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Útdráttur 

Verkefnið leitast við að túlka umhverfisaðstæður á nútíma í kringum Skorarvatn við 

vestanverðan Drangajökul með skoðun á setkjarna SKR14-5A-1N-01 sem tekinn var úr 

vatninu veturinn 2014. Kjarnanum var skipt í tvennt og mælingar gerðar á segulviðtaki og 

eðlisþéttleika. Sýnum var safnað samfellt niður kjarnann og hlutfall lífræns kolefnis  

ákvarðað með glæðingu. Tvö gjóskulög fundust í kjarnanum, Hekla-T sem hefur verið 

aldursgreind 6100 BP og Sn-1 úr Snæfellsjökli sem er aldursgreint 1820 BP og þau notuð 

til þess að byggja upp aldursmódel fyrir síðustu u.þ.b. 6000 ár. Túlkun umhverfisbreytinga 

miðast því við síðustu u.þ.b. 6000 ár út frá niðurstöðum mælinga á eðlisrænum 

(segulviðtaki og eðlisþéttleika)  og lífrænum (kolefni) vísum. Meginniðurstaða túlkunar á 

gögnunum sýnir að loftslag í kringum Skorarvatn hefur farið kólnandi síðustu 5000 ár þó 

með einhverjum styttri hlýrri tímabilum inn á milli. Niðurstöður mælinga á setkjarnanum 

úr Skorarvatni sýna svipaðar niðurstöður og aðrar sambærilegar rannsóknir á Íslandi og 

benda til þess að stigvaxandi kólnun hafi átt sér stað frá því fyrir um 5000 árum BP og náð  

hámarki á Litlu ísöldinni á síðustu 500 árum. Þessi tími sem tengist nýjöklunartíma hófst 

eftir hámark hlýnunar á nútíma fyrir um 5500 árum. Samtíma aukning í segulviðtaki, 

eðlisþéttleika og lífrænu kolefni á síðustu 1820 árum BP bendir til aukningar á jarðvegsrofi 

í umhverfi Skorarvatns á því tímabili. 

Abstract 

Lake sediment core SKR14-5A-1N-01 was obtained from Skorarvatn west of Drangajökull 

in northwest Iceland in April 2014. The purpose of this study is to interpret environmental 

change around Skorarvatn during the late Holocene based on physical and biogenic proxies 

measured in the lake core. The core was split in two and magnetic susceptibility (MS) and 

density measured with a Geotek MSCL (Multi-Sensor-Core-Logger). Samples were 

collected  continuously downcore and the ratio of organic carbon determined with loss-of-

ignition. Two tephra layers were found in the core identified as Hekla-T, dated 6100 BP 

and Sn-1, which is from Snæfellsjökull glacier and dated to 1820 BP. These tephra layers 

were used to construct an age model for the core. Interpretation of environmental change is 

therefore constricted to the last ca. 6000 years BP and based on the results from  

measurements on physical (magnetic susceptibilty, density) and organic (organic carbon) 

proxies. For the interpretation only the sediments above the Hekla-T layer were used. Main 

results from this study of the aformentioned proxies show that the climate around 

Skorarvatn in general has been cooling for the last 5000 years although with a few 

warming intervals. The results correlate reasonably with similar studies done on other lake 

sediment cores in Iceland indicating possible stepwise cooling between 5000-to-4000 years 

BP coinciding with the onset of Neoglaciation and again between 3500-to-1820 years BP. 

Increase in magnetic susceptibility values, density and organic matter after 1820 years BP 

suggests increased soil erosion in the area around Skorarvatn.  
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1 Inngangur 

Loftslagsbreytingar og áhrif þeirra á lífsviðurværi mannfólks á jörðinni hefur verið mikið í 

umræðunni síðustu ár. Samkvæmt nýjustu skýrslu frá Intergovernmental Panel on Climate 

Change (IPCC) frá 2013 þá eru loftslagsbreytingar ótvíræðar. Hækkun meðalhitastigs á 

jörðinni, hlýnun sjávar, hörfun jökla og hækkandi styrkur góðurhúsaloftegunda í 

andrúmsloftinu á sér hvergi hliðstæðu í jarðsögunni síðustu árþúsundir (IPCC 2013). 

Vegna fyrrgreindra breytinga í veðurfari um allan heim eru loftslagsrannsóknir að verða 

sífellt mikilvægari. Loftslagsrannsóknir geta haft forspárgildi fyrir breytingar sem eiga sér 

stað á núverandi tímum. Með því að rannsaka fornar loftslagsbreytingar og áhrif þeirra á 

umhverfið er hægt að nýta þær upplýsingar til að bera saman við núverandi ástand og 

hugsanlega segja til um framtíðina. Vegna þess að beinar mælingar á veðurfari ná ekki 

lengra aftur í tímann en ca. 200 ár er mikilvægt að stunda rannsóknir á ýmsum jarðlögum 

þar sem hægt er að finna aragrúa af upplýsingum um fornt veðurfar. 

Stöðuvötn og setið sem hleðst upp í þeim er mikilvægur vettvangur rannsókna fyrir bæði 

núverandi og fornt veðurfar. Stöðuvötn eru fjölbreytileg kerfi sem samþætta mismunandi 

atriði, eins og umhverfis-, loftslags og tektóníska þætti af svæðinu í kring (Gierlowski-

Kordesch og Kelts 2000). Tilgangur rannsókna á stöðuvatnaseti (e. paleolimnology) er að 

draga upp mynd af veðurfari og breytingum sem hafa átt sér stað í nærliggjandi umhverfi. 

Líftími stöðuvatna er tiltölulega stuttur á jarðfræðilegum tíma og setupphleðsla hröð miðað 

við t.d. setkjarna úr sjó eða ískjarna úr jöklum (Delmonte o.fl. 2010; Lambert o.fl. 2008; 

Jiang o.fl. 2002; Quillmann o.fl. 2010). Vegna stutts líftíma stöðuvatna og hraðrar 

setupphleðslu geta breytingar í umhverfi komið skýrt fram í magni og gerð setsins sem 

berst til vatnanna. Allar þessar upplýsingar geta gefið af sér háupplausna niðurstöður sem 

ná hundruð til þúsundir ára aftur í tímann (Schnurrenberger o.fl. 2003).  

Stöðuvatnaset hefur verið mikið rannsakað í gegnum tíðina og er gagnleg heimild um loftslag 

fyrri tíma (t.d. Geirsdóttir o.fl. 2009; Larsen o.fl. 2011, 2012; Caseldine o.fl. 2003). Fjölbreyttir 

vísar eru til í seti sem hægt er að mæla og lesa úr ýmiss konar upplýsingar. Lífrænn kísill (BSi) 

(e. biogenic silica) í stöðuvatnaseti er aðallega úr kísilþörungum sem lifa og deyja í vatninu. 

BSi er notaður sem vísir á frumframleiðni í vatni. Frumframleiðni stýrist aðallega af loftslagi í 

kringum vatnið þ.e.a.s. hitastigi, ísþekju á veturna og næringarefnum í vatninu (t.d. Geirsdóttir 

o.fl. 2009). Hraði setupphleðslu í vatninu hefur áhrif á magn BSi í setinu. Þegar upphleðslan er 

hröð þá varðveitist meira magn af skeljum kísilþörunga í setinu en þegar hún er hægari þá 

leysast skeljarnar frekar upp í vatninu (Ryves o.fl. 2006). Skeljar mismunandi tegunda 

kísilþörunga leysast upp mishratt í vatni sem þ.a.l. getur skekkt niðurstöður þegar BSi 

einskorðast við færri tegundir (Barker 1992). Mý (e. midges) sem lifir í kringum stöðuvötn og 

finnast í stöðuvatnasetkjörnum hefur verið notað sem heimild um veðurfarsbreytingar. Mý er 

viðkvæmt fyrir hitastigsbreytingum í nágrenni vatna og hafa rannsóknir sýnt fram á bæði að 

framboð og tegundafjöldi breytist með hitastigi (Axford o.fl. 2009). 

Í þessu verkefni verður reynt að útskýra umhverfis- og loftslagsbreytingar með athugun á 

veðurvísum í setkjarna SKR14-5A-1N-01 úr Skorarvatni við vestanverðan Drangajökul. 

Til þess verður notast við niðurstöður úr mælingum á segulviðtaki, eðlisþéttni og glæðingu 

á sýnunum til að ákvarða magn lífræns kolefnis í kjarnanum og niðurstöðurnar bornar 

saman við álíka rannsóknir sem hafa verið gerðar hér á landi.   
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2 Bakgrunnur 

Staðsetning Íslands í miðju Norður-Atlantshafi hentar vel til rannsókna á 

loftslagsbreytingum. Ísland situr á mörkum loftslagsbelta, tempraða beltisins sem nær frá 

40° breiddargráðu að 65° breiddargráðu og kuldabeltisins sem er frá 66° breiddargráðu og 

ofar. Kaldir og heitir sjávarstraumar mætast líka út frá Vestfjörðum, sjá mynd 2-1, en það 

er Irmingerstraumur, angi úr Norður Atlantshafsstraumnum sem flytur hlýjan og saltan sjó 

norður meðfram vesturströnd Íslands og kaldari og ferskari pólsjór Austur-

Grænlandsstraumsins sem fellur suður með austurströnd Grænlands (Stefánsson, 1999). 

Norður Atlantshafssveiflan (North Atlantic Oscillation (NAO) er veðurfyrirbrigði sem 

hefur víðtæk áhrif á stóru svæði á norðurhveli jarðar, allt frá austurströnd Bandaríkjanna og 

alla leið til Síberíu. NAO einkennist af sveiflukenndri hreyfingu loftmassa á milli norður 

heimskautsins og heittempraðra svæða í norður Atlantshafi og kemur oftast fram sem 

breyting á loftþrýstingi yfir stór svæði. Talað er um að NAO sé annaðhvort í jákvæðum (e. 

positive) eða neikvæðum (e. negative) fasa. Munurinn á jákvæðum eða neikvæðum fasa 

NAO hefur áhrif á ríkjandi vindáttir og meðalvindhraða í norður Atlantshafi. Breyting á 

vindáttum og vindhraða getur haft í för með sér umfangsmikil áhrif á hitastig sjávar og 

þ.a.l. lóðrétta blöndun sjávar, sem aftur á móti kemur til með að verka á t.d. hita-

seltuhringrásina (e. Thermohaline circulation)(Hurrel o.fl. 2001; Stefánsson 1999). 

 

Mynd 2-1: Á myndinni sjást helstu straumar sem eru í Norður-Atlantshafi. Ic: Irminger Straumur, NIIC: 

Norður Íslands Irminger straumur; EIC: Austur Íslands Straumur; EGC: Austur Grænlandstraumur  (sjá 

Geirsdóttir o.fl. 2013). 
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2.1 Jarðfræði Vestfjarða 

 

Mynd 2-2: Berggrunnskort af Íslandi. Blái liturinn sýnir blágrýtismyndunina. Græni liturinn sýnir basískt og 

ísúrt gosberg og setlög (0,8-3,3 milljón ára), ljósfjólublár sýnir basísk og ísúr hraun á forsögulegum tíma 

(fyrir 871 e.kr.), dökkfjólublár sýnir basísk og ísúr hraun á sögulegum tíma (eftir 871 e.kr.), grár litur sýnir 

basískt og ísúr hraunlög og set yngra en 0,8 milljón ár, gulur sýnir súrt gosberg frá míósen, plíósen og frá 

ísöld (www.ni.is).  

Stærsti hluti Vestfjarða er háslétta sem jöklar ísaldar hafa grafið sig niður í og myndað firði 

og dali. Á Vestfjörðum er að finna elsta berg á Íslandi og er það staðsett á ystu annesjum 

Ísafjarðardjúps. Bergið á Vestfjörðum tilheyrir blágrýtismynduninni sem átti sér stað á 

Tertíer fyrir 16-7 milljón árum síðan, en blágrýtismyndunin finnst einnig á Austfjörðum og 

á Tröllaskaga á Norðurlandi en er eilítið yngra á þeim stöðum (Harðarson o.fl. 1997; 

Kristjánsson o.fl. 1984). Berglögin sem hafa hlaðist upp á Vestfjörðum eru að mestu 

flæðibasalt úr þóleiísku bergröðinni, inn á milli bergstaflans er hægt að finna þunn rauð- til 

rauðbrún leir- og túff-kennd setlög sem eru líklega leifar af jarðvegi sem bendir til að 

nokkur tími gæti hafa liðið á milli gosa. (Einarsson 1974; Sæmundsson 1979; Harðarson 

o.fl. 1997). Nálægð Vestfjarða við Grænland og Austur-Grænlandsstrauminn hefur áhrif á 

veðráttu sem kemur fram í kaldari sumrum og meiri úrkomu á svæðinu (Eiríksson o.fl. 

2000; Geirsdóttir o.fl. 2002). Stærð Drangajökuls stjórnast hugsanlega af þessari veðráttu 

og þ.a.l. hefur áhrif á rof og upphleðslu sets í Skorarvatni. Samspil haf- og loftstrauma út 

fyrir ströndum Vestfjarða og Norðurlands og breytingar á því yfir langan tíma getur haft 

víðtæk áhrif á umhverfi setmyndunar á landi og í sjó (Stötter o.fl. 1999; Andrews o.fl. 

2001; Eiríksson o.fl. 2000; Ólafsdóttir o.fl. 2010). 
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2.2 Drangajökull 

Drangajökull er fimmti stærsti jökull Íslands, hann er staðsettur á eystri hluta Vestfjarða á 

Ófeigsfjarðarheiði og er með flatarmál upp á 160 km
2
 (Björnsson 1979). Hæsti punktur 

jökulsins hefur verið mældur 915 metrar yfir sjávarmáli. Þrír skriðjöklar ganga út úr 

jöklinum en þeir eru Reykjarfjarðarjökull sem er á austurhluta Drangajökuls og rennur til 

norðausturs í átt að Reykjarfirði, Leirufjarðarjökull sem er á norðurhluta Drangarjökuls og 

rennur til norðvesturs í átt að Leirufirði og svo loks Kaldalónsjökull sem er á vesturhluta 

jökulsins og rennur út í fjörðinn Kaldalón sem aftur á móti tengist Ísafjarðardjúpi 

(Principato 2008). Skriðjöklarnir þrír eru framhlaupsjöklar (e. surge-type glaciers), en þeir 

eru frábrugðnir öðrum framhlaupsjöklum á landinu. Þeir ljúka framhlaupi sínu á ca. 5 árum 

meðan aðrir jöklar ljúka ferlinu á nokkrum mánuðum (Brynjólfsson o.fl.  2014). 

Drangajökull er einnig frábrugðinn öðrum jöklum á Íslandi, jafnvægis lína (e. equilibrium 

line altitude) jökulsins er þannig allt að helmingi lægri en á öðrum jöklum, 550-600 m.y.s.. 

Þetta kemur til vegna lægri sumarhita, meiri úrkomu og styttra leysingatímabils á jöklinum 

(Björnsson og Pálsson 2008). 

2.3 Staðhættir við Skorarvatn 

 

Mynd 2-3: Kort af nágrenni Skorarvatns. Skorarvatn sést fyrir miðju merkt með rauðum punkti (www.lmi.is). 

Skorarvatn (~190 m.y.s.) er staðsett á Vestfjörðum, sjá mynd 2-3, nánar tiltekið í Skorardal 

á Skorarheiði sem liggur á milli Hrafnsfjarðar til vesturs og Furufjarðar til austurs. Ekki er 

vitað nákvæmt dýpi á vatninu en setkjarninn sem notaður er í þessari rannsókn var tekinn á 

25,5 m dýpi. Skorarheiði liggur milli fjalla til norðurs og suðurs, Hærra- og Lægra-

Hattarfjalla fyrir norðan og Nónfjalls að sunnan. Skorará rennur úr vatninu og rennur í 

norðvestur niður Skorarheiði á milli Gýgjasporshamars og Sólheimaxlar og endar í botni 

Hrafnsfjarðar. Á heiðinni er gróður harðger og smár. Norðvestan Skorarheiðar er forn 

megineldstöð og liggur eldstöðin um Hattarfjöll, Mánafell, Einbúa í Lónafirði og 

Breiðuskarðahnjúk. Hægt er að sjá líparítfláka í fjöllum beggja vegna í framanverðum 

Hrafnsfirði (Árbók Ferðafélags Íslands 1994). 
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3 Gögn og aðferðir 

Vorið 2014 var setkjarni (SKR14-5A-1N-01) tekinn úr botni Skorarvatns (66°15´23.89N 

22°19´30.93W) norðan Drangajökuls á Vestfjörðum. Kjarninn var tekinn með Nesje 

kjarnataka á 25,5 m dýpi. Kjarninn er 1,5 m að lengd og er úr efsta hluta setsins í vatninu. 

Gætt var þess við töku kjarnans að hrófla ekki snertiflöt vatns og sets, þannig að hægt væri 

að treysta því að yfirborðið væri frá þeim degi sem kjarninn var tekinn (0 ára). Kjarninn 

var klofinn til helminga eftir honum endilöngum, annar hlutinn var merktur A (archive) og 

er til geymslu í kæli. Hinn hlutinn er merktur W (work) og er hann ætlaður til lýsingar og 

sýnasöfnunar fyrir áframhaldandi rannsóknir. 

 

Mynd 3-1: Áslaug Geirsdóttir, David Harning o.fl vinna að kjarnatöku við Skorarvatn apríl 2014. 

 

Tafla 1: Staðsetning á kjarnatöku SKR14-5A-1N-01. 

Heiti kjarna Breiddargráða Lengdargráða Vatnsdýpi (m) Lengd kjarna (cm) 

SKR14-5A-1N-01 66°15´23.89N 22°19´30.93W 25,5 150 
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3.1 Mælingar á eðlisrænum þáttum í seti með 

Geotek 

Segulmagnaðar steindir fyrirfinnast í seti og hægt er að meta styrkleika þeirra með 

segulviðtaksmælingum. Steindir úr bergi og jarðvegi rofast í vatnasviðinu í kring og berast 

með ám og lækjum, auk vinds til vatnsins og enda þar sem set. Niðurstöður 

segulviðtaksmælinga hafa verið notaðar sem vísir á magn sets sem berst til vatnsins og út 

frá því er hægt að meta umfang rofs (Sandgren og Snowball 2001; Erikson og Sandgren 

1999). Ekki berast allar segulmagnaðar steindir ofan af landi heldur geta þær einnig 

myndast í vatninu sjálfu. Í seti sem hefur mikið magn af lífrænum efnum geta steindir sem 

eru seglandi eins og pyrrhótít og síderít myndast. Lífræn ferli (e. biogenic processes) geta 

einnig myndað steindir eins og magnetít (Hu o.fl. 2002). 

Rétt eins og mælingar á segulviðtaki eru mælingar á eðlisþéttni (e. density) tiltölulega hröð 

aðferð sem raskar ekki setinu í kjarnanum. Niðurstöður sem fást úr athugunum á eðlisþéttni 

geta gefið góða mynd af setgerð kjarnans. Með niðurstöðum úr eðlisþéttni ásamt öðrum 

eðlisrænum upplýsingum er hægt að draga fram myndunarsögu setupphleðslunnar. 

Eðlisþéttni er einnig mikilvæg mælistærð fyrir útreikninga á hraða setmyndunar (e. 

sediment accumulation rate) (Gerland og Villinger 1995; Fortin o.fl 2013). 

Áður en lýsing og sýnasöfnun á kjarnanum hófst var honum rennt í gegnum MSCL (Multi-

Sensor-Core-Logger). Geotek MSCL mælingar eru góð leið til að byrja á rannsóknum þar 

sem mælingar valda engri röskun á setinu í kjarnanum. Geotek MSCL er alhliða tæki sem 

mælir ýmiss konar efnislega eiginleika setsins í kjarnanum. Fyrir þetta verkefni var 

einungis notast við segulviðtak (e. magnetic susceptibility) og eðlisþéttleika (e. gamma 

density). Segulviðtak mælir stig segulmögnunar á seti í kjarnanum þegar honum er rennt í 

gegnum tilbúið segulsvið, við það styrkist segulsviðið eða veikist eftir því hvort efnið sé 

seglandi eða mótseglandi (e. diamagnetic). Segulviðtak er einingalaus tala og er gefin upp 

sem x10
-5

 SI. Eðlisþéttleikinn segir okkur hversu þétt efnið í kjarnanum situr og gljúpleika 

(e. porosity) þess, eðlisþéttnin er hlutfall massa og rúmmáls setsins og hefur eininguna 

g/cm
3
. Notaður var Bartington punktanemi (e. point sensor) en hann gerir kleift að mæla 

beint af yfirborði kjarnans og með hærri upplausn en þegar er notuð er segullykkja (e. loop 

sensor), en aftur á móti er hann ekki eins næmur (Geotek 2014). Mælingar voru teknar á 

0,5 cm bili niður allan kjarnann (sjá viðauka A) og niðurstöðurnar voru settar upp í excel 

sem línurit þar sem x-ásinn er dýpi í cm og y-ásinn er segulviðtaksgildin, sama var gert 

fyrir eðlisþéttnina. 

3.2 Undirbúningur sýna 

Áður en hafist var handa að safna sýnum úr kjarnanum var honum lýst með tilliti til litar, 

byggingareinkenna og greinilegra lagskiptinga. Einnig var kjarninn myndaður. Sýnum sem 

náðu yfir 0,5 cm var safnað samfellt eftir endilöngum kjarnann, alls 264 sýni, og þeim 

komið fyrir í þar til gerðum sýnapokum sem hægt var að loka. Með því var hægt að koma í 

veg fyrir að sýnin myndu þorna eða mygla áður en haldið var áfram að vinna með þau. 

3.2.1 Frostþurrkun 

Eftir að sýnatöku lauk var hafist handa við að frostþurrka öll sýnin, til þess var notað 

frostþurrkunartæki sem heitir Christ Alpha 2-4 LSC. Frostþurrkun (e. lyophilisation) er það 



7 

ferli að ná vökva úr frosnu efni án þess að vökvinn fari á vökvakennt form (e. sublimation). 

Þurrgufun er náð fram í lofttæmi þegar hitastig sýnanna er -10°C eða minna (Martin Christ 

2011). Kosturinn við þessa aðferð er að sýnin haldast heilleg og auðvelt er að mylja þau 

eftir frostþurrkun. Pokunum var komið fyrir á litlum hillum í tækinu og þeir skildir eftir 

opnir svo gufan ætti greiða leið úr þeim. Þetta ferli tók allt að viku sökum fjölda sýna. Eftir 

frostþurrkun voru öll sýnin mulin í mortéli með steytli, en það var gert til að fínmylja allt 

lífrænt efni, ef eitthvað var, í sýnunum. 

3.3 Mælingar á lífrænum þáttum í seti með 

glæðingu 

Athuganir á uppruna lífræns efnis í seti útvegar mikilvægar upplýsingar um 

umhverfisaðstæður þegar setuppsöfnun átti sér stað. Breytingar á tegundum og framboði 

plöntulífs í og við vatnið hafa áhrif á magn og samsetningu setsins sem safnast í vatninu 

(Meyers og Lallier-Vergés 1999). Tvær aðferðir eru helst notaðar til að mæla magn 

kolefnis í seti en þær eru Total Organic Carbon (TOC) og glæðing (e. loss-on-ignition). 

Glæðing felst í því að brenna burt allt lífrænt kolefni við háan hita og er vigt notuð til að 

meta magn kolefnis í sýninu. TOC er mælt með rafhleðslumæli (e. coulometer) sem notar 

títrun til að áætla magn kolefnis í sýninu. Glæðing er ódýr og einföld leið, sérstaklega 

þegar mörg sýni þarf að skoða, en hún hefur líka nokkra ókosti. Þyngd sýnanna, 

staðsetning í ofninum og tíminn sem sýnin eru brennd við, 550°C, getur haft áhrif á 

niðurstöður glæðingarinnar (Hieri o.fl. 2001). Hér á landi er mikið af vatni í öskugleri í 

setinu sem getur skekkt niðurstöðurnar í glæðingunni (Áslaug Geirsdóttir, munnleg 

heimild, 19. maí 2015). TOC er almennt talin nákvæmari aðferð við athugun á magni 

lífræns kolefnis í seti. Í berggrunni Íslands eru engin kalsíumkarbónöt (CaCO3) að finna og 

er þ.a.l. hægt að túlka kolefni í seti sem einungis lífrænt kolefni (Geirsdóttir o.fl. 2009). 

Glæðing (e. Loss-on-ignition) er algeng og hagnýt aðferð til að ákvarða magn kolefnis í 

seti. Aðferðin felst í því að vigta sýnin fyrir og eftir glæðingu, þ.e. eftir brennslu í þar til 

gerðum ofni (e. muffle furnace). Notaður var Cole-Parmer StableTemp 1100°C Box 

Furnace við glæðingu á sýnunum. Við glæðingu er ofninn hitaður upp í 550°C og við það 

breytist lífrænt kolefni í  koltvísýring (CO2) og fer úr sýnunum. Eftir að glæðingu lauk var 

hlutfallslegt magn kolefnis í sýnunum reiknað með því að nota jöfnuna hér að neðan. 

  

DW105 er þyngd sýna eftir þurrkun við 105°C og DW550 er þyngd sýna eftir glæðingu við 

550°C. (Hieri o.fl 1999; Bengtsson og Enell 1986). 

Öll sýnin voru vigtuð í postulínsdeiglur, fyrst var deiglan merkt og vigtuð og þyngd skráð 

niður og svo var sýnunum komið fyrir í deiglunum. Sýnin voru vegin sem næst 50 mg að 

þyngd upp á nákvæmni í niðurstöðum. Næst var deiglunum komið fyrir í þurrkofni og þær 

þurrkaðar yfir nótt við 105°C, en það er gert til að ná öllu vatni úr sýnunum ef eitthvað var 

eftir. Deiglurnar voru svo vigtaðar aftur og þyngd skráð. Næst tók svo við glæðingin sjálf 

en hún tók um 11 klst, eftir glæðinguna voru deiglurnar teknar út úr ofninum og þær settar 

í þurrkskál til að kæla þær niður á stofuhita áður en þær voru vigtaðar aftur og þyngdin 

skráð (sjá viðauka B). 
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3.4 Aldursgreining 

Aldurgreining á seti í stöðuvötnum er mikilvæg til að ákvarða hvenær hugsanlegar 

loftslagsbreytingar hafa átt sér stað. Til eru nokkrar mismunandi aðferðir við að 

aldursgreina setið. Samsætur eins og blý (
210

Pb), cesium (
137

Cs) og kolefni (
14

C) hafa allar 

verið notaðar til að aldursgreina stöðuvatnaset hér á landi (t.d. Geirsdóttir o.fl. 2009) og fer 

eftir helmingunartíma samsætanna hversu langt aftur hægt er að aldursgreina. Annað 

gagnlegt tól til aldursgreiningar eru hvarflög (e. varves) sem hægt er að finna í sumu 

stöðuvatnaseti. Hvarflög skiptast í sumarlög og vetrarlög. Sumarlögin eru grófgerðari og 

þykkari en vetrarlögin eru þynnri og fíngerðari. Skilin milli laganna eru venjulega skýr og 

þannig er hægt að telja hvörfin og nota sem tímatal (Larsen o.fl. 2011, 2012). Þykkt 

hvarflaganna stjórnast af roföflum í kringum vatnið og magni af lausu efni sem berst til 

vatnsins, auk þess tíma sem vötn eru þakin ís. Þetta hefur verið notað til að áætla rofmátt 

jökla í kringum Hvítárvatn (Larsen o.fl. 2011).  

Gjóskulög (e. tephra layers) eru mikilvægt tól í aldursgreiningu á setlögum, sérstaklega á 

Íslandi. Þau innihalda upplýsingar um gosin sem mynduðu þau, tíðni, stærð og gerð 

gosanna. Gjóskulög er hægt að nota sem tímamerki eða jafntímafleti (e. markers) fyrir 

umhverfisbreytingar í setlögum á landi og í sjó. Gjóskulög geta náð yfir stór svæði og hægt 

er að nota þau til að tengja setlög frá mismunandi stöðum (Larsen og Eiríksson 2008). Það 

fer eftir í hvernig setumhverfi gjóskan finnst hversu langt aftur í tímann er hægt að rýna. Í 

jarðvegi geta þau verið allt að 9000-10000 ára gömul en í stöðuvatnaseti ná upplýsingarnar 

aftur á síðjökultíma og í sjávarseti af landgrunninu ná aldursgreiningar enn lengra. Vert er 

að minnast á tvö öskulög sem finnast á og við Ísland og hafa verið gagnleg til 

aldursgreiningar. Annars vegar er það Saksunarvatnsaskan sem hefur verið aldursgreind ca. 

10350 ára gömul og kemur frá Grímsvatna eldkerfinu og svo landnámsöskulagið  sem 

hefur verið aldursgreint í kringum 870 e.kr. (Larsen og Eiríksson 2008). 

Ekki var unnt að gera beinar aldursgreiningar á setkjarnanum fyrir þetta verkefni en tvö 

hugsanleg gjóskulög var að finna í kjarnanum. Þessi gjóskulög finnast í sambærilegum 

kjarna sem var tekinn úr Skorarvatni á sama tíma. Niðurstöður úr greiningu á 

gjóskulögunum í þeim kjarna er notað til að gera aldursmódel fyrir SKR14-5A-1N-01. 

Aldursmódel hjálpar til við túlkun á umhverfis- og loftslagssögu í nærliggjandi umhverfi 

Skorarvatns. Greining á aldri í kjarnanum gerir okkur kleyft að setja breytingarnar sem við 

sjáum í víðara samhengi með því að bera þær saman við aðrar loftslagsrannsóknir sem hafa 

verið gerðar hér á landi og fjær. 
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4 Niðurstöður 

4.1 Lýsing á kjarna SKR14-5A-1N-01 

 

Umbúðirnar/rörið um kjarnann eru 150 cm langar, efstu 18 cm eru tappi 

og svo hlaup undir til að koma í veg fyrir hreyfingu á efsta lagi setsins. 

Setkjarninn sjálfur byrjar í 18 cm og er hann 132 cm að lengd. Engin 

greinileg byggingareinkenni sáust í kjarnanum, þó örli á óljósri 

lagskiptingu, sérstaklega efstu 40 cm og er að mestu farið eftir lit 

grunnmassans við að skipta honum upp í einingar. Engar sérstakar 

athuganir voru gerðar á kornastærð setsins fyrir utan að nudda því á milli 

fingra og finna þannig aðeins fyrir breytingu á stærð kornanna. Efsti hluti 

setkjarnans hefst á 18 cm dýpi á myndinni hér við hlið og er 0 cm í 

lýsingu hér að neðan. 

132-29 cm dýpi: Grunnmassi setsins er grábrúnn að lit og er frekar 

einsleitur en mikið er af gróðurleifum í honum sem mynda dekkri línur í 

setið. Kornastærð er leir eða silt fyrir utan á einum stað á milli 75,0-74,0 

cm þar sem gætti ljósra agna og var kornastærðin áþreifanlega stærri. 

Gróðurleifalögin eru misþykk, frá 1,0 cm upp í 6,0 cm. Hægt er sjá 

gróðurleifalögin merkt á mynd 4-1. Þykkasta lagið var á botni kjarnans 

132,0-126,0 cm. Þykk lög var einnig að finna á 106,0-102,0 cm, 74,5-

70,0 cm og 43,0-38,5 cm. Áberandi dökkt lag var á milli 88,0-84,0 cm, 

sat þétt saman og var mun harðara en setið í kring og örlaði aðeins fyrir 

ljósum ögnum í því. 

29-0 cm dýpi: Hér breytist ásýnd kjarnans, liturinn breytist úr grábrúnum 

yfir í dökkbrúnan, kornastærð er eins og fyrir neðan, leir eða silt og er 

hann lagskiptur að hluta. Engin gróðurleifalög er að finna á þessu dýpi í 

kjarnanum. Á milli 27-22 gætti fyrir örlítið stærri kornastærð og sást 

örlítið ljósari litur í setinu. Rauðbrúnt lag sést á milli 25,0-23,5 cm og 

þynnri rauðbrún lög sjást einnig á 21,5 cm og 8,2 cm. Þunn svört lög 

sáust á 6,0 cm og 3,5 cm dýpi og við nánari athugun litu út fyrir að vera 

gróðurleifar. 

 

 

 

 

 

Mynd 4-1: Mynd af kjarna SKR14-5A-1N-01. Hugsanleg gjóskulög merkt með fylltum 

þríhyrningi og gróðurlög merkt með fylltum hring. 
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4.2 Eðlisrænir vísar 

4.2.1 Segulviðtak 

Niðurstöðurnar úr segulviðtaksmælingunum sýna gildi frá 0,54 * 10
-6

 til 205,35 * 10
-6

 SI. 

Neðst í kjarnanum, frá 132-105 cm, er segulviðtakið nokkuð stöðugt en hreyfist lítilega á 

milli 46,52 – 32,42 * 10
-6

 SI. Þegar komið er í 105 cm, er lágmark sem hefur gildið 10,1 * 

10
-6

 SI gildin hækka aftur en eru aðeins á reiki og annað lágmark sést á 93 cm, 17,0 * 10
-6

 

SI. Á milli 88-84 cm er stór toppur og ná mæligildin hæst í 205,35 * 10
-6

 SI. Gildin lækka 

hratt aftur og haldast nokkuð stöðug upp á 44 cm. Þó eru tvö lágmörk sem mælast á 73 cm 

og 51 cm. Lægstu gildin mælast á milli 44-28 cm, þar sem lægsta mæligildinu 0,54 * 10
-6

 

SI er náð á 42 cm. Áberandi toppur er á milli 27-22 cm sem nær hámarki í 177,44 * 10
-6

 

SI. Segulviðtakið lækkar hratt aftur og endar í 39,49 * 10
-6

 SI í 22 cm. Gildin eru svo 

hækkandi þangað til komið er í 4 cm þar sem toppur er í 115,87 * 10
-6

 SI. Frá 4-0 cm sést 

hvar gildin eru hratt lækkandi. 

 

Mynd 4-2: Niðurstöður úr segulviðtaksmælingum í kjarna SKR14-5A-1N-01. 

4.2.2 Eðlisþéttni 

Niðurstöðurnar úr mælingum á eðlisþéttleika sýna gildi á milli 1,63 og 2,04 g/cm
3
. Við 

botn kjarnans mælist eðlisþéttleikinn 1,63 g/cm
3
 en hækkar hratt up í 2,04 g/cm

3
 í 130 cm. 

Gildin lækka hratt aftur og fara hægt lækkandi næstu 20 cm. Þegar komið er í 106 cm 

lækka gildin hratt og ná lágmarki á milli 106-100 cm, 1,71 g/cm
3
. Gildin eru á smá 

hreyfingu á milli 98-90 en hækka svo hratt og ná hámarki í 2,02 g/cm
3
 í 85 cm. Á milli 83-

44,5 cm er ekki mikil hreyfing á gildunum, helst má sjá svolitla lækkun í 68 cm með gildið  

1,80 g/cm
3
. Á milli 44,5-38,0 cm er lágmark með gildið 1,71 g/cm

3
. Upp í topp kjarnans er 

ekki mikið um sveiflur á eðlisþéttleikanum, helst er að sjá að á milli 30,5-28,5 og 26,5-22,5 

cm eru smá toppar. Efst í kjarnanum er eðlisþéttleikinn hækkandi og er gildið í toppi 

kjarnans upp á 1,95 g/cm
3
. 
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Mynd 4-3: Niðurstöður úr mælingum á eðlisþéttleika í kjarna SKR14-5A-1N-01. 

4.3 Lífrænir vísar – Kolefnismæling – Glæðing 

Niðurstöður úr glæðingum sýna miklar sveiflur og eru hlutföllin á milli 2,43 og 28,68 

%OM. Neðst í kjarnanum er hlutfallið 16,18 %OM en hækkar hratt og er komið í 23,93 

%OM við 131 cm. Hlutfallið lækkar aftur hratt og er nokkuð stöðugt á milli 130-117 cm, 

helst er að sjá þrjá toppa á 113 cm (17,23 %OM), 110 cm (14,06 %OM) og 103 cm (14,28 

%OM). Á milli 96-80,5 cm eru miklar sveiflur á hlutfalli lífræns kolefnis. Tveir toppar eru 

hlið við hlið á 94,5 cm (15,59 %OM) og 91,5 cm (15,83 %OM) og svo taka við tvö 

lágmörk á 87,5 cm (3,48 %OM) og 85,0 cm (2,43 %OM). Áberandi toppur er á 72 cm dýpi 

í kjarnanum upp á 26,68 %OM en lækkar strax aftur. Hlutföllin haldast frekar jöfn næstu 

30 cm með smá toppum í 54 cm og 49 cm. Toppur er á 39 cm dýpi með hlutfallið 24,49 

%OM. Hlutfallið fer svo lækkandi og nær lágmarki á 23 cm dýpi með 5,73 %OM. Efstu 23 

cm er hlutfall lífræns kolefnis hækkandi fyrir utan á 3 cm dýpi sést hvar lágmark er sem 

hefur 13,65 %OM. 

 

Mynd 4-4: Niðurstöður úr glæðingu á sýnum úr kjarna SKR14-5A-1N-01 
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4.4 Aldur 

Tvö hugsanleg gjóskulög sáust í 

kjarnanum, á 25 cm og 84 cm dýpi 

(tafla 1). Niðurstöðurnar úr 

segulviðtakinu sýna mikla hækkun á 

gildum á sama stað eins og hægt er að 

sjá á mynd 4-2. Sett var upp 

aldursmódel byggt á þessum tveimur 

lögum en taka verður því með fyrirvara 

um að það sé ekki mjög nákvæmt en 

það getur samt gefið einhverja 

hugmynd um aldur niður kjarnann. 

Miðað er við að toppur setsins hafi 

myndast í dag (0 ár), en á mynd 4-5 sést 

hvar vatnið liggur ofan á óröskuðum 

toppi setsins. David Harning 

doktorsnemi var innan handar í þessu 

verkefni en hann var einnig með kjarna úr Skorarvatni. Miðað er við niðurstöður hans á 

aldursgreiningum á gjóskulögunum við gerð aldursmódelsins þar sem kjarnarnir voru 

teknir nálægt hvor öðrum. Hann greindi Sn-1 (1820 ár BP) gjóskulagið á 18 cm dýpi í 

sínum kjarna og Heklu-T (6100 ár BP) lagið á 78 cm dýpi (David Harning, munnleg 

heimild, 3. júní 2015). Ætla má að aldurmódelið (mynd 4-6) geti gefið nokkuð góða 

hugmynd um aldur niður á 84 cm eða síðustu ca. 6000 ár. Erfitt er að meta aldur og þ.a.l. 

túlka kjarnann fyrir neðan vegna þess að það vantar eitthvert viðmið til að ná betri 

aldursgreiningu. 

 

Tafla 2: Gjóskulög í kjarna SKR14-5A-1N-01. 

Gjóskulag Dýpi á kjarna (cm) Aldur (Cal age BP) 

Sn-1 25 1820 

Hekla-T 84 6100 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 4-5: Mynd af kjarna SKR14-5A-1N-01, toppsetið er 

óhreyft eftir kjarnatöku. 
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Mynd 4-6: Aldursmódel fyrir kjarna SKR14-5A-1N-01 byggt á aldri tveggja gjóskulaga (Sn-1 og Hekla-T)  
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5 Túlkun og umræður 

5.1 Umhverfisbreytingar við Skorarvatn síðustu 

6100 ár 

Setkjarninn (SKR14-5A-1N-01) sem notaður var í þessu verkefni á að geta sýnt okkur 

hugsanlegar umhverfisbreytingar á hluta af nútíma. Við túlkun á gögnum sem fengin voru 

með athugun á segulviðtaki, eðlisþéttleika og lífrænu kolefni er einungis miðað við ca. 

efstu 84 cm í setkjarnanum þ.e. við Heklu-T gjóskulagið (mynd 5-1). Fyrir neðan Heklu-T 

gjóskulagið vantar annan viðmiðunarpunkt svo að hægt sé að nota aldursmódelið til að 

áætla aldur niður kjarnann. Einnig skal taka fram að á þessum 6100 árum eru aðeins 3 

punktar til að miða við, toppsetið (0 cm), Sn-1 og Hekla-T og verður að taka nákvæmni 

aldursmódelsins með fyrirvara. Hér á eftir verður leitast við að túlka umhverfiðaðstæður 

við setmyndunina á vissum stöðum í kjarnanum með því að leita eftir samsvörun á milli 

eðlisþéttleika, segulviðtaks, hlutfalls lífræns kolefnis í kjarnanum og tengja það við aldur 

sem áætlaður var með aldursmódelinu. Túlkuninni verður skipt eftir tímabilum þ.e. 6100-

1820 ár BP og 1820 ár BP til dagsins í dag. 

 

Mynd 5-1: Hér eru allir vísarnir settir upp á móti aldri í kjarnanum. Takið eftir að myndin af kjarnanum er 

ekki í réttum hlutföllum og þ.a.l. þarf að merkja sérstaklega hvar gjóskulögin eru í kjarnanum. Einnig vantar 

neðri hluta kjarnans í gröfunum sem ekki var notaður til túlkunar. 
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Frá 6100 til ca. 5800 árum BP sést að segulviðtakið og eðlisþéttleikinn eru að minnka en 

að hlutfall lífræns kolefnis er að hækka. Ekkert gróðurlag er að finna á þessu bili í 

kjarnanum. Á þessu tímabili má túlka úr vísunum að einhver röskun hafi verið á 

gróðurþekju í kringum vatnið, Hugsanlega vegna gjóskunnar frá Heklu-T. Gjóska getur 

þakið gróður og komið í veg fyrir ljóstillífun, kæft rótarkerfið o.s.frv. (Mack 1981). 

Jarðvegur hefur orðið viðkvæmari fyrir rofi af völdum vatns og vinds og þ.a.l. hafi meira af 

seti ríkara af lífrænu kolefni borist til vatnsins.  

Frá 5400 – 5200 árum BP sést hvar hlutfall lífræns kolefnis hækkar hratt og er reyndar 

hæsta gildið sem mældist í kjarnanum, 28,68%. Þykkt gróðurlag er á þessu dýpi í 

kjarnanum á milli 70 – 74,5 cm. Segulviðtakið sýnir lækkun einmitt á sama bili en 

eðlisþéttleikinn breytist lítið, flöktir aðeins. Miðað við gróðurlagið sem sést í kjarnanum 

má ætla að hér hafi verið hlýrra veðurfar. Engar greiningar voru gerðar á gróðurlögunum 

fyrir þetta verkefni og þess vegna verður að taka þessa túlkun með fyrirvara. Gróðurinn 

sem fannst í kjarnanum svipar til algengra vatnamosa eins og t.d. Warnstorfia exannulata 

(David Harning, Munnleg heimild, 24. september 2015), sú tegund hefur mikla útbreiðslu á 

norðurhveli jarðar. Rannsóknir hafa sýnt að þessi tiltekna tegund vex meira yfir 

sumarmánuðina og stjórnast vöxtur frekar af hitastigi í vatni og nágrenni heldur en 

sólarljósi (Guo o.fl. 2013). Á fyrrnefnda bili hefur hugsanlega verið hlýrra árferði en á 

árunum á undan og eftir.  

Á milli 5000 og 4000 ára BP er ekki eins mikil hreyfing á gildum vísanna. Engin gróðurlög 

var að finna á þessu dýpi í kjarnanum og fer hlutfall lífræns kolefnis minnkandi þegar nær 

dregur 4000 BP. Segulviðtakið og eðlisþéttleikinn fer eilítið hækkandi á sama bili, meiri 

hreyfing er þó á eðlisþéttleikanum sem þykir benda til að breyting sé á gerð setsins sem er 

að berast til vatnsins. Lækkun hlutfalls kolefnis og hækkun á segulviðtaki og 

eðlisþéttleikanum er hugsanlega hægt að túlka á þann máta að kólnandi hafi verið á þessum 

tíma og meira af landrænu seti, snauðara af lífrænu kolefni og ríkara af segulmagnandi 

steindum að berast í vatnið. Við nánari athugun er hægt að tengja þetta tímabil við aðrar 

rannsóknir sem hafa verið gerðar á Íslandi, tímabil kólnunar á nýjöklunarstíma 4500-4000 

ár BP (Geirsdóttir o.fl. 2009). Aldurinn stemmir ekki alveg en það er örugglega vegna þess 

aldursmódelið er ekki eins skorðað og í öðrum rannsóknum. 

Frá 4000 og 3500 árum BP sést hvað hlutfall lífræns kolefnis hefur tvo toppa en þeir 

samsvara tveimur gróðurlögum sem sjást í kjarnanum. Segulviðtakið lækkar á sama bili en 

hækkar aftur. Eðlisþéttleikinn sýnir lækkun sem fellur saman við hækkandi hlutfall lífræna 

kolefnisins. Á þessum tíma hefur verið hlýrra árferði, vatnamosi að vaxa og hugsanlega 

minna um landrænt rofefni í vatninu. Eðlisþéttleikinn sem fylgir lífræna kolefninu nokkuð 

vel þykir benda til að breyting hafi verið á eiginleikum setsins á sama bili, nánari 

rannsóknir á kjarnanum þarf til að útskýra það betur. 

Á milli 3500 og 1820 árum BP er mikið að gerast í kjarnanum, allir vísarnir hækka að gildi 

og/eða lækka. Túlka má það þannig að á þessu tímabili hafi verið róstursamt í umhverfi 

Skorarvatns með tilheyrandi breytingum á loftslagi. Tvö gróðurlög finnast á þessu dýpi í 

kjarnanum en eru misþykk. Frá 3500 til 3000 árum BP sést hvar segulviðtakið og 

eðlisþéttleikinn lækkar hratt á meðan hlutfall lífræns kolefnis hækkar. Hugsanlega má túlka 

þetta sem rof á jarðvegi innan vatnasviðsins, vegna kólnandi veðurfars þar sem svæðið í 

kringum vatnið hefur orðið viðkvæmara fyrir rofkröftum vatns og vinds (Geirsdóttir o.fl. 

2009) og þ.a.l. er mun meira af lífrænu en þó landrænu kolefni að berast til vatnins sem 

aftur skýrir kannski þessa miklu lækkun í bæði segulviðtakinu og eðlisþéttleikanum 
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(Larsen o.fl. 2011). Lífræna kolefnið er að deyfa segulviðtakið og eðlisþéttleikinn sýnir að 

samsetning setsins er að breytast til muna. Á milli 3000 og 2800 árum BP er þykkt 

gróðurlag að finna og annað minna gróðurlag er að finna fyrir ca. 2300 árum BP. Segul 

viðtakið rís einnig aðeins á bilinu frá 3000 til 2800 ára BP en helst þó lágt. Eðlisþéttleikinn 

rís aftur á sama tímabili. Frá 3000 til 2800 ára BP má túlka að veðurfar hafi hlýnað aðeins 

en kólnað fljótt aftur. Það sama má segja sé að gerast í kringum 2300 ár BP. Í kringum 

2600 ár BP sést hvar gildin á hlutfalli lífræns kolefnis hækka en ekkert gróðurlag er að 

finna á þessari dýpt í kjarnanum, hér er hefur hugsanlega kólnað með tilheyrandi rýrnun á 

gróðurþekju í kringum vatnið og þ.a.l. er jarðvegurinn viðkvæmari fyrir rofi og set ríkara 

af lífrænum kolefnum að berast til vatnsins. Ef litið er á allt tímabilið milli 3000-1820 ár 

BP er hægt að segja að loftslag sé kólnandi þó með einhverjum hléum. Hugsanlega er hægt 

að tengja þetta tímabil við það sem er að gerast í öðrum stöðuvötnum á Íslandi sem sýna 

stiglækkandi kólnun á loftslagi á sama tíma (t.d. Geirsdóttir o.fl. 2013).  

 

Mynd 5-2: Hér eru vísarnir settir upp á móti aldri 1820 ár BP til 0 ár. 

1820-0 ár BP: Á mynd 5-2 sést hvar hlutfall lífræns kolefnis, segulviðtak og 

eðlisþéttleikinn breytist frá 1820 ár BP til dagsins í dag. Þetta er sett upp svona svo betur 

megi skilja hvað sé að gerast á þessum tímabili. Enginn viðmiðunar punktur er á milli 1820 

ár í aldursmódelinu og efsta hluta setsins (0 ár) svo ber að taka aldrinum með fyrirvara. 

Strax eftir 1820 ár BP sést hvar gildi segulviðtaks og eðlisþéttleika lækkar fljótt á meðan 

hlutfall lífræns kolefnis hækkar í takt. Í kringum 1500 ár BP fara þó allir vísarnir að hækka 

en þó mismikið, eðlisþéttleikinn reikar hvað mest yfir þetta tímabil, en er þó alltaf 

hækkandi. Hækkun á öllum vísunum þykir benda til almennt kaldara árferðis á þessum 

tímabili, meira af landrænu seti að berast í vatnið, bæði rofnu seti úr bergrunni sem hefur 

segulmagnaðar steindir og seti ríkara af lífrænu kolefni. Engin gróðurlög er að finna á 

þessu bili í kjarnanum sem einnig þykir benda til kaldara loftslags. Erfitt er að bera saman 

þennan tíma við aðra setkjarna á Íslandi vegna þess að aldursmódelið er frekar snautt af 

viðmiðum. Hugsanlega er hægt að sjá á vísunum að í kringum 250 ár BP lækka gildin í 

hlutfalli lífræns kolefnis á meðan segulviðtakið og eðlisþéttleikinn hækka. Hér má kannski 
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sjá eitt af kuldaskeiðum Litlu Ísaldarinnar á Íslandi, hugsanlega kuldaskeiðið á milli 1680-

1890 e.kr. (Larsen o.fl 2013). Kólnandi veðurfar og jöklar í framrás með tilheyrandi 

eyðingu á gróðurþekju og rofi á berggrunni hefur gefið af sér segulmagnaðra set sem borist 

hefur í Skorarvatn.  

5.2 Samanburður við sams konar rannsóknir á 

Íslandi 

Allmargar rannsóknir á setkjörnum úr stöðuvötnum og af landgrunni Íslands hafa verið 

gerðar í gegnum tíðina (Andrews o.fl. 2008; Geirsdóttir o.fl. 2002, 2009, 2013; Larsen o.fl. 

2012) og hafa niðurstöðurnar gefið nokkuð góða mynd af loftlagssögu nútíma á Íslandi. 

Það verður að segjast að þær rannsóknir hafa verið mun viðameiri heldur en sú sem gerð 

var fyrir þetta verkefni. Mikið vantar upp á til að geta túlkað umhverfis- og 

loftslagsbreytingar í kringum Skorarvatn á nútíma úr þeim gögnum sem aflaðar voru úr 

setkjarna SKR14-5A-1N-01. Hér verður aðeins farið yfir hvað aðrar rannsóknir hafi komist 

að og hvort hægt var að tengja þær við hvað sást í kjarna SKR14-5A-1N-01.  

Yfirgripsmiklar rannsóknir hafa verið gerðar á seti úr bæði Hvítárvatni og Haukadalsvatni 

á Íslandi (Geirsdóttir o.fl 2009, 2013; Larsen o.fl 2012, 2013). Í þessum rannsóknum hafa 

verið athugaðir mun fleiri vísar í setinu til að ákvarða loftslagsögu á nútíma. Fleiri 

gjóskulög fundust, sem hefur hjálpað við að skorða aldursmódelin fyrir þá kjarna mun 

betur og einnig þegar kemur að Hvítárvatni þá hafa myndast hvarflög sem hægt er að telja 

u.þ.b. 3000 ár aftur í tíma, svipað og er upp á teninginn í trjáhringjum. Þegar kemur að 

túlka fornloftslagssögu þá er meira betra. Í SKR14-5A-1N-01 er hugsanlegt að túlka 

umhverfis- og loftslagsbreytingar í kringum Skorarvatn síðustu 6100 ár, en vegna skorts á 

athugunum á fleiri vísum í kjarnanum er erfitt að staðfesta það sem sést í niðurstöðunum. 

Það var einungis á tveimur stöðum í kjarnanum þar sem nokkur vissa er um að hægt sé að 

tengja við aðra setkjarna. Annars vegar er það tímabilið á milli 5000 og 4000 ár BP þar 

sem unnt er að sjá kólnunartímabil á nýjöklunartímanum (e. neoglaciation), en setkjarnar 

úr bæði Hvítárvatni og Haukadalsvatni sýna upphaf nýjöklunartímans í kringum 5500 ár 

BP og mögnun kólnunar í kringum 4200 ár BP. Tímabilið á milli 3500 og 1820 ár BP sýna 

einhverja samsvörun við það sem er að gerast í kjörnum úr Hvítárvatni og Haukadalsvatni, 

þ.e. áframhaldandi kólnun í þrepum og er eitt af þeim í kringum 2800 ár BP (Geirsdóttir 

o.fl. 2013). 



18 

 

Mynd 5-3: Hér er hægt að sjá mismunandi vísa úr rannsóknum gerðum á setkjörnum úr sjó og stöðuvötnum. 

Gráu bilin á myndinni tákna tímabil kólnunar nýjöklunartímabilsins (Geirsdóttir o.fl. 2009). 

 

Eins og áður var nefnt var erfitt að fá heildstæða mynd úr vísunum sem athugaðir voru 

fyrir þetta verkefni. Aðeins 3 punktar fundust til að gera aldursmódelið en mun fleiri þarf 

til að skorða það betur af fyrir túlkun. Þegar setkjarninn SKR14-5A-1N-01 er skoðaður 

með hliðsjón af öðrum setkjörnum á Íslandi kemur í ljós að þörf er á mun í ítarlegri 

rannsókn á vísunum í kjarnanum. Hægt væri að athuga t.d. lífrænan kísil (BSi) en með 

honum er hægt að áætla frumframleiðni í vatninu og þ.a.l. hugsanlegt hitastig yfir 

sumarmánuðina (t.d. Geirsdóttir ofl. 2009; Larsen o.fl. 2012). Til að fá meiri nákvæmni í 

aldursmódelið hefði verið hægt að leita eftir fleiri öskulögum og einnig að nota 
14

C 

aldursákvörðun á lífrænu efni í kjarnanum. Þegar fleiri viðmiðunar punktar eru í 

aldursmódeli er betur hægt að reikna út hraða setmyndunar. Hraði setmyndunar á milli 

tveggja punkta í aldursmódelinu getur upplýst okkur aðeins um umhverfisaðstæður á þeim 

tíma, t.d. ef setupphleðsla er mikil þá er veðurfar hugsanlega kaldara og meira af efni að 

rofast í kring og berast út í vatnið. Þegar hlutfall lífræns kolefnis er túlkað er oftar en ekki 

betra að mæla hlutfall kolefnis og niturs (C:N) í kjarnanum. Hlutfallið getur sagt okkur um 

uppruna lífræna kolefnisins, hvort það sé af völdum frumframleiðni í vatninu sjálfu eða 

hvort það sé af landrænum uppruna (Geirsdóttir o.fl. 2009). Ofangreind atriði hefðu 

hjálpað mikið við að gera ítarlegri túlkun fyrir kjarna SKR14-5A-1N-01.   

Í grein eftir Larsen o.fl. (2012) er talað um mikilvægi þess að hafa sem flesta vísa til að 

túlka breytingar á fornu umhverfi. Vísar bregðast á mismunandi hátt við 

loftslagsbreytingum og ef þeir eru skoðaðir einn og einn eru stundum misvísandi 

upplýsingar að fá úr þeim. Svo að túlkun sé sem nákvæmust er mikilvægt að hafa marga 

mismunandi vísa sem í heildina segja okkur ítarlegri loftslagsögu viðkomandi staða.  
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6 Ályktun 

Setkjarni SKR14-5A-1N-01 sýnir hugsanlegar umhverfis- og loftslagsbreytingar á nútíma. 

Þar sem ekki eru fleiri viðmiðunarpunktar fyrir aldursmódelið, sérstaklega fyrir neðan 

Heklu-T gjóskulagið, gengur erfiðlega að tengja breytingar í kjarnanum við aðrar 

rannsóknir sem hafa verið gerðar á Íslandi. Frá ca. 5000 til 1820 árum BP er hægt að sjá 

hvernig loftslag á Íslandi er að breytast eftir tímabil hámarks hlýnunar á nútíma (e. 

Holocene Thermal Maximum). Stiglækkandi kólnun á sér stað á vissum tímum og hægt er 

að sjá það í vísunum sem rannsakaðir voru á bilinu 5000 til 4000 ár BP og svo á milli 3000 

og 1820 ár BP. Gróðurlögin sem finnast í kjarnanum, sem voru ekki rannsökuð fyrir þetta 

verkefni að neinu marki, vísa kannski í hlé á kólnun á nýjöklunartímanum sem hófst fyrir 

ca. 5500 árum BP. Frá 1820 árum til dagsins í dag sést á niðurstöðunum að veðurfar er 

kólnandi en erfitt er að túlka og tengja niðurstöðurnar við aðrar rannsóknir, því 

aldursgreiningar vantar fyrir þau tæpu 2000 ár er sem um er að ræða. Eins og minnst er á í 

kaflanum á undan þarf að gera mun ítarlegri rannsókn á fleiri vísum en hér er fjallað um og 

sem hugsanlega finnast í kjarnanum, í þeim tilgangi að fá sem nákvæmustu mynd af 

umhverfis- og loftslagssögu í kringum Skorarvatn á nútíma. 
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