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Útdráttur 

Ásýndargreiningu var beitt á u.þ.b. 8 m þykka setlagaopnu suðaustur af Heydölum í 

Breiðdal. Alls var setmynduninni skipt upp í 24 ásýndir, þar sem lagmót, litur, innri og ytri 

byggingareinkenni greindu ásýndir hver frá annarri. Skyldar ásýndir voru teknar saman í 

fjögur megin ásýndarfylki sem notuð voru til að túlka setmyndunarumhverfi og breytingar 

í því. Flestar ásýndirnar í neðri hluta setopnunnar voru mjög fínkorna, silt, leir og fínkorna 

sandur. Helstu breytingar sem komu fram frá neðstu til efstu ásýndafylkja var öfug 

lóðgreining, auk þess sem aflögun byggingareinkenna varð meira áberandi eftir því sem 

ofar dró í setopnunni. Uppröðun ásýnda og ásýndafylkja bendir til þess að neðsti hluti 

setsins hafi sest til  við hærri sjávarstöðu en nú og við tiltölulega lága orku.  Öfug 

lóðgreining, aukin lagskipting, klifrandi gárar og afmyndun byggingareinkenna benda til 

aukins setmyndunarhraða í óseyrarhlíð við lækkandi sjávarstöðu.  Allra efstu setlögin hafa 

að öllum líkindum sest til á eins konar leirum eða óseyrarpalli..  Út frá kortlagningu 

nánasta umhverfis við setopnuna má telja að setlagaopnan hafi hlaðist upp á mörkum lands 

og sjávar við lækkandi sjávarmál þegar jökla leysti á síðjökultíma fyrir um 10 – 12 þús 

árum.  

 

 

Abstract  

Facies analysis is applied to ca. 8 m thick sedimentary section southeast of Heydalir in 

Breiðdalur, eastern Iceland. A total of 24 sedimentary facies are identified within the 

section based on sediment boundaries, color, texture and structure. Related facies are 

grouped into four facies sequences in order to interpret and reconstruct the sedimentary 

depositional environment. Most of the sedimentary facies are very fine-grained sediment, 

mud and fine sand. The most apparent changes from bottom to top of the section is a 

distinct reversed grading with more apparent sediment deformational structures towards 

the top of the section. Interpretation based on the facies analyses suggests that the bottom 

facies sequence settled during higher sea level than now and at a relatively low energy. 

Reversed grading, increased stratification, climbing ripples and deformed sedimentary 

structures indicate an increased sedimentation rate in an estuary delta slope during 

lowering of sea level. The top sediments have probably settled within a mudflat or delta 

platform.  Mapping the area surrounding the sedimentary section together with the facies 

analyses suggests the sediment accumulated at the boundary between land and sea during 

lowering of the sea level at the last deglaciation approximately 10 to 12 thousand years 

ago.  
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1 Inngangur 

Rannsóknir á setlögum geta gefið góða hugmynd um það ferli sem stjórnaði flutningi sets, 

setmyndun og umhverfi, auk loftslags sem ríkti við setmyndun. Hvaða set er til staðar segir 

til um setgjafann, fjarlægð frá honum og þá orku sem hefur þurft til að flytja setið. Meiri 

orku þarf til að flytja grófara efni, minni fyrir fínkornaðara efni. Setmyndunarumhverfi 

jökla, straumvatna, foks og sjávar hafa hver sín einkenni, einkum þegar kemur að ytri og 

innri byggingareinkennum setmyndana. Ef unnt er að greina byggingareinkenni setlaga er 

oft hægt að ákvarða hvaða ferli hafi ráðið og í hvaða umhverfi setið hefur sest til í ásamt 

stefnu flæðis og afstæðan aldur. Auk þess getur afmyndun sets sagt til um atburði sem hafa 

orðið eftir setupphleðsluna. Jöklun veldur fergingu á landinu sem verður til áflæðis og 

hækkunar á afstæðu sjávarmáli. Við hörfun jökuls lyftist landið sem veldur afflæði og 

lækkun á afstæðu sjávarmáli. Merki um mismunandi sjávarmörk í setlagi geta gefið til 

kynna breytingu á jöklun svæðisins. Setlög geta því gefið okkur góða hugmynd um 

umhverfis- og myndunarsögu svæða.   

Setlagafræði er rannsókn á efnasamsetningu, byggingareinkennum og fleiri eiginleikum 

sets og setbergs til að túlka uppruna, við hvaða ferli og í hvernig umhverfi setmyndunin 

varð (Boggs, 2006). Setlagafræðirannsóknir á íslenskum setlögum hafa einkum beinst að 

setlögum sem mynduðust á tímum síðjökultíma og því að miklu leyti bundin athugunum á 

jöklunarsögu landsins.   

 

Ísland er á mörkum hlýrra og kaldra sjávarmassa  og veldur það miklum breytileika í 

veðurfari og sjávarhita umhverfis landið. Hlýr og selturíkur Norður-Atlantshafstraumurinn, 

berst úr suðri,  vestur með landinu og angi af honum, Irmingerstraumurinn, beygir norður 

með vesturströndinni en seltulítill og kaldur sjór Austur-Grænlandsstraumsins ferðast að 

norðan í suðurátt meðfram austurströnd Grænlands. Pólarfrontur er við mót straumanna og 

hefur staðsetning hans áhrif á veðurfar og ís við Ísland (Einarsson, 1984; Unnsteinn 

Stefánsson, 1994). Hafís ferðast til Íslands með Austur-Grænlandsstraumnum. Hafíssinn er 

mismikill milli ára og mánaða en þegar hann er sem mestur getur hann náð suðurströnd 

landsins og veldur lækkun á hitastig strandsvæðisins (Einarsson, 1984). Á mynd 1 má sjá 

að straumar ganga að meðaltali réttsælis umhverfis landið. Á innanverðu 

landgrunnssvæðinu er Strandstraumur sem er knúinn af ferskvatnsrennsli til sjávar og hefur 

áhrif á þær sjógerðir sem eru næst landi. Áhrifin eru meiri á sumrin þar sem ferskvatnið er 

að mestu leyti bundið sem snjór og ís á veturna (Unnsteinn Stefánsson, 1994). Sá mikli 

breytileiki í veðurfari sem sjávarstraumarnir valda á og við Ísland endurspeglast oft á 

tíðum í setmyndunum á landi og í sjó. Það er því mikilvægt að skila áhrif þeirra við 

enduruppbyggingu setumhverfa.  
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Mynd 1 Sjávarstraumar umhverfis Ísland (heimild: 

https://www.atvinnuvegaraduneyti.is/media/Acrobat/150512-Sjavarorka-lokaskjal.pdf skoðað 16.04.2016) 

 

Sumarið 2014 var meðal annars farið í Breiðdalinn á Austfjörðum í tengslum við 

námskeiðið “Samspil eldvirkni og jöklunar”. Þar var jarðlagaskipan skoðuð og 

yfirborðsjarðlög athuguð, m.a. setlagastafli í miðju dals sem vakti athygli undirritaðrar.  

Ákveðið var að rannsaka opnuna frekar fyrir B.S. lokaverkefni í jarðfræði. Markmið 

verkefnisins var að leitast við að finna uppruna setmyndana út frá innri og ytri 

byggingareinkennum og hugsanleg tengsl þeirra við jöklunarsögu svæðisins og 

sjávarstöðubreytingar á síðjökultíma. Meginrannsóknaspurningin sem unnið er eftir beinist 

að því hvernig hægt sé að nota byggingareinkenni setlaga til þess að endurbyggja 

setmyndunarumhverfi og greina setmyndunarferli. 
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2 Um byggingareinkenni setlaga 

Veðrað berg er undirstaða sets. Veðrunin, sama hvort hún er efnaveðrun eða aflræn veðrun 

brýtur bergið upp í bergmylsnur sem hlaðast upp og mynda set (Boggs, 2006).  Set getur 

einnig myndast við lífræna virkni s.s útfellingar steinefna úr vatni eða upphleðslu lífrænna 

efna (Marshak, 2008). Efnasamsetning sets gefur vísbendingar um efnasamsetningu 

móðurbergsins en þarf þó ekki að vera sú sama því steinefni geta leysts upp við veðrun og 

horfið úr setinu en önnur harðgerðari safnast upp. Að auki geta ný steinefni myndast 

staðbundið vegna efnabreytinga. Setupphleðslan ræðst af því hversu mikil veðrunin er og 

hver flutningsferlin eru (Boggs, 2006). Í setlagafræði eru hugtökin ásýnd, ásýndaraðir og 

ásýndalíkön notuð. Sérhver ásýnd hefur einkennandi bergfræðilega samsetningu, lit, 

byggingareinkenni, efnasamsetningu, steingervinga og fleira sem hægt er að greina í felti. 

(Eyles et al 1983). 

2.1.1 Innri byggingareinkenni 

Innri byggingareinkenni setlaga eru t.d. kornastærð, kornaaðgreining og lögun korna. 

Mismunandi aðferðir eru notaðar við mælingu á kornastærð og fer það eftir grófleika. 

Steina má mæla með málbandi, sandur og möl er sigtað en fyrir fínni efni eru notuð 

þróaðari raftæki. Við greiningu á kornastærð er algengast að nota Udden-Wentworth 

kornastærðarskalann (Tafla 1). Honum er skipt í fjóra aðalflokka: leir (<1/256mm), silt 

(1/256mm – 1/16mm), sand (1/16mm – 2mm) og möl (>2mm). Hver aðalflokkur hefur 

sinn undirflokk eftir gróf-/fínleika efnisins. Kornastærðarskalinn hefur verið endurbættur 

til að gefa heil gildi sem auðveldar plottun á gröf og tölfræðilega útreikninga. Sá skali, phi-

skalinn notast við eftirfarandi jöfnu: Φ=-log2d þar sem Φ er phi gildið en d er þvermál 

korns í mm (Boggs, 2006).  Kornastærðin er metin í öllum setlögum og hvort aðgreining á 

kornastærð sé til staðar og þá hversu vel kornastærðin er aðgreind (Mynd 2). 

Tafla 1 Udden-Wentworth kornastærðarskali (skali úr Boggs, 2006 þýddur á íslensku) 
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Mynd 2 Aðgreining sets (Mynd unnin úr Marshak, 2008). 

Við lögun korna er litið til þriggja þátta, hvert form þeirra er, hversu kúlulaga kornin eru 

og hversu rúnnuð þau eru (Mynd 3). 

  

 

Mynd 3 Form setkorna. S er stuttás, M er miðás og L er langás (mynd unnin úr Tucker, 2011) 

 

Mynd 4 Kýlni og yfirborð korna (mynd unnin úr Tucker, 2011) 

Stærð og yfirborð kornanna gefa hugmynd um veðrun, rof og flutningsferli setsins (Boggs, 

2006). Eftir því sem kornin ferðast lengra þá minnka þau, verða kúlulaga og yfirborð þeirra 

rúnnast vegna núnings (Mynd 4). Einnig verður meiri aðgreining á stærð korna (Marshak, 

2008). Ef völur eru til staðar er athugað hvort finna megi rákir á þeim. Ef þær eru ávalar og 

virðast vísa í ákveðna átt þá er stefnan mæld og skráð á sérstakt graf. Einnig þarf að skrá ef 

völurnar eru brotnar og hvort efnið er kornborið eða grunnborið (Tucker, 2011). Í 

kornbornu seti snertast kornin en í grunnbornu seti eru kornin umlukin grunnefninu. Fyrir 

fíngerð setlög þarf smásjá til að greina innri byggingareinkennin og lítið annað hægt að 
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gera í felti en að reyna að meta kornastærð, dreifingu og rúnnun kornanna en í stórgerðari 

seti er hægt að mæla lögun og legu kornanna auk þess sem yfirborð þeirra og aðgreining 

getur verið auðgreinanleg (Tucker, 2011). 

2.1.2 Ytri byggingareinkenni sem verða til samtíma setmyndun 

Setlög myndast þegar set sest til undir því sem næst stöðugu eðlisfræðilegu, efnafræðilegu 

og líffræðilegu ferli. Þau geta myndast hratt t.d. vegna flóðs eða hægt t.d í stöðuvatni 

(Boggs, 2006). Setlögin geta orðið ólagskipt, skálögótt, lagþynnótt eða víxllöguð, allt eftir 

umhverfisaðstæðum hverju sinni. Breyting á umhverfisþáttum svo sem upptökum sets, 

loftslagi eða straumstyrk við setmyndun ræður því hvers konar set sest til á hverjum tíma 

og þeim byggingareinkennum sem myndast samtíma setmynduninni (Marshak, 2008).  

Setlög með lóðgreiningu innihalda misstór korn við botn og við topp. Rétt lóðgreining er 

algengust en þar eru stærstu kornin neðst en þau smæstu efst. Rétt lóðgreining er afleiðing 

þess að vatnsmagn eða straumhraði minnkar eða vegna eðjustrauma. Stærstu kornin sökkva 

hraðast og setjast því fyrst til. (Tucker, 2011; Marshak, 2008). Öfug lóðgreining er 

óalgengari og nær þá yfirleitt aðeins yfir stærstu korn lagsins eða er aðeins til staðar neðst í 

laginu, oft undir réttri lóðgreiningu (Mynd 5). Samsett lóðgreining er þegar það eru 

nokkrar einingar með rétta lóðgreiningu eru til staðar í setlaginu (Tucker, 2011).  

 

Mynd 5 Rétt og öfug lóðgreining (Tucker, 2011) 

Vatn og vindur eru mikilvægir flutningsmiðlar sets. Rennslisstefna þeirra ræður því hvers 

konar byggingareinkenni myndast samtíða setupphleðslunni (Marshak, 2008). Ef rennslið 

er í eina afgerandi átt t.d. í straumvatni, þá myndast ósamhverf form þvert á rennslisstefnu 

t.d. gárar og skaflar með beina hryggi (Mynd 6). Gárarnir eru aflíðandi í rennslisstefnunni 

en brattir hlémegin.  Sé rennsli í tvær áttir þ.e. gangi fram og til baka eins og t.d. í fjöru þá 

myndast samhverfur hryggur þvert á rennslisstefnuna (Tucker, 2011). Stærð gára stjórnast 

af kornastærð og vatnsdýpi. Stærri gárar myndast í djúpu vatni með stærri kornastærð 

(Marshak, 2008).   
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Mynd 6 Ósamhverfir og samhverfir gárar (mynd unnin úr Marshak, 2008) 

Gárarnir innihalda skálögun sem myndast við það að setið færist upp á hrygg gárans en 

veltur svo niður hlémegin. Séu gárarnir með beinan hrygg myndast hrein skálögun (Mynd 

7 (a)). Séu hryggirnir skeifulaga myndast trogskálögun (Mynd 7 (b)). Ef setupphleðslan er 

mjög hröð myndast klifrandi gárar (Mynd 7 (c),(d)) sem geta verið með eða án rofflötum 

(Tucker, 2011). 

 

 

Mynd 7 a. skálögun b.  trogskálögun c.klifrandi gárar með rofflötum d. klifrandi gárar án rofflata (mynd 

unnin úr Tucker, 2011). 

Hjá Herring-bone skálögun verður viðsnúningur á legu skálöguninnar. Herring-bone 

skálögun myndast þegar það verður viðsnúningur á rennsli svo gárarnir fara að myndast í 

öfuga átt við það sem áður var (Mynd 8). Þessi skálögun er einkennandi fyrir 

sjávarfallasethleðslu (Tucker, 2011). 

 

Mynd 8 Herringbone skálögun (Tucker, 2011). 
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Óregluleg lagskipting (Hummocky and Swaley cross-stratification) er skálögun sem er 

hvoru tveggja íhvolf upp og niður með rofflötum milli hóla (hummock) og lægða (swale) 

og myndast aðallega í sandi (Mynd 9). Talið er að hún myndist við vindstorm sem orsakar 

stekar ölduhreyfingar í mismunandi áttir. Öldurnar sverfa botninn svo undirlagið verður 

óreglulegt með hóla og lægðir sem efnið sest til í (Boggs, 2006; Tucker, 2011).   

 

Mynd 9 Óregluleg lagskipting (Hummocky and Swale; Tucker, 2011). 

Óregluleg lagskipting verður til við breytileika á milli kornastærða þar sem sandlög og 

leirlög setjast til. Á mynd 10 má sjá flaser bedding og linsulögun. Byggingareinkennið fer 

frá því að vera flaserbedding í að verða linsulögun eftir því sem hlutfall leirs eykst og er 

það í réttu hlutfalli við magn leirs í vatninu. Flaser bedding innheldur sand með þunnum 

leirlögum en linsulögun inniheldur aðallega leir með einöngruðum sandgárum (Mynd 10). 

Byggingareinkennin myndast aðallega vegna sjávarfallastrauma en getur einnig myndast 

við flæði yfir bakka eða vegna veikra stormalda í djúpu vatni.    

 

Mynd 10 A. Flaserbedding .B Samblanda af Flaser og linsulögun C. Linsulögun ríkjandi (mynd 

Dalrymple,2010) 
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2.1.3 Byggingareinkenni / Afmyndanir sem verða til eftir 
setmyndun 

Set getur afmyndast eftir að hafa sest til svo ný byggingareinkenni koma fram. 

Afmyndunin verður helst vegna tilfærslu sets, vötnun eða fergingar (Tucker, 2011) 

Þvæld lagskipting myndast við hrun eða skrið sets skömmu eftir setmyndunin fyrir árhif 

þyngdaraflsins (Boggs, 2006).  Jarðskjálftar geta t.d. komið hruni eða skriði af stað 

(Tucker, 2011). Afmyndunin er algengust í leir- og sandsteini þar sem setmyndun hefur 

verið hröð og mikill halli á undirlaginu sem leiðir til óstöðugleika. Þvæld lagskipting getur 

náð yfir mörg setlög sem í sumum tilfellum slitna í sundur svo úr verður óreiðukennd 

blanda af mismunandi setefni. Algengar er þó að lagskiptingin haldi sér en lögin verði 

þvæld (Boggs, 2006). Sú átt sem lögin bylgjast er sú sama og hallinn sneri í. Lögin fyrir 

ofan og neðan þvældu lagskiptinguna geta verið alveg laus við afmyndun (Mynd 11).  

 

Mynd 11 Þvæld lagskipting (mynd unnin úr Tucker, 2011) 

Gervilagþynnur (dish structures) er íhvolf upp lagmyndun, yfirleitt fáeinir cm í þvermál og 

myndast aðallega í sandi og silti sem hefur sest hratt til. Þær verða til þegar vatn flyst upp í 

gegnum setið og brýtur upp fyrri lagþynnumyndun. Afvötnunin fer oft af stað í kjölfar 

jarðskjálfta (Tucker, 2011). Sandstólpar (pillar sturctures) myndast samtíða 

gervilagþynnunum og eru lóðréttar sandmyndanir sem liggja þvert á fyrri lagþynnur. Þessi 

byggingareinkenni má helst finna í seti sem hefur sest til fyrir áhrifum þyngdaraflsins s.s. 

eðjustraumum og eru þau oft einu byggingareinkenni setlagsins (Boggs, 2006).  

Fargför (load structures) myndast þegar eðlisþyngri lög sökkva í eðlisléttari lög. Fargför 

eru algeng við botn sandsteins sem liggur á eðjusteini og koma oft fram sem hnyklar og 

bólstrar sé horft á botninn en á hlið sem mislægi í lagi mynd 12 (a).   Eðlisléttari eðjan 

getur þrýsts upp í yfirliggjandi eðlisþyngri sand og myndað eðjuloga (flame structure) 

(Tucker, 2011). 
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Mynd 12 (a) sandur liggur á eðju (b) logamyndun (Tucker, 2011) 

Rof á yfirborði sets getur orðið vegna straums vinda, vatns eða steinvala eða öðru sem 

skoppar eða dregst eftir setinu. Í förin sem verða til við rofið sest nýtt set sem er af annarri 

gerð en það sem fyrir er (Mynd 13). Það set getur harðnað og myndað upphleypt 

byggingarform. 

 

Mynd 13 Set sem sest til í rofförum verður til byggingareinkenna þar sem mismunandi set liggur samsíða 

(mynd unnin úr Boggs, 2006) 

Flautuform (flute casts) eru dæmi um byggingareinkenni sem myndast við uppfyllingu á 

rofnu yfirborði. Rofið hefur orðið vegna iðustreymis í kjölfar hlutar sem hefur ferðast með 

straumnum. Iðustreymið rýfur lag í undirlagið sem er breiðara í endann sem snýr móti 

straumnum. Setefni annarrar gerðar en það sem fyrir var sest til og harðnar í flautuformi 

þ.e. grennra í annan endann sem gefur góða hugmynd um forna straumstefnu (Boggs, 

2006). 
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Mynd 14 Mismunandi form sem myndast vegna árekstrar hlutar á yfirborð sets (mynd unnin úr Boggs, 2006) 

 Lífverur sem fara um setið geta hrært í lagskiptingunni og jafnvel eytt öllum ummerkjum 

um byggingareinkenni. Þær geta einnig skilið eftir sig ýmis ummerki t.d. flóttaför vegna 

snöggrar breytingar í umhverfinu, fæðugöng eða borför.  

2.1.4 Notagildi byggingareinkenna við túlkun á 
setmyndunarumhverfum 

Byggingareinkenni eru mikilvæg í túlkun á setlögum því þau geta gefið okkur upplýsingar 

um þau ferli og þann flutningsmáta sem átti sér stað við hleðslu setlaganna (Tucker, 2011). 

Við greiningu á setlögum er notast við hugtakið ásýnd. Ásýnd er hlutlaus lýsing sets þar 

sem sérhver ásýnd er með einkennandi lit, byggingareinkenni, efnasamsetningu o.fl. Hver 

ásýnd stendur fyrir ákveðið setmyndunarferli (Walker, 1984). Ásýndarfylki er hópur af 

ásýndum sem hafa lík einkenni. Lóðrétt hleðsla ásýnda myndar ásýndaröð (Eyles et al. 

1983). Uppröðun ásýndanna getur skipt jafn miklu máli og ásýndirnar sjálfar. Ásýndir sem 

liggja hver ofan á annari hafa tilheyrt umhverfi sem lágu hvort að öðru. Ef skil ásýnda eru 

skörp getur það bent til rofs eða mikil umskipti í setmyndunarumhverfinu og ekki hægt að 

fullyrða hvort ásýndirnar hafi verið til í umhverfum hlið við hlið. Umhverfistúlkun ásýnda 

byggir á því að sérhvert setmyndunarferli sama hvort það er eðlisfræðilegt eða veðrun 

skilji eftir sig ákveðna setgerð og byggingareinkenni. Byggingareinkenni setlaganna gefa 

því hugmyndir um það hvaða ferli áttu sér stað og út frá því má ráða hvaða 

setmyndunarumhverfi var til staðar. Lykilatriði við túlkun á ásýndum er að nýta athuganir 

gerðar í felti og bera saman við upplýsingar frá öðrum vel þekktum  setlögum, sérstaklega 

setlagaumhverfi nútíma. Upplýsingarnar eru nýttar við gerð ásýndarlíkana. Ásýndarlíkan 

verður að uppfylla fjögur skilyrði. Líkanið verður að vera norm, sem hægt er að nýta til 
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samanburðar. Það verður að virka sem undirstaða og vera leiðbeinandi fyrir  athuganir 

framtíðarinnar. Það verður að geta spáð fyrir um jarðfræðilegar aðstæður og virkað sem 

grunnur fyrir túlkun á umhverfum. Gagnagrunnur setlagagreiningar fer vaxandi með 

auknum rannsóknum og þar með fjöldi ásýndarlíkana. Með takmarkaðar staðbundnar 

upplýsingar og góðan skilning á ásýndarlíkönum má draga mikilvægar ályktanir um 

rannsóknarsvæðið.  

 

. 
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3 Staðhættir, jarðfræði og fyrri 
rannsóknir 

3.1 Jarðfræði Austfjarða og Breiðdals 

Elstu jarðlög Íslands sem eru ofansjávar eru 15-16 milljóna ára gömul. Gosvirkni hefur 

verið á gosbeltum sem hafa oftast verið í miðju landinu og jarðlög sem myndast hafa rekið 

út frá þeim til beggja átta. Af þessum sökum eru jarðlög á Vestfjörðum og Austfjörðum 

elstu jarðlög Íslands. (Haukur Jóhannesson, 1981). Berggrunnur Austurlands er að mestu 

leyti hlaðinn upp af gosbergi frá tertíer en þó eru einnig hraun frá eldstöðvum sem hafa 

gosið á nútíma. Tertíerbergið er hraunlagastafli með þunn steinrunnin jarðvegslög inn á 

milli. Ofan á tertíerbergið leggst grágrýtismyndun þar sem þykk móbergslög eru í 

staflanun. Móbergslögin eru merki um jöklun. Landslag Austfjarða er mótað af jöklum og 

vatnsföllum tengdum þeim. (Árni Hjartarson ofl. 1981) Fjöllin eru jökulsorfin með skarpa 

tinda sem aðskilja hvilftir og U-laga dali. Botnar hliðardala hanga 400-600 m ofan við 

aðaldali (Norddahl, Einarsson, 2001) Laus jarðlög eru t.d. áreyrar, sandar, skriður, 

jökulruðningur og fornir sjávar- og vatnahjallar. Þau eru að lang mestu leyti mynduð á 

síðustu 10 þús. til 20 þús árum þ.e. eftir að meginlandsjökull síðastu ísaldar fór að hörfa. 

(Árni Hjartarson ofl. 1981). 

3.2 Jöklun og sjávarstöðubreytingar á 

Austfjörðum og Breiðdal 

Jöklar á Íslandi eru sérstaklega næmir fyrir hitabreytingum vegna breytinga í haf- og 

loftstraumum. Jöklar ganga fram við kólnun loftslags en hopa við hlýnun. Á hámarki 

síðasta jökulskeiðs fyrir um 20 þúsund árum síðan þöktu gríðarstórir jökulskildir Norður-

Ameríku, Skandinavíu og Barentshafi. Á sama tíma er talið að meginhluti Íslands hafi 

legið undir jökli sem náði út á landgrunnsbrún. Tími mikilla breytinga tók við þegar 

jökulskildirnir fóru að bráðna fyrir um 18.000 14C árum síðan, sjávarborð hækkaði á 

heimsvísu um allt að 130 m og breytt landslag kom undan jöklunum. Ísland var engin 

undantekning á þessu og gekk landið í gegnum miklar breytingar frá hámarki síðasta 

jökulskeiðs og fram til Nútíma. Jöklar hopuðu og gengu fram til skiptis og aflæði eða 

áflæði sjávar fylgdu í kjölfjarið (Norðdahl et al 2008).  

Jökulsker hæstu tindanna stóðu upp úr ísbreiðunni (Árni Hjartarson ofl. 1981). Skriðjöklar 

gengu frá meginjöklinum út í dali og firði (Norðdahl et al. 2008). Í sérhverjum firði á 

Austfjörðum voru því jöklar sem gengu út á landgrunnið þ.m.t. í Breiðdal (Árni Hjartarson 

ofl. 1981). Jöklun veldur fergingu á landinu sem verður til áflæðis og hækkunar á afstæðu 

sjávarmáli. Við hörfun jökuls lyftist landið sem veldur afflæði og lækkun á afstæðu 

sjávarmáli. Undir Íslandi er möttull með lága seigju sem gerir það að verkum að landið 

bregst hratt við mismun í fergingu. Fyrir c.a. 13.000 14C hopaði jökullinn inn fyrir strendur 

landsins (Norddahl, Einarsson, 2001).  



13 

 

Mynd 15 Staðsetning Breiðdals ásamt skörpum tindum og hangandi dölum (mynd unnin úr google map) 

Ísaldarjöklar Norður Ameríku og Skandinavíu voru í leysingum sem orsakaði hækkandi 

sjávarborð. Þær leysingar urðu til þess að íslenski meginjökullinn sem náði út fyrir 

ströndina varð óstöðugur og kelfdi hratt. Ísland lyftist það hratt upp vegna minnkandi 

jökulfargs að afstæð sjávarmörk lækkuðu við landið (Syvitski et al., 1999; Ingólfsson et al., 

2001). Hörfun jökulsins var hröð en í nokkrum þrepum (Geirsdóttir et al, 2007).    Tvö 

tímabil framrásar/hörfunar áttu sér stað. Fyrir um 11.000 árum kólnaði  loftslagið svo 

jöklar gengu fram á ný. Eldri jöklunin, náði hámarki fyrir 10.300 14C árum og náðu jöklar 

út firði til stranda umhverfis landið. Á norðanverðum Austfjörðum eru lítil merki eftir þetta 

framrásarstig en þau aukast suður í Berufjörð, sem er næsti fjörður sunnan við Breiðdal. 

Sunnan Berufjarðar sjást merkin ekki með vissu. Eftir framrásina hlýnaði og lágu 

sjávarmörk 40 m yfir núverandi sjávarmáli í Breiðdal. Jökullinn hopaði inn í Suðurdal og 

virðist sem stórt vatn hafi myndast í dalnum sem síðan hafi fyllst af framburði Breiðdalsár. 

Kleifarvatn, Mjóavatn og Brekkuborgarvatn eru hugsanlega leifar þessa mikla vatns. Yngri 

jöklunin, varð fyrir um 9.800 14C árum. Þá mynduðust smájöklar sem teygðu sig niður í 

firði og dali. Ummerki þess eru mest á norðanverðum Austfjörðum en minnkar er sunnar 

dregur og hverfa að mestu sunnan Breiðdals (Árni Hjartarson ofl. 1981). Í kjölfar hörfunar 

jökla Yngra Dryas varð um 40 m lækkun afstæðra sjávarmarka. Jöklun á Preboreal varð til 

20 m hækkunar á afstæðum sjávarmörkum. Frá hörfun jökla Búðaskeiðs varð lækkun í 

afstæðum sjávarmörkum. Lægstu sjávarmörkun, um 40 m fyrir neðan núverandi sjávarmál, 

var fyrir 8900 14C árum og hefur verið áflæði á Íslandi síðan þá. Á mynd 16 má sjá graf af 

sjávarmörkum samanborin við þykkt jökuls.  Fyrir 8000 árum f.n voru jöklarnir svipaðir að 

stærð eða minni en þeir eru í dag en talið er að þeir hafi hugsanlega jafnvel horfið að mestu 

eða öllu leyti. Um 5000-6000 14C kólnaði loftslag og jöklarnir stækkuðu. Talið er að þeir 

hafi náð hámarki í lok Litlu Ísaldarinnar seint á nítjándu öld eða snemma á þeirru 

tuttugustu (Geirsdóttir et al., 2009 QSR, Larsen et al., 2011, 2013).  
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Mynd 16 Á grafinu má sjá flatarmálsbreytingu íslenska jökulskjaldarins ásamt breytingu á afstæðu 

sjávarmáli við Ísland (mynd unnin úr Norddal, Einarsson, 2001) 

 

3.3 Setmyndanir í Breiðdal frá síðjökultíma 

Breiðdalur liggur inn af Breiðdalsvík á milli Stöðvarfjarðar og Berufjarðar. Dalurinn er U-

laga jökulsorfinn dalur og umhverfis hann eru jökulsorfin fjöll með skarpa tinda. Að 

Breiðdal ganga minni dalir sem hanga 400-600 m ofan við aðaldalinn. Það gefur til kynna 

að staðbundinn jökull hefur verið í aðaldalnum með hæð sömu og botn hliðardalanna 

(Norddahl, Einarsson, 2001). Frá sjó og að fossinum Beljanda liggur dalfylla sem 

samanstendur af fornum og nýjum árósum og sjávarmyndunum. Leirur í mynni Breiðdals 

eru myndaðar af framburði Breiðdalsár á síðustu árþúsundum við svipaða sjávarstöðu og er 

nú. Inn af Leirum rísa setlagahjallar sem eru hæstir 40 m yfir sjávarmáli. Þeir eru taldir 

hafa myndast í kjölfar hörfunar jökla fyrir ca 11 þús. árum þegar sjávarmál í Breiðdal náði 

40 m yfir núverandi sjávarmáli (Mynd 16). Setlagahjallana má rekja frá Ormarsstöðum að 

Breiðdalsá og upp að Beljanda. Hjallarnir hafa smágerða möl og sand efst en leir neðst. 

Leir er fjórðungur efnismagns bakkanna ( Árni Hjartarson ofl. 1981). Hreggviður Norðdahl 

og Þorleifur Einarsson (1988) mældu fjörumörk við setlagahjallana og reyndist 

meðalhæðin 36 m yfir sjávarmáli. Þrjú aðgreind fjörumörk mældust með meðalhæð 42 m, 

33m og 27 m. Hæð fjörumarkanna fer vaxandi inn dalinn sem endurspeglar fergingu 

landsins vegna meiri jökulþykktar inn til landsins. Miðjufjörumörkin urðu til þegar 

jökullinn í Breiðdal hopaði inn Suðurdalinn. Sjávarborð lækkaði svo enn frekar en 

stöðvaðist tímabundið svo lægstu fjörumörkin mynduðust. Jaðarhjallar og rásir fara 

lækkandi til austurs í Suðurdal sem bendir til þess að hörfun jökulsins hefur verið í 

áföngum (Hreggviður Norðdahl, Þorleifur Einarsson, 1988).  
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Mynd 17 Breiðdalur ásamt örnefnum.  

Frá mynni Norðurdals og þvert yfir Breiðdal er 4 km ósamfelldur jökulgarður sem markar 

mestu útbreiðslu jökuls í Breiðdal þegar sjávarborð stóð hæst í lok síðasta jökulskeiðs. 

Efstu fjörumörk hafa mælst hærri utan við garðana en innan þeirra. (Norðdahl, Einarsson, 

1988). Meginlandsjökullinn drógst saman en stutt tímabil jökulframrása átti sér stað fyrir 

um 10.000 árum 14C og gengu jöklar í Breiðdal fram á nýjan leik. Talið er að á þeim tíma 

hafi jökull flætt fram úr Suðurdal og rutt upp jökulgörðum inn af Heydölum. Tinnudalsá 

hefur runnið meðfram jökulsporðinum og í Selá (einnig nefnd Þverá). Þaðan hefur 

árfarvegurinn legið á milli Heydala og Staðarborgar. Mýrarflákar eru hér og þar á 

jökulgarðinum sem gefur til kynna að hann þéttari en hjallarnir sem að honum liggja (Árni 

Hjartarson ofl. 1981).  Setlagaopnan sem unnið var í liggur austan við jökulgarðinn. Hún er 

staðsett rétt suðaustur af kirkjubólinu Heydölum. GPS staðsetning N64°47'63'' 

W014°07'70'' mælt með Garmin.  

 



16 

 

 

 



17 

4 Gögn og aðferðir 

Setlagaopnan var fyrst skoðuð í júní í vettvangsnámskeiðinu Samspil eldvirkni og jöklunar. 

Gögnum var safnað fyrst í  ágúst 2014. Setlagaopnan var mjög blaut í ágúst og vætlaði 

vatn úr henni á mörgum stöðum. Önnur ferð var farin í september sama ár og reyndist þá 

auðveldara að  greina byggingareinkenni þar sem opnan hafði þornað að einhverju leyti.  

Efstu setlögin voru undir jarðvegi en þau neðstu þakin leir. Ákveðið var að vinna ofan frá 

og niður þar sem það væri aðgengilegast. Unnið var í þrepum þar sem hvert þrep var u.þ.b. 

30 cm hátt. Vel var gætt að því að fylgja lögum á milli skrefa til að hafa skráningu rétta. 

Þykkt sérhvers lags var skráð og setgerð, lit, byggingareinkennum og  gerð lagmóta lýst.  

 

Mynd 18 Örin bendir á þrepin sem unnið var eftir. Vinstra megin á myndinni liggur 35L dagpoki sem skali. 

Setlagaopnan liggur í hjalla sem þakinn er ávölum völum. Setlagaopnan er u.þ.b. 820 cm 

há. Efstu 406 cm eru mældir nákvæmlega með málbandi. Neðri hluti opnunnar var mældur 

með augnhæðaaðferð. Augnhæð mælanda er 167cm. Staðið var við árbakkann, 

grunnvatnsstöðu svæðisins, og vinstri hönd haldið útréttri með 90° horni við líkamann. 

Horft var eftir höndinni og athugað á hvaða stað hún beindi. Því næst var gengið að þeim 

stað og aðferðin endurtekin þar til komið var að neðsta setlaginu sem var merkt með 

áberandi sköfu. Frá neðsta mælda setlaginu og að grunnvatnsyfirborði voru 2.5 augnhæðir 

sem gefur heildarhæð setlagaopnunnar 823.5 cm. Skekkjumörk augnhæðaraðferðarinnar 

geta verið +/- 10 cm og því óhætt að segja opnuna u.þ.b. 820 cm háa.  

Reynt var að notast við kornastærðarspjald við greiningu og flokkun sandríkra laga. Setið 

var hins vegar almennt of fínkorna til þess að kornastærðarspjaldið kæmi að gagni.  

Upplýsingar úr feltvinnu voru skráðar á logblað Tuckers. Auk þess voru ljósmyndir teknar 

af sérhverju lagi. Myndirnar voru settar upp í powerpoint þar sem númer og athugasemdir 

um syrpurnar var skráð. Að lokum var setlagasúla teiknuð upp í Power point og tafla með 

stuttri lýsingu á hverju lagi fyrir sig sett upp.  

 



18 



19 

5 Niðurstöður 

Niðurstöður feltvinnu eru dregnar saman á mynd 19.  

 

Mynd 19 Setloggur ásamt lýsingu á hverju lagi fyrir sig. 
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Alls var setopnunni skipt upp í 24 lög út frá ásýndargreiningu, þar sem lagmót, litur, innri- 

og ytri byggingareinkenni greindu ásýndir hver frá annarri. Flestar ásýndirnar eru mjög 

fínkorna á bilinu leir til mjög fínkorna sandur, en þó verður vart örlítilla aukninga í 

kornastærð ásýnda  frá botni og upp þ.e öfuga lóðgreiningu. Setopnunni var einnig skipt í 

fjögur ásýndarfylki.  

Neðsta ásýndarfylkið inniheldur lög 1-6. Ásýndirnar verða grófari eftir því sem ofar 

dregur. Lög 1 og 4 eru eins að gerð. Þau eru aðskilin af lögum 2 og 3 þar sem lag tvö 

inniheldur fíngerðan sand með trogskálögun en lag þrjú er leirlag sem virðist fylgja lögun 

og legu lags tvö. Lag 5 samanstendur af lagþynnum sem eru úr örlítið grófara seti en neðri 

lagþynnur. Lagið inniheldur að mestu leir en einng er fíngerður sandur í og á milli leirlaga. 

Um mitt lagið verður sérhver lagþynna þykkari en ofar í laginu ná þær aftur sömu þykkt og 

neðst í laginu. Lag 6 er frábrugðið lagþynnóttu lögunum þar sem það er algjörlega einsleitt 

og inniheldur engin byggingareinkenni.  

Lag 7 er botn næsta ásýndarfylkis sem inniheldur lög 7-11. Skiptin eru höfð hér því lag 7 

er talsvert fínna en lag 6 og hér verður setgerðin aftur grófari upp opnuna. Lag 7 inniheldur 

að mestu leyti leir sem skiptist á að vera brúnn og ljósgrár en hefur auk þess ósamfelldar 

sandlinsur. Í lagi 8 eru sandlinsurnar orðnar að samfelldum sandlögum inn á milli leirlaga 

þar sem sérhvert leirlag er þynnra en í lagi 7. Setgerð laga 8 og 9 er mjög lík en lag 9 er 

aðeins grófara þar sem það inniheldur örlítið meiri sand auk þess sem það er aflagað. 

Lagmót á milli laga 8 og 9 eru mjög skýr þar sem lag 9 er aflagað en ekki lag 8 (Mynd 24 

(a)). Lag 10 samanstendur af tveimur setgerðum, leir og fínum sandi. Mikil afmyndun 

hefur átt sér stað og er leirinn hvoru tveggja fyrir ofan og neðan fína sandinn. Leirinn er 

ýmist í láréttum lögum eða sveigður og beygður. Lag 11 er toppurinn á ásýndarfylkinu og 

samanstendur af 1mm – 1cm þykkum sand- og leirlögum. Þau innihalda normal 

lóðgreiningu þar sem mestur sandur situr í botni en magn hans minnkar upp á við og 

blandast við leirinn. Fyrir u.þ.b. miðju lagsins verður bylgja á lögunum.  

Lag 12 er einsleitt sandlag, án allra byggingareinkenna með skörp efri og neðri mörk. Það 

er alveg sérstætt og hefði verið hægt að hafa það með ásýndarfylki tvö en þriðja ásýndin 

inniheldur annað lag, lag 14 sem er alveg eins nema aðeins fínna og var því ákveðið að 

hafa þau saman í ásýndarfylki. Ásýndarfylki þrjú inniheldur lög 12-18 og verður grófara 

upp opnuna fyrir utan lög 12 og 14. Lag 13 er lagþynnóttur leir og er talsvert fínna en lag 

11 sem var efsta lag í ásýndarfylki tvö. Lag 15 er einnig lagþynnóttur leir en inniheldur auk 

þess ósamfelldar sandlinsur sem geta náð 3 mm þykkt. Í lagi 16 eru sandlinsurnar orðnar 

samfelldar. Neðri lögin eru örlítið bylgjótt en ofar í laginu þar sem sandmagnið eykst má 

sjá hvernig sandöldur leggjast hver á aðra. Í botni lags 17 er mjög fínn  brúnleitur sandur 

sem verður örlítið grófari og grárri ofar í laginu þ.e. öfug lóðgreining. Lagmót 17 og 18 eru 

skörp. Lag 18 inniheldur ljósbrúnan og ljósgráan leir ásamt sandlinsum af mismunandi 

fínleika. Lögin eru sveigð og beygð. Steinvala er í laginu. U.þ.b. 3-5 cm fyrir ofan botn 

lagsins er fínt samfellt en órleglulegt sandlag þar sem sandurinn virðist mynda öldur.  

Efsta ásýndarfylkið hefst á lagi 19. Lagmót 18 og 19 eru óljós og einkennast helst af 

litamismun þar sem lag 18 er ljósgrátt en lag 19 ljósbrúnt (Mynd 29 (a)). Lag 19 hefur 

fínlagþynnótt leirlög í brúntóna litum. Örþunnar ósamfelldar sandlinsur liggja meðfram 

leirþynnunum. Jurtaleifar, stökkir stönglar, fundust í laginu. Lagmót lags 20 eru skörp að 

ofan og neðan. Lagið inniheldur tvær gerðir af sandi þar sem sá dekkri og grófari liggur 

ofan á ljósari fínni sandi. Þar sem ljósi sandurinn er ekki til staðar liggur dekkri sandurinn 

á lagi 19. Steinvala var í ljósum sandi (Mynd 30 (e)). Lag 21 er eins og lag 19 en er án 
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jurtaleifa. Í lagi 22 er sandmagnið farið að aukast en sand- og leirlögin eru samfelld. Í lagi 

23 myndar sandurinn sandgára. Í topplaginu, lagi 24 eru sandgárarnir stærri og getur 

sandurinn teygt sig upp í næsta sandlag (Mynd 30 (c)).  

Í heild er sethleðslan svo að neðstu ásýndirnar frá 1 til 9 eru mjög fínkorna og flestar 

lagþynnóttar án mikilla afmyndana, en eftir því sem setið verður grófara eykst afmyndunin 

og má sjá bæði skarpari lagmót og tíðari fargmyndanir í ásýndum 10 til 24.  Í þessum efri 

hluta setopnunnar verður einnig vart tíðari rofmarka. Lög 6, 12, 14 og 17 skera sig úr og 

brjóta upp sethleðsluna þar sem þau innihalda engar lagþynnur og eru því sem næst einleit 

og án byggingareinkenna fyrir utan lag 17 sem innihledur örlitla öfuga lóðgreiningu.  
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6  Túlkun byggingareinkenna og 
umræða 

Setopnunni er skipt upp í fjögur ásýndarfylki út frá upphleðslu setsins.  

Lög 1-6 tilheyra neðsta ásýndarfylkinu. Grófleiki setsins eykst upp á við með  

undantekningum þó. Lög eitt og fjögur eru eins að gerð, fíngerðar leirþynnur lags sem 

mynduðust hugsanlega vegna samspils síendurtekins setflæðis og sjávarfallastrauma. Slík 

setmyndun einkennir oft setmyndun á grunnsævi og í fjörðum (Eyles, Miall, 1984). Lög 

tvö og þrjú brjóta upp munstur laga eitt og fjögur. Í lagi tvö má sjá “hummocky-swale” 

byggingareinkenni þar sem botninn er skarpur. Byggingareinkennið er hugsanlega 

afleiðing stormalda á grunnsævi. Lag þrjú er með skörp skil við hvoru tveggja lög tvö og 

fjögur og leggst beint ofan á og fylgir lagi 2. Það er mjög fínn leir og hefur sest til við mun 

lægri orku en lag 2.   

 

Mynd 20: Lög 1-4 fyrir og eftir sköfun a: Fyrir sköfun, hér má sjá hversu vel lög tvö og þrjú eru 

aðgreinanleg frá lögum eitt og fjögur. b: Trogskálögunin sést vel eftir sköfun. 

Lag fimm innheldur þynnur með sandi og leir. Þynnurnar eru þykkastar í miðju lagsins. 

Mismunandi þykkt orsakast af breytingum í sjávarfallastraumum. Við háflæði og mestu 

fjöru er lítill sem enginn straumur sem gerir það að verkum að fínefni sem sveif um í 

vatninu sest og myndar leirlag. Þykku lagþynnur miðhlutans samsvara upphleðslu C á 

mynd 21 (b)) en þau orsakast af sjávarföllum þar sem fjörustraumur (ebb current) flytur 

engan sand og leirinn verður því þykkur. Fyrir ofan og neðan þessa myndun eru leir og 

sandlögin álíka þykk og mjög regluleg. Sú sethleðsla á við lið A á mynd 21 (b) en þar má 

ætla að flóð og fjara hafi verið í jafnvægi?. (Dalrymple, 2010).   
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Mynd 21 a: Lag 5, efri hluti blýantsins liggur í miðju laginu, þar sem leirþynnurnar eru þykkastar en  neðri 

hluti hans í neðri hluta lagsins þar sem þynnurnar eru mjög reglulegar. b: Myndræn útskýring á því hvernig 

sjávarföll hafa áhrif á upphleðslu sets (Dalrymple, 2010). 

Sjötta lagið markar skil við næstu ásýnd. Lagið er algjörlega einsleitt og án allra 

byggingareinkenna en er með of fínt setefni til að vera öskulag. Einsleitnin bendir til þess 

að setupphleðslan hafi verið mjög hröð (Mynd 22). 

 

Mynd 22 Lag 6 er efsta lag neðstu ásýndarinnar og er líklega öskulag. Hér má sjá skilin milli ásýndanna. 
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Annað ásýndarfylkið nær yfir lög 7-11. Neðst í ásýndinni eru lagþynnur leirs og eðju sem 

hafa sest til í lágorku umhverfi sem gæti í þessu tilfelli verið sjávarlón. Engar skeljar eða 

merki lífvera fundust í lagi. Hugsanlega hefur setmyndun verið það hröð að lífverur hafi 

ekki getað lifað við slíkar aðstæður. Mislitur lagþynnanna er hugsanlega vegna 

árstíðabreytinga þar sem dekkri vetrarlög hafa lagst ofan á ljósari sumarlög. Stakar 

sandlinsur benda til þess að eðlisþyngdarstraumar (density flow) hafi verið til staðar (Mynd 

23).  

 

Mynd 23 Lag 7. Örvarnar benda á stakar sandlinsur. 

Í lagi 8 er rétt lóðgreining í hverri lagþynnu sem bendir til þess að sjávarföll hafi haft áhrif 

á hleðsluna. Dekkra og grófara efni sest til í stórstreymi en þynnra og fínna í smástreymi 

(Dalrymple, 2010). Einnig gæti hér verið um síendurtekna eðjustrauma að ræða sem verða 

í miðhluta óseyrar við hraða upphleðslu. Í heild eykst grófleiki setsins upp ásýndina auk 

þess sem sérhver setmyndun verður þykkari, sem gefur til kynna að meiri orka sé í 

umhverfinu. Í lagi 9 má hugsanlega sjá klifrandi gára sem koma til af því að setmyndunin 

er svo hröð að gárarnir klifra undan straumi upp á þá gára sem fyrir eru (Mynd 24 (a)). 

Lagmót 8 og 9 eru mjög greinileg (Mynd 24 (b)). Hugsanlega hefur setframboð aukist 

mjög mikið vegna leysinga jökla. Einnig er möguleiki að byggingareinkennið tengist skriði 

á setinu sem gæti hafa átt sér stað þegar setið hefur verið vatnsríkt og hugsanlega að setjast 

til í óstöðugri og hratt vaxandi óshlíð. Í báðum tilvikum er setmyndun hröð og er það 

dæmigert fyrir miðhluta óseyrar.  



26 

 

Mynd 24 a: Lagmót 8 og 9 eru greinileg. Hugsanlega hefur aukið steframboð stafa að leysingum jökla. b: 

klifrandi gárar í lagi 9. 

Lag 10 inniheldur mikla óreglu. Þar eru sandbólstrar umluktir af eðlisléttara leirseti. Hér 

gæti verið um bolta- og koddaeinkenni að ræða (ball and pillow). Slík byggingareinkenni 

eru talin myndast þegar leirinn verður fyrir einhvers konar höggi t.d. jarðskjálfta sem 

veldur vötnun (liquefacation) leirsins svo eðlisþyngri sandurinn sekkur í leirinn, en vegna 

meiri samloðunar í leirnum nær hann að mynda bollur inn í sandlaginu (Boggs, 2006). 

Hugsanlega er þetta blanda af skriði (slump) og bolta/koddaeinkennum þar sem eðlisþyngri 

sandurinn hleðst hratt ofan á leirinn sem gefur undan svo að sandurinn fer á skrið (Mynd 

25).  

 

Mynd 25 Myndirnar eru allar af lagi 10. a: Arfaskafan liggur í lagi 10. b: Fellingar í lagi 10.c: Fellingar í 

lagi 10. d: Steinvala í lagi 10 sem hefur hugsanlega borist út með ísjaka. e: Örin bendir á skörp lagmót milli 

efsta lags ásýndarinnar og því neðst í ofánáliggjandi ásýnd (laga 10 og 11). 
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Efsta lag ásýndarinnar, lag 11, inniheldur síbyljur af lagþynnum með normal lóðgreiningu 

sem gætu stafað af eðjustraumum (turbidity current) sem er dæmigerð setbygging við botn 

óseyrar. Óseyrin gæti því verið að færast út í sjóinn 

 

 

Mynd 26 Skýringarmynd af eðjustraumum ásamt mynd af lagi 11 

(http://geophile.net/Lessons/Seafloor/Seafloor_02.html skoðað 16.04.2016) 

 

Næsta ásýndarfylki nær yfir lög 12-18. Grófleiki sets minnkar upp ásýndina fyrir utan lög 

12, 14 og 17. Lag 13 er fíngerðara en lag 11 og hefur því sest til í umhverfi með lægri 

orku. Lögin þrjú, 12, 14 og 17, sem skera sig úr gætu hugsanlega verið gjóskulög og 

þarfnast frekari rannsókna til þess að skera úr um uppruna (Mynd 27). 

 

Mynd 27: a: lag 17 sem inniheldur örlítið grófara set í toppnum. b: lög 12 og 14 eru hugsanlega gjóskulög. 
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Þunnar lagþynnur og stakir gárar með silti/fínum sandi í lagi 15 bendir til þess að hér sé 

hugsanlega um linsulögun að ræða, en slíkir stakir gárar myndast oft á grunnsævi þar sem 

skortur er á grófu efni. Lag 16 er grófara en lag 15 sem styður það að grynnkun hafi átt sér 

stað (Mynd 28) 

 

Mynd 28 a: Örþunnar sandlinsur má finna í lagi 15 sem eru hugsanlega gamlar rásir. b: Lag 16 er ekki 

alveg lárétt heldur aðeins bylgjótt 

Lag 16 er örlítið bylgjað en í lagi 18 er mikil aflögun. Upphleðsla þessa ásýndafylkis 

svipar til fyrra ásýndafylkis þar sem hugsanlegt skrið hefur átt sér stað. Aflögun í lagi 18 er 

hugsanlega af sama meiði, þ.e. vegna skriðs þar sem set sest í halla óshlíðar sem er í 

framrás í grynnkandi umhverfi. Sandöldurnar við botn lags 18 gætu stutt slíka túlkun 

(Mynd 29).   

 

Mynd 29 a: örin bendir á skilin á milli laga 18 og 19. Þau eru mjög óljós og eru aðallega greinanleg vegna 

litabreytingar. b: ljósbrúnn leirhringur í lagi 18 sem gæti hugsanlega verið skeljafar. c: Aflögun og fellingar 

í lagi 18. d: Rétt ofan við mörk laga 17 og 18 liggja sandöldur.   
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Efsta ásýndin inniheldur sex efstu lögin (19-24). Setlagaopnan er hærri austanmegin en í 

toppi opnunnar þeim megin  má finna “flaser bedding” sem tilheyrir toppseti (dune crest) 

með greinilegum rofmörkum og rásarfyllingum og því merki um straumvatn. Neðsta lag 

ásýndarinnar, lag 19 inniheldur plöntuleifar. Upphleðslan er brotin upp af lagi 20 sem er 

ljós fínn ósamfelldur sandur sem dökkur grófari sandur liggur á. Dökki sandurinn er 

hugsanlega rásarfylling því hann er yfirleitt grófkornaðri en undirliggjandi og aðliggjandi 

set (Tucker, 2011). Í heild er hleðsla efstu laganna  í samræmi við upphleðslu á leirum þar 

sem sjávarföllin ráða ríkjum og setmyndunarumhverfið þróast úr því að vera  grunnsævi 

yfir í strandsvæði (Mynd 30).  

 

Mynd 30 a: dæmi um sethleðslu dune crest (Dalrymple, 2010) b: flaser bedding austan megin í opnunni c: 

Linsulögun í lagi 1 d: svartur sandur sem channel fill í lagi 20 e: steinvala í ljósum sandi lags 20 f: 

jurtaleifar í lagi 19 
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7 Ályktun / Samantekt 

 

Mynd 31 Túlkun á setmyndunarumhverfi setmyndana við Heydal byggt á ásýndargreiningu 

 

Uppbygging setlaga suðaustur af Heydölum í Breiðdal endurspeglar umhverfisbreytingar á 

síðjökultíma fyrir um 10 til 12 þús árum þegar jökla leysti og sjávarstaða var hærri. Við 

leysingu jöklanna minnkaði farg á landinu svo það lyftist og afstæð sjávarmörk fóru 

lækkandi. Með ásýndargreiningu er unnt að lesa þessar breytingar, frá setmyndun í vörðu 

sjávarlóni í orkumeira og grynnkandi umhverfi. Bræðsluvatn jökla hefur borið set með sér 

til sjávar. Óseyri myndast þar sem hraðstreymandi á nær til sjávar. Í upphleðslunni má sjá 

merki vaxandi óseyrar vegna lækkandi sjávarstöðu. Það gefur til kynna að hún hafi verið 

óstöðug, hugsanlega vegna hraðrar setupphleðslu. Ætla má að breytingar í setframboði hafi 

ráðið nokkru um setupphleðslu og afmyndanir í einstökum ásýndum, en heildarmyndin 

endurspeglar lækkandi sjávarstöðu og uppbyggingu strandlínunnar. 

Æskilegt hefði verið að  aldursgreina plöntuleifar sem fundust, sérstaklega í efri hluta 

setlagaopnunnar, - og efnagreina gjóskulög sem koma fyrir í opnunni til þess að fá 

ákveðnari hugmyndir um aldur umhverfisbreytinga. Þó má draga þá ályktun af 

rannsóknunum að nákvæm ásýndalýsing getur gefið greinagóða mynd af 

setmyndunaraðstæðum og skilgreint setmyndunarumhverfið.  
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