfirleitt kvíslóttar eftir að þær koma niður á láglendið og breiða úr sér á stóru 

svæði sem þakið er framburði úr ánum, yfirleitt möl og sandi og verður setið fíngerðara 

eftir því sem fjær dregur jöklinum. Slík svæði nefnast sandar (e. outwash plains) og eru 

sérlega áberandi á suðurhelmingi landsins, fyrir framan stærstu skriðjökla Mýrdalsjökuls 

og Vatnajökuls þar sem sandar þekja mörg hundruð ferkílómetra svæði (Marshak, 2008; 

Helgi Björnsson, 2009). 

1.2.11 Jökullón/sporðalón 

Þegar jöklar ganga fram grafa þeir sig stundum svo langt niður að þegar þeir hopa skilja 

þeir eftir sig djúpa lægð þannig að vatn eða lón myndast fyrir framan jökulsporðinn. Í 

daglegu tali eru þau oftast nefnd jökullón (e. ice marginal lakes, proglacial lakes) en eru 
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stundum kölluð sporðalón eða jökultunguvötn til aðgreiningar frá jökullónum sem myndast 

þegar jökull stíflar dali þannig að vatn safnast þar fyrir, eins og til dæmis Grænalón við 

Skeiðarárjökul og Vatnsdalslón við Heinabergsjökul (Þorleifur Einarsson, 1991; Sigfinnur 

Snorrason, 1979, 1984). Þessar dældir eða rennur sem sporðalónin myndast í ná stundum 

tugi eða jafnvel hundruð metra niður fyrir sjávarmál. Sporðalón er nú að finna fyrir framan 

flesta stóru skriðjöklana sem tilheyra suðurjöklum Vatnajökuls (Helgi Björnsson, 2009; 

Schomacker, 2010). Jökullón virka oft eins og setgildrur því set sem berst með jökulám 

sest gjarnan til í lónunum í stað þess að berast áfram með ánni til hafs. Þess sjást nú þegar 

merki á suðurströnd landsins þar sem setburður jökulvatna nær ekki lengur að sporna við 

ágangi sjávar þannig að meira brotnar af ströndinni heldur en bætist við hana (Schomacker, 

2010). 

1.2.12 Sethjallar og jaðarhjallar 

Sethjallar (e. kames) (einnig stundum nefndir urðarhólar) myndast þegar jökull bráðnar á 

þeim stöðum þar sem árborinn sandur eða möl hefur áður fyllt upp í sprungur eða holur í 

dauðís eða á jökli. Setið er yfirleitt lagskipt. Sethjallar geta ýmist verið flatir, hallandi eða 

hæðóttir. Sethjallar finnast oft á sama stað og haugaruðningur en hafa aðra lögun og 

uppbyggingu. Þeir eru líka yfirleitt með ávalari línur og eru ekki eins brattir og 

haugaruðningurinn getur verið (Benn & Evans, 2010). 

 
5. mynd Myndun jaðarhjalla. Mynd breytt frá Benn and Evans (2010). – The formation of 

kame terraces. Modified from Benn and Evans (2010). 

Jaðarhjallar (e. kame terraces) myndast þegar fínt set úr bræðsluvatni sest til á milli 

bráðnandi jökuls og jaðargarðs eða dalshlíðar og myndar flatan eða lítt hallandi pall (5. 

mynd). Setið er yfirleitt að mestu árborinn sandur eða möl en auk þess innihalda 

jaðarhjallar oft lónaset og flæðiurð (e. flow till), þ.e. jökulruðning sem hefur á einhverjum 

tímapunkti verið ofan á jöklinum en síðan runnið niður af jökulsporðinum. Lagskipting í 

jaðarhjöllum er algeng eins og sjá má á 5. mynd (Benn & Evans, 2010; Bennett & Glasser, 

2009). 
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2 Svæðislýsing 

Skriðjökullinn Fláajökull er hluti af Vatnajökli sem er stærsta jökulhvel landsins, um 8.100 

km
3
 að stærð. Fláajökull gengur niður á láglendið um miðbik Austur-Skaftafellssýslu og 

hefur bæði stækkað og minnkað í takt við loftslagsbreytingar á norðurhveli í tímans rás. 

2.1 Jöklunarsaga Vatnajökuls 

Við hámark síðasta jökulskeiðs (LGM) fyrir um 18.000 árum síðan, var Ísland að mestu 

hulið ísbreiðu sem náði langt út á landgrunnið. Þó er líklegt að hæstu tindar nálægt 

strandlínunni hafi staðið upp úr ísbreiðunni sem jökulsker og ekki er loku fyrir það skotið 

að íslaust hafi verið á stöku annesjum norðaustan og norðvestan lands. Ísinn var víða 1.500 

m þykkur en talið er að þykktin hafi mögulega náð allt að 2.000 m (Helgi Björnsson, 2009; 

Hreggviður Norðdahl o.fl., 2008; Hreggviður Norðdahl & Halldór G. Pétursson, 2005). 

Eftir hámark síðasta jökulskeiðs tók að hlýna, þó með stuttum kuldaskeiðum inn á milli, en 

því tímabili sem skilgreint er sem síðasta ísöld lauk fyrir um 10.000 geislakolsárum 

(11.500 almanaksárum) og þá hófst jarðsögutímabilið Nútími (e. Holocene) sem stendur 

enn. Þá hafði jökulbreiðan sem áður huldi Ísland minnkað mikið og einskorðaðist nær 

eingöngu við hálendið og suður- og suðausturströnd landsins. Landris var að sama skapi 

mikið eftir að jökulfarginu létti og var því að nær öllu lokið fyrir um 9.000 árum (Ólafur 

Ingólfsson o.fl., 1995; Ólafur Ingólfsson o.fl., 2010). Loftslagstímabilið Pre-Boreal hófst 

þegar ísöld sleppti og þótt enn væri kalt og úrkoma lítil fór gróður smátt og smátt að 

breiðast út á Íslandi. Fyrir 9.000 geislakolsárum hlýnaði enn frekar og Boreal tímabilið 

gekk í garð en þá nam m.a. birki í fyrsta sinn land á Íslandi (Þorleifur Einarsson, 1968). 

Hið svokallaða atlantíska tímabil hófst fyrir 8.500 geislakolsárum og einkenndist af hlýju 

og röku loftslagi þannig að skóglendi, sérstaklega birki, náði sér vel á strik (Þorleifur 

Einarsson, 1968). Með auknum hlýindum héldu jöklar áfram að minnka og fyrir um 8.000 

árum voru jöklar komnir niður í svipaða stærð eða minni en þeir eru í dag (Hreggviður 

Norðdahl o.fl., 2008). Fyrir um 7.000 árum var ís einungis að finna á hæstu fjöllum 

landsins en talið er að þetta hafi verið hlýjasta tímabil nútíma (e. Holocene Thermal 

Maximum) og var meðalárshiti á norðurhveli jarðar þá um 2-3°C hærri en hann er í dag og 

magn úrkomu svipað og það er í dag (Helgi Björnsson, 2009; Áslaug Geirsdóttir o.fl., 

2009). Þá lágu skógarmörk 200-400 m hærra en í dag (Hreggviður Norðdahl o.fl., 2008). 

Þegar atlantíska tímabilinu lauk fyrir 5.000 geislakolsárum síðan tók við sub-boreal tímabil 

sem einkenndist af kólnun, svo mikilli að talað er um að þarna hafi nýjöklun (e. 

Neoglaciation) hafist en það skeið stendur enn (Helgi Björnsson, 2009; Helgi Björnsson & 

Finnur Pálsson, 2008). Birki og kjarr sem höfðu breitt úr sér á atlantíska tímabilinu áttu 

undir högg að sækja eftir því sem kólnaði meira. Jöklar urðu þó ekki fyrir miklum 

breytingum fyrr en umtalsverð kólnun ásamt aukingu í úrkomu átti sér stað fyrir um 2.500 

árum en þá tók við sub-atlantískt tímabil eða síðara Mýraskeið. Talið er að þá hafi stóru 

hveljöklarnir þrír á hálendi Íslands, Langjökull, Hofsjökull og Vatnajökull, orðið til þegar 

að jöklarnir sem áður huldu einungis hæstu tindana, breiddu úr sér og sameinuðust (Helgi 

Björnsson, 2009; Helgi Björnsson & Finnur Pálsson, 2008). 
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Hið kalda sub-atlantíska tímabil stendur enn og á Íslandi hafa miklar gróðurbreytingar átt 

sér stað eftir því sem á líður. Flestar heimildir benda til þess að við landnám hafi jöklar á 

Íslandi verið minni en þeir eru í dag og skóglendi hafi verið mikið (t.d. Helgi Björnsson, 

2009; Þorleifur Einarsson, 1991). Í hönd fóru síðan jafnvel enn betri tímar en svokallað 

hlýskeið miðalda (e. Medieval Warm Period) er talið hafa staðið frá því um árið 900 fram 

undir miðja 13. öld (Stanley, 2005). Þá minnkuðu jöklar og gróður náði sér svo vel á strik 

að talið er að hann hafi þakið um 3/4 hluta landsins á fyrstu öldum byggðar á Íslandi (Helgi 

Björnsson, 2009). Upp úr 1250 tók að kólna og kuldatímabil hófst sem kallað er Litla ísöld, 

án þess þó að um eiginlega ísöld hafi verið að ræða heldur kuldaskeið með breytilegu 

tíðarfari og sveiflum í hitastigi og úrkomu, sem stóð til loka 19. aldar (Áslaug Geirsdóttir 

o.fl., 2009). Verulegrar kólnunar tók þó ekki að gæta á Íslandi fyrr en á sextándu öld 

(Ólafur Ingólfsson o.fl., 2010). Jöklar tóku á rás og skriðu niður á láglendið, nýir jöklar 

mynduðust og um 15% landsins voru hulin jökli þegar mest var en þá voru jöklar í sinni 

fremstu stöðu á nútíma. Kaldast var á milli 1750 og 1800 en stærstu skriðjöklar í 

Vatnajökli gengu þó fram allt til loka 19. aldar enda svara jöklar veðurfarsbreytingum ekki 

samstundis og framgangur getur því haldið áfram um hríð eftir að hlýna tekur. Í lok 19. 

aldar náðu skriðjöklar Vatnajökuls 10-15 km lengra en þeir gerðu um landnám (Helgi 

Björnsson, 2009; Áslaug Geirsdóttir o.fl., 2009; Sigfinnur Snorrason, 1979, 1984; Cuffey 

& Paterson, 2010).  

Eftir að Litlu ísöld lauk í lok 19. aldar tók að hlýna á ný og síðan þá hafa jafngangsjöklar í 

Vatnajökli hörfað og þynnst jafnt og þétt en þó með stuttum framskriðstímabilum inn á 

milli þegar loftslag hefur kólnað. Það var frekar kalt fyrstu þrjá áratugi aldarinnar og 

hopuðu jöklar hægt, sumir stóðu í stað eða skriðu jafnvel lítillega fram. Um 1925 tók að 

hlýna á ný og hörfun jökla varð almennt hraðari upp úr 1930. Um miðja öldina urðu 

sumrin kaldari og það hægði á hörfuninni (Helgi Björnsson & Finnur Pálsson, 2008; 

Markús Á. Einarsson, 1984). Mjög kalt var á landinu á sjöunda áratugnum og í byrjun þess 

áttunda, eða á svokölluðum hafísárum, en þá barst hafís upp að landinu og sumir brattir 

jöklar tóku að skríða fram (Markús Á. Einarsson, 1984; Helgi Björnsson, 2009). Þó svo að 

hlýna tæki um miðjan áttunda áratuginn var meðalársafkoma íslenskra jökla enn jákvæð 

snemma á tíunda áratugnum en veturinn 1994/95 var afkoman um það bil núll og hefur 

eftir það verið neikvæð, þ.e. jöklar hafa hopað nær stöðugt síðustu tvo áratugi (Helgi 

Björnsson & Finnur Pálsson, 2008). 

Spár um líklegar loftslagsbreytingar og áframhaldandi hlýnun á norðurhveli benda til þess 

að Vatnajökull muni halda áfram að bráðna, jafnvel svo hratt að suðurhluti hans muni hafa 

misst um fjórðung af núverandi rúmmáli sínu innan 50 ára, helming innan 100 ára og að 

hann verði að mestu horfinn á því svæði eftir 200 ár, þó verið geti að enn verði ís á allra 

hæstu tindum. Norðanverður Vatnajökull mun að öllum líkindum minnka hægar enda ná 

skriðjöklar þar ekki niður á láglendið eins og raunin er sunnan megin þar sem bráðnun er 

hraðari (Helgi Björnsson, 2009; Guðfinna Aðalgeirsdóttir o.fl., 2006). 

2.1.1 Sjávarstöðubreytingar 

Mikið magn bræðsluvatns féll til sjávar við hraða bráðnun jökla í lok síðustu ísaldar og 

sjávarborð hækkaði þar af leiðandi. Landið hafði sigið talsvert undan fargi ísaldarjökulsins 

en tók að rísa í kjölfar þess að jökullinn rýrnaði. Landrisið var hins vegar hægfara ferli sem 

náði ekki að halda í við öra hækkun hnattræns sjávarborðs og því var um tíma áflæði 

sjávar, þ.e. afstætt sjávarborð hækkaði hraðar en landið reis og því flæddi sjór inn á land. 

Sums staðar er jafnvel hægt að finna sjávarmörk frá lokum ísaldar, fyrir um 12.500-13.000 
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árum síðan, langt inn til landsins í töluverðri hæð yfir sjávarmáli. Landrisið hélt þó áfram 

og afstætt sjávarborð var komið niður fyrir núverandi sjávarborð fyrir um 9.000 árum 

(Hreggviður Norðdahl o.fl., 2008; Hreggviður Norðdahl & Halldór G. Pétursson, 2005). 

Við lok síðustu ísaldar er talið að allt láglendi Mýrasveitar hafi legið undir sjávarmáli og 

fjörumörk hafa fundist í 28 m.y.s. í Viðborðsfjalli (Hreggviður Norðdahl & Þorleifur 

Einarsson, 1988), sem er í um 7 km fjarlægð frá Fláajökli í austurátt. Töluvert hærri 

fjörumörk má finna austan Hornafjarðarfljóta eða í um 45 m.y.s. í mynni Laxárdals og 

Bergárdals í Nesjum. Þessi hæðarmunur hefur verið skýrður á þann hátt að þegar efri 

fjörumörkin mynduðust austan Hornafjarðarfljóta við hæstu stöðu sjávarborðs þá lá jökull 

enn suður með Viðborðsfjalli og út í fjörðinn. Þegar þessi jökull síðan hörfaði hafði 

sjávarborð lækkað samfara landrisi og efstu fjörumörk vestan Hornafjarðarfljóta mynduð-

ust því um 17 m neðar en eldri fjörumörkin austan megin (Hreggviður Norðdahl & 

Þorleifur Einarsson, 1988). Kuðungar, skeljar og sjávarmöl sem hafa fundist í jarðvegi og 

brimnúin holt og klettar á sléttlendi og við fjallsrætur á Mýrum eru auk þess til vitnis um 

að þar hafi sjór legið yfir fyrr á tímum (Hjörleifur Guttormsson, 1993). 

2.1.2 Loftslagsbreytingar og veðurfar 

Til eru samfelldar veðurfarsmælingar frá 1949-2011 frá veðurstöðinni í Hólum í Nesjum í 

Hornafirði (Veðurstofa Íslands, 2014). Hún er staðsett rúmlega 17 km austan við Fláajökul. 

Þegar ársmeðaltöl hitastigs eru skoðuð sést að töluverðar sveiflur hafa verið á hitastigi á 

svæðinu á þessum rúmum 60 árum sem mælingar hafa staðið yfir. Meðaltal ársmeðalhita á 

árum 1950-1959 var 4,9°C en næstu fjórir áratugir á eftir voru ögn kaldari en þá var 

meðaltal ársmeðalhita á bilinu 4,4-4,6°C. Eftir aldamót hefur hins vegar farið ört hlýnandi 

og meðaltal ársmeðalhita á árunum 2000-2009 var 5,3°C (6. mynd). 
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6. mynd Ársmeðalhiti á Hólum í Hornafirði 1949-2011 (Veðurstofa Íslands, 2014). – The 

average annual temperature at Hólar in Hornafjörður in 1949-2011 (Veðurstofa Íslands, 

2014). 

Á 6. mynd sést að ársmeðalhiti hefur verið töluvert sveiflukenndur í Hornafirði en þó er 

hægt að sjá ákveðnar breytingar sem hafa orðið á lengri tíma. Þannig fellur ársmeðalhitinn 
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töluvert á sjöunda áratugnum en hækkar aftur í byrjun þess áttunda, en þetta var á hinum 

svokölluðu hafísárum sem áður voru nefnd (Markús Á. Einarsson, 1984). Aftur kólnar um 

miðjan áttunda áratuginn og árið 1979 fer ársmeðalhiti niður í 3,0°C sem er langlægsta 

hitastigið á þessum tíma. Meðalhitastigið helst á nokkuð svipuðu róli næstu 15 árin en eftir 

1995 fer að hlýna umtalsvert og sér ekki fyrir endann á þeirri þróun. Hæstur meðalárshiti 

mældist árið 2003, 5,9°C. 

Það sem hefur þó mestu áhrifin á bráðnun jökuls er hitastigið á leysingatímabilinu. Heimir 

Ingimarsson (2013) reiknaði út að leysingatímabil Fláajökuls á árunum 1995-2007 náði frá 

byrjun apríl til loka nóvember en þá fór meðalhitastigið alla jafna ekki niður fyrir 

frostmark. Sambærilegar athuganir á hitagögnum fyrir 1949-2013 leiddu í ljós að hægt er 

að miða við sama leysingatímabil fyrir þann tíma, þ.e. frá apríl til nóvember, þar sem 

meðalhitastig í þessum mánuðum fór almennt ekki niður fyrir frostmark á þessum árum. Á 

7. mynd sést meðalhiti yfir þessa mánuði á árunum 1950-2010 (Veðurstofa Íslands, 2014). 

Hitaaukningin eftir 1995 er ekki eins greinileg og hún var á 6. mynd og kemur í raun ekki 

fram fyrr en eftir aldamót þó svo jökullinn hafi verið byrjaður að hopa á þessum tíma. Vel 

sést að sumrin hafa verið köld á hafísárunum og kólnunin 1979 sést líka vel. Sumarið 1983 

hefur líka verið kaldara heldur en ársmeðaltalið gefur til kynna en því miður eru ekki til 

heildstæð gögn fyrir sporðamælingar frá þessum tíma.  
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7. mynd Meðalhiti á Hólum í Hornafirði á leysingatímabili Fláajökuls fyrir tímabilið 1950-

2010 (Veðurstofa Íslands, 2014). – The average temperature at Hólar in Hornafjörður 

during the ablation season (April to November) at Fláajökull in 1950-2010 (Veðurstofa 

Íslands, 2014). 

Hækkandi hitastig eftir síðustu aldamót kemur líka vel fram á 7. mynd en þó er sumarið 

2005 áberandi svalara en önnur á sama tímabili. Það er þó ekkert í líkingu við svölu sumrin 

á áttunda og níunda áratugnum. 
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2.2 Fláajökull 

Fláajökull er einn af fjölmörgum suðurjöklum Vatnajökuls og skríður niður dal á milli 

Fláfjalls og Heinabergsfjalla og breiðir úr sér í miðri sveit þeirri sem kallast Mýrar, vestan 

Hornafjarðarfljóta (8. mynd). 

 

8. mynd Skriðjöklar Vatnajökuls sem ná niður á láglendi austan Öræfa, og helstu vatnsföll 

þeirra (Landmælingar Íslands, 2014) – The south-eastern outlet glaciers of Vatnajökull 

and their main river systems (Landmælingar Íslands, 2014). 

Fláfjall er hátt og tignarlegt fjall með löngum og bröttum eggjum. Fremsti tindurinn, 

Fláfjallstindur, er 708 m.y.s. en norðar í fjallinu er hæsti tindurinn 1.138 m.y.s. Fremst í 

fjallinu eru lágar bungur sem heimamenn kalla Hnausa. Ofan við Hnausa er hjalli sem 

nefnist Sinuhjalli og upp af honum liggja brattar hlíðar upp í Fláfjallstind. Heinabergsfjöll 

eru öllu lægri en þar er fremsti tindurinn Hálsatindur 863 m.y.s. (9. mynd) (Sigurgeir 

Skúlason, 2007). Í vestri má sjá Heinabergsjökul og Skálafellsjökul og saman eru þessir 

þrír jöklar oft nefndir Mýrajöklar. Engir jöklar eru sjáanlegir í austri frá Fláajökli en 

Viðborðsjökull og Hoffellsjökull eru þó ekki langt undan, austan við Rauðabergsfjall sem 

skyggir á útsýni til þeirra frá Fláajökli (8. mynd, 9. mynd). Enginn skriðjökull gengur niður 

á láglendið austan við Fláfjall en þar teygir sig þess í stað lágt og kjarri vaxið fell, 

Haukafell, niður á sléttlendið. Fremst í því felli var sveitabær með sama nafni en flytja 

þurfti hann fjær jöklinum, fram fyrir hálsinn, um 1880 en sagan segir að þá hafi jökullinn 

verið kominn svo nálægt bænum að 7 ára strákur hafi leikið sér að því að kasta smásteinum 

á jökulinn þar sem hann stóð í túnfætinum við bæinn (10. mynd, 11. mynd) (Kristján 

Benediktsson, 1972; Unnur Kristjánsdóttir, 2004). Haukafell fór í eyði árið 1936 (Kristján  
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9. mynd Fláajökull og nágrenni. Loftmyndir frá Loftmyndum ehf. (2004, 2006). – 

Fláajökull and its surroundings. Aerial photographs from Loftmyndir ehf. (2004, 2006). 

 

10. mynd Fremsti hluti Fláfjalls, fremst eru Sinuhjalli og Hnausar en jökullinn lá ofan á 

þeim á fyrri hluta 20. aldar. Haukafell handan Hnausa. – The southernmost part of Mt. 

Fláfjall, foremost are Sinuhjalli and Hnausar, which Fláajökull overrode in the beginning 

of the 20th century. (Ljósm./Photo Helga Lucia Bergsdóttir, 2015). 

Sinuhjalli 
Hnausar 

Fláfjall 
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Benediktsson, 1972) og jörðin er í dag nytjuð til skógræktar af Skógræktarfélagi Austur-

Skaftafellssýslu. Áður hafði Haukafell farið í eyði skömmu eftir 1700 þannig að ætla má 

að ágangur jökla og jökulvatna á heimalönd hafi þá þegar verið farinn að valda ábúendum 

búsifjum og er þess getið í Jarðabók frá 1708-1709 að „jörðin kann ekki aptur (svo) að 

byggjast“ (Jón Þorkelsson, 1918). Þær hrakspár rættust þó ekki í það skiptið og næst er 

getið um byggð þar aftur árið 1816 og allar götur síðan fram til 1936 (Kristján 

Benediktsson, 1972). 

 

11. mynd Horft yfir að Fláfjalli frá gamla bæjarstæðinu í Haukafelli (sjá staðsetningu á 9. 

mynd). Jökullinn lá ofan á eða við þessa hnausa á Litlu ísöld og héðan átti 7 ára drengur 

að hafa kastað smásteinum á jökulinn. – A view to Fláfjall from the old farm in Haukafell 

(see figure 9 for location). The glacier overrode the lowest part of the hill during the Little 

Age and from here, a 7 year old boy was said to have thrown pebbles on the glacier. 

(Ljósm./Photo Helga Lucia Bergsdóttir, 2015). 

Heimamenn kalla hæðótt svæðið fyrir framan eystri jökulsporðinn Öldur (9. mynd) og tala 

um að fara inn í Öldur en málvenja er í Skaftafellssýslum að kalla jökulgarða (e. moraines) 

öldur eða jökulöldur og á sú nafngift ekkert skylt við það jarðfræðilega fyrirbæri sem í 

daglegu tali eru kallaðar jökulöldur (e. drumlins) enda voru engar jökulöldur sjáanlegar við 

jökulsporðinn þegar þessi nafngift komst á, þó svo þær kæmu síðar í ljós. Svipað svæði 

með jökulgörðum suður af vestri jökulsporðinum kallast að sama skapi Heinabergsöldur. 

Fláajökull og Fláfjall draga nafn sitt af örnefninu Flár en svo nefnast brattar hlíðar Fláfjalls 

sem eru sundurskornar af giljum og liggja inn með fjallinu langleiðina til jökuls. Þær 

skiptast í Framflár og Innflár og tala heimamenn um að fara á Flárnar þegar þangað er 

haldið í smalamennsku. Í sumum eldri heimildum er Fláajökull nefndur Fláfjallsjökull 

(Kristján Benediktsson, 2000) og Hólmsárjökull (Sigurður Stephansson, 1746). 
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Fláajökull klofnar í tvennt við fell fremst í jöklinum sem nefnist Jökulfell og sást fyrst 

glitta í það árið 1907. Um miðja öldina var það að sögn heimamanna tilsýndar eins og stór 

steinn í jöklinum og þar gekk lamb úti veturinn 1953-54 en þá var fellið orðið grasi vaxið 

að ofan. Eftir því sem jökullinn hefur hopað og þynnst hefur fellið komið betur í ljós. Til 

eru heimildir um að fellið hafi líka verið nefnt Merkifell áður fyrr og það nafn notað meðal 

heimamanna (Hálfdán Arason, 1956; Sigfinnur Snorrason, 1979, 1984) en sú nafngift hefur 

á síðari árum alfarið vikið fyrir nafninu Jökulfelli. Hæsti punktur þess er 208 m.y.s. Í 

Jökulfelli sunnanverðu má finna kubbabergsmyndanir. Jökulsporðurinn eystra megin er 

mun stærri en sá vestri og nær lengra niður á sléttlendið. Fláajökull og þá sérstaklega eystri 

sporðurinn ber merki fjallsrótarjökuls (e. piedmont glacier) þ.e. jökuls sem kemur niður úr 

þröngu dalsmynni og breiðir úr sér á flatlendi framan við það (Benn & Evans, 2010). 

Fyrir framan vestri sporð jökulsins, austan við útfall árinnar, er lágt fell sem nefnist Miðfell 

(12. mynd), en þar má finna fjölbreytilegar og fallegar stuðlabergsmyndanir. Þegar 

jökullinn var sem stærstur gekk hann yfir þetta fell. Hæsti punktur Miðfells er 123 m.y.s. 

Neðar á sandinum, skammt frá núverandi farvegi Hólmsár, er enn lægra fell sem heitir 

Heinabergsfell. Það var stundum nefnt Grænafell í eldri heimildum og kortum (t.d. 

Sigfinnur Snorrason, 1979, 1984; Hjörleifur Guttormsson, 1993). 

 

12. mynd Loftmynd af vestri jökulsporðinum. Miðfell og Jökulfell fyrir miðri mynd. – An 

aerial view of the western lobe of the glacier. Miðfell and Jökulfell in the middle. 

(Ljósm./Photo Snævarr Guðmundsson, 2006). 
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2.2.1 Útbreiðsla Fláajökuls 

Líkt og aðrir skriðjöklar á Mýrum á Fláajökull uppruna sinn í Breiðubungu í Vatnajökli 

sem liggur í um 1.500 m hæð norðvestur af Fláajökli. Rannsóknir á botnlögun jökulsins 

með íssjármælingum á yfirborði leiddu í ljós að Fláajökull hefur grafið djúpa rennu eða 

dæld í landslagið og nær þessi dalbotn meira en 100 m niður fyrir sjávarmál meðfram 

Fláfjalli endilöngu. Dalbotninn er enn undir jökli en miðað við hraða bráðnun jökulsins 

síðustu áratugi og spár um áframhaldandi hlýnun styttist í að hann komi í ljós. Svo gæti 

farið, ef spár um líklegar loftslagsbreytingar ganga eftir, að Fláajökull og aðrir suðurjöklar 

Vatnajökuls, austan Breiðamerkurjökuls, hverfi innan næstu 100 ára (Helgi Björnsson, 

2009). 

Fyrir framan Fláajökul eru margir bogadregnir jökulgarðar sem séð úr lofti mynda 

hálfhring fyrir framan eystri jökulsporðinn (13. mynd). Vegna vatnaágangs eru garðarnir 

við vestri jökulsporðinn ekki eins greinilegir en leifar þeirra sjást þó á víð og dreif ef vel er 

að gáð (12. mynd). Framland Fláajökuls þekur um 213 km
2
 (Chenet, o.fl., 2010) og er í um 

50-80 m hæð yfir sjávarmáli (Dąbski, 2007). Fremsti endagarðurinn eystra megin er talinn 

vera frá hámarki Litlu ísaldar í lok 19. aldar (Sigurður Þórarinsson, 1943) en þá náði 

jökullinn yfir allan aurinn og að túnunum í Holtaseli, sveitabæ sem stendur á aurunum fyrir 

neðan Fláajökul (9. mynd).  

 

13. mynd Loftmynd af Fláajökli og framlandi hans í ágúst 2006. Fláfjall og Haukafell til 

hægri, Heinabergsfjöll til vinstri. Bogadregnir jökulgarðarnir eru einkennandi og áber-

andi fyrir framan jökulinn. – An aerial view of Fláajökull and its foreland in August 2006. 

Fláfjall and Haukafell to the right, Heinabergsfjöll to the left. Notice the characteristic 

arcuate shape of the end moraines in front of the glacier. (Ljósm./Photo Snævarr 

Guðmundsson, 2006). 
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Um 1880 þegar jöklar voru í fremstu stöðu á nútíma náðu jökuljaðrar Skálafellsjökuls og 

Heinabergsjökuls saman og mynduðu stóran fjallsrótarjökul sem breiddi úr sér á 

sléttlendinu (Helgi Björnsson, 2009) og nefndust þá Heinabergsjöklar. Þeir lágu saman 

fram undir 1940 (Sigfinnur Snorrason, 1979, 1984; Hrafnhildur Hannesdóttir o.fl., 2014). 

Fláajökull teygði sig líka niður á láglendið en hins vegar ber sögulegum heimildum ekki 

saman um hvort hann náði saman við þennan rótarjökul eða ekki við hámark Litlu ísaldar 

og jökulárnar hafa sópað jökulgörðum að mestu burt á þessu svæði (Hrafnhildur 

Hannesdóttir, o.fl., 2014). Eftir stendur þó að bærinn að Heinabergi var fluttur frá 

Heinabergsnesi upp að Heinabergsfelli (9. mynd) árið 1890 vegna ágangs jökulvatna 

(Kristján Benediktsson, 1972; Sigurgeir Skúlason, 2007) þannig að framskrið jökulsins 

hefur að minnsta kosti ekki þótt vera ógn við nýja bæjarstæðið á þeim tíma.  

Hvenær framskrið Fláajökuls náði hámarki sínu á Litlu ísöld er ekki alveg ljóst. Hér verður 

ekki lagður dómur á sannleiksgildi sögunnar um litla drenginn sem gat hent steinum á 

jökulinn úr túnfætinum við bæinn (Unnur Kristjánsdóttir, 2004) en miðað við að bærinn í 

Haukafelli var sannarlega færður um 1880 mætti ætla að þá hafi framskrið jökulsins verið 

að ná hámarki sínu. Mátti þá litlu muna að jökullinn lokaði af mynni Kolgrafardals 

(Kristján Benediktsson, 1972). Chenet o.fl. (2010) telja reyndar útbreiðslu Fláajökuls hafa 

náð hámarki mun fyrr eða á árunum 1807-1831 en þeir byggja niðurstöður sínar á 

aldursgreiningum á fléttum á jökulgörðunum og samanburði við Kvíárjökul í Öræfum. 

Þessum samanburði er t.d. Dąbski (2010) ósammála og telur Fláajökul eiga fleiri 

sameiginlega þætti með nágrannajöklum sínum, Heinabergsjökli og Hoffellsjökli, frekar en 

Kvíárjökli og því líklegra að ætla að framgangur hans hafi náð hámarki sínu á svipuðum 

tíma og framgangur þeirra eða á árabilinu 1835-1903 (Chenet o.fl., 2010), sem kemur betur 

heim og saman við sögulegar heimildir um færslu bæjarstæðisins í Haukafelli. Dąbski 

(2007) hafði sjálfur framkvæmt aldursgreiningar á fléttum við Fláajökul nokkru áður en 

Chenet og samstarfsmenn voru þar við rannsóknir og niðurstöður hans studdu sögulegar 

heimildir um að elstu jökulgarðarnir væru frá lokum 19. aldar. Sigurður Þórarinsson (1943) 

var enn nákvæmari og taldi Fláajökul hafa náð hámarki sínu á sögulegum tíma árið 1894 

og að ystu jökulgarðarnir væru frá þeim tíma. Hann taldi enn fremur að jökullinn hafi 

gengið fram og hopað á víxl, alls þrisvar sinnum á milli áranna 1882-1894. Þrjá áratugi á 

undan, frá 1850-1880, hafi jökullinn að mestu staðið í stað en þó mögulega með 

einhverjum framgangi inn á milli. Fram að þeim tíma, frá a.m.k. 1830, hafi hins vegar 

verið talsverður framgangur í Fláajökli. Þessar niðurstöður byggði Sigurður aðallega á 

sögulegum heimildum enda lítið um ummerki í landslaginu þar sem jökullinn gekk 

jafnóðum yfir alla þá garða sem hann ýtti upp þar til framskrið hans stöðvaðist við hámark 

Litlu ísaldar (Sigurður Þórarinsson, 1943). Líklegt er því að elstu jökulgarðarnir séu 

myndaðir úr þremur eða jafnvel fjórum minni jökulgörðum sem hlóðust hver upp á annan 

og mynduðu einn stóran garð (Sigfinnur Snorrason, 1979, 1984). 

Elsta mæling á sporði Fláajökuls er frá árinu 1894 þegar almennt er talið að hann hafi náð 

hámarksútbreiðslu sinni. Mælingar hafa alls farið fram á fjórum stöðum við jökulinn, á 

þremur stöðum við eystri jökulsporðinn og á einum stað við vestri sporðinn. Einungis 

mælingin við miðbik eystri jökulsporðsins nær aftur til 1894 en mælingar á hinum 

mælistöðunum hófust á fjórða áratug síðustu aldar. Mælingarnar á eystri sporðinum eru 

nokkuð samfelldar frá 1930 að undanskildu 18 ára hléi milli 1972 og 1991. Þá voru engar 

mælingar gerðar milli 2000 og 2009 en hins vegar eru til nokkrar loftmyndir frá þessum 

tíma sem hægt er að nota til að fylla upp í eyðurnar að hluta. Mælingar á öðrum stöðum við 

eystri sporðinn hafa verið stopular og eru nú aflagðar þannig að eingöngu er um tvo 
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mælistaði að ræða núna; við miðjan eystri sporðinn og við miðjan vestri sporðinn 

(Jöklarannsóknarfélag Íslands, 2014). Nánar verður rætt um niðurstöður sporðamælinga 

síðar í þessari ritgerð. 

Fláajökull er mjög sprunginn, úfinn og óárennilegur við jökuljaðarinn. Í honum má greina 

gömul öskulög sem liggja í láréttum bylgjum niður jökulinn og sýna mismunandi 

skriðhraða niður á við í ísnum (13. mynd). Engir urðarranar eða jökulsker eru sjáanleg í 

jöklinum. Flatarmál jökulsins árið 2010 var 169,8 km
2
 og rúmmál hans var 53,9 km

3
 

(Hrafnhildur Hannesdóttir o.fl., 2015). 

Engar heimildar eru til um framhlaup í Fláajökli (Helgi Björnsson o.fl., 2003) og verður 

því að telja hann í hópi jafngangsjökla. Landform og setmyndanir við Fláajökul benda 

heldur ekki til þess að hann hafi hlaupið fram þó auðvitað sé ekki hægt að útiloka það með 

fullri vissu. Ekki er vitað um framhlaup í öðrum suðurjöklum Vatnajökuls að 

Breiðamerkurjökli undanskildum sem er þeirra stærstur en talið er að hann hafi hlaupið 

fram 12 sinnum svo vitað sé frá lokum átjándu aldar, þar af fimm sinnum eftir að Litlu 

ísöld lauk. Þessi framhlaup virðast þó einskorðast við austurhluta jökulsins. Hins vegar eru 

flestir aðrir stórir skriðjöklar í Vatnajökli framhlaupsjöklar (Helgi Björnsson o.fl., 2003; 

Evans & Twigg, 2002). 

2.2.2 Vatnsföll Fláajökuls 

Stærsta vatnsfall sem rennur frá Fláajökli er áin Hólmsá sem kemur að stærstu leyti undan 

syðri hluta eystri jökulsporðsins, við Jökulfell, og rennur þvert yfir Mýrar stystu leið til 

sjávar. Annað vatnsfall kemur undan vestri jökulsporðinum og sameinast Hólmsá um 1,5 

km frá eystra útfallinu. Það er alla jafna líka kallað Hólmsá en örnefnið Miðfellsá þekkist 

þó líka (Sigfinnur Snorrason, 1979, 1984). Áður fyrr lék Hólmsá lausum hala á sléttlendinu 

um miðbik Mýrasveitar en líkt og aðrar vatnsmiklar jökulár fyllti áin jafnóðum upp í 

farvegi sína með framburði og flæmdist um sandana, bændum oft til mikils ama og tjóns. 

Stundum var atgangurinn í vötnunum svo mikill að bjarga þurfti sauðfé á bátum sem hafði 

lokast inni milli kvísla. Allnokkrir bæir á Mýrum voru fluttir til eða fóru í eyði vegna 

vatnaágangs undir lok 18. aldar eða á fyrri hluta 19. aldar (Kristján Benediktsson, 1972), 

flestir af völdum Hólmsár en þó líka af völdum Heinabergsvatna sem renna úr 

Heinabergsjökli, nokkru vestar. Heinabergsvötn flæmdust líka oft yfir í farveg Hólmsár og 

jókst vatnsflaumurinn og eyðilegging af hennar völdum þá töluvert. Árið 1948, skömmu 

eftir að Vegagerðin hafði lokið við smíði brúar yfir Heinabergsvötn færðu vötnin sig yfir í 

farveg Kolgrímu, sem rennur undan vestanverðum Heinabergsjökli og Skálafellsjökli að 

hluta, og þar hafa þau runnið síðan (Helgi Björnsson, 2009). Jökulhlaup úr Dalvatni og 

Vatnsdalslóni, sem lágu í hliðardölum sem Heinabergsjökull stíflaði, rötuðu líka oft í 

Hólmsá með tilheyrandi landspjöllum (Sigfinnur Snorrason, 1979, 1984). 

Undan eystri hluta Fláajökuls rennur Hleypilækur, mun minna vatnsfall sem sameinast 

Djúpá neðan við bæinn Holtasel. Sú á rennur neðan úr Kolgrafardal, austan við Fláfjall, og 

heitir þar Kolgrafardalsá. Í hana rennur einnig Hálsá sem kemur úr Hálsdal austan við 

Haukafell en áin nefnist síðan Djúpá þegar komið er lengra niður á sléttlendið (9. mynd). 

Sumir vilja jafnvel nefna hana Holtakíl þar sem hún rennur í gegnum Holta en samnefndur 

kíll, sem kemur rennandi úr vesturátt, sameinast henni skammt fyrir ofan Þjóðveg 1. 

Upptök Holtakíls eru á aurnum fyrir framan ystu jökulgarðana við Fláajökul en þar koma 

upp nokkrir kílar, litlar ár eða lækir sem hlykkjast um sveitina á leið sinni til sjávar enda 

ekki að ástæðulausu sem nafngift sveitarinnar er dregin af votlendinu sem einkennir hana 
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meðal annars. Sambýlið við Hleypilæk reyndist bændum í eystri hluta Mýrasveitar erfitt 

áður en varnargarðar voru reistir til að halda honum í skefjum en nafngift hans er dregin af 

því hversu oft hann breytti um farveg og flakkaði oft stjórnlaust um sléttlendið á leið sinni 

til sjávar með tilheyrandi tjóni fyrir bændur.  

Ábúendur í Haukafelli um miðjan þriðja áratuginn sögðu frá því að á þeim tíma hefði 

jökullinn verið svo þykkur að frá honum hefði runnið jökulá yfir Hnausana (11. mynd) og 

sameinast Kolgrafardalsá fremst í Kolgrafardalnum. Var sú á mjög vatnsmikil og oft ill 

yfirferðar og ekki hlaupið að því að fara á milli bæja frá Haukafelli. Á þessum tíma voru 

hestar eina samgöngutækið sem treysta þurfti á og voru kjarkaðir vatnahestar, þ.e. hross 

sem kunnu að vaða og fóta sig í straumþungu vatni, þarfaþing á hverjum bæ á Mýrum 

(Bergur Bjarnason, munnleg heimild, 19. janúar 2015).  

 

Jaðar Fláajökuls var lengi vel á þurrlendi en í seinni tíð hafa myndast lítil jökullón þar sem 

hann hörfar upp úr trogum og lægðum sem hann gróf meðan á framskriði hans stóð. Slík 

sporðalón hafa raunar myndast fyrir framan flesta skriðjökla í sunnanverðum Vatnajökli 

eftir að þeir byrjuðu að hopa (Schomacker, 2010). Lónin við Fláajökul hafa stækkað, breytt 

lögun sinni og sameinast í áranna rás og nú er svo komið að lón eru fyrir framan 

langstærsta hluta jökuljaðarsins. Stærsta jökullónið við Fláajökul, við vesturhelming eystri 

sporðsins, var 0,22 km
2
 haustið 1999. Tíu árum síðar, eða haustið 2009, var lónið orðið 

1,04 km
2
 (Schomacker, 2010). 

2.2.3 Gerð varnargarða við Fláajökul 

Kuldaskeiðið sem kennt er við Litlu ísöld náði hámarki sínu undir lok 19. aldar og eftir það 

fóru jöklar að hopa. Nokkur framgangur var þó í þeim um 1930 en upp frá því fóru þeir að 

hörfa hraðar. Árið 1936 kom í ljós að lón hafði myndast við útfall Hólmsár milli jökuls og 

hás jökulgarðs og svo fór að áin braut sér leið bak við garðinn og hluti hennar tók að renna 

austur með jöklinum og féll í Hleypilæk og Holtakíl. Farvegur Hleypilækjar var mun minni 

en farvegur Hólmsár og því auðsýnt að engjar og beitilönd bæði Holtabæja, en svo nefnist 

stærsta bæjaþyrpingin á Mýrum sem stendur við Holtakíl, og Fjallabæja, sem standa undir 

Rauðabergsfjalli, myndu fara undir vatn ef Hólmsá tæki öll að renna í Hleypilæk. Alls voru 

það 18 jarðir sem þarna voru í hættu, ýmist allt þeirra land eða hluti þess, auk þess sem 

þjóðvegurinn myndi væntanlega láta undan ef áin ryddist þessa leið (Unnur Kristjánsdóttir, 

1993). Við svo búið mátti ekki standa og heimamenn hófust handa við hleðslu varnargarðs 

árið 1937, að vori til áður en vaxa fór í ánni. 

Alls tóku um 50 manns þátt í þessum stórframkvæmdum sem áttu engan sinn líka í 

sveitinni á þeim tíma. Svefntjöld voru reist fyrir verkamenn meðfram einum jökulgarðinum 

ásamt tjaldi fyrir matsal. Þar var einnig reistur skúr fyrir eldhús. Undir öðrum jökulgarði 

var hlaðið hesthús fyrir þá 15 dráttarhesta sem notaðir voru til verksins og sjást leifar 

þeirrar hleðslu enn þann dag í dag. Fyrst var grafinn skurður gegnum háan jökulgarð 

vestan við þáverandi farveg Hólmsár en ætlunin var að búa ánni nýjan farveg í gegnum 

þennan garð. Á þessum tíma voru ekki til vélar eða önnur tæki til að létta verkið og var því 

skurðurinn grafinn með handafli og efnið flutt burtu á hestakerrum. Skurðurinn var 135 m 

langur og 15 m djúpur og talið er að þarna hafi alls rúmlega 4000 m
3
 af jarðefnum verið 

fluttir til. Þegar nýi árfarvegurinn var tilbúinn var hafist handa við að stífla farveginn sem 

fyrir var. Það gekk illa í fyrstu því straumhörð áin sópaði jafnóðum burtu því efni sem 

reynt var að nota til að byggja stífluna. Þá komu kerrukassarnir af hestakerrunum að  
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14. mynd Varnargarðurinn frá 1937. Horft í norðvestur yfir varnargarðinn að lokinni gerð 

hans. – The dike from 1937. The view is to the northeast over the dike shortly after it was 

built. (Ljósm./Photo Sigurður Filippusson, 1937). 

 

15. mynd Vinnuflokkurinn stillir sér upp á varnargarðinum að lokinni stíflugerð 1937. – A 

group of workers on the dike after its construction in 1937. (Ljósm./Photo Sigurður 

Filippusson, 1937). 
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16. mynd Varnargarðurinn frá 1937 árið 2015. Í fjarska, fyrir miðri mynd, sést 

endagarðurinn sem grafinn var í sundur til að veita Hólmsá þar í gegn. – The dike from 

1937, viewed in 2015. The channel, which was excavated through an end moraine to direct 

the Hólmsá River to the west, can be seen in the background. (Ljósm./Photo Helga Lucia 

Bergsdóttir, 2015). 

góðum notum. Þeir voru fylltir af grjóti og síðan slakað ofan í árfarveginn með 

handsnúnum grjótgálga. Við þessa þyngd réði straumurinn ekki og smám saman tókst að 

fylla upp í eystri farveginn og Hólmsá tók að renna gegnum jökulgarðinn sem grafinn hafði 

verið í sundur, eftir tveggja sólarhringa sleitulausa vinnu við að stífla gamla farveginn (14. 

mynd, 15. mynd, 16. mynd) (Unnur Kristjánsdóttir, 1988, 1993; Rannveig Ólafsdóttir & 

Jóhanna Katrín Þórhallsdóttir, 2004; Sigfinnur Snorrason, 1979, 1984). 

Þessi mikla framkvæmd dugði þó ekki til að halda Hólmsá í skefjum nema í nokkur ár. 

Árið 1946 hafði jökullinn hopað niður af garðinum sem hann hvíldi á þegar varnar-

garðurinn var gerður og hvíldi nú á jökulgarði fyrir norðan hann og hafði því ný lægð 

myndast milli þessara endagarða. Snarlega var fyllt upp í lægðina til að koma í veg fyrir að 

Hólmsá tæki að renna þarna á milli á sama hátt og 10 árum áður (Sigfinnur Snorrason, 

1979, 1984). Farið var að undirbúa brúargerð yfir Hólmsá um 1950 og úr varð að 

brúarstæði var valið við Eskey, í rúmlega 7 km fjarlægð suður af núverandi jökulsporði eða 

þar sem Þjóðvegur 1 liggur í dag. Árið 1951 lét Vegagerðin gera fyrirhleðslur á láglendinu 

austan og vestan megin við brúna til að beina Hólmsá rétta leið undir hana. Brúin sjálf var 

byggð árið 1957 og vígð árið eftir (Rannveig Ólafsdóttir & Jóhanna Katrín Þórhallsdóttir, 

2004; Unnur Kristjánsdóttir, 1993). 

Um vorið 1955 færði Hólmsá sig að nær öllu leyti aftur yfir í farveg Hleypilækjar. Mjög 

votviðrasamt var um sumarið og þegar við bættist mikil stórrigning fór nær allt land frá 
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Holtaseli og suður að Holtabæjum undir vatn svo að bjarga þurfti búfé á þurrt og verja að 

þjóðvegurinn færi í sundur, undan ágangi Hleypilækjar, með fyrirhleðslum. Um haustið var 

farið í að dýpka farveg Hólmsár við útfallið inn við jökul og ýta upp varnargarði til að 

koma í veg fyrir að hún rynni í austurátt. Þessi ráðstöfun dugði þar til jökullinn gekk fram 

um veturinn og eyðilagði efsta hluta nýja varnargarðsins þannig að hluti árinnar tók aftur 

að renna í Hleypilæk. Garðurinn var endurbættur árið eftir og auk þess var annar 

grjótvarinn garður hlaðinn upp vestan Hólmsár, um miðja vegu milli jökuls og þjóðvegar. 

Þann garð hefur þurft að lengja til norðurs nokkrum sinnum þar sem áin hefur farið að 

renna fyrir endann á honum og til vesturs (Unnur Kristjánsdóttir, 1993). Þá hafa nokkrir 

garðar verið gerðir fyrir neðan þjóðveginn til að halda Hólmsá í réttum farvegi alla leið til 

sjávar. Áður fyrr rann hún austur með lónarifinu og í Hornafjarðarfljót sem falla til sjávar í 

gegnum Hornafjarðarós en á síðustu árum hefur Hólmsá rofið sér leið gegnum lónarifið og 

fellur nú til sjávar nær beint suður af upptökum sínum í Fláajökli (Hersir Gíslason, 2007). 

Hafist var handa við gerð nýs varnargarðs við útfall Hólmsár 1958 þar sem garðurinn var 

látinn mynda framhald jökulgarðs sem var að koma í ljós undan jöklinum og hindra þannig 

jökulvatnið í að renna til austurs (17. mynd). Þessi framkvæmd stóð til ársins 1960 og bar 

tilætlaðan árangur og náðist að halda Hólmsá í sínum rétta farvegi í nokkur ár eftir það 

(Bergur Bjarnason munnleg heimild 5. apríl 2015). Sumarið 1977 var aftur útlit fyrir að 

Hólmsá myndi ná sér á strik og taka að renna austur í Hleypilæk eftir lægð sem kom í ljós 

milli jökulgarðs og jökulsporðsins og var vatn þegar farið að renna eftir lægðinni undir og 

meðfram jökulsporðinum. Betur fór en á horfðist því stutt framrásartímabil fór í hönd sem 

olli því að jökullinn skreið tímabundið fram og fyllti upp í þessa lægð þannig að 

vatnsrennslið stöðvaðist og Hólmsá hélst áfram í vestri farveginum (Sigfinnur Snorrason, 

1979, 1984). 

 

17. mynd Stíflugerð við Fláajökul 1958. – A dam being constructed at Fláajökul in 1958. 

(Eig. myndar/Photo from Vegagerðin). 
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Þetta var aðeins tímabundið hlé en jökullinn fór aftur að hopa og líkurnar á að Hólmsá færi 

alfarið yfir í Hleypilæk urðu síst minni þegar í ljós kom að rannsóknir á lögun undirlendis 

jökulsins bentu til þess að vatnsstraumurinn undan jöklinum ætti greiða leið framundan 

honum austan megin við útfallið í Hólmsá eftir því sem jökullinn hopaði meira (Rannveig 

Ólafsdóttir & Jóhanna Katrín Þórhallsdóttir, 2004).  

 

18. mynd Séð frá bílastæðinu við enda varnargarðsins frá 2002 yfir að Jökulfelli. Fyrir 

framan það sést endagarðurinn frá 1995 og jökullónið sem varð til við gerð 

varnargarðsins. Heinabergsnes sést í fjarska. – Jökulfell seen from the parking lot by the 

end af the 2002 dike. In front of Jökulfell lies the glacial lagoon that formed when the dike 

was built. Heinabergsnes can be seen in the distance. (Ljósm./Photo Helga Lucia 

Bergsdóttir, 2015). 

Árið 2002 var því enn á ný hafist handa við gerð varnargarðs við Fláajökul en þá hafði 

jökullinn hopað svo mikið að Hólmsá var enn á ný tekin að renna að hluta til austur í 

Hleypilæk og auðsýnt að ef héldi fram sem horfði þá myndi hún að miklu eða öllu leyti 

færa sig í þann farveg með tilheyrandi skemmdum á vegakerfi og ræktunarlöndum austast í 

sveitinni. Hlaðið var fyrir útfall jökulvatnsins í Hleypilæk og straumnum beint í Hólmsá. 

Heildarkostnaður við þessa framkvæmd nam um 35 milljónum króna (Rannveig 

Ólafsdóttir & Jóhanna Katrín Þórhallsdóttir, 2004) og er það von manna að þarna sé um 

framtíðarlausn að ræða og að Hólmsá muni framvegis haldast í eigin farvegi þó svo 

jökullinn haldi áfram að hopa. Varnargarðurinn var tæplega 2 km langur og er staðsettur 

rúmum 800 m sunnan við núverandi jökuljaðar. Hann liggur að mestu eftir háum 

jökulgörðum sem fyrir voru á svæðinu og fyllt var upp í lægðir milli þeirra þar sem þurfti 

auk þess sem hlíðar jökulgarðanna lónmegin voru styrktar. Norðan við varnargarðinn 

safnast bræðsluvatn úr Fláajökli í stórt jökullón (18. mynd) en það rennur í Hólmsá, sem 

rennur enn eftir farveginum sem grafinn var í gegnum jökulgarðinn 1937. Að ósk 
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heimamanna voru gerð tvö lítil stálröraræsi í gegnum varnargarðinn og vatni hleypt þar í 

gegn í farveg Hleypilækjar þannig að tryggt væri að hann þornaði ekki upp. Alls hafa 13 

varnargarðar verið reistir til að halda Hólmsá í skefjum (Hersir Gíslason, 2007) en farvegur 

hennar frá útfalli lónsins og til sjávar er um 12 km. 

2.2.4 Önnur mannvirki 

Þokkalegur bílvegur er inn að Fláajökli og hægt er að aka eftir varnargarðinum frá 2002 að 

norðurenda hans. Vegslóðinn er ekki sléttur en er þó fólksbílafær sé ekið með gát. Tvær 

merktar gönguleiðir með fræðsluskiltum eru við Fláajökul. Önnur er tileinkuð baráttu 

heimamanna við jökulvötnin og gerð varnargarða til að stýra rennsli Hólmsár þar sem 

sérstök áhersla er lögð á gerð fyrsta varnargarðins frá 1937. Sú gönguleið liggur frá merktu 

bílastæði skammt frá varnargarðinum, eftir svokölluðum Háöldum, þ.e. hæsta jökulgarð-

inum fyrir aftan varnargarðinn. Salernisaðstaða er í kaldri gestastofu við bílastæðið. Hin 

gönguleiðin leggur áherslu á jarðfræði svæðisins og hop jökulsins en þar er gengið frá 

bílastæðinu við norðurenda varnargarðsins upp að bröttum hlíðum Fláfjalls og þangað til 

gott útsýni fæst yfir síhopandi jökulsporðinn sem liggur út í lón fyrir framan hann.  

Sumarið 2014 var vígð göngubrú yfir Hólmsá yfir útfallið úr lóninu, skammt frá eystri 

jökulsporðinum, sem á að bæta aðgengi göngu- og ferðafólks að sporðinum vestan megin 

frá en Fláajökull hefur jafnt og þétt orðið sívinsælli viðkomustaður ferðamanna á síðustu 

árum. 

2.3 Fyrri rannsóknir 

Sigurður Þórarinsson (1943) tók saman sögulegar heimildir og tengdi við ummerki eftir 

jökulinn á svæðinu. Hann telur jökulinn hafa verið í framrás á árunum 1830-1840 en á 

milli 1850 og 1880 hefur hann staðið að mestu í stað, en þó með einhverjum framgangi inn 

á milli því samkvæmt Guðmundi bónda í Hoffelli var Fláajökull framar árið 1880 heldur 

en hann var árið 1850. Frá árinu 1882 til 1894 voru merkjanleg að minnsta kosti þrjú 

framgangstímabil og þrjú hörfunartímabil, en árið 1894 telur Sigurður Fláajökul hafa verið 

í fremstu stöðu og að ystu jökulgarðarnir séu frá þeim tíma. Nágrannajöklar Fláajökuls, 

Heinabergsjökull og Hoffellsjökull náðu báðir hámarki sínu nokkrum árum áður (Sigurður 

Þórarinsson, 1943). 

Árið 1979 skrifaði Sigfinnur Snorrason, þá jarðfræðinemi við Háskóla Íslands, fjórða árs 

ritgerð sem bar nafnið: Mýrajöklar og Vatnsdalur í Austur-Skaftafellssýslu. Þar fjallaði 

hann um Skálafellsjökul, Heinabergsjökul og Fláajökul og landslagið þar í kring. Síðar 

skrifaði hann Cand real ritgerð við Háskólann í Ósló um sama efni (Sigfinnur Snorrason, 

1979, 1984). Sigfinnur tók saman mælingar um hop jöklanna á 20. öld og veðurfarsgögn 

fyrir sama tíma. Þá rakti hann helstu breytingar á farvegi jökulvatna á svæðinu auk þess að 

fjalla ýtarlega um jökulstífluð lón við Heinabergsjökul. Sigfinnur taldi að elstu jökulgarð-

arnir framan við vestri jökulsporðinn væru ekki frá hámarki Litlu ísaldar heldur væru mun 

eldri, þ.e. garðabrotin við Heinabergsfell og Heina. Þetta rökstuddi hann með því að gróður 

á þeim væri meiri en á görðunum eystra megin og að í jarðvegi þeirra og í tjörn á svæðinu 

hefði fundist ljóst öskulag sem trúlega væri úr Öræfajökulsgosinu árið 1362. Sigfinnur 

taldi raunar að jökullinn hafi ekki náð lengra en fram á brún Miðfells á Litlu ísöld 

(Sigfinnur Snorrason, 1979, 1984).  
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Í grein Evans o.fl. (1999) eru bornar saman aldursgreiningar á jökulgörðum með fléttumæl-

ingum og Schmidt hamar aðferðinni. Síðarnefnda aðferðin gekk út á að mæla fjaðurmagn 

og styrk veðraðra hnullunga í jökulgörðunum með þar til gerðum hamri og bera saman við 

aldursgreiningar á fléttum sem gerðar voru með stærðarmælingum. Árangurinn af 

fjaðurmælingunum reyndist ekki áreiðanlegur til aldursgreininga en betur gekk með hefð-

bundnu fléttumælingarnar. Heinabergsjökull og Skálafellsjökull eru meðal þeirra svæða 

sem rannsökuð voru en þó var líka fjallað lítillega um Fláajökul enda telja greinarhöfundar 

hann hafa náð saman við Heinabergsjökla við hámark Litlu ísaldar. Þeir reiknuðu út að 

hámarksútbreiðsla Fláajökuls hafi verið árið 1882 með skekkjumörkunum ±12 ár og sögðu 

ástæðuna fyrir muninum á milli þessara niðurstaða og annarra aldursgreininga á fléttum 

vera mismunandi tölfræðilegar aðferðir sem notaðar eru við úrvinnsluna (Evans o.fl., 

1999).  

Evans og Orton (2015) birtu niðurstöður sínar úr rannsókn á landmótunarumhverfi 

Heinabergsjökuls og Skálafellsjökuls ásamt korti af svæðinu. Þó Fláajökull hafi ekki verið 

viðfangsefni þeirrar greinar þá lendir ysti jökulgarður hans við Heina inn á kortinu og er 

þar sagður vera frá hámarki Litlu ísaldar. 

Landmótunarfræðingurinn Maciej Dąbski hefur birt fjölmargar greinar um rannsóknir sínar 

á fléttum á endagörðum á svæðinu fyrir framan Fláajökul. Í grein sem birtist í Jökli 

(Dąbski, 2002) bar hann sögulegar heimildir og fjarkönnunargögn saman við aldursgrein-

ingar á fléttum sem finnast á jökulgörðum við Fláajökul og framkvæmdar voru sumarið 

2000. Hann taldi sig fá sambærilegar niðurstöður fyrir hámark Litlu ísaldar og áður hafði 

verið haldið fram, þ.e. í lok 19. aldar en gat þess að skekkjuvaldar í aldursgreiningum á 

fléttum væru margir og ekki hægt að reiða sig á þær eingöngu enda er vaxtarhraði flétta 

ekki línulegur með aldri og ekki vitað hvernig þær bregðast við loftslagsbreytingum og 

öðrum umhverfisþáttum (Dąbski, 2002). Árið 2005 mældi Dąbski aftur fléttur á endagörð-

um Fláajökuls og þá til að sannreyna gagnsemi nýlegs mælikvarða á stærð flétta. 

Niðurstöðurnar gáfu enn á ný til kynna að útbreiðsla Fláajökuls hefði náð hámarki í lok 19. 

aldar (Dąbski, 2007). 

Árið 2005 birti Dąbski ennfremur grein um rannsóknir sínar á melatíglum við Fláajökul og 

samanburð á þeim við sambærilega melatígla fyrir framan Elisbreen á norðvestanverðum 

Svalbarða. Þessar rannsóknir leiddu í ljós að ekki var mikill munur á melatíglum á þessum 

tveimur stöðum þó svo að hlýrra og rakara loftslag væri ríkjandi við Fláajökul auk þess 

sem þar gætti ekki sífrera líkt og við Elisbreen. Þó að melatíglar væru frekar sjaldgæfir á 

báðum stöðum voru melatíglarnir sem fundust á Svalbarða yfirleitt heldur stærri en þeir 

íslensku (Dąbski, 2005). 

Í rannsóknum sínum hefur Dąbski aðgreint endagarðana við Fláajökul með rómverskum 

tölum og vísar þannig til þeirra í texta (Dąbski, 2002, 2007, 2010; Łuszczak o.fl., 2013). Á 

24. mynd má sjá númerin á görðunum eins og hann setti þau fram, ásamt viðbótum og til 

einföldunar verður framvegis að hluta til notast við þetta númerakerfi Dąbski til aðgrein-

ingar þegar rætt verður um einstaka endagarða. 

Chenet o.fl. (2010) aldursgreindu fléttur á ystu jökulgörðum 13 jafngangsjökla á 

Suðausturlandi með það fyrir augum að tímasetja hvenær Litla ísöld náði hámarki sínu á 

þessum slóðum. Þau notuðu til þess tölfræðilegar aðferðir sem ekki hafði verið beitt áður í 

slíkum rannsóknum á svæðinu. Fláajökull var einn þeirra jökla sem rannsóknin beindist að 

og bentu niðurstöðurnar til þess að hann hafi náð hámarksútbreiðslu mun fyrr en aðrir 
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vísindamenn höfðu talið, eða árið 1821, með skekkjumörkum upp á -14/+10 ár. Sambæri-

legar aldursákvarðanir fengust fyrir nokkra skriðjökla í Öræfum en Heinabergsjökull var 

aftur á móti talinn hafa náð hámarki sínu um miðja 19. öldina og Hoffellsjökull í lok 

hennar. Niðurstöður sínar sögðu þau koma heim og saman við niðurstöður aldursákvarðana 

á hámarki Litlu ísaldar á öðrum svæðum í N-Atlantshafi, sér í lagi í Noregi (Chenet o.fl., 

2010). 

Dąbski (2010) gagnrýndi niðurstöður fléttumælinga Chenet o.fl. (2010) og taldi að 

tölfræðilegu aðferðirnar sem notaðar voru við aldursgreiningu fléttanna væru ekki 

réttmætar því þær gæfu niðurstöður sem væru hvorki í samræmi við sögulegar heimildir né 

við fyrri niðurstöður annarra vísindamanna, þar á meðal niðurstöður Dąbski sjálfs sem 

einnig voru byggðar á aldursgreiningu flétta (Dąbski, 2002, 2007). Hann lagði til að 

notaðar væru einfaldari tölfræðiaðferðir sem nú þegar hefði verið beitt við aldursgreiningar 

á fléttum á endagörðum við Fláajökull sem gæfu raunhæfari niðurstöður. Þá var Dąbski 

einnig ósammála samanburði Chenet á Fláajökli og skriðjöklum sem falla úr Öræfajökli og 

taldi Fláajökul eiga fleiri sameiginlega þætti með nágrannajöklum sínum, Heinabergsjökli 

og Hoffellsjökli, meðal annars hvað varðar bratta, stærð vatnasviðs og hæð jafnvægislínu 

og því líklegra að ætla að framgangur hans hafi náð hámarki sínu á svipuðum tíma og 

framgangur jökla í nágrenninu (Dąbski, 2010).  

Hrafnhildur Hannesdóttir o.fl. (2014, 2015) mátu hámarksútbreiðslu og rúmmál íss í 

stærstu suðurjöklum Vatnajökuls á Litlu ísöld og hvernig þeir hafa breyst fram til ársins 

2010. Fláajökull var einn þeirra jökla sem útreikningarnir náðu yfir. Þau byggðu mat sitt á 

sögulegum heimildum, fjarkönnunargögnum og ummerkjum um landmótun af völdum 

jökla á svæðinu. Samkvæmt niðurstöðum þeirra var flatarmál svæðisins sem Fláajökull 

náði yfir við hámarksútbreiðslu sína um 205,6 km
2
 og rúmmál íssins var þá 64,3 km

3
. Árið 

2010 var hann 169,8 km
2
 og rúmmál hans var 53,9 km

3
. Meðalþykkt jökulsins við 

hámarksútbreiðslu var 313 m. Þau kortlögðu útbreiðslu jöklanna við hámark Litlu ísaldar 

en tóku ekki skýra afstöðu til þess hvort jökulsporðar Fláajökuls og Heinabergsjökuls 

hefðu náð saman á þessum tíma eða ekki. Engu að síður kemur skýrt fram að þau telja ystu 

jökulöldurnar við vestari jökulsporðinn, við Heina og Heinabergsfell, vera frá hámarki 

Litlu ísaldar (Hrafnhildur Hannesdóttir o.fl., 2014, 2015). 
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3 Rannsóknaraðferðir 

Rannsóknarsvæðið var skilgreint í upphafi verkefnavinnunnar og var miðað við að búa til 

ferningslaga kort sem afmarkaðist af syðstu jökulgörðunum við vestri jökulsporðinn og 

austustu jökulgörðunum við eystri sporðinn en þeir eru taldir vera frá hámarki Litlu ísaldar. 

Svæðið fyrir utan garðana sem þó lenti inni á kortinu var líka kortlagt. Þessi rannsókn var 

annars vegar byggð á athugunum í felti við Fláajökul og hins vegar á fjarkönnun, þ.e. 

kortlagningu landforma eftir loftmyndum af sama svæði.  

3.1 Athuganir við Fláajökul 

Gengið var um rannsóknarsvæðið vítt og breitt og atriði sem vöktu athygli höfundar voru 

markvisst skráð niður til að auðvelda úrvinnslu þegar heim var komið. Fyrsta eiginlega 

kynningarferðin um svæðið var farin að haustlagi 2012 en flestar þessar athuganir fóru 

fram um sumar og haust 2013 og sumarið 2014. Sæmilegur akvegur er að jöklinum austan 

Hólmsár en torfærari slóði liggur að jöklinum vestan hennar. Göngubrú yfir Hólmsá sem 

var vígð sumarið 2014 auðveldaði mjög mikið aðgengi að vestri hluta rannsóknarsvæðisins 

milli tveggja útfalla Hólmsár. Helstu tæki og tól sem notuð voru við vettvangsvinnuna voru 

feltbók og blýantur, kortblöð, áttaviti, hnífur og málband, auk myndavélar og snjallsíma 

sem gegndi hlutverki staðsetningartækis. 

Á vettvangi voru borin kennsl á landform sem erfitt var að ákvarða út frá loftmyndum 

einum saman, ljósmyndir teknar af þeim og staðsetning þeirra skráð niður og færð inn á 

kortið þegar heim var komið. Þá var kortlagning sem áður hafði verið unnin út frá 

loftmyndum sannreynd á vettvangi og breytingar gerðar þar sem þurfa þótti. 

3.2 Kortlagning eftir loftmyndum 

Meginmarkmiðið með þessu verkefni var að útbúa kort af framlandi Fláajökuls þar sem 

landmótun og lausum jarðlögum er lýst. Við kortlagninguna var notast við 

kortagerðarforritið ArcMap 10.2 sem er hluti af landupplýsingakerfinu ArcGIS frá ESRI. 

Teikniforritið Canvas 14 var notað til að leggja lokahönd á kortið. Ensk útgáfa af kortinu 

verður birt í grein Sverris Aðalsteins Jónssonar o.fl. (í yfirlestri) um jökulöldur við 

Fláajökul. Kortið verður einnig kynnt á ráðstefnu Alþjóðlega Jöklafræðifélagsins (Inter-

national Glaciology Society) í júní 2015. 

Veðurstofa Íslands og Jarðvísindastofnun Háskólans (2010) útveguðu til verkefnisins kort 

og stafrænt landlíkan (e. digital elevation model; DEM) byggt á leysimælingum (LiDAR) 

úr flugvél síðsumars árið 2010 (Tómas Jóhannesson o.fl., 2013). Landlíkanið nær tæpa 2 

km fram fyrir eystri jökulsporð Fláajökuls eins og hann leit út þá. Þar sem best lætur nær 

líkanið rúma 3 km fram fyrir vestri jökulsporðinn en hluti af framlandinu þar var þó ekki 

kortlagður með leysimælingu. Lokið var við að leysimæla allan Vatnajökul árið 2012 en sá 

hluti landslíkansins sem unnið var með í þessu verkefni náði tæpa 7 km í norðvesturátt inn 

á Fláajökul. Með því að skyggja myndina og ýkja hæðargildin fæst afar góð mynd af 

landslaginu við Fláajökul sem reyndist mjög nytsamlegt við kortlagningu framlandsins. 

Stafræna landlíkanið frá 2010 eru nákvæmustu gögnin sem notuð voru við kortlagninguna 
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og í þessari ritgerð miðast því allt orðalag og tilvísanir í núverandi jökuljaðar við árið 2010 

nema annað sé tekið fram. Jökuljaðarinn, vatnsföll og landslag næst jöklinum hafa 

sannarlega tekið breytingum á þeim tíma sem liðinn er frá árinu 2010 en þegar unnið er á 

svona síbreytilegu svæði verður að afmarka vinnuna við ákveðinn tíma og þau mörk voru 

eins og áður sagði sett við jökuljaðarinn 2010 þar sem bestu gögnin sem voru tiltæk 

reyndust frá þeim tíma. Undantekning var þó gerð varðandi jökulöldur en útjaðrar þeirra 

sem komu í ljós á yngri gervitunglamynd voru merktir inn á kortið með brotalínum. 

Til að glöggva sig á eldri landformum, hörfun jökulsins og þróun veðrunar og rofs á 

svæðinu voru loftmyndir frá 1969 og 1982 hafðar til hliðsjónar við kortlagninguna (19. 

mynd). Þær voru einnig fengnar frá Landmælingum Íslands (1969, 1982). 

Þá var einnig notast við loftmyndir af Fláajökli frá 2004 og 2006 úr loftmyndagrunni 

Loftmynda ehf. (2004, 2006) en sá grunnur er aðgengilegur nemendum Háskóla Íslands. 

Sú loftmynd er í lit en aðrar loftmyndir sem notaðar voru eru í svarthvítu. Upplýsingar um 

staðsetningu jökulsporðins árið 2003 voru fengnar úr IS50V grunni Landmælinga Íslands 

(2014). 

 

19. mynd Loftmyndir af Fláajökli 1969, 1982 og 1989. Myndir frá Landmælingum Íslands 

(1969, 1982, 1989). – Aerial photographs of Fláajökull from 1969, 1982 and 1989 

(Landmælingar Íslands, 1969, 1982, 1989). 

Til að meta hörfun sem átt hefur sér stað eftir að LiDAR landlíkanið var unnið árið 2010 

var notast við gervitunglamynd frá U.S. Geological Service sem tekin var í lok ágúst 2013 

með gervitunglinu Landsat 8 (U.S. Geological Service, 2013). 

Svo óheppilega vill til að LiDAR landlíkanið frá 2010 þekur ekki allt framlandið og á þeim 

svæðum sem landlíkanið frá 2010 náði ekki yfir var notast við loftmyndir frá 

Landmælingum Íslands sem teknar voru árið 1989 (19. mynd) (Landmælingar Íslands, 

1989). Þó það sé rúmlega tveggja áratuga aldursmunur á þessum loftmyndum og 

landlíkaninu kemur það ekki að sök því einungis er um útjaðra framlandsins að ræða, 

landslag sem jökullinn hefur ekki gengið yfir í meira en hálfa öld og vatnságangur hefur 

sömuleiðis verið í lágmarki þar á þeim tíma sem liðinn er síðan eldri myndin var tekin. Því 

eru litlar líkur á að landslagið hafi breyst mikið á þessum tveimur áratugum. Samanburður 

á myndunum frá 1989 og loftmyndum frá 2006 leiðir ennfremur í ljós að ekki er um 

sjáanlegar landslagsbreytingar að ræða á þessum svæðum aðrar en þær að stöku ár og lækir 

hafa breytt lítillega um farveg. Í þeim tilfellum voru farvegirnir merktir inn á kortið þar 

sem við átti samkvæmt yngri loftmyndunum (Loftmyndir ehf., 2004, 2006). 
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Búnar voru til þekjur til að merkja inn landform og laus jarðlög á svæðinu. Flestar eru þetta 

flákaþekjur en þó eru líka nokkrar línuþekjur og ein punktaþekja. Við flokkun landforma 

og ákvarðanir um útlit á þekjum var að mestu farið eftir sama staðli og Kjær o.fl. (2008) 

notuðu á korti sínu af framlandi Brúarjökuls og Schomacker o.fl. (2014) notuðu á korti 

sínu af framlandi Eyjabakkajökuls. Landformin voru síðan merkt handvirkt inn á kortið 

sem flákar, línur eða punktar eftir því sem við átti. Allra minnstu landformin, eins og 

jökulkembur og litlir hörfunargarðar sjást ekki á loftmyndum eða landlíkaninu svo ekki ber 

að líta á kortið sem tæmandi upptalningu á slíkum landformum. Við flokkun landforma 

eftir uppruna var í vafaatriðum stuðst við sambærilega flokkun í grein Schomacker o.fl. 

(2014) um Eyjabakkajökul. 

Gengið var út frá því að hægt væri að birta kortið í mælikvarðanum 1:17.000, en á 20. 

mynd er það sýnt í mælikvarðanum 1:30.000. Við kortlagninguna voru loftmyndir og 

landlíkan stækkuð þannig að landformin sæjust betur en þó var miðað við að stækka það 

ekki meira en upp í 1:1.000 þannig að ekki væri verið að kortleggja mjög smá landform 

sem myndu ekki sjást á lokaútgáfu kortsins. 

Þekjurnar voru flestar hafðar lítillega gegnsæjar, yfirleitt um 50%, og bakgrunnur kortsins 

er að stærstum hluta LiDAR landlíkanið frá 2010. Þannig sést landslagið nokkuð vel í 

gegnum þekjurnar og kemur það sérstaklega vel út þar sem jarðvegurinn er grófur, eins og 

í endagörðunum. Þekjan Ár og vötn er þó viljandi höfð ógegnsæ vegna þess að vötnin voru 

mun dekkri á loftmyndunum heldur en í LiDAR landlíkaninu og þessi litamunur sást mjög 

vel í gegnum þekjurnar og gæti truflað lesandann, auk þess sem það kom ákveðið útslag á 

stöku stað á LiDAR myndunum þar sem vötnin voru dýpst þannig að svartir blettir 

mynduðust á þessum stöðum sem hefðu sést í gegnum gegnsæja þekju og því komið mjög 

illa út á kortinu. 

Hluti af kortinu, norðarlega við jökuljaðarinn, var stækkaður upp svo betur mætti greina 

þau fjölmörgu en smáu landform sem þar eru og var stækkunin sett sem innfelld mynd upp 

í vinstra horni, í mælikvarðanum 1:13.000. 

Við notkun örnefna í þessu verkefni var að mestu farið eftir örnefnaskrá í IS50V grunni 

Landmælinga Íslands (2014) og gönguleiðakorti af Mýrum (Sigurgeir Skúlason, 2007) og 

síðan var farið yfir örnefnin með heimamönnum til að tryggja að öllu væri rétt til haga 

haldið. Í vafatilfellum þar sem heimildum ber ekki saman um örnefnanotkun var farið eftir 

þeim nafngiftum sem heimamenn töldu réttari. Á það til dæmis við um vatnsfallið sem 

Hleypilækur fellur í, sem gengur undir þremur nöfnum hið minnsta, Kolgrafardalsá, Djúpá 

og Holtakíll, en þessi nöfn eru notuð á víxl á kortum, í heimildum og jafnvel á skiltum 

Vegagerðarinnar. 

3.3 Önnur gögn 

Oddur Sigurðsson, jarðfræðingur hjá Veðurstofu Íslands, lét góðfúslega í té gögn um 

sporðamælingar við Fláajökul við merki 148, sem spanna um 120 ár. Þau gögn voru slegin 

inn í töflureikninn Microsoft Excel og graf útbúið sem sýnir hversu hratt jökullinn hefur 

hörfað eða skriðið fram á þessum tíma.  

Þá var nýopnaður vefur Jöklarannsóknarfélags Íslands, Sporðaköst, notaður til hliðsjónar 

en þar má finna kort af íslenskum jöklum og yfirlit yfir sporðamælingar á þeim frá upphafi 

mælinga (Jöklarannsóknarfélag Íslands, 2014). Mælingar hafa verið gerðar á alls fjórum 
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stöðum við jökulsporðinn; a) við áðurnefnt merki nr. 148 við eystri sporðinn, b) austan við 

útfall Hólmsár við svonefnda Hólmsárgarða, c) við austurenda eystri sporðsins og d) við 

vestri sporðinn við Miðfell. 
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20. mynd Kort yfir landmótun og laus jarðlög við Fláajökul. Vörpun og viðmið: UTM 28N, WGS 84. – A geomorphological map of the 

Fláajökull forefield. Projection and datum: UTM 28N, WGS 84. 
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4 Kortlýsing 

Landmótunarkortið sem unnið var í tengslum við þetta verkefni má sjá á 20. mynd. 

Landformum og setmyndunum fyrir framan Fláajökul má skipta í fjóra flokka eftir 

myndunarstað þeirra: (1) Landform og setlög mynduð undir jökli (e. subglacial land-

forms), (2) landform og setlög mynduð við jökuljaðar (e. ice-marginal landforms), (3) 

landform og setlög mynduð ofan á jökli (e. supraglacial landforms), (4) landform og setlög 

mynduð af jökulám (e. glaciofluvial landforms). Þessum landformum og setmyndunum er 

lýst í þessum kafla. Auk þess er stutt umfjöllun um þau mannvirki sem sjást á kortinu. 

4.1 Landform og setlög mynduð undir jökli 

4.1.1 Jökulöldur 

Á síðustu árum hafa átta greinilegar jökulöldur og sjö minni komið í ljós við eystri 

sporðinn eftir því sem jökullinn hopar. Allar liggja þær fyrir innan endagarðinn frá 1995 en 

fjórar þeirra ná alveg að honum. Engin merki eru um jökulöldur fyrir framan endagarðinn.  

 

21. mynd Horft yfir eystri jökulsporðinn neðst úr hlíðum Fláfjalls í maí 2011. Vinstra 

megin fyrir miðju sést endagarðurinn frá 1995 og hvernig hann gengur niður af jökulöldu. 

Fremst á myndinni má greina jaðargarða. – Overview of the glacier and the northern part 

of the forefield in 2011, seen from Mt. Fláfjall. The 1995 end moraine can be seen in the 

middle-left. Note how it descends off a drumlin. Lateral moraines in the foreground. 

(Ljósm./Photo Ívar Örn Benediktsson, 2011). 
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Þrjár jökulaldanna voru ennþá að hluta til undir jökli árið 2010. Flestar eru þær í eða við 

lónið framan við jökuljaðarinn og því óvíst hvort þær muni varðveitast í þessari mynd 

þegar fram líða stundir enda vatnsrof mikið í lóninu. Jökulöldurnar eru mismunandi að 

stærð en sú stærsta er tæplega 500 m löng en aðeins um 140 m eru sýnilegir af þeirri stystu. 

Þær eru flestar við nyrðri hluta jökulsporðsins með stefnu hornrétt á jökuljaðarinn og 

samsíða skriðstefnu jökulsins. Þær eru frekar lágar og sumar illgreinanlegar á vettvangi 

nema úr fjarlægð (21. mynd). Efra lag þeirra er úr jökulruðningi en undir honum liggur 

ármöl. Talsvert af hörfunargörðum er á jökulöldunum. Samskonar jökulöldur hafa meðal 

annars komið í ljós við jaðar Múlajökuls á undanförnum árum (Johnson o.fl., 2010; Sverrir 

Aðalsteinn Jónsson o.fl., 2014). Múlajökull er þó virkur framhlaupsjökull og því ekki hægt 

að slá því föstu að myndun jökulaldanna hafi borið að með sama hætti á báðum stöðum. Út 

frá staðsetningu jökulaldanna er þó rökrétt að álykta að þær hafi myndast undir 

jökuljaðrinum á meðan hann var svo gott sem kyrrstæður á þessum stað frá lokum sjöunda 

áratugarins og fram yfir miðjan tíunda áratuginn eða um það bil 30 ára skeið. Á þessum 

stað er jökullinn að skríða upp upp úr lægð sem samkvæmt íssjármælingum nær um 100 m 

niður fyrir sjávarmál. Lítill trjábútur sem fannst rétt undir yfirborði einnar jökulöldunnar 

reyndist vera lurkur af mun stærra tré og aldursgreining með geislakolsaðferð leiddi í ljós 

að hann er um 2.100 ára gamall (Sverrir Aðalsteinn Jónsson o.fl., 2015).  

4.1.2 Jökulkembur 

Jökulkembur eru nokkuð greinilegar víða á og við eldri hluta framlandsins. Sumar eru allt 

að 80-90 m langar en aðrar mun styttri, allt niður í 1-2 m. Fyrir innan endagarðinn frá 1995 

má einungis finna stöku jökulkembur. Þær eru flestar litlar og illgreinanlegar á 

loftmyndum en koma ágætlega fram á vettvangi (22. mynd).  

 

22. mynd Lág jökulkemba og hörfunargarður fyrir framan jökuljaðarinn 2011. A low flute 

and a recessional moraine in front of the ice margin in 2011. (Ljósm./Photo Helga Lucia 

Bergsdóttir, 2011). 
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Við höfuðenda sumra jökulkembanna má enn sjá steininn sem þær mynduðust aftan við. 

Miklar breytingar eiga sér stað fyrir framan jökuljaðarinn á hverju ári og hafa margar 

jökulkembur sem komið hafa í ljós, fljótlega farið undir vatn og skolast burtu þegar áin og 

lónið hafa breytt um farveg enda stærstur hluti jökuljaðarsins umlukinn vatni. 

4.1.3 Spungufyllingarhryggir 

Sprungufyllingarhryggir eru nokkuð algengir við og milli yfirgengnu endagarðanna, bæði í 

hlíðum garðanna sjálfra og á jökulurðinni milli þeirra. Þetta eru yfirleitt stuttir og lágir 

hryggir sem láta ekki mikið yfir sér í felti en sjást þó nokkuð greinilega á loftmyndunum. 

Efnið í þeim er meðalgrófur jökulruðningur. Hryggirnir hafa ekki varðveist vel og það var 

einna helst skortur á gróðri á þeim samanborið við umhverfið í kring sem olli því að þeir 

skáru sig út á vettvangi. Þótt almennt beri að varast að draga ályktanir af stefnu sprungu-

fyllingarhryggja þá var þó eftirtektarvert að margir þeirra virðast liggja nokkurn veginn í 

skriðstefnu jökulsins og minna því um margt á jökulkembur. Hlykkjótt form sumra 

hryggjanna kemur þó upp um þá (23. mynd). Sprungufyllingarhryggir sem myndast við 

jafngangsjökla eru oft samsíða skriðstefnu jökulsins þó slíkt gildi ekki um framhlaupsjökla. 

Jökuljaðar jafngangsjökulsins er enn virkur meðan hann er að bráðna en framhlaups-

jökullinn er kyrrstæður á meðan sprungufyllingarnar myndast (Sharp, 1985). Því þarf bein 

stefna sumra hryggjanna við Fláajökul ekki að koma á óvart. 

 

23. mynd Sprungufyllingarhryggur í hlíðum yfirgengins endagarðs (Va). Hryggurinn er um 

1,7 m breiður. – A crevasse-squeeze ridge on an overriden end moraine (Va). The ridge is 

approximately 1.7 m wide. (Ljósm./Photo Helga Lucia Bergsdóttir, 2015). 
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4.1.4 Jökulurð 

Svæðin milli endagarðanna eru að stærstum hluta þakinn jökulurð en það er samheiti yfir 

jökulborið efni sem jökullinn hefur sett af sér án þess að um sé að ræða sérstök landform á 

borð við jökulgarða eða jökulöldur (Evans o.fl., 2006). Merki um frostveðrun og frost-

verkun má sjá víða á framlandinu, til dæmis frostsprungna steina eða hnullunga ásamt 

melatíglum. Þá eru víða jökulrákir á steinum og klöppum sem liggja í skriðstefnu 

jökulsins. 

Gróðurþekja hefur náð sér allvel á strik á því svæði sem tilheyrir eldri jökulgörðunum, 

einkum í dældum og lægðum en verður minni og minni eftir því sem nær dregur yngri 

jökulgörðunum. Stór hluti framlandsins við Fláajökul ber þó merki vatnsrofs og því er 

gróðurþekja að öllum líkindum minni en ella ef landið hefði fengið að gróa upp án 

vatnságangs eftir að jökla leysti. 

4.2 Landform og setlög mynduð við jökuljaðar 

4.2.1 Endagarðar 

Að minnsta kosti átta stórir endagarðar (e. end moraines) eru fyrir framan eystri sporð 

Fláajökuls (20. mynd, 24. mynd). Ysti endagarðurinn (I) er talinn hafa myndast undir lok 

19. aldar, þ.e við lok Litlu ísaldar. Hann var staðsettur um 2,6 km frá jökuljaðrinum árið 

2010 og myndar boga fyrir framan hann. Hann er um 5,7 km langur og um 100 m breiður. 

Á nyrsta hluta framlandsins er ekki hægt að greina á milli endagarða Ia og Ib vegna þess 

hversu þétt þeir liggja saman. Sumir hafa því farið þá leið að greina endagarð Ia og Ib 

hvergi í sundur (Sigfinnur Snorrason, 1979, 1984; Dąbski, 2002, 2007, 2010; Łuszczak, 

2013) en hér er það gert með því að skilgreina lægð í landslaginu sem bilið á milli þessara 

garða. Til að ekki sé misræmi milli þessa korts og númerakerfisins sem Dąbski (2002, 

2007, 2010) og Łuszczak o.fl. (2013) notuðu er þessum endagörðum gefið nafnið Ia og Ib 

þannig að númerakerfi þeirra endagarða sem á eftir koma helst óbreytt. Sama á við um 

næsta endagarð á eftir en hann er hér nefndur IIa og IIb. Garður IIb er reyndar mjög mjór og 

næstum hæpið að flokka hann sem einstakan garð þó hann virðist vera það vestan megin. 

Nyrst í framlandinu ganga endagarðar IIa og IIb saman við Ia og Ib svo ómögulegt er að 

greina þar á milli. 

Kort danska herforingjaráðsins frá 1905 (25. mynd) sýnir jökulsporðinn eins og hann var 

sumarið 1903 (Generalstabens topografiske Afdeling, 1905). Samkvæmt því eru 

endagarðar Ia og Ib myndaðir fyrir þann tíma en endagarðarnir IIa og IIb hafa komið í ljós 

um eða eftir 1903 því jökuljaðarinn þá var á sama stað og sá garður er nú. 
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24. mynd Kort af endagörðum Fláajökuls ásamt varnargörðum og jökulsporðalínum frá 

ýmsum tímum. Ártölin á myndinni tákna þann tíma sem síðast er vitað til að jökullinn hafi 

legið við viðkomandi endagarð. Rómversku tölurnar tákna númer á endagörðunum (frá 

elsta til yngsta), breytt frá Łuszczak o.fl. (2013). – A map of end moraines, embankments 

and glacier margins from various times at Fláajökull. The years marked on the map denote 

the position of the ice margin at various times. The roman numerals refer to a numbering 

system of the end moraines (from oldest to youngest), modified from Łuszczak et al. (2013). 

Varnargarðurinn frá 1937 og gamall farvegur Hólmsár frá því þegar hún rann í Hleypilæk 

áður en varnargarðurinn var byggður gefa vísbendingu um aldur eldri endagarðanna. 

Þannig komu garðar I-V (24. mynd) undan jökli fyrir 1937 en Hólmsá rann milli jökuls og 

endagarðs V á þeim tíma (Unnur Kristjánsdóttir, 1988). Jökullinn hefur ekki gengið aftur 

yfir þetta svæði síðan garðurinn var reistur. Mælingar á jökulsporðinum frá 1930, sem 

framkvæmdar voru af bændum á svæðinu (Oddur Sigurðsson, 1998) sýna að jökullinn 

hefur hopað mikið milli 1930 og 1937 eða 537 m og er þetta hlutfallslega hraðasta hop 

jökulsins síðan mælingar hófust (35. mynd). Þó ber að hafa í huga að kjarnarnir í sumum 

þessara garða (IV, Va, Vb) eru að öllum líkindum eldri og að jökullinn hafi skriðið yfir þá á 

Litlu ísöld án þess að eiginleg afmyndun hafi átt sér stað, og einungis bætt við seti ofan á 

það sem fyrir var áður en hann hopaði inn fyrir þá á 20. öldinni. Þeir eru merktir inn á 

kortið sem yfirgengnir endagarðar og þekkjast á ávölum formum sem sjást greinilega bæði  
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25. mynd Herforingaráðskort frá 1903 (Generalstabens topografiske Afdeling, 1905). – A 

map from the Danish General Staff from 1903 (Generalstabens topografiske Afdeling, 

1905). 

á vettvangi (26. mynd, 27. mynd) og á loftmyndum af svæðinu. Yfirborð þeirra er bæði 

lágt og núið og það er sléttara en yfirborð annarra endagarða á svæðinu og vel má sjá fyrir 

sér hvernig jökullinn hefur straumlínulagað það þegar hann gekk yfir svæðið öðru sinni.  

Víða má greina yngri landform ofan á yfirgengnu görðunum, jökulkembur og 

hörfunargarða. Sums staðar minnir yfirborð þessara yfirgengnu endagarða á jökulöldur ef 

vel er að gáð, og á þetta sérstaklega við endagarð Va, þ.e. stóra endagarðinn sem afmarkar 

fremsta hluta stærsta lónsins. Þessir yfirgengnu endagarðar gefa til kynna að framrás 

jökulsins á Litlu ísöld hafi verið sveiflukennd, þ.e. að jökullinn hafi gengið fram og hopað 

á víxl. Mikið vatnsrof hefur átt sér stað kringum yfirgengnu endagarðana nyrst í 

framlandinu eftir að Hólmsá og Hleypilækur runnu þar um. Svo virðist sem eystri endi IV 

garðsins hafi máðst algjörlega í burtu. Þá lítur út fyrir að syðri endi þriðja yfirgengna 

garðsins hafi farið undir vatn en garðurinn er reyndar frekar mjór og ekki hægt að útiloka 

að suðurendi hans hafi einfaldlega runnið saman við garð Va sunnan megin. Þessi garður er 

því nefndur Vb. 
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26. mynd Yfirgenginn endagarður (IV). – An overridden end moraine (IV). (Ljósm./Photo 

Ívar Örn Benediktsson, 2011). 

 

27. mynd Séð yfir framland Fláajökuls frá Fláfjalli. Yfirgenginn endagarður (Va) fyrir 

miðri mynd. – An overview of the Fláajökull foreland, seen from Fláfjall. An overridden 

end moraine (Va) in the middle. (Ljósm./Photo Ívar Örn Benediktsson, 2011). 
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Innsti endagarðurinn, þ.e. endagarður VII sem er næstur jökuljaðrinum (28. mynd), liggur 

um 2 km norðan við ysta endagarðinn (Ia). Hann er töluvert hærri en hinir endagarðarnir, 

hæsti punktur hans er 75 m.y.s. og stendur hann því um 25 m hærra en umhverfi hans. 

Loftmyndir frá 1969 sýna að jökulsporðurinn þá var á svipuðum stað og þessi hái 

endagarður er núna. Mjög lítil hreyfing var á jökuljaðrinum frá ~1969 og allt til 1995-6 

þegar jökullinn fór aftur að hopa (Landmælingar Íslands, 1969, 1982, 1989; Jöklarann-

sóknarfélag Íslands, 2014). Því er hægt að álykta, með hliðsjón af loftmyndum og 

veðurfarsgögnum, að þessi endagarður hafi byggst upp á löngum tíma fram til ársins 1995 

þar sem jökullinn hefur hopað lítillega á sumrin og gengið fram um svipaða vegalengd í 

lok vetrar en á skýrslum jöklamælingamanna er þess sérstaklega getað að merki um 

framskrið sjáist 1990 og 1992 (Framhaldsskólinn í Austur-Skaftafellssýslu, 2012). Í þessari 

ritgerð er vísað til þessa jökulgarðs sem endagarðsins frá 1995 en talið er að jöklar á 

Íslandi hafi almennt byrjað að hopa eftir 1995 (Helgi Björnsson & Finnur Pálsson, 2008) 

þó svo að 1-2 árum geti skeikað frá einum jökli til annars. 

 

28. mynd Fláajökull og endagarðurinn frá 1995. – Fláajökull and the 1995 end moraine. 

(Ljósm./Photo Helga Lucia Bergsdóttir, 2015). 

Endagarðarnir eru almennt greinilegastir fyrir framan eystri jökulsporðinn en einnig er 

hægt að sjá leifar af endagörðum fyrir framan vestri jökulsporðinn en þeir mynda ekki 

jafngreinileg form eins og bogadregnu endagarðarnir austan megin sem séð úr lofti mynda 

hálfhring fyrir framan jökulinn. Með því að skoða loftmyndir er þó hægt að staðsetja 

endagarðinn frá 1995 vestan Hólmsár (24. mynd). Ekki er hægt að tengja saman eldri garða 

með neinni vissu enda hefur vatnsrof verið mun meira vestan Hólmsár en austan, 

væntanlega vegna tíðra vatnshlaupa, bæði úr Hólmsá og ekki síður úr Heinabergsvötnum 

auk jökulhlaupa úr Dalvatni og Vatnsdalslóni en það voru lón sem mynduðust í 

hliðardölum sem Heinabergsjökull stíflaði á meðan hann var stærri. Eftir hraða bráðnun 
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jökulsins á 20. öld heyra þessi jökulhlaup nú sögunni til (Sigurður Þórarinsson, 1939; 

Kristján Benediktsson, 1972). Einn endagarður er sjáanlegur ofan á Jökulfelli auk nokkurra 

lítilla og ógreinilegra eldri hörfunargarða. Hægt er að ráða af loftmyndum að þar er um að 

ræða endagarðinn frá 1995 og er hann því eini endagarðurinn sem varðveist hefur svo gott 

sem í heilu lagi og hægt er að rekja nær sleitulaust frá austri til vesturs. Garðurinn ofan á 

Jökulfelli er mjög mjór og helst greinilegur vegna hörfunargarða sem á honum eru. Til að 

hann sjáist betur á kortinu voru útlínur hans sem endagarðs ýktar lítillega, þ.e. hann hafður 

örlítið breiðari til að hann sæist á korti í mælikvarðanum 1:30.000. 

Lægðir og hryggir 

Töluvert er um lægðir og hryggi (e. hill-hole pair) við endagarðana, þ.e. lægðir eða vötn 

fyrir aftan hæðir eða hryggi í endagörðunum. Þær myndast við jökulhöggun þar sem 

jökullinn hefur þrýst upp seti og myndað hrygg þannig að eftir situr dæld eða lægð fyrir 

innan (29. mynd) (Benn & Evans, 2010). Lægðirnar eru af öllum stærðum og gerðum, 

sumar svo stórar og djúpar að þær eru vatnsfylltar en talsvert er um grynnri og þurrar 

lægðir líka. Stærð hryggsins sem setið hefur hlaðið upp er yfirleitt í samræmi við stærð 

lægðarinnar. Þessi myndun er sérstaklega áberandi við elstu endagarðana, þá sem taldir eru 

hafa myndast fyrir 1930, og hafa því dældirnar varðveist vel í gegnum árin. Ætla má að 

framskrið jökulsins hafi verið talsvert þegar þær mynduðust því töluvert afl þarf til að grafa 

niður í setið og þrýsta því upp í hrygginn. Dæmi eru um að slíkir hryggir finnist í allt að 5 

km fjarlægð frá lægðinni þaðan sem setið kom upphaflega (Benn & Evans, 2010) en því er 

ekki að heilsa við Fláajökul þar sem hryggirnir eru staðsettir beint fyrir framan lægðina og 

því hefur framskriðið ekki náð lengra. 

 

29. mynd Myndun lægða og hryggja. Mynd breytt frá Evans og Benn (2001). – The 

formation of a hill-hole pair. Modified from Evans and Benn (2001). 
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4.2.2 Jaðargarðar 

Töluverður fjöldi jaðargarða er í austustu hlíðum Heinabergsfjalla. Þeir eru flestir bæði 

mjóir og stuttir, eða á bilinu 40 til 100 m langir. Þó nær ysti garðurinn því að vera 

samfelldur á um 260 m kafla. Ef danska herforingjaráðskortið (Generalstabens topograf-

iske Afdeling, 1905) er skoðað sést að ystu jaðargarðarnir liggja aðeins fyrir ofan þann stað 

sem jökullinn lá á árið 1903. Liggur því beint við að álykta að ystu jaðargarðarnir séu frá 

hámarki Litlu ísaldar og því jafngamlir ystu endagörðunum (I). Á láglendi má sjá 

jaðargarða í hlíðum Fláfjalls en þeir eru hvorki stórir né áberandi (21. mynd). Jaðargarðar-

nir við Fláfjall eru ekki samfelldir en eru í fjórum mismunandi hæðum þannig að þeir eru 

frá að minnsta kosti fjórum framskriðstímabilum. Töluvert er af hnullungum og stórgrýti í 

jaðargörðunum sem hafa fallið á jökulinn úr hlíðum fjallsins. Á loftmyndum (Loftmyndir 

ehf., 2004) er líka hægt að sjá jaðargarða í hlíðum Fláfjalls langt inn með jöklinum, fyrir 

innan og ofan það svæði sem kortið nær yfir. Hrafnhildur Hannesdóttir o.fl. (2014) mátu 

hæð þessara jaðargarða út frá MODIS gervitunglamyndum og hæst voru þeir í 660 m.y.s. 

4.2.3 Hörfunargarðar 

Mikill fjöldi hörfunargarða er við Fláajökul, sérstaklega fyrir innan endagarðinn frá 1995 

(30. mynd). Um er að ræða lága hryggi sem dreifast óreglulega yfir jökulruðninginn milli 

jökuljaðarsins og endagarðsins. Þeir eru misáberandi í landslaginu ásamt því að vera 

misjafnir að lögun og lengd. Flestir eru hörfunargarðarnir um 1,5 m breiðir og 50-80 cm á 

hæð en sumir garðarnir ná allt að 1 m hæð (Heimir Ingimarsson, 2013). Sumir hörfunar-

garðar eru yfir nokkra tugi metra á lengd á meðan aðrir eru innan við metra á lengd.  

 

30. mynd Nýmyndaður hörfunargarður við jökuljaðar Fláajökuls 2011. – A recent 

recessional moraine at the Fláajökull margin in 2011. (Ljósm./Photo Helga Lucia 

Bergsdóttir, 2011). 
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Hörfunargarðarnir eru langt frá því að vera samfelldir og erfitt er að átta sig á því í felti 

hvort einhver regla er í mynstri þeirra en með því að skoða loftmyndir af svæðinu er sums 

staðar hægt að sjá tengingu milli þessara garða og Heimir Ingimarsson (2013) hefur tengt 

saman útlínur nokkra hörfunargarða á norðurhluta framlandsins fyrir framan eystri 

jökulsporðinn eftir LiDAR landlíkaninu af svæðinu frá 2010. Hörfunargarðarnir fylgja 

lögun sporðarins sem er mjög óreglulegur og sprunginn og minnir lögun þeirra sums staðar 

á tennur á sög (e. saw-tooth moraines).  

Einnig má sjá hörfunargarða vestan megin við Hólmsá, fyrir framan vestri jökulsporðinn, 

en þeir liggja líka nálægt núverandi jökuljaðri. Líkt og austan megin eru hörfunargarðarnir 

greinilegastir fyrir innan endagarðinn frá 1995. Þó er einnig töluvert af þeim fyrir utan 

endagarðinn, á þeim svæðum sem Hólmsá hefur ekki farið yfir. Hörfunargarðarnir vestan 

Hólmsár hafa ekki verið kortlagðir áður svo vitað sé. 

4.2.4 Jökulmarkalínur 

Neðarlega í hlíðum Fláfjalls sjást jökulmarkalínur við Sinuhjalla og Hnausa. Þær eru ekki 

mjög greinilegar en þó eru skýr gróðurmunur fyrir ofan og neðan línuna. Þessar línur sjást 

ágætlega á loftmyndum en jafnvel enn betur tilsýndar á vettvangi. Þær eru ekki samfelldar 

en eru allar í svipaðri hæð og hafa því myndast á svipuðum tíma. Jökulmarkalínur eru 

einnig sjáanlegar hátt upp í Fláfjalli og langt inn með jöklinum, í báðum tilvikum er um að 

ræða staði sem eru utan við það svæði sem kortið nær yfir. Hæð jökulmarkalínanna í 

Fláfjalli sýnir þó glöggt að jökullinn hefur lækkað umtalsvert samhliða því sem hann hefur 

hopað. Með því að bera saman loftmyndir frá mismunandi tímum sést auk þess hvernig 

jökullinn hefur lækkað og því eru þessar jökulmarkalínur mikilvæg heimild um stærð 

jökulsins á fyrri tímum. Þykkt Fláajökuls við hámark Litlu ísaldar er metin hafa verið um 

313 m að jafnaði og rúmmál hans um 64,3 km
3
 en þetta mat var meðal annars byggt á 

rannsóknum á jökulmarkalínum og jaðargörðum við jökulinn auk annarra gagna (Hrafn-

hildur Hannesdóttir o.fl., 2014). 

4.3 Landform mynduð ofan á jökli  

4.3.1 Haugaruðningur 

Töluvert er um dauðíslandslag eða haugaruðninga og sökkholur eða niðurföll í framlandi 

Fláajökuls, sérstaklega á því svæði sem hefur komið undan jökli á síðustu árum og 

áratugum. Víða má einnig sjá vötn og polla í lægðum og sökkholum langt ofan grunnvatns-

borðs og er því líklegt að þar undir sé enn dauðís á töluverðu dýpi sem hindri vatnið í að 

seytla niður í setið (31. mynd). Haugaruðningarnir eru einkum áberandi við og í nágrenni 

endagarðsins frá 1995, þ.e. norðan megin á því svæði sem ekki hefur farið undir vatn og 

hefur því líklega töluvert af dauðís snarast af jöklinum og grafist í set þegar hann tók að 

hörfa á ný eftir að hafa legið nánast á sama stað árum og áratugum saman. 
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31. mynd Vatn í lægðum í haugaruðningi. Dauðís liggur að öllum líkindum þarna undir. – 

Water in depressions on a hummocky moraine. Dead-ice is most likely buried below. 

(Ljósm./Photo Helga Lucia Bergsdóttir, 2015). 

4.4 Landform og setlög mynduð af jökulám  

4.4.1 Jökulárset - þurrir árfarvegir - áreyrar 

Stærstur hluti sandanna við Fláajökul er jökulárset; áreyrar og þurrir árfarvegir, einkum 

nálægt núverandi farvegi Hólmsár en einnig er talsvert um þurra árfarvegi við eldra útfall 

Hleypilækjar úr lóninu sem var við nyrsta hluta jökulsins, upp við Fláfjall. Þurru 

árfarvegirnir eru merktir inn á kortið með brotalínum en þeir árfarvegir sem enn eru virkir 

eru merktir inn með heilli línu. Á kortinu sést greinilega hvernig Hleypilækur hefur flæmst 

um norðanvert framlandið, runnið meðfram endagörðum og rofið sér leið í gegnum lægðir 

í sumum þeirra. Einnig sést vel á kortinu eldri farvegur Hólmsár sem var stíflaður árið 

1937 og liggur milli tveggja stórra endagarða í austurátt til Hleypilækjar. Vestan Hólmsár 

er landslagið enn meira rofið vegna vatnságangs og þar eru sandar og þurrir árfarvegir mun 

meira áberandi heldur en austan árinnar, á kostnað landforma sem myndast við jökuljaðar, 

svo sem endagarða og hörfunargarða. Samanburður á gömlum loftmyndum (Landmælingar 

Íslands, 1969) og nýjum (Loftmyndir ehf., 2004) sýnir svo ekki verður um villst að 

jökuláin hefur skolað miklu af slíkum landformum í burtu á þessu svæði, sérstaklega á 

suðurhluta framlandsins vestan Hólmsár. 

4.4.2 Malarásar 

Skammt frá hlíðum Fláfjalls, við lónstæði hins horfna jökullóns má finna leifar af nokkrum 

malarásum sem hafa legið út í og við lónið. Aðeins einn þeirra er nokkuð greinilegur og 
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langur eða um 240 m. Hinir malarásarnir eru frekar lágir og stuttir og mynda ekki neinn 

ákveðinn farveg en sjást þó greinilega, bæði í felti og á loftmyndum, sem litlir hólar eða 

hnausar í landslaginu. Malarásarnir við Fláajökul eru auðþekkjanlegir á setinu sem þeir eru 

myndaðir úr, vel aðgreindri ármöl og sandi, en talsvert af gróðri er þó farið að hylja 

yfirborð þeirra (32. mynd). Líkt og við nágrannajökulinn Heinabergsjökul (Evans & Orton, 

2015) eru malarásar sjaldgæfir við Fláajökul og finnast ekki á fleiri stöðum á framlandinu. 

Sökum þess hve vatnsrof hefur verið mikið á svæðinu er ekki útilokað að fleiri malarásar 

hafi myndast þar en að síbreytileg jökulvötnin hafi skolað þeim í burtu eftir að þeir komu 

undan jökli. 

 

32. mynd Malarás við Fláajökul. Örin bendir á linsulok til stærðarviðmiðunar. – An esker 

near Fláajökull. The arrow points at a lense cap for scale. (Ljósm./Photo Helga Lucia 

Bergsdóttir, 2015). 

4.4.3 Jökullón 

Stórt jökullón er fyrir framan eystri jökulsporðinn (13. mynd, 18. mynd) og afmarkast það 

að stórum hluta af manngerðum varnargörðum sem gerðir voru árið 2002 til þess að varna 

því að Hólmsá flæmdist úr farvegi sínum og rynni yfir í farveg Hleypilækjar. Jökullón er 

fyrir framan nær allan eystri jökuljaðarinn á láglendi og virðist það stækka ár frá ári. 

Aðeins syðsti hluti þess jaðars, alveg upp við Jökulfell, stendur á þurru landi og hefur á 

allra síðustu árum hopað hægar heldur en sá hluti jökulsins sem nær út í lón (U.S. 

Geological Survey, 2013). Merki um eldra jökullón er nyrst á svæðinu, alveg upp við rætur 

Fláfjalls en þar var lón sem tæmdist mjög skyndilega árið 2003 þegar jökullinn hörfaði 

aftur fyrir jökulgarð sem áður varnaði því að bræðsluvatnið rynni í stóra lónið við miðju 

sporðsins (Bergur Bjarnason munnleg heimild 20. maí 2014; Schomacker, 2010). Þetta lón 

sést á loftmyndum frá 1969 (19. mynd) þannig að það hefur greinilega verið þarna lengi. 
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Setið í lónstæði þessa horfna lóns er mjög fínt, yfirleitt lagskipt blanda af sandi og silti. 

Lögin eru of þykk til að geta talist vera hvarflög (e. varves) og er því líklegra að um sé að 

ræða lög sem gefa til kynna mismunandi orkustig í vatninu, þ.e fínna efnið hefur sest til 

þegar minni straumur var í vatninu. Lónasetið liggur að hluta til ofan á illa aðgreindu 

tvistlagi sem er aflíðandi niður til norðurs, líklegast er þar um jökulöldu að ræða (33. 

mynd).  

 

33. mynd Lónaset í horfnu jökullóni við rætur Fláfjalls. Greinilegt er hvernig setlögunum 

hallar til norðurs. Tommustokkurinn er 80 cm á hæð. – Lacustrine sediment from a glacial 

lagoon near Fláfjall. The sediments dip to the north. The ruler is 80 cm high. 

(Ljósm./Photo Ívar Örn Benediktsson, 2010). 

Fyrir framan vestri jökulspoðinn hefur líka myndast lón og sést það líka mjög greinilega á 

loftmyndum frá 1969. Jökuljaðarinn nær ennþá út í lónið á loftmyndum frá árinu 1989 en á 

landlíkaninu frá 2010 sést að jökuljaðarinn hefur hörfað upp úr lóninu og er hann rúma 320 

m frá nyrsta hluta lónsins sem hefur minnkað eftir að vatn frá jöklinum hætti að renna í 

það. Þess í stað hafa tvö önnur minni lón myndast við sinnhvorn enda vestri sporðsins og 

nær jökuljaðarinn þar ennþá út í lónið. Hvorugt þessara lóna er mjög stórt, a.m.k. ekki enn 

sem komið er og voru þau ekki sjáanleg á loftmyndum frá 1989 og því má ætla að þau hafi 

ekki komið í ljós fyrr en eftir síðasta framgang jökulsins, þ.e. eftir árið 1995. Vestra lónið 

er með útfall sem rennur í Hólmsá, í austurátt um talsverðar krókaleiðir milli jökulgarða en 

ekkert útfall virðist vera frá hinu lóninu en það er mun minna. Þess í stað rennur á beint 

undan jökli við eystri enda vestri jökulsporðsins, rétt vestan við Jökulfell og sameinast 

Hólmsá niðri á aurnum, í um 1,7 km fjarlægð frá útfalli hennar við austursporðinn. 



53 

4.4.4 Jaðarhjallar 

Sjá má merki um jaðarhjalla við norðurenda eystri sporðsins, við fjallsrætur Fláfjalls, þar 

sem einu sinni var lón (34. mynd). Efnið í jaðarhjöllunum er möl, sandur og silt. Þeir liggja 

fast upp að jaðargörðunum sem eru meðfram fjallinu og eru allir frekar lágir. Þeir eru í að 

minnsta kosti þremur mismunandi hæðum og gefa þannig til kynna hversu þykkur 

jökullinn var þegar þeir mynduðust og hvernig hann hefur lækkað með tímanum. 

 

34. mynd Jaðarhjalli við rætur Fláajökuls. Örin bendir á farsíma til stærðarviðmiðunar. – 

A kame terrace near Fláfjall. The arrow points at a cell phone for scale. (Ljósm./Photo 

Helga Lucia Bergsdóttir, 2015). 

4.5 Mannvirki 

Þau mannvirki sem eru merkt inn á kortið eru þau sem voru þar til staðar árið 2010 þegar 

nýjasta myndin var tekin, þ.e. LiDAR landlíkanið frá Veðurstofu Íslands og Jarðvísinda-

stofnun Háskóla Íslands. Á kortinu má sjá varnargarða af ýmsum aldri sem reistir voru til 

að leiða jökulvatn Hólmsár í réttan farveg. Þrjú bæjarstæði sem farin eru í eyði eru merkt 

inn á kortið; yngra bæjarstæðið í Heinabergi þar sem búið var frá 1890 til 1934 (Sigurgeir 

Skúlason, 2007), vestra og eldra bæjarstæðið í Haukafelli sem var yfirgefið 1880 vegna 

ágang jökulsins og eystra og nýrra bæjarstæðið í Haukafelli þar sem síðast var búið árið 

1936 (Kristján Benediktsson, 1972; Unnur Kristjánsdóttir, 2004). Ræktað land er merkt 

sérstaklega inn á kortið þar sem við á, bæði tún bænda og skógræktarsvæði. Þá eru bílvegir 

merktir inn á kortið; vegurinn inn að Fláajökli eystra megin en sá vegur liggur að hluta til 

eftir stóra varnargarðinum sem reistur var 2002, vegurinn inn að Fláajökli vestan Hólmsár 

og vegurinn inn að Haukafelli.  
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4.6 Framgangur og hop Fláajökuls 

Samkvæmt sporðamælingum hefur eystri jökulsporðurinn hörfað um 2.985 m frá því staða 

hans var fyrst mæld árið 1894, en þá er talið að hann hafi verið í hámarksstöðu sinni á Litlu 

ísöld (24. mynd). Mælingar á stöðu jökulsporðsins árið 1903 er hægt að lesa út frá korti 

(Generalstabens topografiske Afdeling, 1905) og reglulegar mælingar á jökulsporðinum á 

vegum Jöklarannsóknarfélags Íslands (2014) hafa verið gerðar fyrir framan eystri jökul-

sporðinn síðan 1930, í flestum tilvikum á ársfresti, að undanskildum hléum sem urðu á 

mælingum milli 1972 og 1991 og aftur milli 2000 og 2009. Á 35. mynd sjást þessar 

mælingar auk áðurnefndra eldri mælinga. Þá hefur mælitölum sem unnar voru út frá 

loftmyndum verið bætt inn í grafið til að fylla að einhverju leyti inn í eyður frá þeim 

tímabilum þar sem mælingar lágu niðri. Nánar tiltekið er um að ræða tölur fyrir árin 1982 

og 2003 (Landmælingar Íslands, 1982, 2014) og eru þær auðkenndar með rauðum lit á 

grafinu.  
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35. mynd Lega eystri sporðar Fláajökuls frá lokum Litlu ísaldar til 2013. Mælipunktar frá 

1982 og 2003 voru lesnir af loftmynd og korti og bætt inn á ferilinn. Þeir eru merktir með 

rauðu. – The position of the eastern lobe of Fláajökull from the end of the Little Ice Age 

until 2013. Measurements from 1982 and 2003, derived from aerial photographs and 

maps, are marked with red. 

Sjá má að jökullinn hopar mjög hratt á fjórða áratugnum en síðan nokkurn veginn jafnt og 

þétt fram undir þann áttunda en þá minnkaði hopið umtalsvert, enda fór mikið kuldatímabil 

í hönd á þessum tíma (6. mynd, 7. mynd) (Markús Á. Einarsson, 1984). Svo bagalega vill 

til að mælingar féllu niður um þetta leyti og lágu niðri um tæplega 30 ára skeið. 

Loftmyndin frá 1982 sýnir þó að jökullinn er um það bil á sama stað og þegar mælingum 

var hætt og það gerir loftmyndin frá 1989 sömuleiðis (Landmælingar Íslands, 1982, 1989). 

Því er hægt að gera ráð fyrir að jökullinn hafi að mestu staðið í stað á þessum tíma eða hafi 

hopað og gengið fram á víxl milli ára þannig að heildarfærsla jökuljaðarsins varð svo gott 

sem engin. Þetta styðja sögulegar heimildir, t.d. frá 1977 þegar útlit var fyrir að byggja 

þyrfti varnargarð í lægð sem var að koma undan jöklinum til að varna því að Hólmsá tæki 

að renna þar. Til þess kom þó ekki því jökullinn skreið aftur fram og lokaði fyrir lægðina 

þannig að ekkert varð úr framkvæmdum (Sigfinnur Snorrason, 1979, 1984). 

Sporðamælingar hófust á nýjan leik árið 1991 og jökullinn hélst áfram nokkurn veginn á 

sínum stað, hopaði og gekk fram á víxl milli ára. Um miðjan tíunda áratuginn tók hann svo 



55 

að hörfa og hefur hopað sleitulaust síðan. Aftur varð hlé á mælingum milli 2000 og 2009 

en þó er sagt frá mæliniðurstöðum á vegum Jöklarannsóknarfélagsins í Morgunblaðinu árið 

2001 en þá leit út fyrir að hop jökulsins hafi stöðvast (Fláajökull er hættur að hopa, 2001, 

18. nóvember). Miðað við veðurfarsgögn, loftmyndir og kort frá þeim tíma (Landmælingar 

Íslands, 2014; Loftmyndir ehf., 2004, 2006) er ekki ástæða til að ætla annað en að þetta 

hafi verið einstakt tilfelli og að jökullinn hafi að öðru leyti hopað stöðugt milli ára á meðan 

mælingarnar lágu niðri. 
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36. mynd Lega vestri sporðar Fláajökuls frá 1903 til 2013. Mælipunktar frá 1989 og 2003 

voru lesnir af loftmynd og korti og bætt inn á ferilinn. Þeir eru merktir með rauðu. – The 

position of the western lobe of Fláajökull from 1903 until 2013. Measurements from 1989 

and 2003, derived from aerial photographs and maps, are marked with red. 

Gögn fyrir sporðamælingar á vestri sporðinum ná aftur til ársins 1930 auk þess sem til eru 

mæligögn fyrir árið 1903. Þó urðu hlé á mælingum milli 1950 og 1962, milli 1972 og 1979 

og milli 1984 og 2010 en síðan þá hefur sporðurinn verið mældur árlega (Jöklarannsóknar-

félag Íslands, 2014; Generalstabens topografiske Afdeling, 1905). Á 36. mynd sjást þessar 

mælingar auk eldri mæligagna. Eins og áður var mælitölum lesnum af loftmyndum og 

kortum bætt inn á grafið þar sem eyða var í mælingum, í þetta skiptið tölum frá 1989 og 

2003 (Landmælingar Íslands, 1989, 2014).  

Líkt og eystri sporðurinn, hopaði sá vestri hraðast á fjórða áratug 20. aldar og síðan nokkuð 

jafnt og þétt fram á sjöunda áratuginn þegar verulega hægði á hopi og virðist sporðurinn 

hafa staðið í stað fram á tíunda áratuginn. Skortur á mæligögnum kemur í veg fyrir að hægt 

sé að meta með vissu hvenær jökullinn hóf að hörfa á ný en gera má ráð fyrir að það hafi 

gerst á sama tíma og eystri sporðurinn fór að hopa, eða um miðjan tíunda áratuginn. 

Í heildina hefur vestri sporðurinn hopað um 1.600 m frá 1903 til 2013. Á sama tíma hörfaði 

eystri sporðurinn um 2.485 m og munar því um 885 m á hopi sporðanna tveggja. 

Landslagið fyrir framan sporðana og stærð þeirra eru nokkuð frábrugðin en eystri 

sporðurinn er mun stærri og breiðir úr sér á sléttlendinu fyrir framan jökulinn. Vestri 

sporðurinn liggur hins vegar skorðaður milli Jökulfells og Heinabergsfjalla og hefur því 

litla möguleika á að breiða úr sér á sama hátt og sá eystri. 
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5 Umræður 

Landformin við Fláajökul mynda dæmigert landmótunarumhverfi (e. glacial landsystem) 

fyrir virkan, tempraðan jökul samkvæmt skilgreiningu slíka jökla (t.d. Evans, 2003; Evans 

& Twigg, 2002, Evans & Orton, 2015; Benn & Evans, 2010; Bennett & Glasser, 2009). 

Slíku landmótunarumhverfi má skipta í þrjú svæði sem öll hafa sín sérkenni hvað varðar 

setmyndun og setframburð. Fyrsta svæðið einkennist af jökulgörðum (e. morainic domain), 

í flestum tilfellum litlum ýtigörðum, oftast árgörðum eða höfunargörðum, oft með stærri 

endagörðum inni á milli sem hafa myndast þegar jökulsporðurinn var kyrrstæður eða að 

hörfa (Evans, 2003; Evans & Orton, 2015). Jökulgarðar eru eitt af mest áberandi 

landformum fyrir framan Fláajökul og þá sérstaklega fyrir framan eystri sporðinn þar sem 

þeir hafa varðveist best. 

Annað svæðið er myndað af jökulám og jökullónum (e. glaciofluvial and glaciolacustrine 

domain). Þar er að finna landform eins og sanda með árfarvegum, malarása, sethjalla og 

jaðarhjalla (Evans, 2003). Jökullón hafa myndast framan við báða sporða Fláajökuls og 

vatn úr þeim rennur í Hólmsá sem hefur mótað stóran hluta af framlandinu, bæði sorfið 

burtu landform og mótað önnur og sjást uppþornaðir árfarvegir hennar víða. Þá setur 

farvegur Hleypilækjar mark sitt á eystri hluta framlandsins, og þá sérstaklega frá þeim tíma 

þegar Hólmsá rann í hann. Jaðarhjallar hafa myndast upp við rætur Fláfjalls og skammt frá 

eru leifar horfins jökullóns og nokkrir malarásar. 

Þriðja svæðið er kennt við landform sem eru mynduð undir jökli (e. subglacial domain). 

Þar má nefna jökulöldur, jökulkembur og yfirgengna ýtigarða (Evans, 2003; Evans & 

Twigg, 2002). Slík landform eru einkum algeng við eystri jökulsporðinn en þó má líka 

greina jökulkembur við vestri sporðinn. Jökulöldurnar eru allar staðsettar fyrir innan 

endagarðinn frá 1995 og eru alls fimmtán talsins en þær eru ekki allar komnar undan jökli 

að öllu leyti og því gæti vel verið von á að sjá fleiri jökulöldur þar þegar jökullinn hopar 

frekar. Yfirgengnu ýtigarðarnir við Fláajökul eru að minnsta kosti tveir og standa hlið við 

hlið um miðbik framlandsins, framan við endagarðinn frá 1995. 

Elstu endagarðarnir sem hér hafa verið kortlagðir eru almennt taldir vera frá hámarki Litlu 

ísaldar í lok 19. aldar þó svo vísindamenn greini lítillega á um hvaða ár jökullinn náði 

hámarki sínu (Chenet. o.fl., 2010; Dąbski, 2010; Evans o.fl., 1999, Sigurður Þórarinsson, 

1943). Álit Sigfinns Snorrasonar (1979, 1984) sker sig þó nokkuð úr en hann telur elstu 

jökulgarðabrotin við vestri jökulsporðinn vera mun eldri en frá Litlu ísöld og jafnvel 

myndaða á forsögulegum tíma. Slíkt gæti samsvarað aldri ystu garða við Kvíárjökul og 

Svínafellsjökul sem taldir eru vera 2.000-3.000 ára gamlir (Sigurður Þórarinsson, 1956). 

Hins vegar verður ekki fram hjá því litið að niðurstöður annarra vísindamanna sem 

rannsakað hafa framland Fláajökuls eru þó allar á þann veg að ystu garðarnir séu frá Litlu 

ísöld (Hrafnhildur Hannesdóttir o.fl., 2014; Sigurður Þórarinsson, 1943; Evans o.fl., 1999; 

Evans & Orton, 2015; Dąbski, 2002). 

Jökulöldur á borð við þær sem komið hafa í ljós við Fláajökul á síðustu tveimur áratugum 

eru fágætar í nýlegum landmótunarumhverfum íslenskra jökla og hér hefur því skapast 
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góður vettvangur fyrir rannsóknir á slíkum landformum. Sá böggull fylgir þó skammrifi að 

jökulöldurnar standa, bæði að hluta og sumar alfarið, í jökullóni og því er ekki hægt um vik 

að rannsaka þær smæstu sem farið hafa undir vatn eftir að þær komu í ljós undan jöklinum. 

Jafnframt þarf stöðugt að fylgjast með jökulsporðinum þannig að mögulegt sé að sjá 

jökulöldurnar áður en þær fara undir vatn. 

Fláajökull bregst stöðugt við loftslagsbreytingum, hann gengur fram á köldum tímabilum 

og hopar á hlýjum tímabilum. Það hlýindatímabil sem varað hefur frá miðjum tíunda 

áratugnum hefur sannarlega tekið sinn toll af sporði Fláajökuls og hann hefur hopað 

sleitulaust í um tvo áratugi (Jöklarannsóknarfélag Íslands, 2014; Helgi Björnsson & Finnur 

Pálsson, 2008). Það verður athyglisvert að fylgjast með því í framtíðinni hvort hann heldur 

áfram að svara loftslagsbreytingum svona vel en nú liggur meirihluti jökulsporðsins út í 

lón. Nágrannajökull Fláajökuls, Heinabergsjökull, hefur gengið fram og hopað á víxl eftir 

að lón myndaðist við sporðinn og er hann eini jökullinn á landinu sem hefur gengið fram 

svo nokkru nemi á síðustu árum (Oddur Sigurðsson & Bergur Einarsson, 2014; Oddur 

Sigurðsson, 2013a, 2013b) og því áhugavert að sjá hvort Fláajökull muni leika það eftir. Þó 

gæti reynst óhægt um vik að mæla það með vissu þegar sporðurinn er umflotinn vatni og 

aðgengi að honum því slæmt. Það er heldur er ekki gott að segja til um hvort stutt 

framskrið eigi sér ennþá stað í lok vetrar því engir hörfunargarðar sjást ofan í lóninu. 

Helstu rannsóknarmöguleikar liggja því við vestri jökulsporðinn en hann virðist þó hopa 

hægar en sá eystri. Þá munu lónin fyrir framan báða sporðana halda áfram að stækka og 

dýpka eftir því sem jökullinn hopar lengra til baka en lægðin sem hann liggur í nær yfir 

100 m niður fyrir sjávarmál. Það er því von á mjög djúpu lóni í þessum dal ef Fláajökull 

heldur áfram að hopa líkt og hann hefur gert undanfarna áratugi. 
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6 Lokaorð 

Landmótunarumhverfið við Fláajökul er fyrir marga hluti athyglisvert en þar er með 

auðveldum hætti hægt að lesa í landið sögu framgangs og hops jökulsins á síðustu 120 

árum. Svæðið er ekki hvað síst hentugt til rannsókna fyrir þær sakir að aðgengi að því er 

gott, stutt til byggða og óvíða hægt að komast svona nálægt jökli með jafnlítilli fyrirhöfn. 

Hins vegar þá skapar þessi nálægð við byggð og vegi, auk bætts aðgengis, ákveðnar hættur 

og því er mikilvægt að fylgjast með því að ágangur ferðamanna og annarra gesta hafi ekki 

skaðleg áhrif á jökulminjar í framlandinu en búið er að afmarka bílastæði á að minnsta 

kosti þremur stöðum til að reyna að sporna við utanvegaakstri og leggja göngustíga og 

göngubrú til að reyna að stýra gangandi umferð á svæðinu.  

Í þessu verkefni er lagt fram landmótunarkort af framlandi Fláajökuls og lýsing á þeim 

landformum og setmyndunum sem þar finnast. Kort af þessari nákvæmni hefur ekki verið 

unnið af þessu svæði áður en þetta kort byggir á mjög nýlegum fjarkönnunargögnum. 

Kortið ásamt kortlýsingunni er því mikilvæg skráning á landformum og setmyndunum og 

dreifingu þeirra. Vatnsrof við Fláajökul er talsvert og því er ekki hægt að stóla á að öll þau 

landform og setmyndanir sem þar eru núna, muni varðveitast þar til framtíðar. Er það því 

von höfundar að þetta verkefni muni koma að gagni sem heimild um horfin landform við 

Fláajökul fari svo illa að þau lendi undir vatni eða eyðist af öðrum orsökum. Þetta verkefni 

má einnig líta á sem framlag til að fylla upp í landmótunarsögu suðurjökla Vatnajökuls. 
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