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Ágrip 

Við rætur Breiðamerkurjökuls hefur frá árinu 1934, myndast gríðarstórt sporðlón. Þekkt á 

heimsvísu fyrir einstaka náttúrufegurð og ísbláar klakablokkirnar, hefur Jökulsárlón á 

skömmum tíma orðinn einn helsti ferðamannastaður landsins. Talið er að einn þriðji allra 

ferðamanna heimsæki Jökulsárlón.  

Lónið er orðið 8 km að lengd og hefur vaxið hratt á síðustu árum og er nú orðið dýpsta 

stöðuvatn landsins. Lónið hefur þá sérstöðu að í það berast þrjár gerðir vatns, hlýr sjór 

flæðir inn um Jökulsá með sjávarföllunum, framburður undan jöklinum í lónið og svo 

bráðnar ís í lónið en stöðugt kelfir í lónið af Breiðamerkurjökli. Hlýr sjórinn er súrefnis-

ríkur og með seltunni fylgir hár styrkur ólífræns kolefnis.  Sjórinn er eðlisþyngri en vatnið 

sem til staðar er í lóninu og sekkur því til botns. Þaðan flæðir sjórinn í átt að jöklinum, 

kólnar og rís upp súrefnis- og seltuminni og blandast yfirborðinu. Þaðan berst hann í átt til 

sjávar.  Á leiðinni bætist í blönduna súrefni úr lofti og vegna tillífunar þörunga.  

Hringrásinni  um lónið lýkur með útflæði Jökulsár til sjávar.  

Alla tíð hafa verið stundaðar rannsóknir á jöklum Íslands og núna á tímum hnattrænnar 

hlýnunar hafa þær aukist til muna. Þetta verkefni fjallar um mat á kolefnis- og 

súrefnisbúskap Jökulsárlóns, hvað verður um innflæði sjávar við komu í lónið og hvaða 

áhrif innflæðið hefur á vistkerfi lónsins. Verkefnið byggir á efnagreiningum á sýnum úr 

leiðöngrum sem farnir voru snemma sumars og byrjun vetrar árið 2015. Verkefnið er 

framlag til rannsókna Vegagerðarinnar og Háskóla Íslands um þróun Jökulsárlóns á síðustu 

áratugum sem og þeim næstu og hvort að skerast þurfi í leikinn. 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

 

An immense lagoon has been forming in front of the glacier Breiðamerkurjökull in Iceland 

since 1934. Already known worldwide for untouched natural beauty, Jökulsárlón is now 

one of the most popular tourist attraction in Iceland. 

The lagoon now 8 km long has been growing steadily during the last decades and has 

become Iceland‘s deepest body of water. Jökulsárlón is made of three different water types 

with various properties. Warm and saline seawater flows from the shore via Jökulsá, 

glacial water from underneath the glacier and ice that breaks off the glacier and melts into 

the lagoon. The warm inflow of seawater imbued with oxygen and nutrients sinks as it 

enters the lagoon due to higher density and travels alongside the bottom. There it cools and 

starts to blend with the surface and rises colder and depleted of oxygen to become a part of 

the surface layer before it returns to the ocean. 

Glaciers in Iceland have always been studied thoroughly, and now during global warming 

predictions they have only increased. This project aims to cover the oxygen and carbon 

chemistry of Jökulsárlón the seawater inflow brings to the cold lagoon. What consequences 

follow the inflow, and what effects it has on the lagoons ecology. This project is based on 

chemical analysis of samples gathered during the start of summer and start of winter 2015. 

It is a part of a larger research of the Breiðamerkurjökull area conducted by The Icelandic 

Road and Coastal Administration and the University of Iceland about the development of 

Jökulsárlón in the past as well as the future. 



v 

Efnisyfirlit 

Ágrip .................................................................................................................................... iii 

Abstract ............................................................................................................................... iv 

Efnisyfirlit ............................................................................................................................ v 

Myndaskrá ......................................................................................................................... vii 

Þakkir ................................................................................................................................... x 

1 Inngangur ...................................................................................................................... 11 

2 Saga Breiðamerkurlóns ................................................................................................ 13 

2.1 Landnám og búseta ................................................................................................ 13 

2.2 Framrás jökulsins og afdrif byggðarinnar .............................................................. 15 

2.3    Myndun Jökulsárlóns ............................................................................................. 17 

2.4    Ísinn á Jökulsárlóni ................................................................................................ 21 

2.3 Landrof við Jökulsárós .......................................................................................... 23 

3 Efnafræði Sjávar ........................................................................................................... 24 

3.1 Hið ólífræna karbónatkerfi sjávar .......................................................................... 25 

3.2 Fosfat og dreifing þess í vatnssúlunni ................................................................... 27 

3.3 Dreifing nitursambanda í vatnssúlunni .................................................................. 28 

3.4 Dreifing kísils í vatnssúlunni ................................................................................. 29 

3.5 Hlutföll næringarefna sjávar .................................................................................. 30 

3.6  Magn efna frá Breiðamerkurjökli .......................................................................... 31 

4 Sýnatökur og aðferðir mælinga ................................................................................... 33 

4.1 Mat á uppleystu súrefni ......................................................................................... 34 

4.2 Magn ólífræns kolefnis .......................................................................................... 35 

4.3 Mat á lútstyrk ......................................................................................................... 36 

4.4 Uppleyst næringarefni ........................................................................................... 37 

5 Niðurstöður gagna ........................................................................................................ 38 

5.1 Hitastigs- og seltubreytingar .................................................................................. 38 

5.2 Kolefnisbúskapur lónsins ...................................................................................... 42 

5.2.1 Hlutþrýstingur koltvísýrings ........................................................................ 48 

5.2.2 Sýrustig Jökulsárlóns ................................................................................... 50 

5.3 Næringarefni .......................................................................................................... 51 

5.3.1 Kísill ............................................................................................................. 52 

5.3.2 Nítrat ............................................................................................................ 52 

5.3.3 Fosfat ............................................................................................................ 53 



vi 

5.4 Súrefnisbúskapur Jökulsárlóns ............................................................................... 54 

5.5 Samanburður við Redfield hlutföll ........................................................................ 58 

5.6 Hlutföll vatnsgerða í Jökulsárlóni .......................................................................... 59 

6 Ályktun ........................................................................................................................... 63 

Heimildir ............................................................................................................................. 65 

 

 



vii 

Myndaskrá 

Mynd 1.1 Breiðamerkurjökull og Jökulsárlón.. ................................................................... 12 

Mynd 2.1 Hitafarsbreytingar frá upphafi Íslandsbyggðar .................................................... 15 

Mynd 2.2 Jaðar Vatnajökuls fyrir 1000 árum ...................................................................... 16 

Mynd 2.3 Lega jökuljaðra á Breiðamerkursandi um 1890 .................................................. 17 

Mynd 2.4 Rásin sem Breiðamerkurjökull hefur grafið á framskriði sínu ............................ 18 

Mynd 2.5 Flæði í og úr Jökulsárlóni frá mælingum árið 2013 ............................................ 20 

Mynd 2.6 Flæði seltu í og úr Jökulsárlóni frá mælingum árið 2013................................... 20 

Mynd 2.7 Flæði súrefnismettunar í og úr Jökulsárlóni frá mælingum árið 2013................ 21 

Mynd 2.8 Flæði magn kísils í og úr Jökulsárlóni frá mælingum árið 2013........................ 21 

Mynd 2.9 Ísjakar á Jökulsárlóni í byrjun sumars 2015 ..... .................................................. 22 

Mynd 4.1 Snið mælistöðva inn eftir Jökulsárlóni................................................................ 33 

Mynd 4.2 Sea-bird SBE19 CTD-tæki .................................................................................. 34 

Mynd 5.1 Þversnið hitastigsmælinga með CTD-tæki í júní 2015 ....................................... 39 

Mynd 5.2 Þversnið hitastigsmælinga með CTD-tæki í nóvember 2015 ............................. 39 

Mynd 5.3 Þversnið seltumælinga með CTD-tæki í nóvember 2015 ................................... 40 

Mynd 5.4 Þversnið seltumælinga með CTD-tæki í júní 2015 ............................................. 41 

Mynd 5.5 Uppleyst ólífrænt kolefni í sýnum safnað í júní 2015 ......................................... 42 

Mynd 5.6 Uppleyst ólífrænt kolefni í sýnum safnað í nóvember 2015 ............................... 43 

Mynd 5.7 Magn uppleyst ólífræns kolefnis sem fall af seltu ............................................... 44 

Mynd 5.8 Magn uppleysts ólífræns kolefnis m.t.t. þynningar sjávar ................................... 45 

Mynd 5.9 Magn uppleysts ólífræns kolefnis sem berst til lónsins óháð seltu ..................... 46 

Mynd 5.10 Lútstyrkur sem fall af uppleystu ólífrænu kolefnis ........................................... 47 

Mynd 5.11 Reiknaður Hlutþrýstingur koltvísýrings úr sýnatöku í júní 2015 ...................... 48 



viii 

Mynd 5.12 Reiknaður Hlutþrýstingur koltvísýrings úr sýnatöku í nóvember 2015 ............ 49 

Mynd 5.13 Þversnið sýrustigi, reiknað frá mælingum í nóvember 2015 ............................ 50 

Mynd 5.14 Þversnið sýrustigi, reiknað frá mælingum í júní 2015 ...................................... 51 

Mynd 5.15 Styrkur  kísils sem fall af dýpi í sýnum frá júní og nóvember 2015 ................. 52 

Mynd 5.16 Styrkur nítrats sem fall af dýpi í sýnum frá júní og nóvember 2015 ................ 53 

Mynd 5.17 Styrkur fosfats sem fall af dýpi í sýnum frá júní og nóvember ......................... 54 

Mynd 5.18 Styrkur súrefnis sem fall af dýpi úr sýnatökum í nóvember 2015 .................... 55 

Mynd 5.19 Styrkur súrefnis sem fall af dýpi úr sýnatökum í júní 2015 .............................. 56 

Mynd 5.20 Framleiðsla og nýting súrefnis, AOU sem fall af dýpi ..................................... 57 

Mynd 5.21 Gróft mat á hlutföllum vatnsgerða Jökulsárlóns metin m.t.t. hita og seltu ....... 61 

Mynd 5.22 Gróft mat á hlutföllum vatnsgerða Jökulsárlóns metin m.t.t. kísils og seltu .... 62 

 

 

 

 



ix 

Töflur 

Tafla  2.1  Gerðir vatns sem renna í Jökulsárlón og uppruni þeirra .................................... 19 

Tafla  3.1  Þættir ólífræna karbónatkerfisins og efnajöfnur þeirra ...................................... 26 

Tafla  5.1  Hallatölur bestu línu í grafi lútstyrks sem fall af ólífrænu kolefni ..................... 46 

Tafla 5.2  Mismunur hæstu og lægstu mæligilda og hlutföll Redfields .............................. 57 

Tafla 5.3  Samanburður á mæligildum við hlutföll Redfields ............................................. 58 

Tafla 5.4  Mismunandi gerðir vatns í Jökulsárlóni og eiginleikar þeirra ............................. 58 

 



x 

 

Þakkir 

Ég vil þakka leiðbeinendum mínum þeim Jón Ólafssyni og Helga Björnssyni fyrir aðstoð 

og leiðsögn við gerð þessarar rannsóknarverkefnis. 

Sveinbirni Steinþórssyni og Einari Birni Einarssyni fyrir hjálp þeirra við að manna og 

leggja til bát í sýnatökur á Jökulsárlóni. 

Vegagerðinni fyrir að styrkja rannsóknir Jóns og Helga á Jökulsárlóni og með því opna 

möguleikann fyrir þetta verkefni. 

Einnig vil ég þakka starfsfólki Hafrannsóknunarstofnunar, þeim Sólveigu Rósu 

Ólafsdóttur, Alice  Benoit Catton Breton og Magnúsi Danielsen fyrir að hafa ættleitt mig 

yfir til Hafró og fyrir að hafa gefið ótrúlega af tíma sínum til að hjálpa mér við 

gagnavinnslu og annað sem komið hefur upp. 

Síðast en ekki síst vil ég þakka Þóru Kristínu Briem fyrir óendanlega þolinmæði við gerð 

verkefnisins, foreldrum mínum og Sigmundi Einarssyni fyrir góð ráð við skrif rit-

gerðarinnar og yfirlestur á henni. 



11 

 

1 Inngangur 

Ísland er land mikilla og tíðra breytinga. Dagleg upplifun íbúanna tengist einkum veðrinu 

sem er breytilegt eftir árstíðum og á auk þess til að breytast mikið frá degi til dags og 

jafnvel samdægurs.  

Ef horft er yfir lengri tíma, áratugi og aldir, eru eldgos tíð og stuðla að uppbyggingu 

landsins með hraunflóðum sem oft þekja stór landsvæði. Veður og vindar móta síðan 

landið, vatnsföll bera bergmylsnu frá hálendi til strandar og jöklarnir eru stórvirk 

mótunaröfl sem móta landið í samstarfi við jökulárnar. Slíkri upptalningu mætti lengi halda 

áfram. Íslendingar hafa í gegnum aldirnar lagað sig að þessum sífelldu breytingum og lært 

að bregðast við aðstæðum sem endurspeglast í samfélagi tækifærissinna sem grípa gæsina 

þegar hún gefst. 

Breiðamerkurjökull er mikill skriðjökull í sunnanverðum Vatnajökli sem að stórum hluta 

hefur myndast eftir landnám. Á kuldatímabili sem nefnt hefur verið litla ísöld skreið 

Breiðamerkurjökull langt fram á láglendi og um aldamótin 1900 vantaði aðeins um 250 m 

á að hann næði til sjávar. Eftir að jökullinn tók að hopa á 20. öld myndaðist lón við 

jökulsporðinn sem í fyrstu nefndist Breiðamerkurlón en seinna hefur nafnið Jökulsárlón 

náð fótfestu. Fyrstu merki um myndun lónsins komu í ljós árið 1934 og nú, um einni 

mannsævi síðar er lónið orðið að dýpsta stöðuvatni landsins. Nú er Jökulsárlón orðið einn 

vinsælasti viðkomustaður erlendra ferðamanna á ferð um landið og löngu orðið þekkt á 

heimsvísu fyrir stórbrotna náttúrufegurð. Slíkar eru breytingarnar sem orðið hafa á 

Breiðamerkursandi á stuttum tíma og áhugavert að fylgjast með hvað muni gerast í náinni 

framtíð. 

Ágengi ferðamanna um landið er vaxandi áhyggjuefni, og er þar Jökulsárlón engin 

undantekning. En sveiflur í ferðamennsku eru ekki eina áhyggjuefni manna við 

Breiðamerkursand. Lónið er ungt frá sjónarhorni jarðfræðinnar og enn í mótun. Spá manna 

um hlýnun jarðar felur í sér aukna hörfun Breiðamerkurjökuls og í kjölfarið áframhaldandi 

stækkun Jökulsárlóns. Nú þegar er Jökulsárlón svo viðamikið að set undan Breiðamerkur-

jökli festist í lóninu og berst ekki til sjávar til að vinna á móti rofi sjávar. Þannig ógnar 

stærð lónsins samgöngum, en þjóðvegur 1 liggur yfir lónið á þunnri landræmu. Brúin sem 

reist var árið 1967 yfir Jökulsá er nauðsynleg og tengir saman byggð á suður- og 

austurlandi. Áframhaldandi strandrof gæti orsakað að byggja þyrfti nýja brú lengra inn í 

landi, eða reyna að sporna við stækkun lónsins t.d. með að  loka fyrir innflæði sjávar.  

Jökulsárlón er einstakt sporðlón að því leyti að hlýr sjór flæðir í það inn með Jökulsá. Sá 

sjór er ríkur af næringarefnum og súrefnisríkur. Hlýr sjórinn er eðlisþyngri en  kalt lónið og 

sekkur undir vatnsmassa lónsins og ferðast með botninum inn að jökli. Upp við jökul-

sporðinn hefur sjórinn bæði kólnað og blandast og tekur að rísa í átt að yfirborði. Á leið 

sinni eftir botninum hefur sjórinn misst mikið af fyrri eiginleikum, þar á meðal mettun 

súrefnis. Sjórinn blandast yfirborðslaginu og ferðast með vindum og yfirborðsstraumum í 



12 

 

átt að hafi. Með innflæði sjávar berst lífríki í lónið í formi fiska, þörungagróðurs og annarra 

lífvera sem annað hvort bæta í eða nýta sér þá næringu sem lónið hefur upp á að bjóða. 

 

Mynd [1.1]: Breiðamerkurjökull og Jökulsárlón. Þrívíddarmynd eftir gervihnattamyndum 

(Google Earth 2016). 

 

Rannsóknir á Jökulsárlóni og áhrifum sem það hefur á hörfun Breiðamerkurjökuls hófust 

árið 2011 á vegum Háskóla Íslands í samstarfi við Vegagerðina. Síðan þá hafa verið tekin 

fjöldi sýna og straummælar staðsettir í flæði Jökulsár. Markmiðið er að meta áhrif sjávar á 

Jökulsárlón, lífríki þess og eiginleika. Þetta verkefni er framlag til þeirra rannsókna við 

Jökulsárlón og markmið þess er að skoða súrefnis- og kolefnisbúskap lónsins, og áhrif þess 

að hlýr súrefnis og næringarríkur sjór skuli flæða stöðugt í kalt lónið. Hvað verði um þau 

uppleystu efni sem berast til lónsins með innflæði sjávar þar. Verkefnið byggir á 

efnagreiningum á sýnum vatns söfnuðum eftir sniði mælistöðva inn eftir Jökulsárlóni í 

byrjun sumars og byrjun vetrar árið 2015. 
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2 Saga Breiðamerkurlóns 

 

2.1 Landnám og búseta  

Allt frá landnámsöld og fram undir aldamótin 1500 virðist byggð hafa verið nokkuð 

samfelld á svæðinu milli Kvíár á Öræfum og Fellsár í Suðursveit, en frá árinu 1869 hefur 

þar aðeins verið búið á einum bæ, Kvískerjum í Öræfum. Afar fátæklegar upplýsingar 

liggja fyrir um sögu þessarar byggðar en þó leikur ekki vafi á því að örlög hennar hafa 

ráðist af kólnandi loftslagi sem haft hefur meiri og afdrifaríkari áhrif á þessa byggð en aðrar 

í landinu.  

Í Landnámabók segir að Þórður illugi Eyvindarson hafi brotið skip sitt á Breiðársandi. 

Hrollaugur Rögnvaldsson, sá er áður hafði numið land milli Kvíár og Horns, gaf Þórði land 

milli Jökulsár og Kvíár og bjó hann undir Felli við Breiðá. Af frásögninni má ráða að þar 

sem nú heitir Breiðamerkursandur hafi verið sandströnd á ritunartíma Landnámabókar um 

1100 og jafnvel á landnámsöld. Einnig að skriðjöklar Vatnajökuls hafi verið verulega 

minni en á okkar dögum. Almennt er talið að jörð Þórðar illuga, sem nefnd er Fell í 

Landnámu, hafi í raun verið jörðin Fjall undir Breiðamerkurfjalli (sjá t.d. Einar Ól. 

Sveinsson 1948).  

Í Njáls sögu kemur fram að Kári Sölmundarson hafi búið að Breiðá eftir að Flosi á 

Svínafelli hafði gift honum Hildigunni bróðurdóttur sína. Einar Ól. Sveinsson (1948) telur 

að bæði Fjall og Breiðá (öðru nafni Breiðármörk) hafi sennilega verið stórjarðir og nefnir 

því til stuðnings að „ekki mundi Flosi á Svínafelli hafa sett Kára og Hildigunni á neitt kot“. 

Einnig er víst að kirkja var á Breiðá að fornu skv. varðveittum máldögum. Af 

framangreindu verður ekki annað séð en að á fyrstu öldum Íslands byggðar hljóti að hafa 

verið býsna búsældarlegt í landnámi Þórðar illuga og austan Jökulsár að Felli í Fellshverfi í 

Suðursveit. 

Af síðri heimildum má ráða að um 1500 hafi verið tekið að sverfa nokkuð að þessari byggð 

vegna framgangs Breiðamerkurjökuls, einkum fornbýlunum Fjalli og Breiðá. Í 

eyðijarðaskrá fyrir Öræfasveit frá 1712 eftir Ísleif Einarsson sýslumann á Felli í Suðursveit 

(Jón Þorkelsson 1918) kemur fram að bæjarstæðið að Fjalli sé horfið undir jökul og að 

Breiðármörk hafi verið „byggð fyrir 14 árum“. Í athugasemdum, sem Jón Þorkelsson ritar 

neðanmáls, kemur fram að jörðin hafi ýmist verið í byggð eða í eyði frá því snemma á 16. 

öld. Ísleifur nefnir einnig eyðijörðina Bakka sem var skammt austan Kvíár.  
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Í jarðabók Ísleifs Einarssonar (1918) sem skráð var 1708-1709 eru nefndar tvær hjáleigur 

frá Felli í Suðursveit, Bakki sem líklega var austan við Fell á bökkum Fellsár og Borgarhóll 

sem var vestan við Fellsfjall. Í Ferðabók Sveins Pálssonar (1945) eru nefndar eyðijarðirnar 

Brennuhólar efri og neðri, hjáleigur frá Felli sem eiga að hafa verið skammt vestan Veðurár 

og farið í eyði 1707. Athyglisvert er að Fell var á þessum tíma ennþá sýslumannssetur þó 

svo að nokkuð hafi verið farið að sverfa að um landrými. Í skrá Jóns Helgasonar um 

eyðijarðir 1783 í Lóni, Nesjum og Fellshverfi (Jón Þorkelsson 1918) segir að árið 1783 séu 

í eyði Bakki, Butra, Leiti og Borgarhóll, allt hjáleigur frá Felli.  

Ætla má að framan af hafi byggðin á Breiðamerkursandi einkennst fáum stórbýlum með 

tilheyrandi hjáleigum á vel grónu landi. Þá hefur verið tiltölulega flatt land milli 

Breiðamerkurfjalls og Fellsfjalls sem hefur teygt sig 10-15 km til norðurs og norðvesturs 

inn undir núverandi jökul (sjá Helgi Björnsson 2009). Skriðjöklar Vatnajökuls voru langt 

undan og Jökulsá, ásamt fleiri minni jökulám, hefur væntanlega flæmst um flatlendið. 

Fyrstu aldirnar hefur áin þó ekki verið jafn eindregið jökulvatn og síðar varð.  
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2.2 Framrás jökulsins og afdrif byggðarinnar  

Mynd [2.1] sýnir einfaldað línurit yfir hitafarsbreytingar á Íslandi frá upphafi byggðar í 

landinu. Hitafarssveiflur sem fram koma á línuritinu eru í samræmi við almenna 

sagnfræðilega umfjöllun um veðurfar í Evrópu á síðustu þúsund árum. Eftir góðviðrisskeið 

miðalda sem stóð frá því um árið 900 fram  á 13. öld tók við tímabil með bæði kaldara og 

rakara loftslagi, stundum nefnt litla ísöld (sjá t.d. Fagan 2000). Að baki þessum 

„loftslagsskeiðum“ liggja reyndar ekki neinar ákveðnar skilgreiningar og tímasetning 

upphafs og endaloka litlu ísaldar getur verið nokkuð breytileg, bæði eftir landsvæðum og 

höfundum. Fagan (2000) setur t.d. mörk litlu ísaldar við árabilið 1300 til 1850 en á línuriti 

Sigurðar Þórarinssonar (1974) á mynd [2.1] eru mörkin u.þ.b. frá 1250 til 1900. 

Góðviðrisskeið miðalda fellur nokkurn veginn saman við þjóðveldistímann á Íslandi en 

eftir það fór veðurfar kólnandi. Í kjölfarið tóku jöklar landsins að vaxa og hafískomur urðu 

tíðari. 

 

 

Mynd [2.1]: Einfaldað línurit sem sýnir hitafarsbreytingar frá upphafi Íslandsbyggðar. 

Lárétta lína er nálægt meðaltali áranna 1901-1930 (Sigurður Þórarinsson 1974).  

 

Þróun lands og byggðar á Breiðamerkursandi endurspeglar glöggt áhrif þessara 

hitafarsbreytinga. Á landnámsöld voru jöklar landsins töluvert minni en síðar varð eins og 

mynd [2.2] sýnir. Eftir tiltölulega hagstætt veðurlag á tímum íslenska þjóðveldisins kólnaði 

veðurfar nokkuð. Meðalárshitinn lækkaði og jöklabúskapur í landinu verulega hagstæður. 

Ís tók að safnast fyrir á jöklum sem uxu og tóku að skríða undan eigin þunga niður á 

láglendi. Þessar aðstæður urðu til þess að Breiðamerkurjökull skipti um ham.  
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Mynd [2.2]: Umfang Vatnajökuls fyrir 1000 árum samkvæmt líkanareikningum. Rauða 

línan sýnir núverandi stærð jökulsins (Helgi Björnsson 2009). 

 

U.þ.b. einni öld eftir að loftslag tók að kólna gengu miklar náttúruhamfarir yfir byggðirnar í 

nágrenni Knappafellsjökuls (sem síðar nefndist Öræfajökull). Árið 1362 varð mikið 

sprengigos í eldfjallinu, hið mesta sem orðið hefur á Íslandi eftir landnám. Vindur stóð af 

vestri í upphafi gossins og bar gosmökkinn til austsuðausturs. Samkvæmt jafnþykktarkorti 

Sigurðar Þórarinssonar (1958) lagðist milli 10 og 20 cm þykk gjóska yfir alla 

Breiðamerkurbyggðina. Óvíst er hvernig byggðinni reiddi af og hvort hún náði nokkurn 

tíma að jafna sig að fullu. Þetta mikla gjóskugos átti þó eftir að reynast barnaleikur í 

samanburði við áhrifin af hvítum hrammi Breiðamerkurjökuls sem stöðugt teygði sig 

lengra fram á láglendið. 

Næstu áratugina eftir gosið var landið meira og minna flekkótt af gjósku sem víða hafði 

fokið í hrannir. Breiðamerkurjökull hélt sínu striki og teygði sig sífellt lengra. Um 

aldamótin 1500 var jökullinn farinn að þrengja svo að jörðinni Fjalli að búskapur á þessari 

fyrrum stórjörð var orðinn erfiður. Um 1700 voru báðar jarðirnar Fjall og Breiðá að stórum 

hluta horfnar undir jökulinn og mest allt láglendi framan við jökulinn skaðað af vatnagangi 

og aurburði. Á sama tíma var jörðin  Fell í Suðursveit ennþá sýslumannsetur. Þegar hér var 

komið sögu hafði jökullinn náð fram fyrir Breiðamerkurfjall og tók að breiða úr sér enn 

frekar. Árið 1869 eyddist bærinn Fell þegar Veðurá, austasta jökulvatnið á 

Breiðamerkursandi, tók bæinn í hlaupi. Breiðamerkurjökull skreið fram allt til ársins 1894 

er hann náði lengst fram (mynd [2.3]) og átti þá einungis eftir um 250 m til strandar 

(Þorvaldur Thoroddsen 1959). Þá hafði jökullinn rutt upp háum jökulgörðum sem 

samanstóðu af jökulurð og möl ásamt jarðvegi sem verið hafði grundvöllur búskapar í 

hinni horfnu sveit. Gróft mat bendir til að flatarmál þess landsvæðis neðan 100 m 
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hæðarlínu sem Breiðamerkurjökull færði á kaf í ís á litlu ísöld hafi verið á bilinu 150 til 

200 km2.  

 

Mynd [2.3]: Kortið sýnir legu jökuljaðra á Breiðamerkursandi um 1890 (punktalína), 1904 

(heildregin lína) og 1950 (brotin lína). Einnig er sýnd lega bæjanna Fjalls og Breiðár 

(Sigurður Þórarinsson 1956). 

 

Frá árinu 1869 hefur aðeins einn bær, Kvísker, verið í byggð milli Kvíár í Öræfum og 

Fellsár í Suðursveit. Stysta loftlína milli byggðra bóla beggja vegna Breiðamerkursands er 

nú um 25 km.    

 

2.3 Myndun Jökulsárlóns 

Myndun Jökulsárlóns er bein afleiðing af framskriði Breiðamerkurjökuls og hraða 

hörfunar. Skriðjökullinn er talinn um 910 km2 að flatarmáli og skiptist hann í þrjá 

jökulstrauma sem aðgreindir eru af röndum frá jökulskerjunum Mávabyggðum og 

Esjufjöllum (Helgi Björnsson 2009). Vestasti straumurinn er minnstur og kelfir í 

Breiðárlón, lítið lón vestan við Jökulsárlón. Miðstraumurinn liggur að mestu fram jökulaur 

milli Breiðárlóns og Jökulsárlóns og þar er göngufært upp á jökul. Austasti 
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jökulstraumurinn er mestur straumanna þriggja og kelfir að mestu leyti í Jökulsárlón. 

Dýptarmælingar í Jökulsárlóni og þykktarmælingar með íssjá sýna gríðarmikla rás, um 25 

km langa og allt að 300 m djúpa (niður fyrir sjávarmál), sem austasti straumurinn hefur 

grafið og nær hún allt innan frá Veðurárdal og fram í Jökulsárlón (Helgi Björnsson 1996). 

Þegar Breiðamerkurjökull byrjaði að hörfa gerðist það hægt í fyrstu og gekk hann stundum 

fram á milli mælinga. Eftir 1933 fór jökullinn fyrst að hörfa fyrir alvöru (Flosi Björnsson 

1993). Strax árið eftir sáust fyrstu merki um myndun lóns og var þá u.þ.b. 1 km frá 

jökulsporðinum til sjávar (Helgi Björnsson 2009). Síðan hefur lónið vaxið jafnt og þétt 

eftir því sem jökullinn hefur hörfað og nú eru rúmir 8 km frá jökulsporðinum til sjávar (Jón 

Ólafsson 2013). Um 1960 tók jökullinn  

skyndilegan  vaxtarkipp og eftir það 

hægðist á jöklinum (Helgi Björnsson o.fl. 

1999). Það var ekki fyrr en um  1990 að 

lónið tók aftur að stækka ört og í september 

sama ár sameinaðist Stemmulón Jökulsár-

lóni og áin Stemma á Breiðamerkursandi 

hvarf úr farvegi sínum til sjávar (Egill 

Jónsson 1990). Árið 2003 var flatarmál 

Jökulsárlóns orðið 17 km2 og hefur síðan 

farið stækkandi.(mbl.is, 2003) Einar Rúnar 

Sigurðsson (2016) leiðsögumaður sem 

þekkir vel aðstæður við Breiðamerkurjökul 

mældi hörfun jökulsins frá febrúar 2015 til 

febrúar 2016. Hörfun við sporð jökulsins 

mældist um 600 m. 

Grunnforsenda fyrir myndun Jökulsárlóns 

er hin djúpa rás eða dalur sem myndast 

hefur undir Breiðamerkurjökli. Jökullinn 

hörfar hratt og það rúmmál rásarinnar undir 

jöklinum sem tæmist af ís á tímaeiningu er 

stærra en rúmmál þess aurs sem berst frá 

jöklinum á sama tíma. Sú staðreynd að  botn 

Breiðamerkurjökuls liggur að hluta langt 

undir sjávarmáli getur hugsanlega dregið úr  

möguleikum leysingavatns frá jöklinum til 

að taka upp og bera með sér efni úr botnurð 

jökulsins og þannig orðið til þessa að draga 

úr framburði þeirra vatna sem falla frá 

jöklinum og með því orðið til þess að hægja 

Mynd [2.4]: Rásin sem Breiðamerkurjökull 

hefur grafið í landið við framskrið á litlu 

ísöld. Fjólubláa línan sýnir útlínur jökulsins 

við mesta framskrið hans um 1890 og daufri 

fjólubláa línan sýnir útlínur Jökulsárlóns 

árið 2010 (Helgi Björnsson o.fl. 2001). 
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á fyllingu lónsins. Skilyrði til að lónið tæki að minnka myndu væntanlega skapast ef 

verulega hægði á hörfun jökulsins. Einnig gæti lónið minnkað og jafnvel fyllst ef undan 

jöklinum kæmi hlaup með miklum framburði á skömmum tíma líkt og gerðist í 

Skaftárhlaupi árið 2015. Slíkt verður reyndar að teljast harla ólíklegt.  

Ætla má að þegar jöklar minnkuðu hratt við lok síðasta jökulskeiðs hafi komið upp 

svipaðar aðstæður og nú eru við sporð Breiðamerkurjökuls. Jökullinn hopaði hratt og 

framburður undan jöklinum nægði ekki til að fylla í rásina jafnharðan. Óvíst er um 

sjávarstöðu á þessum tíma en trúlega hefur myndast langt lón eða jafnvel fjörður framan 

við jökulsporðinn. Lónið eða fjörðurinn getur síðan hafa fyllst smám saman á löngum tíma, 

hugsanlega ekki fyrr en Vatnajökull tók að vaxa á síðari hluta nútíma fyrir rúmum 2000 

árum (sbr. Helgi Björnsson 2009). Rásin djúpa sem Breiðamerkurjökull hvílir í er nær 

örugglega að langmestu leyti grafin í setfyllingu sem varð til eftir að ísaldarjökullinn 

hopaði og jafnvel ekki fyrr en seint á nútíma. Slík atburðarás gæti skýrt tilvist um 5000 ára 

(14C ár) gamalla skelja af sjávarlindýrum í röskuðum setlögum framan við 

Breiðamerkurjökul (sbr. Boulton o.fl. 1983, Ólöf E. Leifsdóttir & Leifur A. Símonarson 

1999). 

Tafla [2.1]: Gerðir vatns í Jökulsárlóni og uppruni þeirra. 

Gerðir Uppruni Eiginleikar 

Sjór Innflæði um Jökulsá. Há selta og mikið af 

næringarefnum. 

Jökulá Flæði undan Breiðamerkurjökli Ferskvatn með lága seltu en 

mikið magn kísils. 

Ísbráð 

 

 

Úrkoma 

Ísjakar sem bráðna á lóninu eftir að 

hafa kelft í lónið. 

 

Regn og önnur ofankoma sem fellur 

í lónið. 

Ferskvatn með lítið af 

uppleystum efnum. 

 

Lág selta og lítið af næringar-

efnum, er hverfandi lítil miðað 

við aðrar uppsprettur vatns í 

lónið. 

   

 

Vorið 1953 urðu Kvískerjabræður fyrstir manna varir við seltu í lóninu (Guðmundur 

Kjartansson 1957a). Nú er þetta almenn vitneskja enda má með berum augum horfa á 

sjóinn flæða inn eftir farvegi Jökulsár og ef vel er að gáð má sjá hvernig hann tekur að 

sökkva inni í lóninu. Vatnsmassinn í Jökulsárlóni er af þrennum uppruna: Vatn frá 

Breiðamerkurjökli, ís sem brotnar framan af jöklinum og bráðnar í lóninu og sjór sem 

stöðugt flæðir inn í lónið frá hafi. Þessar ólíku gerðir vatns hafa bæði ólíkan uppruna og 

ólíka eiginleika. Hlýr sjórinn streymir í lónið og sekkur undir kalt vatnið í lóninu þegar það 

er til staðar, þar myndar sjávarstreymið lag vatns sem er bæði hlýrra og saltara en 

vatnsmassinn fyrir ofan. Þessi hegðun svipar að mörgu leyti til djúpsjávarstreymis hafsins 
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og til einföldunar er tilhneiging innflæðis sjávar í Jökulsárlón til að sökkva undan 

eðlisþunga nefnt sjávarlag lónsins. Hlýr sjórinn ferðast inn eftir lóninu, undir kalda vatninu, 

kólnar smám saman og blandast köldu vatninu. Innst við jökulsporðinn rís sjórinn til 

yfirborðs, heldur áfram að blandast og endar hringrás sína á leið til baka út eftir lóninu. 

Þegar sjórinn nær að rísa við jökulsporðinn hefur hann tapað miklu af upphaflegum 

eiginleikum sínum, þynnst út og kólnað. Jafnframt hefur styrkur súrefnis minnkað á  

ferðalaginu. 
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Mynd [2.5]: Flæði í og úr Jökulsárlóni frá mælingum Jóns Ólafssonar maí 2013 (Jón 

Ólafsson, óbirt gögn). 

Flæði sjávar inn í Jökulsárlón fylgir sjávarföllum. Mynd [2.5] sýnir mælingar á flæði í og 

úr lóninu frá morgni til kvölds yfir útfall og innfall. Þar sést að fyrri hluta dags flæðir 

útþynntur sjór úr lóninu og nær rennslið hátt í 500 m3/s. Flæði sjávar með háa seltu inn í 

lónið um 6 klst. síðar er töluvert meira en út flæðið og nær allt að 750 m3/s en stendur yfir í 

skemmri tíma. 
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Mynd [2.6]: Selta í flæði sjávar í og úr Jökulsárlóni frá mælingum Jóns Ólafssonar í maí 

2013 (Jón Ólafsson, óbirt gögn). 
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Mynd [2.7]: Súrefnismettun flæðis í og úr Jökulsárlóni frá mælingum Jóns Ólafssonar í 

maí 2013 (Jón Ólafsson, óbirt gögn). 
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Mynd [2.8] : Magn kísils í flæði í og úr Jökulsárlóni frá mælingum Jóns Ólafssonar í maí 

2013 (Jón Ólafsson, óbirt gögn). 

Myndir [2.6], [2,7] og [2,8] sýna óbirt gögn mælinga Jóns Ólafssonar á efnasamsetningu 

inn- og útflæðis vatns úr Jökulsá. Uppleyst súrefni er innan 5% við að vera í 

mettunarjafnvægi við andrúmsloftið. Styrkur uppleysts kísils er lágur í sjónum sem inn 

flæðir, en mikið magn kísils sem komið er undan jöklinum skilar sér í útflæðinu. 

Sjórinn sem flæðir í lónið er hlýr, saltur og ber mikið súrefni og næringu almennt til 

lónsins. Sá mælipunktur Hafrannsóknastofnunar í sjónum sunnan við Ísland sem næstur er 

ósi Jökulsár á Breiðamerkursandi er skammt undan Stokksnesi. Sumarið 2015 mældist þar 

9,4°C hiti og 34,478 selta við yfirborð. (Hafrannsóknastofnun 2015) 

2.4 Ísinn á Jökulsárlóni 

Það sem dregur ferðamenn einna helst að Jökulsárlóni eru án efa ísbláar blokkir af fljótandi 

jökulís sem ferðast um lónið með yfirborðsstraumum og vindi frá jökulsporðinum út eftir 

lóninu í átt til hafs. Magn og fjöldi ísjaka er breytilegt og ræðst mikið af árstíma. Meira er 

af ísjökum á veturna en þá leggur lónið og jakarnir sitja fastir í ísnum til vors. Mest er af 

jökum framarlega í lóninu þar sem þeir berast fram og aftur með straumi og vindum. 

Jakarnir þurfa að bráðna og minnka niður að ákveðnu marki áður en þeir geta flotið á haf út 

um farveg Jökulsár.  
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 Mynd [2.9]: Ísjakar á Jökulsárlóni í byrjun sumars 2015.(Sindri Snær) 

Af fljótandi ísjaka rís aðeins um tíundi hluti rúmmáls upp fyrir vatnsborðið. Margir þeirra 

ísjaka sem fljóta um á lóninu eru mun stærri en þeir virðast í fljótu bragði. Innflæði hlýs 

sjávar í lónið bræðir jakana neðan yfirborðs. Yfir sumarmánuðina bráðnar sá hluti jakanna 

sem upp úr stendur þó hraðar vegna sólbráðar og lofthita. Því má iðulega sjá lárétt för eftir 

bráðnun á sumum ísjökunum. Við bráðnunina léttast þeir og lyftast og nýjir hlutar íssins 

fara að sjást á yfirborði. Algengt er að bráðnun bæði ofan og neðan og við yfirborð valdi 

því að hlutar brotna af ísjökum og mynda nýja minni jaka. Við þetta geta jakar misst 

jafnvægið og bylta sér þá með viðeigandi öldugangi og brothljóðum. Slíkar veltur eru tíðar 

og algengt að margir jakar snúi sér við sama daginn eftir að hafa verið stöðugir lengi. 

Eldgosið í Grímsvötnum vorið 2011 myndaði dökkt öskulag ofan á ísjökum lónsins. Í lok 

sumars höfðu nær allir jakarnir umturnast og fyrrum neðri hluti þeirra sem var hvítur sneri 

þá upp (Helga Lucia Bergsdóttir 2012). 

Þegar ísjakar lónsins snúa sér við hafa þeir töluverð áhrif á strauma í lóninu enda er mikill 

massi á hreyfingu. Því er ekki skrýtið að þegar einn jaki snýst geti myndast keðjuverkun og 

fleiri jakar farið á hreyfingu. Þessi óreglulega hreyfing á vatnsmassann hefur áhrif á 

blöndun vatnsgerðanna í lóninu, þó aðallega yst þar sem lónið er grunnt og ísjakar sem ná í 

botn lónsins. 
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2.3 Landrof við Jökulsárós 

Strandlengjan austan við Ingólfshöfða er tiltölulega bein allt austur að Hálsum og Hest-

gerðisvík en þar á milli eru um 60 km. Um miðja vegu fellur Jökulsá til sjávar á 

Breiðamerkursandi. Þegar Breiðamerkurjökull náið lengst fram nálægt aldamótunum 1900 

bungaði ströndin út framan við jökulinn. Eftir að hann tók að hopa og aurburður Jökulsár 

hverf hefur bungan verið smám saman eyðst  við það að ströndin leitar eftir nýju jafnvægi. 

Rofið virðist hafa byrjað um það leyti sem jökullinn tók að hopa eftir 1930 og verið mest 

fyrst eða um 20 m á ári en síðan minnkað og var um síðustu aldamót um 5 m á ári. Rofið er 

bundið við um 8 km strandlengju og er mest við ósa Jökulsár (Helgi Jóhannesson 2006). 

Tilvist Jökulsárlóns gerir það að verkum að framburður undan Breiðamerkurjökli flyst ekki 

nema að takmörkuðu leyti til sjávar og sest stærstur hluti hans fyrir á botni lónsins. 

Framburðurinn nær því ekki að sporna gegn rofi sjávar við ströndina. Sjávarrofið hefur 

myndað 2-4 m háan rofstall ofan við fjöruborðið á Breiðamerkursandi sem stöðugt færist 

ofar og nálgast mannvirkin sem þar eru, raflínu, veg og brú. Fylgst hefur verið með rofinu 

síðan 1991 og í kjölfar mikils rofs árið 2002 voru bakkar Jökulsár styrktir og tveir 

grjótþröskuldar gerðir yfir farveg árinnar, 100 m fyrir ofan og neðan  brúna með það að 

markmiði að takmarka rof á árbotninum, draga úr streymi sjávar inn í lónið og koma í veg 

fyrir að stórir ísjakar geti borist að brúnni. Þessar aðgerðir virðast hafa skilað árangri og er 

ekki talið að hættuástand geti skapast á næstu árum. Örar breytingar gætu þó sett strik í 

reikninginn og því nauðsynlegt að fylgjast vel með þróun mála. 

Vatnajökull hefur stöðugt verið að bráðna og þynnast síðustu áratugi og er áætlað að hann 

hafi rýrnað um 182 km3 á tímabilinu 1890-1978 (Pagli o.fl. 2005). Talið er að hraði 

landriss við jaðar Vatnajökuls af þessum sökum sé um 15 mm/ári (Freysteinn Sigmundsson 

o.fl. 2005). Með áframhaldandi hlýnun loftslags (2,25°C á næstu 100 árum) gæti 

Vatnajökull rýrnað um 1000 km3 á árunum 2000-2100 en slík rýrnun gæti valdið landrisi 

sem nemur allt að 4 m á tímabilinu (Freysteinn Sigmundsson o.fl. 2005).  

Sérfræðingar telja að ef horft er til lengri tíma en 50 ára virðist góður möguleiki á því að 

strandvarnir geti orðið varanleg lausn til að tryggja vegasamband yfir Breiðamerkursand. 

Sú niðurstaða byggist m.a. á þeirri forsendu að verulegt landris muni eiga sér stað á 

svæðinu í framtíðinni vegna bráðnunar Vatnajökuls (Helgi Jóhannesson o.fl. 2006).  
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3 Efnafræði sjávar 

Maðurinn hefur frá upphafi vega vitað að aðgengi að vatni er ein af frumþörfum hvers 

einstaklings og lengst af var þörfin einkum bundin við vatn til neyslu. Eftir tilkomu 

ræktunar samfara fastri búsetu óx þörfin fyrir vatn og menn völdu því að setjast að 

meðfram ám og vötnum. Uppruni menningar nútímans er venjulega rakinn til samfélaga 

sem mynduðust á frjósömum bökkum stórfljóta s.s. Tígris og Efrat í Mesópótamíu og 

Nílarfljóts í Egyptalandi þar sem fljótið (vatnið) var talið uppspretta frjósemi og lífs.  

Í iðnríkjum nútímans er vatnið sem fyrr hornsteinn í samfélögum manna. Þarfirnar eru 

hinar sömu og áður en við hefur bæst gríðarleg þörf fyrir vatn til iðnaðar, þvotta og 

fjölmargra fleiri athafna sem þykja sjálfsagðar í nútímanum. Vatnið er því orðið ennþá 

mikilvægara en áður var. 

Í daglegu tali merkir orðið vatn fyrst og fremst tært og tiltölulega hreint vatn. Ferskvatn er 

þó aðeins um 2,5% af vatnsforða jarðar. Af ferskvatnsforða jarðarinnar eru um 30% 

grunnvatn og tæplega 70% eru bundin í jöklum. Aðeins um 1,2% af ferskvatnsforðanum 

telst vera yfirborðsvatn. Þorri alls vatns á jörðinni eða um 97,5% er salt vatn og langmestur 

hluti þess er í höfunum eða um 96,5%.  

Vatn er nauðsynlegt fyrir allt þekkt líf sem við þekkjum og það þrífst í nær öllu vatni. Og 

rétt eins og menn og flestar aðrar lífverur á þurru landi þarfnast lífið í vatninu sólarljóss, 

súrefnis og næringar. Höfin þekja um 71% af yfirborði jarðar og ljóstillífun smásærra 

lífvera, einkum þörunga, í yfirborðslögum sjávar ber uppi um 70% af allri 

súrefnisframleiðslu jarðar og er jafnframt grundvöllur stærsta og fjölbreyttasta vistkerfis 

jarðarinnar. 

Vatnið leikur afar stórt hlutverk í þjóðarbúskap Íslendinga. Fiskveiðar úr sjó hafa lengi 

verið einn af undirstöðuatvinnuvegum þjóðarinnar. Nær öll raforka og varmaorka sem 

notuð er í landinu er framleidd með aðkomu vatns, annars vegar úr fallvötnum og  hins 

vegar úr jarðvarma sem berst með vatni eða gufu úr iðrum jarðar. 

Á síðustu áratugum hefur smám saman komið í ljós hversu gríðarleg áhrif athafnir 

mannsins hafa haft á stærsta vatnsgeymi jarðarinnar, sjálf heimshöfin. Frá upphafi 

iðnbyltingarinnar á síðari hluta 18. öld hefur styrkur koldíoxíðs í andrúmslofti vaxið um 

40%. Afleiðingarnar eru hækkandi hiti í andrúmslofti með tilheyrandi áhrifum á veðurkerfi 

jarðarinnar. Helsta áhyggjuefni komandi kynslóða er þó lækkandi sýrustig sjávar vegna 

aukins hlutþrýstings CO2 í andrúmsloftinu og áhrif þess á lífið í sjónum. 

Ýmis efnaskipti eiga sér stað við yfirborð sjávar og á mótum sjávar og lands. Næringarefni 

sem verða m.a. til við veðrun steinda og fæðuefni frá lífríki á landi berast í hafið með 

fallvötnum. Næringarefnin ásamt súrefni eru nauðsynleg lífríkinu og mynda vel þekkta 

hringrás.  
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Í hafinu á sér stað hringrás lífríkis og efnaferla. Innan hringrásarinnar eru fjölmörg einstök 

kerfi sem hafa á hana bæði bein og óbein áhrif. Hringrásinni  má skipta í þrjá fasa. Fyrsti 

fasinn er frumframleiðsla kolefnissambanda í plöntusvifi í efstu lögum sjávar þar sem 

sólarljóss gætir. Þar nýtir svifið koltvíoxíð, nítröt, fosföt og önnur snefilefni til ljóstillífunar 

og myndar súrefni auk próteina, fitusýra og annarra kolvetnissambanda. Stærstur hluti 

lífveranna heldur sig í efstu lögum sjávar og endar sem fæða fyrir dýrasvif. Kalkskeljar eru 

endurnýjaðar og eldri skeljar sökkva til botns ásamt lífrænum leifum og úrgangi. Á leiðinni 

til botns verða leifarnar ýmist fæða fyrir gerla og bakteríur eða falla til botns og mynda set. 

Setmyndun á hafsbotni er lokastig hringrásar CO2 og er að mestu ábyrg fyrir lækkun á 

magni þess í andrúmslofti. Kalksvifþörungar, sem mynda um sig kalkskeljar, eiga stóran 

þátt í varanlegri bindingu kalks (og þar með koltvíoxíðs) í hafinu. 

 

3.1 Hið ólífræna karbónatkerfi sjávar 

Mikilvægur þáttur í rannsóknum á eðli sjávar snýr að uppsöfnun og bindingu ólífræns 

kolefnis. Efnaferli koltvíoxíðs og kolsýru í sjó sem almennt eru nefnd karbónatkerfi sjávar  

lýsa því á einfaldan hátt hvernig koltvíoxíð leysist upp í sjónum og getur endað sem 

kalkútfelling á sjávarbotni.  

Uppleyst koltvíoxíð kemur fyrir í fjórum meginformum; sem gas í vatnslausn CO2 (aq) og 

þrjár afleiður vetnunarhvarfa koltvíoxíðs sem eru: kolsýra H2CO3, bíkarbónat HCO3
- og 

karbónat CO3
2-. Þessi fjögur form uppleysts kolefnis eru í hægu efnajafnvægi. 

Koltvíoxíð úr andrúmsloftinu leysist upp í vatni (sjó): 

 

CO2 (g)  CO2 (aq)  (3.1) 

 

Uppleyst koltvíoxíð myndar síðan kolsýru með vatni og klofnar í tveimur áföngum:     

 

CO2  + H2O   H2CO3  (3.2) 

H2CO3  HCO3
- + H+  (3.3) 

HCO3
-  CO3

2- + H+  (3.4) 
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Þegar hlutþrýstingur koltvíoxíðs í andrúmsloftinu hækkar leita öll þessi jafnvægi til hægri. 

Við það hækkar styrkur vetnisjóna og sýrustigið (pH) lækkar. Jafnframt vex heildarstyrkur 

koldíoxíðs.  

 

Hluti þess koltvíoxíðs sem leysist upp í sjó hvarfast með vatni við tillífun þörunga og 

myndar lífræn kolvetni. 

6CO2 + 6H2O  C6H12O6 + 6O2    (3.5) 

Við tillífun mynda kalkþörungar að auki kalkskeljar úr uppleystu bíkarbónati og 

kalsíumjónum.  

 

Ca2+ + 2HCO3
-
  CaCO3 (s)+ CO2 + H2O   (3.6) 

 

Ef og þegar kalkskeljar ná að falla til botns og mynda þar kalkrík setlög og síðar kalkstein 

binst ólífrænt kolefni í jarðlögum til langrar framtíðar.  

Við sérstakar aðstæður getur lífrænt kolvetni einnig safnast saman, bundist í jarðlögum og 

myndað þar gas, olíu eða kol. Á síðustu 250 árum, þ.e. frá upphafi iðnbyltingar, hefur 

brennsla jarðefnaeldsneytis (gas, olía og kol) orsakað lækkun sýrustigs sjávar um 0,1 pH-

stig og er talið að með sama áframhaldi muni það lækka um 0,3 til 0,4 pH-stig til viðbótar 

fyrir árið 2100 (Orr o.fl. 2005; Stocker o.fl 2013). Á örskömmum tíma (miðað við 

jarðsöguna) hefur mannkynið skilað aftur til andrúmsloftsins allnokkrum hluta þeirra 

lífrænu kolvetna sem bundist hafa í jarðlögum á þeim 541 milljón árum sem liðin eru frá 

upphafi nýlífsaldar (Cohen o.fl. 2013). Þessi skyndilega lækkun sýrustigs sjávar stafar að 

hluta til af því að aukning koltvíoxíðs í andrúmslofti er langt umfram viðbragðsgetu hinna 

hæggengu efnahvarfa karbónatkerfis sjávar. 

Í þessu hæga efnajafnvægi, er undir venjulegum kringumstæðum meira af bíkarbónati og 

karbónati en af uppleystu CO2 og enn minna til staðar af kolsýru. Vanalega er þau í 

hlutfallinu 90% af kolefni sjávar sem bíkarbónat, um 9% sem karbónat og aðeins um 1% 

fyrirfinnst sem CO2 og kolsýra. Jafnvægisfastarnir myndunarferlanna sem stýra magni 

hvers efnis breytast með hita, seltu og þrýstingi. Þær breytingar eru t.d. að kolsýra leysist 

betur upp í köldum sjó en hlýjum. Það getur orsakað að við myndun djúpsjávar á 

pólsvæðunum eykst leysni CO2 og meira myndast af kolsýru, í kjölfarið tekur eðlismassi 

yfirborðslags sjávar að aukast og sekkur. Hækkandi hitastig sjávar drægi því úr leysni 

kolsýru og myndi leiða til þess að minni kolsýra leysist upp og við það dregur úr upptöku 

sjávar á koltvísýringi og dúaáhrif sjávar minnka. 
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Lífríki sjávar hefur einnig áhrif á sýrustig. Við tillífun plöntusvifs minnkar óbundinn 

koltvísýringur og jafnvægið hliðrast, meira af karbónati verður að bíkarbónati, magn H+ 

jóna minnkar og sýrustig hækkar. Að sama skapi veldur rotnun á plöntuleifum og öðrum 

lífrænum efnum aukningu í CO2 sem hliðrar efnajafnvæginu til baka. Bíkarbónat hvarfast 

til baka í karbónat og sýrustig lækkar. Því er sýrustig oftast hærra í efri lögum sjávar þar 

sem að lífvirkni er meiri. 

Hægt er að mæla alla þætti karbónatkerfisins beint. Vanalega eru mældir frá tveimur að 

fjórum þáttunum til að fá mat á virkni karbónatkerfisins. Áhrifavaldarnir fjórir eru uppleyst 

ólífrænt kolefni, lútstyrkur, hlutþrýstingur koltvísýrings og sýrustig. Kostir þess að mæla 

áhrifavaldana er að þeir hafa bein áhrif hver á annan og þarf aðeins að mæla tvo þeirra og 

út frá þeim má reikna hina. 

Tafla [3.1]  Þættir ólífræna karbónatkerfisins og jöfnur þeirra. 

Efnaþáttur Efnajafnan Stutt skýring 

CT = [H2CO3]+[CO2]+[HCO3
-]+[CO3

2-] Summa ólífrænna 

karbónatjóna. 

AT = [HCO3
-]+2[CO3

2-]+[B(OH)4
-]+[OH-]+... Eiginleiki vatns til að 

hlutleysa sýrur. 

pH = -log10([H
+]+[HSO4

-]) Sýrustig vatns. 

pCO2 = [CO2] / K0 , K0 sem leysni gass í vatni Hlutþrýstingur CO2 í 

vatni. 

   

 

3.2 Fosfat og dreifing þess 

Fosfór er eitt mikilvægasta næringarefni þörunga í sjónum. Styrkur ólífræns fosfats er þó 

sjaldan takmarkandi fyrir þörungana þar sem nítrat er oftast upp urið fyrr en fosfat. Styrkur 

fosfats er mjög breytilegur eftir staðsetningu, og getur verið svo lítill við yfirborð að hann 

mælist ekki og er jafnvel ekki til staðar. Fosfór, líkt og kolefni, kemur fyrir á mismunandi 

formum og er stærstur hluti hans bundinn í ólífræn efnasambönd, H2PO4
-, HPO4

2- og PO4
3-. 

Algengasta formið er HPO4
2- og binst það í komplexa m.a. með alkalímálmunum Ca og 

Mg. Styrkur lífræna fosfatsambanda er á hinn bóginn sveigjanlegri og eykst töluvert í efstu 

lögum sjávar á vaxtartíma þörunga og gengur þá á forða ólífrænna fosfatsambanda. Fosfór 

binst í vefjum þörunga og annarra lífvera og leifar þeirra innihalda einnig fosfór (Unnsteinn 

Stefánsson, 1991). 



28 

 

Fosfór berst til hafsins sem afurð veðrunar með stórum og smáum vatnsföllum og frá 

athöfnum manna með skólpi og aðgerðum á hafi. Fosfór í hafinu gegnir lykilhlutverki í 

efnaferlum þörunga,t.d. í ljóstillífun sem adenósínþrífosfat eða ATP. Þörungar fullnægja 

sinni fosfórþörf með beinni upptöku óhlaðinna samsettra fosfata og vinna úr þeim ýmis 

lífræn fosfatsambönd. Stór hluti þörunganna er síðan étinn af dýrasvifi og frá því berst 

fosfórinn aftur í sjóinn með úrgangi og þörungaleifum. Þegar leifarnar brotna niður verða 

til lífræn fosfatsambönd sem haldast óbreytt og brotna síðar niður í ólífræn fosföt fyrir 

tilstilli gerla. Sá hluti þess fosfats nær ekki að brotna niður sekkur á endanum til botns og 

grefst í set. Þar myndar fosfatið steindir, s.s. apatít Ca5(PO4)3(OH,F) og tapast út úr 

hringrásinni (Unnsteinn Stefánsson, 1991). 

Dreifing fosfats um heimshöfin er breytileg og við strendur Íslands og í Norður Atlantshafi 

er styrkur fosfats mun minni en í Kyrrahafi og Indlandshafi. Þessi munur skýrist af 

hringrásarfæribandi heimshafanna (Trausti Jónsson & Tómas Jóhannesson 1994).  

Djúpsjór myndast norðan við Ísland þar sem kaldur og eðlisþungur sjór sekkur og streymir 

suður eftir djúpi Atlantshafsins, sveigir fyrir suðurodda Afríku þar sem hann klofnar, 

streymir inn á Indlandshaf og Kyrrahaf þar sem hann kemur aftur upp á yfirborðið u.þ.b 

1000 árum síðar. Á leiðinni eykst stöðugt magn næringarefna í djúpstraumnum þar sem 

lífrænar leifar sökkva stöðugt niður í hann.  

Styrkur fosfatsins og annarra næringarefna á hverjum stað stýrist af lóðréttri blöndun og 

endurnýjun efstu laga sjávar fremur en styrk djúpsjávarstrauma. Eðlileg lóðrétt dreifing 

fosfats í sjó væri:  

 Þunnt yfirborðslag með lágum styrk fosfats 

 Miðsjávarlag, þar sem styrkur fosfats vex hratt með dýpi og þar er þorri þeirra lífvera 

sem nýta sér fosfat 

 Djúplag þar sem að fosfatstyrkur helst nokkurn veginn stöðugur niður að botni 

Að auki sveiflast styrkur bæði lífræns og ólífræns fosfórs í efri lögum sjávar eftir árstíðum. 

Styrkur ólífræns fosfats lækkar hratt yfir vor- og sumarmánuðina með auknu sólarljósi og 

auknum umsvifum þörunga. Þörungarnir nýta aðallega ólífrænt fosfat sem er að mestu upp 

urið í lok vorblóma.  

 

3.3 Dreifing nitursambanda 

Líkt og fosfór, er nitur mikilvægt næringarefni og nauðsynlegt fyrir allan þörunga og annan 

gróður. Styrkur niturs í sjó er mjög breytilegur, allt frá ofgnótt til þess að mælast ekki. 

Ólífrænt nitur í sjó kemur fyrir sem lofttegundin N2 (aq) og í ýmsum uppleystum nitur-

samböndum. Algengustu myndir niturs eru ólífrænu jónirnar NO3
-, NO2

- og NH4
+, og í 

mun minna magni N2O og NH2OH. Uppleyst lífræn nitursambönd finnast í miklu magni í 

sjó og þá aðallega sem amínósýrur, glúkósamínur, trímetyalmín og urea. Einnig eru 
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óuppleyst nitursambönd bundin í svifi og fleiri lífverum, bæði lífs og liðnum. Þessi 

nitursambönd eru aðallega prótein og nitur í brjóski eða kítínskeljum hryggleysingja. 

Algengasta nitursambandið í hafinu er ólífræna jónin nítrat, NO3
-. 

Niðurbrot ammoníaks og endurnýjun nítrats eru flókin ferli um oxunarstig niturs. Nítrat er 

lokastigið í niðurbroti flestra nitursambanda í lífrænum leifum. Niðurbrot nitursambanda 

stjórnast aðallega af gerlum í sjó sem vinna ammóníak úr lífrænum leifum. Ammoníakið 

sem myndast er í jafnvægi við NH3 og NH4
+. Ef þörungar ná ekki að binda ammoníakið 

oxast það fljótlega fyrir tilstilli súrefnis yfir í nítrít NO2
- og nítrat NO3

-. Flestir þörungar 

geta nýtt þessi þrjú form niturs en nýta helst ammoníakið sé þess kostur. Vegna ljósþarfar 

þörunga verða miklar árstíðasveiflur í styrk niturs í sjó. Yfir vetrartímann, þegar 

þörungagróður er í lágmarki, nær þorri ammoníaks að oxast yfir í nítrít og nítrat og nítrat er 

ríkjandi uppspretta niturs á þeim árstíma. 

Þrátt fyrir að endurnýjun nítrats sé bæði flóknara og hægara ferli en endurnýjun fosfats, þá 

er dreifing styrks þeirra með dýpi mjög áþekk. Bæði nítrat og fosfat eru nauðsynleg 

næringarefni fyrir þörunga og hlutverk þeirra í hafinu samtvinnuð (Unnsteinn Stefánsson 

1991, Millero 2006). 

 

3.4 Dreifing kísils 

Styrkur kísils í sjó er, líkt og styrkur fosfats og nitursambanda, mjög breytilegur milli 

hafsvæða. Kísill gegnir að sama skapi mikilvægu hlutverki í lífsferli þörunga en á annan 

hátt en fosfór og nitursambönd. Kísill er ekki nauðsynlegur öllum svifþörungum og er í 

raun ekki næringarefni heldur bætiefni sem binst í stoðgrindur kísilþörunga, svampa og 

annarra  lífvera. 

Rannsóknir hafa sýnt að öfugt línulegt samband er á milli uppleysts kísils og seltu í árvatni 

en styrkur kísils er almennt miklu hærri í fallvötnum en í sjó. Kísillinn berst til sjávar með 

stórum og smáum fallvötnum og eru flestar ár afar ríkar af uppleystum kísli sem losnað 

hefur við veðrun steinda á landi. Jarðhiti á hafsbotni er önnur meginuppspretta uppleysts 

kísils í sjó. Nokkuð af kísli losnar einnig við neðansjávargos en áhrif þeirra eru talin 

hverfandi.  

Kísill í sjó kemur bæði fyrir sem kvoðulausn og/eða uppleystur kísill. Kvoðulausn kísils er 

óstöðug og brotnar niður ef styrkur kísils er lágur. Algengasta mynd kísils í sjó er Si(OH)4 

(Sólveig R. Ólafsdóttir 2006). Kísilþörungar í efstu lögum sjávar nýta kísilinn til upp-

byggingar á ytri stoðgrind. Nær allur kísill sem berst til sjávar sekkur í hafdjúpið sem 

skeljar dauðra kísilþörunga. Á niðurleið leysast skeljarnar upp að hluta sem leiðir til þess 

að styrkur uppleysts kísils hækkar með dýpi í úthöfunum. Lóðrétt dreifing kísils er því 

töluvert ólík dreifingu nitursambanda og fosfats (Millero 2006).  
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3.5 Hlutföll næringarefna sjávar 

Árið 1934 birti bandaríski haffræðingurinn Alfred C. Redfield byltingarkennda grein um 

hlutföll næringarefna í hafi. Redfield stundaði rannsóknir á helstu hafsvæðum heims í 

leiðöngrum sínum með rannsóknarskipinu Atlantis (Redfield 1934). Redfield komst að 

þeirri niðurstöðu að efnasamsetning dýrasvifs annars vegar og plöntusvifs hins vegar væri 

ótrúlega svipuð með tilliti til helstu frumefna og hlutföll þeirra  væru stöðug bæði á 

strandsvæðum og á opnu hafi. Síðan þá hefur hlutfall Redfields verið helsta viðmið 

haffræðinga til að meta ferli næringarefna í hafinu (Unnsteinn Stefánsson 1991). 

Hlutfall Redfields: 

C:N:P = 106:16:1    (3.3) 

Hlutfall Redfields byggist á tölfræðilegu meðaltali efnasamsetningar lífmassa sem er 

breytileg, bæði í tíma og rúmi. Ætla má, út frá hlutfalli Redfields, að súrefni sem myndast 

við tillífun þörunga og eyðist við rotnun lífmassa og öndun, sé í beinu hlutfalli  við styrk 

næringarefna í sjó.  

Með því að skoða oxunartölur fosfórs og nitursambanda má sjá að hlutfall súrefnis með 

tilliti til hlutfalla í jöfnu (3.3) ætti að hafa gildið -138 (Unnsteinn Stefánsson 1991). 

Súrefnisgildið er neikvætt vegna þess að súrefni eyðist upp þegar bæði lífrænt kolefni og 

nítrat brotna niður. Árið 1965 kom fram sú tilgáta að meðalsamsetning lífræns efnis í sjó, 

byggt á hlutfalli Redfields, sé (CH2O)106(NH3)16(H3PO4) (Richards 1965). 

Niðurbrot og oxun lífræns efnis myndi samkvæmt því fylgja eftirfarandi skrefum. 

 

106 CH2O + 106 O2  106 CO2 + 106 H2O     (3.4) 

16 NH3 + 32 O2  16 HNO3 + 16 H2O      (3.5) 

H3PO4(lífrænt bundið )  H3PO4 (ólífrænt bundið )     (3.6) 

 

Með því að leggja saman efnahvörfin (3.4), (3.5) og (3.6) má fá eftirfarandi hvarf. 

 

(CH2O)106(NH3)16(H3PO4)lífr. + 138 O2  106 CO2 + 16 HNO3 + H3PO4 + 122 H2O    (3.7) 

 

Með því að bæta við súrefnisnotkun lífkerfisins fæst endurbætt útgáfa af hlutfalli 

Redfields. 
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∆O2 : ∆C : ∆N : ∆P = -138 : 106 : 16 : 1     (3.8) 

 

Breytingar á styrk kolefnissambanda, súrefnis, niturs- og fosfatsambanda í sjó hljóta þá að 

vera að meðaltali í sömu hlutföllum og finnast í lífrænum efnum. Því hljóta þessi efni 

einnig að mynda lífmassa og brotna niður í lausn í sömu hlutföllum. Það hefur verið 

margsannað í gegnum árin og sést t.d. að fyrir nítrat og fosfat má sjá línuleg tengsl og að 

nítrat er yfirleitt fyrr upp urið en fosfat við meðal aðstæður. 

 

3.6 Magn efna frá Breiðamerkurjökli 

Miðað við það magn af sjó sem flæðir árlega til Jökulsárlóns er magn ísbráðar og vatns 

undan jökli lítið. En það er líklegast sökum þess að ísbráð og jökulvatn eru háð ytri áhrifum 

og flæða lítið sem ekkert til lónsins yfir vetrarmánuðina. 

Magn uppleystra efna í ísbráð er lítið, en ísinn sem kelfir í lónið frá jöklinum er uppsafnað 

magn úrkomu eftir langa viðveru í jöklinum. Því má áætla að ísinn hafi lága og jafnvel 

enga seltu og sé með hitastig í kringum frostmark. Ísinn inniheldur því lítið magn 

uppleystra efna, misjafnt milli ára eftir úrkomu og mögulegu öskufalli. Mælingar Sigurðar 

Reynis Gíslasonar síðan 1993 á ís úr Breiðamerkurjökli sýna að hann inniheldur um 1,6 

ppm CO2, 0,27 ppm SiO2 en ekkert af nitri og afar lítið magn fosfórs, 35 ppb. (Sigurður 

Reynir Gíslason 1993) Einnig getur nokkurt magn súrefnis leynst í ís og allt að 457 

µmol/kg af súrefni verið bundið í ísnum ef hann er mettaður af súrefni og gert ráð fyrir 0 

seltu og frostmarki.  

Undan Breiðamerkurjökli flæðir einnig jökulvatn í lónið. Jökulár flytja vanalega mikið 

magn gruggs og sets (aurburð) sem jökullinn hefur sorfið úr berggrunni. Vatnið undan 

jöklinum er ferskvatn og hefur enga seltu og hita rétt við frostmark. Aurinn undan jöklinum 

er samansafn ólífrænna einda sem veðrast frá steindum og grýttum botni jökulsins og koma 

til með að setjast í botni lónsins. Það set er að stórum hluta kísill og líklega í miklu magni. 

Einnig ættu að finnast uppleyst efni, og þá sérstaklega kísill, en einnig mögulega fosfór í 

flæðinu undan jökli, en lítið væri um nitursambönd og uppleystar lofttegundir.  

 

 

 

 

 



32 

 

3.7 Forsendur og markmið rannsókna 

Mælingar á eiginleikum sjávar í flæði inn í og út úr Jökulsárlóni bera vitni um mikla 

þynningu sjávarins með ferskvatni sem getur átt uppruna í ísbráð eða jökulá. Ennfremur 

kom fram í þeim mælingum að uppleyst súrefni væri innan 5% við mettunarjafnvægi við 

andrúmsloftið.   

Fyrri rannsóknir á lóninu (Jón Ólafsson óbirt gögn) hafa þó sýnt lágan styrk uppleysts 

súrefnis djúpt í lóninu. Yfirleitt er það talin vísbending um súrefnisnotkun vegna niðurbrots 

á lífrænu efni og öndun lífvera. Þeim ferlum fylgja breytingar á öðrum efnaeiginleikum en 

súrefni, næringarefnum og kolefni. Meginmarkmið þessarar rannsóknar er að skýra þau 

ferli í lóninu sem koma við sögu. Svo sem: 

 Miklar breytingar á seltu og styrk efna við þynningu 

 Styrkur efna í fersku vatni sem blandast sjónum 

 Hár styrkur ólífræns kolefnis sem fylgir sjó, seltu 

 Flæði súrefnis milli lofts og yfirborðslags lónsins 

 Breytingar á styrk kolefnis, súrefnis og næringarefna vegna lífefnaferla 

(ljóstillífun/öndun/rotnun) 
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4 Sýnataka og aðferðir við mælingar 

Í stilltu en köldu veðri dagana 9. til 11. júní 2015 var vatnssýnum safnað úr Jökulsárlóni til 

greiningar og rannsókna á súrefnis- og kolefnisbúskap. Aftur var farið á sömu staði tæpum 

fimm mánuðum seinna, þ.e. dagana 3. og 4. nóvember sama ár. Þá var lónið orðið erfitt 

yfirferðar þar sem ískrap var tekið að myndast á yfirborðinu innst við jökulsporðinn. Í 

báðum ferðunum var farið um lónið á zodiac-gúmbát í eigu Jökulsárlóns ehf. og voru 

sextán mælistöðvar staðsettar á sniði inn eftir lóninu með um 500 m millibili (mynd [4.1]). 

Sniðið var ákveðið árið 2011 og síðan þá hefur jökullinn hörfað töluvert en mælistöðvarnar 

ekki. Því var töluverð fjarlægð frá innstu mælistöð að jökulsporðinum í báðum leiðangrum. 

Að auki voru mælistöðvar við sinn hvorn bakka Jökulsár og tekin þar sýni við bæði 

innflæði og útflæði. 

  

 

Mynd [4.1]: Snið mælistöðva inn eftir Jökulsárlóni. Myndin sýnir einnig stöðu jaðars 

Breiðamerkurjökuls árin ~1890, 1945, 1998, 2004 og 2010 en það ár var myndin tekin 
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(Helgi Björnsson o.fl. 2010). Rauðu krossarnir sýna mælistöðvar frá brúnni yfir Jökulsá að 

jökulsporðinum. 

 

Sýnataka fór þannig fram að CTD-tæki, ásamt sjótökum 

sem hver fangar 2,5 lítra af sjó, var látið síga til botns á 

vír með handrúllu. CTD-tækið sem notað var sést á mynd 

[4.2] er af gerð Sea-bird SBE19 í eigu Hafrannsókna-

stofnunar. Tækið samanstendur af dýptar-, hita- og 

leiðnimælum og voru mælingar skráðar á tveggja 

sekúnda fresti. Vatnssýnum var safnað í yfirborði og við 

botn í hverri mælistöð og á 10 m, 30 m, 100 m og 150 m 

dýpi eftir því hve djúpt var á viðkomandi mælistöð. 

Úr hverjum sjótaka var sýnum tappað á flöskur til 

greiningar á seltu, uppleystum næringarefnum, súrefni, 

lútstyrk, magni ólífræns kolefnis og hlutþrýstings 

koltvísýrings. Sýnum til greiningar á uppleystum kol-

tvísýringi var aðeins safnað á tveimur dýpstu mæli-

stöðvunum. Alls var sýnum safnað úr 80 sjótökum í fyrri 

leiðangrinum og úr 64 sjótökum í þeim síðari. Erfiðar 

aðstæður á lóninu urðu til þess að sleppa þurfti nokkrum 

stöðvum í nóvember leiðangrinum. 

 

 

 

4.1 Mat á uppleystu súrefni 

Nauðsynlegt var að geta mælt nákvæmlega styrk uppleysts súrefnis í lóninu fljótlega eftir 

sýnatöku sökum rýrnunar sýna við geymslu. Sýnin voru því greind eins fljótt og færi gafst 

og var greiningin framkvæmd með Winkler títrun. Aðferð Winklers byggir á títrun á 

oxunar- og afoxunarhvörfum. Hún hefur reynst mjög áreiðanleg og er algengasta aðferðin 

við mat  á súrefnisstyrk í bæði salt- og ferskvatnsrannsóknum. Aðferðin er víða mikið 

notuð í vatna- og hafrannsóknum, sérstaklega við mat á líffræðilegri súrefnisþörf, af því að 

mælingar á uppleystu súrefni eru nauðsynlegar til að meta  ýmis efnaferli í vatni, þar á 

meðal öndun og ljóstillífun. 

Úr hverjum sjótaka var tekið 50 ml sýni til greiningar á styrk uppleysts súrefnis með aðferð 

Winklers. Súrefnissýnin voru tekin úr sjótakanum fyrst og sýnaglösin yfirfyllt til að koma í 

veg fyrir súrefnismengun úr andrúmslofti. Tveimur hvarfefnum var síðan bætt við sýnin: 

 Manganklóríð, MnCl2 (600 g/L) 

Mynd [4.2] Sea-bird SBE19 

CTD-tæki eins og það sem 

notað var við mælingar á 

Jökulsárlóni. Tækið hefur 

innbyggða hita-, þrýstings- 

og leiðnimæla sem mældu á 

tveggja sekúndu fresti (Sea-

Bird electronics 2015). 
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 Natríum hýdroxíð, NaOH (320 g/L) og natríumjoðíð, NaI (600 g/L) saman í einni 

lausn 

Viðbót hvarfefnanna myndar manganhýdroxíð sem botnfall og bindur súrefnið sem er 

uppleyst í sýninu. Sýnin voru síðan innsigluð og geymd til greiningar. Greiningin felur í sér 

að hver flaska er opnuð og sýrð umsvifalaust með 0,5 ml af brennisteinssýru og títruð með 

staðlaðri thíósúlfatlausn og sterkju sem litvísi. Magn joðs sem myndast við títrunina er þá í 

beinu hlutfalli við magn súrefnis í sýninu. 

Mn2+ + 2OH-  Mn(OH)2 (s)       (4.1) 

Mn(OH)2 (s) + O  MnO(OH)2 (s)      (4.2) 

    MnO(OH)2 (s) + 4H+ + 3I-  Mn2+ + I3
- + 3H2O           (4.3) 

I3
- + 2S2O3

2-  3I- + S4O6
2-      (4.4) 

Jöfnurnar lýsa efnaferlinu frá sýnatöku til greiningar. Jafna (4.1) sýnir blöndun hvarf-

efnanna tveggja í vatnssýninu og jafna (4.2) sýnir hvernig manganhýdroxíðið bindur 

uppleyst súrefni sýnisins sem botnfall. Jafna (4.3) lýsir því þegar farið er að greina sýnin, 

brennisteinssýrunni er bætt við sýnið til að leysa upp manganbotnfallið og súrefnið losnar 

úr læðingi. Þá er sýnið títrað með thíósúlfati í jöfnu (4.4). 

Öll sýnin voru greind af höfundi á rannsóknarstofu Hafrannsóknastofnunar. 

4.2 Magn ólífræns kolefnis 

Magn ólífræns kolefnis í sjó er skilgreint sem: 

CT = [CO2
*] + [HCO3

-] + [CO3
2-]     (4.5) 

þar sem að hornklofarnir tákna heildarstyrk í lausn og [CO2
*] stendur fyrir heildarstyrk 

ójónaðs koltvísýrings sem getur komið fram sem CO2 eða H2CO3. 

Úr hverjum sjótaka var tekið eitt 500 ml sýni í innsiglaða glerflösku fyrir greiningu á bæði 

lútstyrk og ólífrænu kolefni. Hvert sýni var meðhöndlað með 0,1 ml kvikasilfurklóríði til 

að koma í veg fyrir að lífræn virkni sýnisins og niðurbrot gæti aukið magn kolefnis á 

leiðinni frá sýnatöku til greiningar. 

Til að mæla magn ólífræns kolefnis var notuð þekkt og þrautreynd coulimetrískt aðferð 

sem notuð hefur verið á Hafrannsóknastofnun í fjölda ára með sérsmíðuðu greiningartæki. 

Vegin eru 25 g af sýninu og því sprautað inn í lokað kerfi. Þar er sýnið sýrt með 1,5 cm3 af  

fosfórsýru sem losar CO2. N2 gasi er þá hleypt á kerfið og ber það CO2 frá sýninu og í 

gegnum súlu fyllta kísli sem síar burt vatnsgufu og gös önnur en CO2. Þaðan ferðast gasið 

yfir í rafsellu þar sem CO2 er bundið á nýjan leik með blöndun við etanólamín í 

katóðulausn rafsellunnar. 

CO2 + HO(CH2)2NH2  HO(CH2)2NHCOO- + H+     (4.6) 
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Við blöndun CO2 og katóðulausnarinnar myndast hydroxyetílcarbamic sýra og er hún síðan 

títruð. Fylgst er með sýrustigi lausnarinnar með aðstoð gleypni-thymolpthalein-litvísis sem 

einnig er til staðar í katóðulausninni. Hverri títrun eru gefnar um 10 mínútur til að ná 

jafnvægi og niðurstaða tækisins vistuð. Mælingin er stöðluð með CO2 gasi af þekktum 

styrk og hleypt í gegnum tvær gaslykkjur, 520 mm og 720 mm langar áður en mælingar 

hefjast og eftir að mælingum er lokið og að auki einu sinni á u.þ.b. tíu sýna fresti. 

Öll sýnin voru greind af höfundi á rannsóknarstofu Hafrannsóknastofnunar með aðferð sem 

þróuð var af Jóni Ólafssyni haffræðingi. 

 

4.3 Mat á lútstyrk 

Lútstyrkur er mælikvarði á eiginleika vatnslausnar til að hlutleysa sýrur að jafngildispunkti 

karbónats eða bíkarbónats. Lútstyrkurinn er metinn út frá magni basa sem hægt er að afjóna 

með sterkri sýru. Lútstyrkur lausnarinnar er þá jafn samanlögðum mólstyrk basanna í 

vatnslausn. Við náttúrulegar aðstæður er styrkur karbónats stærstur hluti lútstyrks vegna 

þess hversu algengt og auðleyst karbónat er.  

Tvær helstu uppsprettur karbónats í vatnslausnum eru karbónöt úr steindum og frá 

koltvísýringi í andrúmslofti. Aðrir algengir basar sem hafa áhrif á lútstyrk eru t.d. bórat, 

hýdroxíð, fosfat, kísill, ammonía, súlfat og basar sumra lífrænna sýra. Fyrir grunnvatns- og 

sjávarsýni er því algengt að gefa upp lútstyrk sem summu allra rafeindagjafa og 

rafeindaþega í viðkomandi lausn (Dickson, 1981). 

Sem dæmi er lútstyrkur ritaður sem: 

AT = [HCO3
-]T + 2[CO3

-2]T + [B(OH)4]T + [OH-] + 2[PO4
-3]T + [HPO4

-2]T + [SiO(OH)3
-]T + 

[NH3] + [HS-]+ ... – [H+]sws – [HSO4
-] - [HF] – [H3PO4]- ...                                      (4.7) 

 

Hver hornklofi táknar heildarmólstyrk viðkomandi efnis í lausninni. Einnig er fjöldinn allur 

af minniháttar sýrum og bösum með óviss áhrif eða í svo litlu magni að örugglega má 

sleppa þeim. Til dæmis er styrkur NH3 og HS- það lágur að hægt er að hundsa þau í 

úthafssýnum, en á grynnri hafsvæðum og strandsvæðum geta þau skipt töluverðu máli. 

Mælingar á lútstyrk eru mikilvægar og gefa góða mynd af því hversu vel vatnsmassi bregst 

við utanaðkomandi mengandi áhrifum t.d. úrkomu, skólpi, framburði undan jöklinum og 

innflæði sjávar í tilfelli Jökulsárlóns. Eins og áður hefur komið fram var tekið sameiginlegt 

sýni fyrir bæði lútstyrk og mat á magni ólífræns kolefnis og meðhöndlað með 

kvikasilfurklóríði.   

Hvert sýni var títrað við 25°C með 0,1 M HCl í NaCl lausn til að líkja eftir jónastyrk 

sjávar. Títrunin fór þannig fram að HCl var bætt við þekkt magn af sýni í opnum klefa þar 

til að það náði pH = 3,5. Sýnið var þá látið bíða með aukna hræringu til að losa CO2 sem 

myndast. Þá fyrst var títrað aftur upp að pH = 3. Við títrunina eru notaðar glerelektróður 
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sem mæla pH og rafstraum frá jónum sýnisins. Út frá rafstraum og rúmmáli HCl má síðan 

reikna lútstyrk sýnisins. 

Öll sýnin voru títruð af höfundi á rannsóknarstofu Hafrannsóknastofnunar með Methrohm 

888 Titrando mælitæki undir leiðsögn Alice Benoit Cattin Breton. 

 

4.4 Uppleyst næringarefni  

Mælingar á uppleystum næringarefnum voru framkvæmdar með Autoanalyzer af gerðinni 

Seal Autoanalyzer 3. Autoanalyzer nýtir flæðitækni til greininga, þar sem dæla skiptir 

vökvasýnum í litlar einingar sem aðskildar eru með lofti áður en þær eru meðhöndlaðar  

með lausnum og þynntar fyrir greiningu, oftast með ljósrofsmæli. Mælitækið er stillt fyrir 

greiningu á nítrati, fosfati og kísli. Lausnir fyrir greiningar næringarefnanna eru eftir-

farandi. 

Nítrat (tækið umbreytir öllum nitursamböndum yfir í nítrat til greiningar). 

 R1: NH3/NH4
+ dúalausn með pH =8,5; 25g af NH4Cl og 2,5 ml af NH3 í 2500 ml af 

eimuðu og afjónuðu vatni 

 R2: 2,5 g af súlfanilamíði, 25 ml af megnri saltsýru og 1,5 ml af Brij (staðalefni) í 

500 ml af afjónuðu og eimuðu vatni 

 R3: 0,25 g af N-1 naphthyldiamín díhýdróklóríð og 0,5 ml af Brij (staðalefni) í 

500 ml af afjónuðu og eimuðu vatni 

Kísill. 

 S1: 10 g ammoníum molybdat, 40 ml af 5 N brennisteinssýru og 5 ml SDS 

(staðalefni) í 1000 ml af eimuðu og afjónuðu vatni 

 S2: 7 g af oxalsýru, 100 ml af 50% brennisteinssýru í 1000 ml af eimuðu og 

afjónuðu vatni 

 S3: 10 g af Photorex, 12 g af natríumsúlfati og 20 ml af SDS (staðalefni) 

Fosfat. 

 R1: 100 ml af (120 ml af brennisteinssýru í 1000 ml af vatni) + 50 ml af (10,28 g af 

ammoníum heptamolibdat í 500 ml) og 50 ml af (0,47 g af KSb-tartat í 500 ml af 

vatni) 

 R2: 1,81 g af askorbínsýru, 3,76 g af NaSO3 og 0,2 ml af Levor-lausn í 200 ml af 

eimuðu og afjónuðu vatni 

Allar mælingar voru framkvæmdar á rannsóknarstofu Hafrannsóknastofnunar af Alice 

Benoit Cattin Breton sem sér um mælingar á næringarefnum sjávar fyrir 
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Hafrannsóknastofnun. Alice stillti tækið sérstaklega fyrir íslenskar aðstæður og þynnti út 

lausnir og gervisjó til að koma á móts við breytileika seltu í Jökulsárlóni. 

5 Túlkun gagna 

Að lokinni gagnasöfnun úr Jökulsárlóni hófst úrvinnsla. Starfsfólk Hafrannsóknastofnunar 

var svo vinsamlegt að veita aðgang að rannsóknastofum og nauðsynlegri þekkingu og voru 

öll sýni meðhöndluð og mæld með tækjabúnaði stofnunarinnar.  

Súrefnissýnin voru títruð svo fljótt sem auðið var. Greining næringarefna var einnig 

framkvæmd fljótlega eða innan við viku frá söfnun. Sýni sem tekin voru fyrir greiningu á 

lútstyrk og ólífrænu kolefni voru sett í kæli og greind þegar tími gafst til. Sýni sem tekin 

voru til mælinga á hlutþrýstingi koltvíoxíðs voru ekki mæld þar sem mælitæki reyndist í 

ólagi og ekki gafst tími til viðgerða. Unnið var úr niðurstöðum með hjálp forritanna Ocean 

Data View og Systat, allar nauðsynlegar afleiddar stærðir reiknaðar og gögn sett fram 

myndrænt til túlkunar. 

 

5.1 Hitastigs- og seltubreytingar 

Mælingar á hitastigi lónsins voru framkvæmdar með CTD-sírita eins og áður hefur komið 

fram. Yfirborðshiti lónsins var að auki mældur með stafrænum hitamæli til samanburðar. 

Að sama skapi var selta mæld með CTD-tækinu og sýnum til seltumælinga jafnframt 

tappað á flöskur til samanburðar við mælingar CTD-tækisins. 

Hitastig og selta í Jökulsárlóni eru mjög breytilegir þættir vegna blöndunar ólíkra 

vatnsgerða sem eru til staðar í lóninu. Eins og áður hefur komið fram er vatnið í lóninu 

samansafn af þremur vatnsmössum, ísbráð úr jöklinum, streymi undan jöklinum og 

innflæði sjávar (sjá töflu [2.1]). Yfirborðsgildi frá mælistöð Hafrannsóknastofnunar við 

Stokksnes í lok júlí 2015 sýna að sjór úti fyrir Suðaustur landi mælist um 9,4°C heitur og 

með seltuna 34,478. Stokksnes er sú mælistöð sem næst er Jökulsárlóni (Hafrannsókna-

stofunun 2015). Stöðin er staðsett nokkrar mílur frá landi og sjórinn þaðan trúlega nokkuð 

þynntur þegar komið er að Jökulsá. Innflæði sjávar í Jökulsárlón er þó í góðu samræmi við 

gildin frá Stokksnesi, en þó nokkru lægri m.t.t. seltu (Jón Ólafsson 2015).  



39 

 

 

Mynd [5.1]: N-S Þversnið hitastigsmælinga frá CTD-tæki. Sýnataka í júní 2015. 

Mynd [5.1] sýnir snið hitamælinga með CTD-tækinu inn eftir Jökulsárlóni í júní 2015. 

Framan af sumri árið 2015 var óvenju kalt í veðri. Fyrstu sex vikur sumars var 

meðallofthiti 3,0°C sem er töluverð breyting frá árinu áður  en þá var meðallofthiti 6,8°C 

og hafa ekki mælst jafn kaldar fyrstu vikur sumars síðan 1989 (Trausti Jónsson 2015). Því 

má gera ráð fyrir að vorleysingar hafi verið minni en vanalega og flæði ferskvatns í lónið 

með minnsta móti miðað við árstíma. Efst í hægra horni myndarinnar glyttir í hlýrri sjó sem 

flæðir inn í lónið með Jökulsá. Þetta innflæði sjávar sekkur um leið og það kemur inn í 

lónið og myndar hitaskiptalagið á u.þ.b 75 m dýpi. Hitaskiptalagið er þunnt lag þar sem að 

hitastig breytist skyndilega. Hitaskiptalagið verður til sökum breytingar á eðliseiginleika, 

fyrir ofan hitaskiptin er meiri blöndun sökum öldugangs og vinda ásamt tíðra hitabreytinga 

dags og nætur. Neðan hitaskiptalagsins er vatnsmassinn stöðugri, blöndun minni og 

breyting á hitastigi hægari. Sjórinn ferðast að öllum líkindum inn eftir lóninu og kólnar inn 

við jökulinn. Upp við jökulinn sést sjórinn rísa á yfirborði, blandast ferskvatnslaginu og 

flæða með straumnum aftur út úr lóninu. Mælistöðvarnar ná þó ekki alla leið inn að jökli. 

 

Mynd [5.2]: N-S Þversnið hitamælinga frá CTD-tæki. Sýnataka í nóvember 2015. 
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Ekki sjást stórvægilegar breytingar á hitastigi Jökulsárlóns eftir sumarið 2015, en við fyrstu 

sýn er hitastig lónsins svipað í júní og í nóvember og getur það verið sökum kælingar frá 

ísbráð og jökum. Mynd [5.2] sýnir hitasnið frá mælingum í nóvember 2015 og má sjá 

áberandi lækkun á hitastig við yfirborði innarlega í lóninu þar sem ískrap var farið að 

myndast á yfirborði. Einnig sést skarpari munur á hitastigi þess sjávar sem flæðir inn í 

lónið og vatnsblöndu sem flæðir út úr lóninu. Hitastigs lónsins hefur kólnað lítillega með 

tilkomu ísbráðar og rennslis frá jöklinum, en annars er hitastig lónsins nokkuð stöðugt milli 

leiðangra og hitaskiptalagið helst óbreytt á um 75 m dýpi. 

 

Mynd [5.3]: Þversnið seltumælinga frá CTD-tæki. Sýnataka í nóvember 2015. 

Mælingar á seltu frá nóvember 2015 á mynd [5.3] segja svipaða sögu og hitasniðið. Við  

yfirborð er ríkjandi lág selta en hún fer stöðugt vaxandi með dýpi og verða greinileg 

seltuskil á um 150 m dýpi. Er það frekari staðfesting á tilhneigingu sjávar til að sökkva 

undan eðlisþunga og frá botninum blandast hann ferskvatni (ísbráð) með tímanum. Miðað 

við tölur frá Stokksnesi, þar sem selta sjávar mælist 34,478 við yfirborð, má áætla að 

blöndun við vatnsmassa lónsins auk þynningar sjávar upp eftir farvegi Jökulsár, gerist hratt 

enda mælist sjávarlagið í lóninu með um 25 í seltu. 
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Miklar breytingar verða á seltu lónsins yfir sumarmánuðina þegar ferskvatn tekur að bætast 

í lónið, en mynd [5.4] sem sýnir mælingar seltu í júní er töluvert frábrugðin mynd [5.3] 

sem sýnir mælingar í nóvember. Áberandi lagskipting í lóninu er horfin og í staðinn sést 

mjög ríkjandi há selta í því öllu. Jökullinn kelfir lítið sem ekkert í lónið yfir veturinn sem 

auk þess er þá ísi lagt að stórum hluta. Með leysingum að vori og hlýnandi veðri hverfur 

lagnaðarísinn og jökullinn tekur að kelfa í lónið. Lítið rennur í lónið undan jöklinum yfir 

veturinn og því er sjórinn mjög ríkjandi hluti af heildarvatnsmassa lónsins. Eins og áður 

hefur komið fram voru fyrstu vikur sumarsins 2015 afar kaldar og ollu því að leysing hófst 

seinna en venjulega. Mynd [5.4] sýnir að einhver blöndun er ennþá til staðar því 

hitaskiptalagið er enn við lýði skv. mynd [5.1] þó að sjór sé ríkjandi vatnsmassi. Þrátt fyrir 

hátt hlutfall af sjó er seltugildið nálægt 27,5 sem er töluvert lægra en seltugildið frá 

Stokksnesi og ekki mikið hærra en seltugildið í mælingum sem náðu niður í sjávarlagið í 

nóvember skv. mynd [5.3]. 

 

Mynd [5.4]: Þversnið seltumælinga frá CTD-tæki. Sýnataka í júní 2015. 
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5.2 Kolefnisbúskapur lónsins 

 

Magn uppleysts kolefnis í sjó er breytilegt milli árstíða. Uppleyst kolefni í Jökulsárlóni er 

engin undantekning, en breytileika í matni kolefnis í lóninu má rekja til blöndunar ólíkra 

vatnsmassa hverju sinni. Þær þrjár gerðir vatns sem flæða í lónið (sjá töflu [2.1]) innihalda 

mismikið af uppleystu kolefni og hafa ólíkar uppsprettur. Kolefnisríkur sjór flæðir inn um 

farveg Jökulsár og í vatni sem flæðir undan jöklinum finnst einnig karbónat frá veðrun 

bergs. Frá ísbráð og úrkomu kemur á hinn bóginn afar lítið kolefni. Kolefni berst þess utan 

til lónsins með samskiptum yfirborðs við andrúmsloftið. 

 

Mynd [5.5]: Styrkur uppleysts ólífræns kolefnis í sýnum sem safnað var í júní 2015. Litur 

punktanna sýnir seltu samkvæmt kvarðanum til hægri. 

Mynd [5.5] sýnir gildi fyrir ólífrænt uppleyst kolefni í sýnum sem safnað var í byrjun júní 

2015. Á þeim tíma var sjór ríkjandi í lóninu og má sjá að í efstu metrum lónsins er töluvert 

minna magn kolefnis en í dýpri lögum. Hitaskiptalag lónsins á um 75 m dýpi (sjá mynd 

[5.1]) er þröskuldur fyrir magn kolefnis en neðan þess er kolefnisstyrkur stöðugri. Í efri 

lögum lónsins er mun meiri lífvirkni en í þeim neðri sem eru saltari og kaldari. Uppi við 
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yfirborð þar sem birtu gætir þrífast þörungar sem nýta kolefni. Þegar neðar dregur og birtu 

þver fækkar töluvert af tillífandi lífverum og þeim lífverum fjölgar sem losa koltvíoxíð frá 

sér við öndun. Kuldinn í byrjun sumars árið 2015 gerði það eflaust að verkum að minni 

leysing var frá jöklinum en vanalega á þessum árstíma og hlutfall sjávar og seltu í lóninu 

því hátt. Í dýpri lögum Jökulsárlóns er selta há og þar gæti verið mikið af lífrænum leifum 

sem að mestu berast þangað með sjó og ná ekki að berast til sjávar. Þetta veldur auknu 

magni kolefnis djúpt í lóninu. Rauðgulur mælipunktur, á 8 m dýpi efst til hægri á mynd 

[5.5] sýnir gildi fyrir innflæði sjávar. Þetta gildi er nokkru lægra en samsvarandi gildi fyrir 

sýni á 170 metra dýpi sem gæti skýrst af uppsöfnun kolefnis í sjávarlaginu.  

 

Mynd [5.6]: Styrkur uppleysts ólífræns kolefnis í sýnum sem safnað var í nóvember 2015. 

Litur punktanna sýnir hitastig samkvæmt kvarðanum til hægri. 

Mynd [5.6] sýnir að í byrjun vetrar er staðan orðin önnur. Þörungablómi hefur átt sér stað 

um sumarið og farið er að kólna í veðri. Ferskvatn í formi leysinga hefur borist í lónið frá 

jöklinum og hefur vatnsmassi lónsins blandast. Myndin sýnir að töluvert minna er af 

kolefni í lóninu en var í júní (ath. ólíka kvarða á lárétta ásnum) sem gæti stafað af meiri 

kolefnisnotkun lífríkisins yfir sumar- og haustmánuðina eða af lægra hlutfalli sjávar. 

Þörungar hafa nýtt mikið af kolefninu sem var til staðar í júní og við sjáum stöðuga 

aukningu kolefnis með dýpi. Efst í jaðri hægra horns myndarinnar glittir í rauðan punkt 
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sem sýnir gildi fyrir sýni frá 8 m dýpi á mælistöð 1 rétt við brúna yfir Jökulsá, staðsett í 

innflæði sjávar. Sýnið inniheldur meira magn af uppleystu kolefni en er í vatnsmassa 

lónsins og einnig hærri hitastig. Punktar neðarlega á mynd [5.6] sýna há seltugildi á miklu 

dýpi innarlega í lóninu. 

Það lítur því út fyrir að innflæði sjávar sé megin uppspretta kolefnis í lóninu. Skilgreind var 

ný breyta; hlutfall ólífræns kolefnis og seltu. 

TIC_N = TIC / selta     (5.1) 

 

Mynd [5.7] : Magn ólífræns kolefnis sem hlutfall af seltu og sem fall af dýpi. 

Mynd [5.7] sýnir að styrkur kolefnis og selta eru háðir hvor öðrum. Í yfirborði hækkar 

styrkurinn við upptöku kolefnis úr andrúmsloftið og vegna kolefnis berst með jökulvatni í 

lónið. Því er meira magn kolefnis í yfirborði lónsins eftir sumarið þegar lónið er íslaust og 

vatn rennur frá jöklinum. 

Á móti þarf einnig að skoða hvaða áhrif það hefði á magn kolefnis ef að ekkert kolefni væri 

til staðar í lóninu fyrir fram. Heldur myndi innflæði sjávar einungis þynnast með fersk-

vatninu og vera eina uppspretta kolefnis sem langtímaforði. Því var skilgreind ný breyta 

TIC_M sem er hlutfall seltu mæld í sýnum og seltu úr innflæði Jökulsáar margföldað með 

mældu magni uppleyst kolefnis, TIC. 

TIC_M = (mæld selta / 34 ) * TIC    (5.2) 
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Mynd [5.8]: Magn kolefnis sem væri í lóninu ef innflæði sjávar blandaðist ferskvatni og 

væri eina uppspretta kolefnis. 

 

Mynd [5.8] sýnir magn kolefnis sem væri í Jökulsárlóni ef engra utanaðkomandi áhrifa 

myndi gæta annarra en innflæðis sjávar. Kolefni frá ísbráð, andrúmslofti og lífríki er því 

útilokað. Ofarlega til hægri á myndinni sést það mikla magn kolefnis sem kemur með 

innflæðinu um Jökulsá. Fyrir mælingu á sýnum frá júnímælingum sést að styrkur ólífrænna 

kolefna myndi lítið breytast, enda blandast sjór lónsins lítið yfir veturinn áður en leysingar 

hefjast. Eftir sumarið er staðar orðin önnur og enn á ný sjáum við greinilega lagskiptingu í 

lóninu. Mjög lítið magn er af kolefni í yfirborði, enda er selta þar lág og sjórinn tekinn að 

sökkva undir ferskara vatn lónsins. Því verður stöðug aukning með dýpi þar til á um 150 

metra dýpi þar sem að mælingar ná til sjávarlagsins, en þar liggur sjávarstreymi undir eigin 

þunga og í því er meira magn kolefnis sem sökk með sjávarstreyminu. 

En kolefni er ekki aðeins komið frá innflæði sjávar. Því má skilgreina aðra breytu, TIC_U  

sem er allt það ólífræna kolefni sem er ekki komið frá innflæði sjávar. TIC_U er því það 

kolefni sem berst í lónið með innflæði sjávar, dregið frá heildarmagni  kolefnis, þ.e.a.s það 

kolefni sem berst frá jöklinum og það sem bætist við frá andrúmslofti, frumframleiðni 

lífvera og vegna öndunar. 

TIC_U = TIC – TIC_M    (5.3) 
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Mynd [5.9] : Magn ólífræns kolefnis komið frá uppsprettum öðrum en sjó. 

Mynd [5.9] sýnir magn kolefnis í lóninu ef ekkert innflæði væri frá sjó. Það sést greinilega 

að frá mælingum í nóvember berst talsvert meira magn kolefnis í lónið en frá mælingum í 

júní. Ólífrænt kolefni sem ekki berst með sjó hefur ólíkar uppsprettur. Það getur bæst við 

vegna öndunar lífvera, sökum rennslis frá jökli og vegna beinnar upptöku frá andrúmslofti. 

Áhrif af rennsli frá  jökli og beinni upptöku úr andrúmslofti eru greinileg í mælingunum af 

yfirborði. Í sýnum frá júní lækkar magn kolefnis með dýpi en verður stöðugt á um 100 m 

dýpi. Í sýnum frá nóvember sést að neðan við 150 m dýpi minnkar ólífrænt kolefni, þ.e.a.s 

kolefni sem ekki er ættað úr sjó. Við jaðar myndar [5.9], vinstra megin, má sjá sýni tekin í 

innflæði sjávar sem sýna afar lítið kolefni. Magn kolefnis sem ekki er komið frá sjó er 

töluverður hluti þess heildarkolefnis sem mældist í sýnunum. Nóvembergildi fyrir TIC_U í 

blandaða laginu mælast hátt í 600 µmól/kg sem er allt að helmingur af heildarmagni mælds 

ólífræns kolefnis (sjá mynd [5.6]). 
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Mynd [5.10]: Lútstyrkur sem fall af uppleystu ólífrænu kolefni í sýnum sem safnað var í 

nóvember 2015. Litur punktanna sýnir seltu samkvæmt kvarðanum til hægri. 

Lútstyrkur Jökulsárlóns breytist eftir árstíðum eins og uppleyst kolefni og sýnir svipaða 

hegðun, enda eru karbónat og bíkarbónat stærstu áhrifavaldar lútstyrks. Lútstyrkur er mat á 

eiginleika vatns til að hlutleysa sýrur og eykst mjög með auknu kolefni. Því eykst lútstyrkur 

eins og uppleyst kolefni með dýpi og því má búast við að sýrustig lónsins sé einnig 

breytilegt með meira dýpi og auknum lútstyrk. Mynd [5.10] sýnir línulegt samband 

lútstyrks og uppleysts ólífræns kolefnis í mælingum í nóvember þegar blöndun lónsins er 

mikil. Mælingarnar á lútstyrk í sýnum frá júní, sjá töflu [5.1], þegar sjór var ríkjandi í 

lóninu og blöndun við ferskvatn minni, sýna meira flökt frá bestu línu. Annars getur meiri 

selta og hærra hlutfall sjávar einnig orsakað flökt á bestu línu. 
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Tafla [5.1] Hallatölur bestu línu á línuriti sem sýnir lútstyrk sem fall af ólífrænu kolefni. 

Sýnataka Hallatala 

Júní 2015 r = 0,9758 

 

Nóvember 2015 

 

r = 0,9931 

  

 

5.2.1 Hlutþrýstingur koltvísýrings 

Eins og áður hefur komið fram er hægt að mæla fjóra ólíka hluta karbónatkerfis sjávar en 

það er nauðsynlegt að mæla að minnsta kosti tvo af þeim. Út frá tveimur þáttum kerfisins 

er hægt að reikna út gildi fyrir hina tvo. Meta þarf hvaða tveir þættir gefa bestu niðurstöður 

og hvort hagstætt sé að verja tíma í mælingar. Tveir þættir karbónatkerfisins voru mældir í 

verkefninu, uppleyst ólífrænt kolefni og lútstyrkur. Til stóð að mæla þriðja þáttinn, 

hlutþrýsting koltvíoxíðs, í sýnum frá þeim stöðvum sem ná mestu dýpi og bera 

niðurstöðuna saman við gildi reiknuð út frá uppleystu ólífrænu kolefni og lútstyrk. Því 

miður náðist ekki að mæla hlutþrýsting koltvíoxíðs vegna villu í tækjabúnaði sem ekki 

tókst að lagfæra. 

 

Mynd [5.11]: Reiknaður hlutþrýstingur koltvísýrings úr sýnatöku í júní 2015. Litur 

punktanna sýnir seltu samkvæmt kvarðanum til hægri. 
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Mynd [5.11] sýnir útreiknuð gildi fyrir hlutþrýsting koltvísýrings í sýnum frá júní. Notaðar 

voru mælingar á lútstyrk og heildarmagni ólífræns kolefnis, auk hita og þrýstings til að 

meta hlutþrýstinginn. Hlutþrýstingur koltvísýrings sveiflast til eftir staðsetningu mæli-

stöðvarinnar í lóninu og því innar sem farið er í lónið og vatnsmassinn kólnar virðist 

hlutþrýstingurinn, pCO2, hækka lítillega. Annars er hlutþrýstingurinn frekar stöðugur með 

dýpi, enda er selta há í lóninu á þessum árstíma og lítil innri hreyfing verið á 

vatnsmassanum yfir veturinn. Appelsínugulur mælipunktur á 8 m dýpi er ysta mælistöð 

mælisniðsins við brúna yfir Jökulsá, í innflæði sjávar í lónið og ber há selta því vitni. 

Hlutþrýstingur koltvísýrings í innflæði lónsins er því ekki hár en hækkar þegar kemur inn í 

lónið. 

 

Mynd [5.12]:  Reiknaður hlutþrýstingur koltvísýrings í nóvember 2015. Litur punktanna 

sýnir seltu samkvæmt kvarðanum til hægri. 

Í mælingum frá nóvember er haustið að líða undir lok, leysingar að vori löngu búnar og 

mikið verið kelft í lónið yfir sumarið. Ísbráð hefur blandað lónið vel og lagskipting tekin að 

myndast. Hlutþrýstingur koltvíoxíðsins sýnir svipaða lagskiptingu og fyrir seltu og uppleyst 

kolefni. Útreiknaður hlutþrýstingur koltvísýrings er almennt lægri eftir sumarið en hækkar 

mjög í sjávarlaginu. Eflaust er það vegna aukinnar losunar CO2 vegna öndunar og vegna 

magns koltvísýrings sem er staðbundinn í sjávarlaginu. Áhugavert hefði verið að geta mælt 

sýni þar til samanburðar. Einnig er athyglisvert að í innflæði sjávar á fyrstu mælistöð 
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lónsins á 8 metra dýpi, reiknast nú mun hærri hlutþrýstingur koltvísýrings en í júní þrátt 

fyrir nánast sömu seltu. 

Í báðum leiðangrum er hlutþrýstingur koltvísýrings í yfirborði mjög lágur, og því má gera 

ráð fyrir mikilli undirmettun lónsins við yfirborð og þar af leiðandi mikilli upptöku af CO2. 

 

5.2.2  Sýrustig Jökulsárlóns 

Út frá lútstyrk, uppleystu ólífrænu kolefni og styrk fosfórs má reikna sýrustig í sýnunum. Í 

sjó á opnu hafsvæði er sýrustig tiltölulega stöðugt en sér breytingar í árstíðum og 

frumframleiðni. Tilraunir sýnt að breytingar á sýrustigi geti haft víðtæk áhrif á lífríkið. 

Sýrustig sjávar hefur lækkað um 0,1 stig frá upphafi iðnbyltingar og er talið að það muni 

lækka um 0,3 til 0,4 stig til viðbótar fyrir árið 2100 með áframhaldandi óbreyttri losun CO2 

(Orr et al. 2005, Stocker o.fl. 2013). pH-kvarðinn fyrir sýrustig er logaritmískur sem þýðir 

að hvert stökk um 0,1 stig merkir margföldun raunstyrks H+ og því er um töluverðar 

breytingar að ræða. Breytingar á sýrustigi sjávar og afleiðingar þeirra eru mikilvægur hluti 

af umræðunni um hlýnun jarðar og eru rannsóknir á þessu sviði stöðugt að aukast. Sýrustig 

ákvarðar að miklu leyti hvers konar lífverur ná fótfestu á hverjum stað. Lækkað sýrustig 

veldur breyttri virkni  ýmissa efnaferla í sjó og getur leitt til þess að skeljar dýra myndast 

síður og/eða leysast hraðar upp. Fjölmargar lífverur geta hvorki lifað við of súrar aðstæður 

né geta aðlagast breyttu sýrustigi. Breytileiki sýrustigs í Jökulsárlóni er talsvert frábrugðinn 

þeim breytingum sem verða í sjó, því í lóninu mætast vatnsmassar af ólíkum uppruna sem 

eru ekki í jafnvægi í tíma. Í Jökulsárlóni eru aðstæður því einstakar og því tilvalið að skoða 

hvernig innflæði sjávar hefur áhrif á sýrustig vatnsmassans. 

 

Mynd [5.13]: Þversnið sýrustigs Jökulsárlóns, reiknað út frá mælingum í nóvember 2015. 

Af mynd [5.13] sjást ummerki innflæðis sjávar eins og mátti sjá á hita- og seltu 

sniðmyndunum (sjá myndir [5.1]-[5.4]) á sama tíma. Við sjáum hinsvegar augljós merki 

um blöndun efri laganna og skiptingu lónsins eftir hita á um 75 m dýpi. Einnig sjást 

ummerki um það hvernig sjórinn sekkur við komuna í lónið og rís upp við jökulinn. Í efri 
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lögunum er sýrustig hærra eftir vöxt gróðurs og þörunga yfir sumar- og haustmánuðina sem 

og minna magns ólífræns kolefnis. Áhugavert er að sjá að mesti munur á milli sýrustigs er 

um 0.6 á pH skalanum, sem þýðir aukningu á styrk vetnisjóna um 25% gróflega áætlað. 

Athyglisvert er að skoða þá mælipunkta sem sýna sýrustig um 8.7. Þeir mælipunktar koma 

út sem frávik frá mælingu og hægt er að sjá svipað frávik á sömu slóðum á mynd [5.14]. 

Slík aukning á sýrustigi gæti stafað af rennu eða gildru þar sem lífrænt efni hefur safnast 

saman eða hitauppstreymi. Einnig kom upp sú hugmynd að frávikið sé vegna gjósku og 

magn járns sem fylgir ösku sem safnast getur saman á Breiðamerkurjökli og síðar kelft í 

lónið. 

 

 

Mynd [5.14]: Þversnið sýrustigs Jökulsárlóns reiknað út frá mælingum í júní 2015. 

Mynd [5.14] sýnir útreiknað sýrustig fyrir mælingar í byrjun sumars. Þá var súrara í lóninu 

og svipar myndin mjög til hitasniðsins, mynd [5.1]. Áður en gróðurinn tekur við sér eftir 

veturinn og áður en ferskvatn fer að flæða meira í lónið aftur er sýrustigið jafnara, en mikið 

magn sjávar er í lóninu. Í yfirborði og efstu 25 metrunum verða mjög snöggar breytingar á 

sýrustiginu með dýpi og gæti stafað af ísbráð og því litla ferskvatni frá ísbráð sem er til 

staðar. Einnig getur það stafað tillífun og almennri frumframleiðni í yfirborði. 

5.3 Næringarefni 

Mælingar á næringarefnum geta gefið upplýsingar um lífríki og blöndun vatnsgerða í 

lóninu. Næringarefni í formi fosfat- og nitursambanda eru nauðsynleg fyrir þörunga í 

yfirborði lónsins til ljóstillífunar og því nauðsynleg vistkerfi lónsins. 

Magn næringarefna í Jökulsárlóni er töluvert frábrugðið vanalegu magni þeirra í sjó vegna 

sérstöðu þess að vera blanda ferskvatns og sjávar. Sjórinn sem flæðir inn er ríkur af 

næringarefnum, og ísbráðin frá jöklinum næringarsnauð. Vatnsflæði undan Breiðamerkur-

jökli svipar til jökuláa og hefur mikið magn næringarefna og þá sérstaklega af kísli. 
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5.3.1 Kísill 

Uppleystur kísill er almennt í beinu línulegu sambandi við seltu í ferskvatni, en magn kísils 

lækkar með hækkandi seltu. Því er meiri kísill í yfirborði lónsins þar sem selta er lág og við 

flæði vatns undan jöklinum. Á mynd [5.15] sést dreifing kísils með dýpi en í nóvember er 

yfirborð lónsins með lága seltu og styrkur kísils hefur aukist mjög. Við bráðnun íss á 

lóninu og framburð jökulsins berst mikið magn af kísli til lónsins. Styrkur kísils helst 

stöðugur með dýpi og eykst nokkuð með aukinni ísbráð eftir sumarið. Kísillinn festist 

líklega mest megnis sem set í botni lónsins og aðeins lítill hluti hans mun berast til sjávar. 

 

Mynd [5.15]: Styrkur kísils sem fall af dýpi frá mælingum í sýnum frá bæði júní og 

nóvember. 

 

5.3.2 Nítrat 

Nítrat, ammoníak og önnur nitursambönd eru algeng í ferskvatni og í sjó. Í Jökulsárlóni er 

ágætt innflæði af nitri frá sjó, en nitur kemur einnig frá lífvirkni, rotnun og undanrennsli frá 

Breiðamerkurjökli. 

Mælingar á nítrati bæði frá júní og nóvember, má sjá á mynd [5.16]. Þar sést að magn 

niturs er nokkuð sveiflukennt í lóninu í júní. Sjór er ríkjandi á þessum tíma og lítið af 

öðrum vatnsgerðum. Nitrið er vel nýtt og er lítið nitur eftir í yfirborði, en eykst með dýpi. 

Lítið flæðir undan jöklinum á þessum árstíma en þorri nitursambanda berst til lónsins með 

sjó, og sýna mælingar frá nóvember svipað magn nítrats fyrir blönduðu lög lónsins. Fyrstu 

vikur sumars 2015 voru afar kaldar eins og áður hefur komið fram og þörungablómi ekki 

kominn af stað þegar sýnin voru tekin.  
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Mynd [5.16]: Styrkur nítrats sem fall af dýpi mælt frá sýnum safnað í júní og nóvember 

2015. 

Í nóvemberleiðangri má sjá töluverða breytingu eins og við var að búast. Síðla hausts er 

farið að kólna í veðri og þörungablóma sumarsins lokið. Magn niturs er meira í yfirborði 

enda er lífvirknin tekin að minnka á þessum tíma árs. Styrkur nitursins er nokkuð jafn  allt 

niður á um 150 m dýpi. Þar komast sjótakarnir niður í sjávarlagið þar hefur nitur byrjað að 

aukast. Nitur flyst aðallega til lónsins með innflæði sjávar og berst til yfirborðs með 

blöndun og hringrás sjávar um lónið milli árstíma. Snögg aukning niturs með neðan við 

150 m dýpi í nóvemberleiðangri stafar eflaust af rotnun á plöntu- og dýraleifum, en í 

nóvember takmarkast sjórinn við þunnt lag við botn lónsins. 

5.3.3 Fosfat 

Fosfatsambönd eru nauðsynleg næringarefni í lífríki vatns og sjávar og fylgja svipuðu 

mynstri og nitursamböndin. Í sýni af sjó eru hlutföllin milli niturs og fosfatsambanda 16 á 

móti 1 samkvæmt hlutfallajöfnu Redfields. Á íslenskum hafsvæðum eru hlutföll Redfields 

af næringarefnum sjávar aðeins bjöguð og mælast 14,2-14,8 (Unnsteinn Stefánsson, 1991). 

Hlutföll næringarefnannna tveggja í Jökulsárlóni eru í samræmi við mælingar Unnsteins 

Stefánssonar 1991 er vatnið í lóninu að miklu leyti sjór og að hluta ísbráð sem hefur 

hverfandi áhrif á næringarefni vatnsmassans. Framburður undan Breiðamerkurjökli gæti þó 

innihaldið uppleystan kísil í einhverju magni. Mynd [5.17], sýnir mælingar á fosfati yfir 

báðar sýnatökur. 



54 

 

 

Mynd [5.17]: Styrkur fosfats sem fall af dýpi úr sýnum safnað í júní og nóvember 2015. 

Ekki er sjáanlegur munur á magni fosfats milli sýnataka við botn lónsins. Mikið er nýtt af 

fosfati af þörungum í yfirborði og hækkar magn fosfats mjög með dýpi. Í júnímælingum 

þegar sjór er ríkjandi í lóninu sýnir magn fosfats svipaða hegðun og nítrat. Lágur styrkur í 

yfirboði og þar sem birtu gætir, en vex svo hægt en stöðugt með dýpi. Mikið magn fosfats 

streymir í lónið frá sjó, og er mæligildi efst í hægra horni myndar [5.17] staðsett við 

innflæði sjávar. Í nóvembermælingunum hefur magn fosfats aukist og er magn fosfats á sér 

hverju dýpi mun stöðugra en var í mælingum í júní. Fosfat á það til að loða við leirsteindir 

sem mikið er af undan Breiðamerkurjökli og mögulegt að fosfat falli því frekar út en að 

nýtast í lífríkinu. 

 

5.4 Súrefnisbúskapur Jökulsárlóns 

Súrefni er mest rannsakaða loftegundin sem finnst í hafi og vötnum enda er magn þess 

breytilegt eftir aðstæðum og staðsetningu. Mælingar á súrefni geta gefið upplýsingar um 

endurnýjun vatnsmassans, uppruna hans, lífríki og niðurbrot lífrænna efna. 

Súrefni í hafi og ferskvötnum er háð lífríki vatnsmassans og samskiptum yfirborðs og 

andrúmslofts. Plöntusvif, þörungar og aðrar plöntur sjá fyrir súrefnisframleiðslu í efstu 

lögum þar sem sólarljós, næringarefni og lífrænt efni eru til staðar í nýtanlegu magni til 

ljóstillífunar. Stærri lífverur vatnsmassans njóta súrefnisframleiðslunnar með öndun og 

skila frá sér nítrati og fosfati með úrgangi og öðrum lífrænum leifum. Súrefni berst einnig 

til vatnsmassans við samskipti yfirborðs og andrúmsloftsins. 

Lóðrétt dreifing súrefnis um vatnssúlu hafsins er í beinu samræmi við aðra þætti sem koma 

að lífríki sjávar eins og t.d. nítrat, en styrkur súrefnis hefur öfugt formerki. Styrkur súrefnis 

er mestur í efstu lögum sjávar og breytist oftast hratt með dýpi og hitastigi. Í yfirborði 

vatnsmassans þar sem að ríkir vindblöndun og yfirborðsstraumar má sjá áberandi 

hámarksstyrk súrefnis sem stafar af tillífun. Sá styrkur er afar stöðugur því súrefni sem 
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myndast við tillífun neðan hitaskiptalagsins nær ekki að blandast upp yfir hitaskiptin og 

styrkur súrefnis minnkar því með auknu dýpi. Minni styrkur súrefnis með dýpi stafar af 

mestu leyti af öndun, rotnun og minni framleiðslu þörunga. Miðdýpis í vatnssúlunni má 

svo oftast finna súrefnislágmark sem stafar af hreyfanlegu jafnvægi á því hversu hratt 

súrefni eyðist og hversu hratt það endurnýjast (Unnsteinn Stefánsson, 1991). Í Jökulsárlóni 

flækjast hlutirnir til muna vegna mismunandi vatnsmassa lónsins. Líkingin fyrir dreifingu 

súrefnis í vatnssúlu sjávar passar ekki alveg fyrir vatnsmassa sem samanstendur af tveimur 

tegundum ferskvatns á móti innflæði sjávar. Þó eru grunn hugmyndirnar þær sömu og 

líkingin passar að mestu leyti. 

 

Mynd [5.18]: Styrkur súrefnis sem fall af dýpi úr sýnatökum í nóvember. Litur punktanna 

sýnir seltu samkvæmt kvarðanum til hægri. 

Á mynd [5.18] má sjá hámarks styrk súrefnis í yfirborði og efstu metrunum, en þar á lónið í 

efnaskiptum við andrúmsloftið og þar fer mest öll framleiðsla súrefnis fram. 

Súrefnisstyrkur fer  minnkandi með dýpi og við hitaskiptalagið á  50-75 m dýpi má sjá 

minniháttar skil í styrk súrefnis sem bendir til að súrefnið sem myndast neðan 

hitaskiptalagsins nái ekki að blandast upp yfir hitaskiptin, rétt eins og í líkingunni fyrir 

súrefnisdreifingu sjávar. Styrkur súrefnis helst nokkuð stöðugur yfir hitaskiptin þar til á um 

150 m dýpi þar sem að styrkur þess snarlækkar í sjávarlaginu. Sjórinn sem flæðir inn í 

lónið er súrefnisríkur(sbr mynd [2.7]) og meðan hann ferðast með botninum eyðist upp 

mikið magn af súrefni hans og myndar svipað súrefnislágmark og sést í vatnssúlu sjávar. 
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Ofarlega á miðri myndinni má einnig sjá punkt frá mælingu á innflæði sjávar sem stendur 

út úr sem rauður mælipunktur á 8 metra dýpi og sýnir súrefnismagn sem flæðir í lónið. Þar 

má sjá mun hærri seltu og lægra súrefni en í öðrum mælingum á svipuðu dýpi, enda er ný 

til kominn sjórinn rétt byrjaður að þynnast út. Því má áætla að upptaka og framleiðsla 

súrefnis í efri lögum Jökulsárlóns sé í hærra lagi. 

 

Mynd [5.19]: Styrkur súrefnis sem fall af dýpi úr sýnatökum í júní 2015. Litur punktanna 

sýnir seltu samkvæmt kvarðanum til hægri. 

Eftir veturinn og rétt í byrjun leysinga er staðan allt önnur og súrefni lónsins mun minna. 

Sjór er ríkjandi á þessum árstíma í lóninu enda lítið farið að kelfa í lónið. Á mynd [5.19] 

sést ekki jafn áberandi hámarkstyrkur súrefnis en þó er styrkur þess aðeins hærri í yfirborði 

sökum vindblöndunar, tillífunar og samskipta yfirborðsins við andrúmsloftið. Styrkur 

súrefnis fer þá lækkandi en helst stöðugur í kringum 300-325 µmól/L alla leið að botni. 

Mælipunkturinn við brúna sem er áberandi í flestum gröfum mælinga fellur inn í mynstrið 

og myndi ekki sjást nema fyrir aukna seltu. Þegar sjórinn er ríkjandi er ekki hægt að sjá 

súrefnislágmark í sjávarlaginu og er styrkur súrefnis þá mun hærri en í svipaðri seltu 

sjávarlagsins nokkrum mánuðum síðar. Minni framleiðsla er á súrefni í efri lögum 

sjávarins yfir veturinn og er það einnig minna nýtt af lífríkinu. Lífríki sem fylgir sjónum til 

Jökulsárlóns er ekki lengur afmarkað í þunnu sjávarlagi og því dreifist öndun betur og yfir 

meira rúmmál vatnsmassans. 
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Bein mæling á magni súrefni er ekki góð líking fyrir mat á raunmagni súrefnis í 

vatnsmassa. Sumar lífverur framleiða súrefni á meðan aðrar anda því að sér, svo eyðist 

súrefni einnig upp sem oxun á leifum slíkra lífvera. Því er metin nýting súrefnis. Önnur 

leið til að meta magn súrefnis í vatnsmassa er að meta súrefnisnotkun m.t.t. 

súrefnismettunar vatnsins. Sú stærð er kölluð AOU (apparent oxygen utilization) og er 

mismunurinn á súrefnismagni og súrefnismettun. Munur þar á milli skapast þegar lífríki 

byrjar að hafa áhrif á styrk súrefnis í vatnsmassa með öndun, rotnun eða ljóstillífun. Við 

öndun og rotnun hækkar gildi AOU því styrkur súrefnis lækkar, en við ljóstillífun eykst 

styrkur súrefnis umfram mettun og er neikvætt gildi á AOU merki um framleiðslu súrefnis. 

Þannig getur AOU verið mælikvarði á þá lífvirkni vatnsins síðan það var síðast í efna-

samskiptum við andrúmsloftið og tók til sín súrefni, eða í tilfelli Jökulsárlóns þegar það var 

annaðhvort í samskiptum við andrúmsloft eða kom með innflæði sjávar. Í vötnum og 

öðrum grunnum vatnsmössum eru meiri samskipti yfirborðs og andrúmslofts og því AOU 

vanalega lágt og mikil endurnýjun á súrefni. Fyrir djúplög sjávar þar sem liðið geta mörg ár 

eða áratugir frá efnaskiptum við andrúmsloft, geta fundist mjög há gildi á AOU. 

Á mynd [5.20] má sjá AOU reiknað út frá sýnum teknum í júní og nóvember 2015. Fyrir 

nóvember mælingar er lág gildi í yfirborðinu og efstu metrunum þar sem selta er einnig lág 

(sbr. Mynd [5.3]). Lágt gildi AOU gefur í skyn framleiðslu súrefnis sem og upptöku 

súrefnis og styður lítið magn ólífræns kolefni þá kenningu, enda nýtist það sem bæði 

næring og uppbyggingarefni. Í allra dýpstu stöðvunum nær AOU yfir 150 µmól/ kg og 

gefur til kynna mikla nýtingu súrefnis og þá líklegast rotnun á lífrænum leifum og öndun 

þeirra lífvera sem halda sér í sjávarlaginu. 

 

Mynd [5.20]: Framleiðsla og nýting súrefnis sem fall af dýpi úr sýnum söfnuðum í  júní og 

í nóvember 2015. 

Í byrjun sumars var samband AOU og ólífræns kolefnis mun stöðugra með dýpi. Bláu 

mælipunktarnir á mynd [5.20] sýna útreiknað AOU fyrir sýni söfnun í júní 2015 og þar sést 

greinilega að súrefnisframleiðsla í yfirborði er mun meiri en í byrjun vetrar. Sjór er á þeim 

tíma ríkjandi, magn ólífræns kolefnis er meira og súrefnisstyrkur jafnari með dýpi. 

Áhugavert er að sjá að í byrjun sumars verður gildi AOU ekki jafn hátt í dýpstu lögum 
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sjávar og byrjun vetrar. Með minni blöndun og meira magn sjávar í lóninu dreifist 

súrefnisnýtingin á meira rúmmál vatns sem skilar sér í lægri gildum á AOU.  

5.5 Samanburður við hlutfall Redfields 

Lífefnabreytingum við ljóstillífun og rotnun lífræns í hafinu var lýst í kafla 3.  

Til að skilja hvað er í raun og veru að gerast í sjávarlagi lónins er gagnlegt að bera 

niðurstöður mælinga saman við hlutföllajöfnu Redfields. Hlutfallajafna Redfields sem 

gildir fyrir efnaferli sjávar ætti því að nýtast einnig við mat á innflæði sjávar sem berst í 

lónið. Metin voru hlutföll súrefnisnýtingar, AOU og kolefnis, AOU og niturs og hlutföll 

niturs og kolefnis. Hlutföllin voru skoðuð bæði m.t.t TIC_U, þess kolefnis sem berst í lónið 

án sjávar, og TIC_M uppleyst kolefni sem falls af seltu til að meta það kolefni sem væri til 

staðar í lóninu ef eina uppspretta kolefnis væri þynning sjávar. 

Fyrir samlíkingu við hlutfallajöfnu Redfields var skoðað sjávarlagið þar verður mest 

breyting á eiginleikum lónsins. Því stuðst við mælingar frá þeim mælipunktum sem náðu 

170 m dýpi. Fyrir hlutfallsreikningana voru metin gildin ∆N, ∆TIC_U, ∆TIC_M og ∆O. 

Gildin voru metin út frá mismun á hæstu og lægstu gildum mælinga frá nóvember og júní 

frá 170 m dýpi og neðar. 

Tafla [5.2]: Mismunur á hæstu og lægstu mæligildum og hlutföll Redfields. 

Breytur ∆ gildi  Redfield 

gildi 

∆AOU 137,0394 138 

 

∆NO3 

 

  12,3073 

 

  16 

   

∆TIC_M -146,563 

 

106 

∆TIC_U 108,1403 106 

   

 

Tafla [5.2] sýnir að ekki er mikill munur á ∆-gildunum miðað við hina stöðluðu jöfnu 

Redfields (jafna 3.8) nema fyrir gildi ∆TIC_M, dreifingu kolefnis í lóninu miðað við 

breytingu á seltu. Gildi ∆TIC_U og súrefnisnotkunar eru mjög nálægt gildum Redfields, en 

magn kolefnis fyrir líkinguna TIC_M er afar hátt. Mestur munur á ∆-gildunum miðað við 

jöfnu Redfields er á gildi nítrats, en á mynd [5.16] sést að mikið er nýtt af nítrati í yfirborði 

og vex það stöðugt með dýpi. Nítrat virðist vera takmarkandi efnið, en styrkur þess 

sveiflast verulega milli árstíða og er mikið af því á dýpi fyrir neðan 170 m yfir sumarið 

meðan lónið er lagskipt og lítið af nítrati yfir vetrartímann. 

Tafla [5.3]: Samanburður á mældum gildum fyrir neðan 170 m dýpi við hlutföll Redfields. 

 ∆AOU/∆N ∆AOU/∆C ∆AOU/∆C ∆C/∆N ∆C/∆N 
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Redfield 8.6 1.3 1.3 6.6 6.6 

 ∆AOU/∆NO3 ∆AOU/∆TIC_M ∆AOU/∆TIC_U ∆TIC_M/∆NO3 ∆TIC_U/∆NO3 

Sjávarlagið 137/12.3= 11.1 137/-147=- 0.9 137/108= 1.3 -147/12.3= -
11.9 

108/12.3= 8.8 

 

Út frá reikningum settum fram í töflu [5.3] má sjá að efnaferli í djúpum Jökulsárlóns fylgja 

í megindráttum sömu ferlum og gerast í sjó. En aukning verður í hlutföllum nítrats á móti 

kolefni og súrefni, en lækkun frá hlutfalli Redfields í tilfelli súrefnis og kolefnis. Það er 

skiljanlegt því mælingar á styrk súrefnis hafa sýnt fram á að lítið súrefni sé að finna á svona 

miklu dýpi og mikið magn kolefnis. 

Nítrat virðist vera mesti áhrifavaldurinn á frávik frá hlutfalli Redfields, en nítrat er 

lokaafurð niðurbrots á lífrænum samböndum í súrefnisríku umhverfi, sjá undirkafla 3.3. 

Þrígilt nitur, N-3, á formi ammoníaks, NH4
+, er fyrsta stig niðurbrotsins.  Oxun yfir í N+5 á 

formi nítrats, NO3
-, tekur nokkurn tíma. Mæliaðferðin sem notuð var nær ekki að mæla 

ammoníak í vatnssýnunum, en magn ammoníaks gæti talið um 30% sem er sirka það sem 

vantar uppá mælingu til að ná Redfield gildinu. En gildið á ∆TIC_U/∆NO3 , 8.8 er 2.2 eða 

um 30% hærra en Redfield hlutfallið.  Ef TIC_U er raunhæfur mælikvarði þá bendir þetta 

til þess að nokkuð skorti upp á að með nítrat mælingarnum náist að skýra hvað gerist í 

samböndum niturs. Fyrir gildið á ∆AOU/∆NO3 11.1, er það einnig um 30% hærra en 

Redfield hlutfallið.  

Þessar niðurstöður benda til þess að TIC_U sé raunhæfur mælikvarði á staðbundnum 

styrkbreytingum í blönduðum sjó dýpst í lóninu. Gildið á ∆AOU/∆TIC_U er 1.3, sama og 

Redfield en gildið á ∆AOU/∆TIC_M er óraunhæft -0.9. TIC_U, sem er uppleyst kolefni 

sem berst til sjávarlagsins vegna öndunar, niðurbrots og ísbráðar er í talsvert minna magni 

en það kolefni sem berst með sjó, TIC_M. Því er óhætt að segja að sjórinn sé að bera til 

lónins umfram magn kolefnis sem lífríkið ræður við.  

 

Snögg hækkun nítrats og lág gildi súrefnis geta stafað af oxun/rotnun á lífrænum leifum og 

því má velta fyrir sér uppruna þess lífræna efnis. Lífrænn massi svifþörunga sem hefur 

vaxið í yfirborðslagi lónsins eða borist í það með sjó er líklegur efniviður. Ennfemur berast 

stærri lífverur, svifdýr og fiskar í lónið. Fiskar sem berast með sjó inn í lónið að sumarlagi 

munu halda sig þar sem selta er hæst og lenda því óhjákvæmilega í afmörkuðu sjávar-

laginu. Þar er lítið olnbogarými, súrefnissnautt og eflaust lítið um æti. Sjávarlagið er því 

afar slakar vistarverur og spurning um hvort sá fiskur eigi afturkvæmt þaðan? 

 

 

5.6 Hlutföll vatnsgerða í Jökulsárlóni 

Ólíkar gerðir vatns sem renna í lónið og eiginleikar þeirra eru rauði þráðurinn í þessu 

verkefni. Því var leitast við að meta magn hverrar vatnsgerðar í hvorum leiðangri fyrir sig. 

Innflæði sjávar fylgir sjávarföllum og rennur stöðugt í lónið eftir árstíðum. Flæði undan 
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jöklinum og ísbráð eru hinsvegar bæði háð árstíðum og aðstæðum hverju sinni.  Hægt er að 

meta gróflega magn hverrar vatnsgerðar með því að teikna upp ferla þeirra sem fall af sömu 

breytum. Þannig að ef þrjár vatnsgerðir mynda vatnsmassa Jökulsárlóns þá er summa þeirra 

jöfn heildarvatnsmassanum. 

 

µ1 + µ2 + µ3  = 1      (5.4) 

 

og að sama skapi gildir þá fyrir hita og seltu að heildar selta og hitastig lónsins er summa 

hita og seltu hverrar vatnsgerðar fyrir sig. 

 

T = µ1T1 + µ2T2 + µ3T3     (5.5) 

S = µ1S1 + µ2S2 + µ3S3     (5.6) 

 

Útfrá jöfnum 5.1, 5.2 og 5.3 má þá finna samsetningu hverrar vatnsgerðar fyrir sig með 

eftirfarandi lausnum á jöfnuhneppinu. 

 

µ1 = 1/D * [t(S2 – S3) – S(t2 – t3) + t2S3 – t3S2]  (5.7) 

µ2 = 1/D * [t(S3 – S1) – S(t3 – t1) + t3S1 – t1S3]  (5.8) 

µ3 = 1/D * [t(S1 – S2) – S(t1 – t2) + t1S2 – t2S1]  (5.9) 

Þar sem að D = t1 (S2 – S3) + t2 (S3 – S1) + t3 (S1 – S2). 

Þannig má meta gróflega magn vatnsgerðanna útfrá þekktum viðmiðum og upprunalegum 

eiginleikum hverjar vatnsgerðar. Því gerum við ráð fyrir að ísbráð hafi seltuna 0 og 

hitastigið 0° C og innihaldi afar lítinn kísil. Jökulflæðið er að sama skapi með seltuna 0 og 

hitastig 0° C en sé ríkt af kísil og að sjór sem flæðir í lónið sé staðalsjór með seltuna 33 og 

hitastig 10° C og um 10 µmól/kg af kísil. Einnig þurfum við að gera grein fyrir blöndun 

sjávar og vatnsmassa lónsins og er blanda sjávar og ísbráðs metin sérstaklega vegna 

sambærilegra eiginleika jökulflæðisins og íss.  
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Tafla 5.4: Mismunandi gerðir vatns í Jökulsárlóni og eiginleikar þeirra með tilliti til seltu, 

hita og magn kísils. 

Tegund Hitastig 

°C 

Selta Kísill 

µmól/kg 

S-T líking S-Si líking  

 

Sjór 

 

 

10 °C 

 

33 

 

  10 

 

  M1 

 

  M1_Si 

 

Sjór og ísbráð   0 °C 29,357 -     M2 -   

Ísbráð 0 °C 0     1 -  M2_Si  

Jökulflæði 0 °C 0 175 M3 M3_Si  

       

 

Jón Ólafsson gerði fyrir þessar tvær líkingar fyrir magn vatnsgerða Jökulsárlóns. Gildin 

29,357 fyrir seltu blandaðs sjávar og ísbráðar, og 175 µmól/kg fyrir kísil jökulflæðisins eru 

fengin frá Jóni Ólafssyni úr óbirtum gögnum. Önnur líkingin byggir á mismun á hitastigi 

og seltu vatnsgerðanna og hin á mun  vatnsgerðanna eftir kísilmagni og seltu. Gögn frá 

sýnatökum beggja leiðangranna voru flutt í forritið Systat og þaðan gerð líkön fyrir hlutföll 

vatnsgerðanna, sjá myndir [5.21] og [5.22].  

  

 

Mynd [5.21]: Gróft mat á hlutföllum vatnsgerða í Jökulsárlóni útfrá hitastigs og 

seltumælingum. 

Á mynd [5.21] má sjá dreifingu hinna þriggja vatnsgerða M1, M2 og M3 með hitastigs- og 

seltulíkingunni, fyrir sýnatökur bæði júní og nóvember sýnatökur. M1 sýnir sjó sem flæðir í 

lónið, M2 er blandaður og þynntur sjór og M3 er jökulflæði undan Breiðamerkurjökli. Á 

M1 má sjá að lítill sem enginn munur er á milli sýnatökuferðanna nema rétt fyrir hitastig í 

yfirborði og helst magn sjávar stöðugt í hlutföllunum 0,2-0,3. Fyrir ísbráð, M2 sést strax að 

fyrir júníleiðangurinn er mjög lítið magn af blönduðum sjó vegna ísbráðar nema í yfirborði 

þar sem eðlisléttara vatn flýtur en  í nóvemberleiðangri sést mjög ríkjandi blöndun í 

yfirborðslagi sem fer minnkandi með dýpi. Magn jökulflæðis, M3 er lítið í byrjun 
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sumarsog eykst með dýpi þar sem lónið er hvað saltast og hlýjast. Eftir sumarið hefur 

jökulflæðið hins vegar tekið til sín og er mjög stór þáttur í vatnsmassa lónsins. 

Við þá mismunandi blöndun sem á sér stað í Jökulsárlóni er ekki nóg að skoða aðeins 

hlutfall vatnsgerða byggðt á hita og seltu sem eru afar breytilegir þættir enda er hvergi í 

lóninu seltusnautt vatn nema í bundnum ís og alveg við flæðið undan jöklinum en 

sýnatökustöðvar ná ekki nógu nærri jöklinum til að fá hreint jökulflæði. Því var reiknuð 

önnur líking sem byggir á magni kísils í hverju sýni ásamt seltugildi. 

 

Mynd [5.22]: Gróft mat á hlutföllum vatnsgerða í Jökulsárlóni útfrá styrk kísils og 

seltumælingum. 

Mynd [5.22] sýnir kísils-seltu líkinguna og þar er útkoman önnur. Kísil-seltu líkingin er 

ekki jafn nákvæm og hita-seltu líkingin þar sem hún er byggð á mun færri mælingum og 

meira bil er á milli mælinga. Fyrir mynd M1_SI er hlutfall sjávar ekki jafnt milli sýnataka 

heldur er töluvert hærra hlutfall sjávar í byrjun sumars með litlum breytingum með dýpi. Í 

nóvemberleiðangri sést hvernig sjórinn sekkur undir eðlisléttara vatn og hlutfall sjávar 

eykst verulega með dýpi. M2_SI sem lýsir hlutfalli ísbráðar sýnir mjög mismunandi hlutfall 

ísbráðar í yfirborði eins og við mætti búast og litlar sem engar breytingar með dýpi, nema í 

nóvember þar sem ísbráð lækkar aðeins með dýpi á móti aukningu sjávar í dýpri lögum. 

M3_SI sem er jökulfæðið er mjög kísilríkt en hefur enga seltu og helst hlutfall þess mjög 

stöðugt með dýpi fyrir báðar sýnatökur. Jökulflæðið sem á að vera kísilríkt ætti að aukast 

snarlega eftir sumarið eins og sást á M3_SI fyrir hita- og seltulíkinguna á mynd [5.21]. 

Líkingarnar tvær eru ekki sambærilegar og mikill munur á þeim. Lykilmunurinn á 

líkingunum er að önnur hefur samfelld gögn úr CTD-mælingum en hin mæld sýni. Fleiri 

þættir spila inn í seltu- og hitabreytingar lónsins heldur en styrkbreytingar á uppleystum 

kísil. Að sama skapi er mest megnis allur kísillinn kominn frá einni uppsprettu og 

auðveldara að túlka mælinguna. Líkingarnar gefa þó aðeins grófa mynd af hlutfalli 

vatnsgerða Jökulsárlóns og þyrfti að afla betri og fleiri gagna sem og að skoða fleiri 

eiginleika vatnsgerðanna. Eins og sjá má á hita- og seltusniðmyndunum breytist vatnsmassi 

Jökulsárlóns mikið á stuttum tíma og þyrfti helst að fara í sýnatökur með styttra millibili og 

yfir hásumar. 
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6 Ályktun  

Mælingar verkefnisins leiða í ljós að frá vori til hausts breytist Jökulsárlón úr því að vera 

nánast einsleitur vatnsbolur með ríkjandi háa seltu, yfir í lagskiptan vatnsmassa með marga 

og mismunandi eiginleika. Þessar breytingar eru gríðarmiklar og án efa hluti af tiltölulega 

einfaldri, árstíðabundinni hringrás. Umtalsvert magn uppleystra efna berst til lónsins, 

einkum með sjó en einnig með jökulvatni. Meginmarkmið verkefnisins var að kanna feril 

og afdrif súrefnis og kolefnis í Jökulsárlóni. 

Styrkur kolefnis gegnir lykilhlutverki í vistkerfi lónsins. Kolefnið berst einkum í lónið með 

sjó, aðallega sem karbónöt. Sjórinn streymir í lónið árið um kring en styrkur kolefnis í 

sjónum er breytilegur eftir árstíðum. Karbónöt berast einnig í lónið með jökulvatni sem 

berst aðeins í lónið að sumrinu. Með sjónum berst einnig mikið af lífrænum leifum inn í 

lónið. Kolefni berst auk þess í lónið um yfirborðið með upptöku CO2 frá andrúmslofti. 

Styrkur kolefnis lóninu í júní 2015 reyndist nokkru hærri en í nóvember sama ár (mynd 

[5.1]) sem að hluta skýrist af háu hlutfalli af sjó í vatnsmassanum. Lágur styrkur kolefnis 

næst yfirborði sýnir að ljóstillífun er í fullum gangi. Styrkurinn vex niður á um 50 m dýpi 

og helst nokkuð stöðugur til botns. Athyglisvert er að styrkurinn neðan 50 m dýpis er 

nokkru hærri en mældur styrkur í innstreymi frá sjó. Takmörkuð birta yfir vetrarmánuðina 

dregur úr ljóstillífun og veldur uppsöfnun kolefnis í lóninu jafnframt því sem öndun  lífvera 

bætir við koltvíoxíði úr lífmassa.  

Munurinn á júní- og nóvembermælingum kemur einkum fram í blöndun við ferskvatn sem 

leiðir til lagskiptingar í lóninu sem endurspeglast í dreifingu kolefnis. Styrkur kolefnis er 

því háður flæði sjávar til lónsins og því hlutfalli sjávar sem er til staðar í lóninu hverju 

sinni.  

Í framhaldinu voru skilgreindar nýjar breytur, magn kolefnis breytilegt með seltu (TIC_N),  

magn kolefnis (TIC_M) sem berst einungis með innflæði sjávar og (TIC_U) magn kolefnis 

sem berst í lónið eftir öðrum leiðum. Þannig má einangra fyrir ólíkan uppruna kolefnis og 

meta hlutfall þess kolefnis sem borist hefur frá sjó á móti kolefni af öðrum uppruna.  

Niðurstaðan er sú að allt að helmingur þess kolefnis sem mælt var í sýnum sé ekki komið 

frá sjó, heldur úr jökulvatni, ísbráð, andrúmslofti og frá öndun lífvera. Þetta kolefni berst 

aðeins til lónsins í mjög litlu magni á veturna og ef ekki væri fyrir innflæði sjávar væri 

Jökulsárlón að öllum líkindum efnasnautt stóran hluta árs. 

Súrefnismælingar á sjávarlagi lónsins, þ.e. sjó sem berst inn eftir lóninu með botni,  benda 

til þess að súrefni eyðist í dýpsta hluta lónsins þegar lagskipting stendur sem hæst. Á sama 

tíma eykst magn nitursambanda sem bendir til að þurrð súrefnis tengist rotnun lífræns 

efnis. Með þeim mæliaðferðum sem notaðar voru er ekki hægt að greina á milli 

nitursambanda og því ekki unnt að meta hlutfall ammoníaks í aukningu niturs og ákvarða 
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hvort um er að ræða rotnun þörungaleifa eða annarra lífrænna efna. Því er líklegt að 

lífverur sem berast inn í Jökulsárlón, sem er salt yfir vetrarmánuðina, lifi þar góðu lífi, þar 

til leysingavatn tekur að safnast saman í afmarkað og þröngt sjávarlag inni við jökulinn. Í 

þunnu sjávarlaginu við botn lónsins er þröng á þingi og lítið um æti sem leiðir til þess að 

fiskar og aðrar lífverur deyja. Rotnun á lífrænum leifum þeirra þarfnast súrefnis til oxunar 

og við það losnar nitur sem skýrir snögga aukningu súrefnisnotkunar á miklu dýpi sem og 

aukið magn nítrats. Magn fosfats í botni lónsins þyrfti einnig að skýra og af hverju það 

fylgir ekki eftir breytingum á styrk nitursambanda og súrefnis eins og það ætti að gera. Til 

að sannreyna þá tilgátu að skyndileg lækkun súrefnis í sjávarlagi lónsins tengist fiskdauða 

og mikilli rotnun lífræns efnis þyrfti að safna sýnum úr botninum. Slík sýni  gætu gefið 

hugmynd um hlutfall ólífrænna og lífrænna efna sem sest hafa á botninn.  

Til að fá skýrari mynd af súrefnis- og kolefnisbúskap Jökulsárlóns væri æskilegt að safna 

sýnum oftar yfir árið, ekki aðeins vor og haust heldur einnig um miðjan vetur þegar 

lífvirkni er í lágmarki og á miðju sumri þegar hún stendur sem hæst. Til að styrkja slíka 

rannsókn frekar er æskilegt að gera svipaða úttekt á nærliggjandi lóni eða lónum sem ekki 

hafa innflæði frá sjó.  

Frá árinu 1934 hefur Jökulsárlóni vaxið fiskur um hrygg og nú er það orðið einn fjölsóttasti 

ferðamannastaður landsins. Jökulsárlón er í örum vexti og líkur benda til það haldi áfram 

að stækka svo lengi sem Breiðamerkurjökull nær niður á láglendi. Aurburður frá jöklinum 

mun halda áfram að hlaðast í lónið og sjávarrof mun áfram herja á ströndina, hvort sem 

landris undan fargi Vatnajökuls vegur á móti því eður ei. Takist mönnum að halda farvegi 

Jökulsár stöðugum eins og hann er nú má gera ráð fyrir að eftir því sem jökullinn hörfar og 

rúmmál lónsins vex, muni taftími sjávar í lóninu lengjast. Er þá miðað við óbreytt inn- og 

útrennsli. Lengri taftími gæti leitt til ófyrisjáanlegra breytinga á þeim efnaferlum sem 

ráðast af blöndun sjávar og ferskvatns. Slíkar breytingar hafa að líkindum verið viðvarandi 

allt frá því að sjór tók að flæða inn í lónið árið 1953. 

Fyrir áttatíu árum hefði engan grunað að fólk myndi flykkjast að Breiðamerkurjökli til að 

virða fyrir sér fljótandi ísjaka á jökulköldu lóni sem er umvafið grjótauðn sem á þess tíma 

mælistiku var talin einskis nýt. Næstu áttatíu ár eru að sama skapi óviss og því til nokkurs 

að vinna að viðhalda þeim óvæntu verðmætum sem felast í Jökulsárlóni og samgöngum um 

Breiðamerkursand ásamt því að stuðla að áframhaldandi rannsóknum sem og verndun 

hinnar síbreytilegu íslensku náttúru. 
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