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Útdráttur 

Set frá síðjökultíma finnst víðsvegar um Ísland og veitir upplýsingar um jöklunarsögu á 

landinu. Setið hefur víða verið rannsakað en þó eru einstaka svæði þar sem jöklunarsaga 

hefur ekki verið skoðuð. Húsavík-Eystri á Austurlandi er eitt af þeim svæðum og þar er um 

30 m há opna sem inniheldur set frá síðjökultíma. Opnan var rannsökuð og fannst þar 

hvalbein sem var aldursgreint og veitti það mikilvægar upplýsingar um umhverfisaðstæður 

þegar setið settist til. Rannsókn leiddi í ljós að sjávarstöðubreytingar og jöklar hafa komið 

við sögu í setlögunum í opnunni. Neðstu setlög sýndu að afstætt sjávarmál var hærra en í 

dag og gæti það stafað af fargi jökla á landinu sem voru þó búnir að minnka síðan síðasta 

jökulskeið náði hámarki sínu. Hvalbeinið fannst í miðri opnunni og er aldur þess frá Allerød 

en þá var sjávarstaða hærri vegna aukins fargs jökla sem náðu þó ekki út í sjó. Á yngri Dryas 

stækkuðu jöklar meira og náði þá jökull út í sjó að hluta til á svæðinu og skildi eftir sig 

jökulruðning. Eftir að sá jökull tók að hörfa hækkaði afstætt sjávarmál ennþá meira en áður 

var og náði fjöruset að setjast til og mynda fjörumörk efst í opnunni. 

 

 

 

Abstract 

Sediments from lateglacial time can be found all over Iceland and provide information about 

glacial history. The sediments have been researched but still there are individual areas where 

glacial history has not been examined. Húsavík-Eystri in the eastern part of Iceland is one of 

those areas and there is a 30 m high section of sedimentary layers which contains sediments 

from lateglacial time. Research was done on the section and there a whalebone was found 

which was dated and provided important information on environmental conditions when the 

sediments were depositing. The research revealed that sea level changes and glaciers 

impacted on the sedimentary section. The bottom sedimentary layers show that relative sea 

level was higher compared to today and that may have been because of glacier load on the 

land although the glaciers had been getting smaller since the last glacial maximum. The 

whalebone was found in the middle of the section and its age is from Allerød when sea level 

was higher due to increased glacier load but then the glaciers did not reach to the sea. During 

Younger Dryas glaciers grew more and then a glacier reached partly out into sea in the area 

and deposited till. When said glacier retreated relative sea level got even higher then before 

and then beach sediments deposited at the top of the sedimentary section.
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1 Inngangur 

Hvernig mynduðust setlögin sem eru sýnileg og aðgengileg í opnu við sjóinn í Húsavík-Eystri 

og hvaða aðstæður voru ríkjandi á svæðinu á myndunartíma setlaganna? 

Markmið verkefnisins er að greina setlagastafla í Húsavík og kanna hvaða umhverfi var ríkjandi 

þegar setupphleðsla þar var í gangi með tilliti til afstæðrar sjávarstöðu og jöklafars. Litið verður 

til jöklunarsögu síðjökultíma á Íslandi og einna helst á Austurlandi. Einnig þarf að taka tillit til 

áhrifa flotjafnvægis og hvernig það veldur afstæðum sjávarstöðubreytingum. 

Þess er vænst að í lok þessarar rannsóknar hafi fengist niðurstöður sem sýni að afstæð 

sjávarstaða á svæðinu hafi verið hærri á myndunartíma setlaganna og að jöklar hafi haft áhirf á 

mótun umhverfisins. Þessi atriði endurspeglast í gerð setlaganna og afstöðu þeirra innbyrðis 

sem væntanlega réðst að einhverju leiti af legu sjávarborðs á þeim tíma.  

1.1 Rannsóknarsvæði 

Setlagastaflinn sem var rannsakaður er í Húsavík-Eystri á Austurlandi, sunnan við Borgarfjörð-

Eystri og norðan við Loðmundarfjörð (65°24‘14,80“ N 13°40’26,92“ V). Húsavík er hægt að 

skipta í tvennt þar sem fyrir miðri vík standa sker úti í sjó sem hafa mjög dregið úr rofi sjávar 

á setlögunum. Sunnan við skerin er Suðurfjara, en þar var setlagastaflinn rannsakaður og nær 

hann frá ósi Víkurár og norður að skerjunum. Sjávarrof er mjög virkt á svæðinu og gerir það að 

verkum að setlagastaflinn er vel sýnilegur í opnu sem sjórinn heldur opinni með rofi sínu. 

Opnan er í heildina um 385 m löng og nær um og yfir 30 m hæð yfir sjávarmál. Mynd 1 er 

yfirlitskort af svæðinu þar sem helstu örnefni eru og 20 m hæðarlínur sýna megindrætti 

landslags innan við víkina. 

 
 Mynd 1. Yfirlitskort af rannsóknarsvæði (Map.is og Landmælingar Íslands). 
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1.2 Jarðfræði svæðisins 

Neógen og kvarter berglagastaflinn á austur- og suðausturhluta Íslands inniheldur um 10.000 

km3 af hraunum frá sjávarmáli og upp í 600-1400 m hæð. Berglagastafli Austurlands er um 

80% basalt hraunlög sem hafa halla í nokkrar gráður í vestur að gosbeltinu sem stafaði af 

fergingu sem átti sér stað seinna meir. Hallinn er um 8° við sjávarmál og minnkar upp á við og 

er um 4° í fjallstoppum. Vegna mikils rofs eru hraunlögin auðsjáanleg og er hægt að sjá 10 km 

þykkan stafla af hraunlögum. Hraunlögin hafa mikla útbreiðslu og sum þeirra er hægt að rekja 

60 km (Walker, G.P.L, 1964; Walker, G.P.L., 1974). 

Bergstafla Austurlands er skipt upp í þrjá flokka eftir aldri, þeir eru frá Neógen, Árpleistósen 

og Síðpleistósen. Blágrýtismyndunin er frá Neógen og er meira en 3 milljón ára gömul. Hún 

einkennist af samlægum og lítið hallandi basaltlögum. Myndunin frá Árpleistósen 

samanstendur af misþykkum syrpum og lögum af basalthraunum og móbergi og er talin vera 

0,7-3 milljón ára gömul. Myndunin frá Síðpleistósen er yngst og því yngri en 0,7 milljón ára. 

Á Austurlandi einkennist sú myndun af móbergsfjöllum og hæðum, á sumum stöðum eru basísk 

hraunlög í lægðum og á fjallakollum (Árni Hjartarson, Freysteinn Sigurðsson & Þórólfur H. 

Hafstað, 1981). 

Ummerki eftir jökla ísaldar má finna víðsvegar á Austurlandi, en þau eru meðal annars botnurð, 

sem er set sem jökull hefur borið með sér og ægir þar öllum kornastærðum saman, allt frá silt 

og leir upp í hnullunga. Einnig hafa jökular skilið eftir sig jökulrákaðar klappir sem sýna 

skriðstefnu jökulsins (Árni Hjartarson o.fl., 1981). 

Berggrunnur í utanverðum Vopnafirði er frá Neógen en frá Kvarter inn til dala, það berg 

tilheyrir neðsta og elsta hluta þess tímabils í jarðlagastafla landsins. Víða í fjöllum er súrt og 

ísúrt berg (Árni Hjartarson o.fl., 1981). 

Borgarfjörður-Eystri einkennist af rhýólítfjöllum og miklum berghlaupum. Miðað við basalt er 

rhýólít mun brotgjarnara og því eru ljósgrýtisfjöll jafnan mjög skriðuorpin (Árni Hjartarson 

o.fl., 1981). 

Í Húsavík-Eystri hefur jarðfræðin ekki mikið verið rannsökuð en meirihluti svæðisins er basískt 

og ísúrt gosberg frá mið-míósen sem er eldra en 11 milljón ára. Einstaka svæði eru úr súru 

gosbergi sem er frá Neógen og Kvarter, aldur bergsins er meiri en 11.500 ára. Síðan eru einnig 

kulnuð megineldstöð á svæðinu og norðan við er öskjurimi sem er eldri en 0,8 milljón ára (Árni 

Hjartarson & Kristján Sæmundsson, 2014). 

Ólafur Jónsson (1976) skrifaði um tvær skriður sem hann kom auga á í Húsavík. Önnur skriðan 

er inn og upp frá bænum í Húsavík. Skriðan hefur runnið fram úr fjallstindi og er brotsárið í 

fjallinu mjög glöggt. Fallhæð skriðunnar er ekki sérlega mikil og hefur hún ekki runnið langt 

né dreifst mikið. Ummerki um hina skriðuna má sjá í fjallshlíðum til norðurs á svæðinu. Í 

hlíðunum má sjá urðarhóla og hefur skriðan fallið úr Efri-Sléttunum niður í Gunnhildardal sem 

liggur austur að bænum í Húsavík. Skriðan virðist hafa komið úr hnjúki á fjallshorninu í Efri-

Sléttunum. Hnjúkurinn hefur hlaupið fram og því varð fjallshornið tvítoppa eftir að skriðan féll, 

en báðir topparnir eru ávalir og brotsárið skriðurunnið. Skriðan rann niður fjallshlíð með 

tiltölulega litlum halla og lenti í mýrlendi niðri í dalnum. Töluvert er um hólaþyrpingar og 

standa mörg stór björg víðsvegar um skriðuna (Ólafur Jónsson, 1976). Á mynd 1 má sjá áætlaða 

útbreiðslu stærri skriðunnar niður að bænum í Húsavík.
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2 Fyrri rannsóknir 

Á Húsavík hafa ekki verið gerðar margar rannsóknir hvað varðar jarðfræði eða 

loftlagsbreytinga. Því mun þessi kafli fjalla um rannsóknir frá síðjökultíma á Íslandi í heild 

sinni og einnig rannsóknir á aðliggjandi svæðum við Húsavík á Austurlandi. 

Tímabilið sem um ræðir í ritgerðinni er Kvarter sem skiptist í Pleistósen og Hólósen. Kvarter 

byrjaði fyrir tæpum 2,58 milljón árum síðan. Pleistósen eða ísöld er skipt niður í jökulskeið og 

hlýskeið. Einungis verður fjallað um eitt jökulskeið, það yngsta sem er kallað Weichsel og 

einnig gæti komið til sögu upphaf núverandi hlýskeiðs sem tilheyrir nútíma og er kallað 

Hólósen (Cohen & Gibbard, 2010). 

Weichsel jökulskeiðið hófst fyrir meira en 100.000 árum 

og náði hámarki sínu fyrir um 25.000 árum. Jökulskeiðinu 

lauk fyrir um 11.700 árum þegar núverandi hlýskeið, 

Hólósen, hófst. Á Íslandi er síðasti hluti Weichsel kallaður 

síðjökultími og markast af því þegar jöklar tóku að hörfa 

frá hámarksstöðu sinni og þar til jökulskeiðinu lauk. 

Síðjökultíma og upphafi Hólósen er síðan skipt upp í 

mismunandi skeið eftir því hvort jöklar gengu fram eða 

hörfuðu. Mynd 2 sýnir skiptingu skeiðanna og aldur þeirra 

bæði í 14C árum og kvörðuðum árum (Hreggviður 

Norðdahl, Ólafur Ingólfsson & Halldór G. Pétursson, 

2012). 

Við hámark síðasta jökulskeiðs voru jöklar á norðurhveli 

jarðar mjög stórir og þar með einnig á Íslandi. Þá þakti stór 

jökulskjöldur allt landið og líklegast lágu ísaskil hans frá 

austri til vestur yfir miðju þess en frá þeim teygðu 

jökultungur sig langt út á landgrunnið (Hreggviður 

Norðdahl o.fl., 2012). 

2.1 Síðjökul- og ár-nútími 

Jökulhörfun eftir hámark síðasta jökulskeiðs hófst tiltölulega hæg við landgrunn Norðurlands 

vestra fyrir um 18.600 árum BP. Fyrir 15.000 til 14.700 árum BP, á Bølling tíma stóð yfir um 

300 ára langt tímabil hraðrar hörfunar jökuls af landgrunni Vesturlands. Jökulhörfunin var mjög 

skyndileg og olli hruni á ystu mörkum jökulskjaldarins (Hreggviður Norðdahl & Ólafur 

Ingólfsson, 2015). Ekki er vitað hvenær jöklar tóku að hörfa frá ystu stöðu sinni við landgrunn 

Austurlands né Suðurlands en sennilegt að það hafi verið á sama tíma og fyrir vestan og norðan 

land. Meginlandsjöklar í Norður-Ameríku, Skandinavíu og Barentshafi byrjuðu allir að hörfa á 

undan jökulskildinum á Íslandi eða fyrir um 21.500 árum. Þegar meginlandsjöklarnir byrjuðu 

að bráðna skiluðu þeir miklu af því vatni sem áður var bundið í þeim aftur til heimshafanna. 

Samfara hraðri bráðnun þeirra hækkaði sjávarmál hratt og leiddi til þess að jöklar sem náðu út 

í sjó fram við landgrunnsbrúnina, flutu upp og við það losnaði mikið ísmagn (Hreggviður 

Norðdahl o.fl., 2012). Hraða jökulhörfunin við Vesturland tengist því hækkun hnattræns 

sjávarborðs sem olli mikilli kelfingu. Vegna þess hversu hröð þessi jökulhörfun var af 

Mynd 2. Skipting skeiða á síðjökultíma 

og upphafi nútíma (Hreggviður 

Norðdahl o.fl., 2012). 
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landgrunninu vestan við landið hefur afkoma jökulskjaldarins breyst frá því að vera nánast í 

jafnvægi við hámark síðasta jökulskeiðs, yfir í að vera neikvætt með töluverðu tapi af ísmassa 

líklegast með kelfingu. Breytingin á afkomu orsakaðist líklegast vegna hlýnunar loftslagsins 

sem leiddi til hærri sjávarhita. Til þess að jökulskjöldurinn næði að hrynja nánast samtímis af 

landgrunni Vesturlands gat hann ekki hörfað einungis með venjulegum leysingum sem myndu 

viðhalda fleygboga yfirborðinu. Í staðinn hefur leysingin breytt fleygboga yfirborðinu í yfirborð 

íhvolft upp á við með undirstöðu á landi og hratt ísstreymi þar innan við. Jökullinn, sem var 

með undirstöðu sína á sjó en ekki föstu landi, var líklega mjög viðkvæmur gagnvart 

sjávarstöðubreytingum. Þá eru ferlin sem valda mestri losun massa, þau sem eiga sér stað við 

brún jökulsins og valda m.a. kelfingu jökulsins. Þegar fleygboga jökulskjöldurinn fór að 

þynnast varð til um 400 m þykk jökultunga sem þá stóð í um 350 m djúpu vatni. Þó svo að 

kelfing hafi líklegast verið ríkjandi massa losunar ferli jökulskjaldarins, hefur kelfing eða flot 

ferli ekki verkað fyrr en jökultungan varð enn þynnri (Hreggviður Norðdahl & Ólafur 

Ingóflsson, 2015). 

Á Vesturlandi eru hæstu fjörumörk um 150 m yfir sjávarmáli og mynduðust fyrir 14.700 árum 

BP og eru frá Bølling tíma. Snemma á Bølling hlýnaði vegna hlýrri sjávar í kringum landið og 

jökulskjöldurinn hörfaði langt inn á land miðað við núverandi strandlínu á suðvestur- og 

norðausturhlutum Íslands. Fyrir 14.000 árum BP var afstætt sjávarmál um 50 m yfir núverandi 

sjávarmáli og á milli 14.000 og 13.400 ár BP hafði afstætt sjávarmál lækkað niður að eða niður 

fyrir núverandi sjávarmál á Norðaustur- og Vesturlandi (Ólafur Ingólfsson, Hreggviður 

Norðdahl & Schomacker, 2010). Jöklar á strandsvæðum á austur-, suðaustur- og suðurhlutum 

Íslands hörfuðu seinna. Fyrir 13.800 árum BP var jökulskjöldurinn um 25% af stærð sinni frá 

hámarki síðasta jökulskeiðs. Samfara hraðri jökulhörfun og affergingu skorpunnar, lækkaði 

afstætt sjávarborð hratt (Halldór G. Pétursson, Hreggviður Norðdahl & Ólafur Ingólfsson, 

2015). 

Á eftir Bølling kom Allerød tími og þá hækkaði afstætt sjávarborð sem bendir til þess að 

hnattrænt sjávarborð hafi hækkað og að landið hafi sigið undan auknu fargi jökla (Hreggviður 

Norðdahl & Halldór G. Pétursson, 2005). Samkvæmt niðurstöðum frá NGRIP ískjarnanum úr 

Grænlandsjökli byrjaði hitastig að lækka um leið og Allerød tími byrjaði. Hitastig hélt síðan 

áfram að lækka yfir Allerød og náði lækkunin hámarki þegar yngri Dryas tími tók við 

(Rasmussen, o.fl., 2006). 

Jökulskjöldurinn á Íslandi stækkaði umtalsvert á yngri Dryas og náði yfir sum strandsvæði sem 

höfðu orðið jökullaus við hörfunina á Bølling. Þetta olli því að land seig umtalsvert. Í 

fjarðarmynnum og dölum í kringum Ísland sýna fjörumörk bæði umfang sjávarumhverfis og 

jökla sem komu í veg fyrir að strendur næðu lengra inn til landsins en brún jökulsins. Fjörumörk 

í suðvesturhluta Íslands frá þessum tíma ná hátt í 60 m yfir núverandi sjávarmál. Norðaustur af 

Reykjavík markast stöðnun jöklunar á yngri Dryas með óseyrum og tengdum fjörumörkum, 

aldursgreining gaf 12.000 ár BP (Ólafur Ingólfsson o.fl., 2010). Fjörumörk sýna að jöklar 

enduðu í Hvalfirði og þverdölum í efri hluta Borgarfjarðar. Einnig benda fjörumörk á miðhluta 

Vesturlands til þess að jöklar hafi stækkað þar og einnig á Norðurlandi vestra (Hreggviður 

Norðdahl & Halldór G. Pétursson, 2005). 

Þegar jöklar byrjuðu að hörfa eftir yngri Dryas fór land að rísa á ný og afstætt sjávarmál lækkaði 

um 40 m á Vesturlandi. Snemma á Preboreal gengu jöklar fram og náðu hámarki fyrir 11.200 

árum BP, með því jókst farg á landinu aftur. Þetta olli því að afstætt sjávarmál hækkaði um 25 

m og við það mynduðust fjörumörk í 40 m hæð yfir sjávarmáli á Suðvesturlandi (Hreggviður 

Norðdahl & Halldór G. Pétursson, 2005).  
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Innan við jökulgarða frá yngri Dryas tíma eru syrpur af jökulgörðum sem sýna hörfun 

jökulskjaldarins í þrepum í átt að innri hluta landsins og miðhálendi þess. Þessir garðar eru frá 

Preboreal. Staðbundin breyting á jökulskildinum á milli yngri Dryas og Preboreal var lítil nema 

á Norðurlandi, þar hörfuðu stórir skriðjöklar 30-50 km frá stöðu þeirra á yngri Dryas tíma í 

Eyjafirði. Snemma á Preboreal tíma var jökulskjöldurinn 20-25% minni heldur en hann var 800 

árum áður. Fyrir 11.200 árum BP hörfaði jökulskjöldur Íslands hratt í átt inn til landsins. 

Samfara því tók land að rísa og afstætt sjávarmál lækkaði og féll að lokum niður fyrir núverandi 

sjávarmál. Fyrir 10.700 árum BP var afstætt sjávarmál lægra en -2,5 m við Reykjavík en 

lágmarks staða náðist fyrir 10.000 árum BP. Fyrir 8.700 árum BP var jökulskjöldurinn 

sundraður í nokkrar stakar jökulhettur svipaðar eða litlu minni en þær sem eru á landinu í dag. 

Síðan sjávarmál náði lágmarki sínu hafa sjávarstöðubreytingar einungis verið háðar bráðnun 

jökla sem hefur ollið áframhaldandi hækkun sjávarmáls frá um -40 m að núverandi sjávarmáli 

(Halldór G. Pétursson o.fl., 2015).  

2.2 Síðjökultími á Austurlandi 

Jökulrákir á Austurlandi sýnir að allt láglendi þar var hulið jökli þegar síðasta jökulskeið náði 

hámarki sínu. Á yngri Dryas tíma, sem er mesta jöklun síðjökultíma, náðu skriðjöklar fram í 

sjó í öllum fjörðum á Austurlandi með austlæga skriðstefnu frá landi, en strandfjöll og skagar 

voru íslausir (Hreggviður Norðdahl & Þorleifur Einarsson, 2001). 

Mikið er um laus jarðlög í Vopnafirði, en stærstu lausu jarðmyndanirnar eru fornir sjávarhjallar 

og óseyramyndanir. Hjallarnir ná frá 50 til 90 m yfir sjávarmál. Ummerki jökla í firðinum eru 

ekki sérlega áberandi en þó eru þar jökulrákir og jökulruðningar. Jökulruðningur finnst undir 

sjávarhjöllum og er þar eldri, einnig finnst hann ofan á sjávarhjöllunum og er þá yngri (Árni 

Hjartarson o.fl., 1981). 

Fjörumörk í mynni Vopnafjarðar hafa hækkandi hæð frá um 45 m upp í um 75 m yfir sjávarmáli 

á 25 km svæði inn á landið að Hofsárdal. Sambærileg fjörumörk eru í Vesturárdal en þar ná 

mörkin frá 50 m yfir sjávarmáli að 65 m yfir 16 km svæði. Einnig er hægt að rekja fjörumörk í 

Selárdal um 11 km, þar fara þau frá um 40 m yfir sjávarmáli upp í 50 m. Geislakols 

aldursgreining á sjávarskeljum skilaði vegnum sjávarleiðréttum meðalaldri 11.080 ± 65 

kvörðuð ár BP [10.093 ± 43 14C ár BP (sjávarleiðréttur aldur) ; Þorsteinn Sæmundsson, 1995] 

á myndun þessara fjörumarka og þá einnig á samtíma endastöðu jökuls á Vopnafjarðar svæðinu. 

Fjöruset frá um 55 m yfir sjávarmáli við mynni Vopnafjarðar settist upprunalega fyrir við eða 

nálægt endastöðu jökuls, sem bendir til að jökullinn í Hofsárdal hafi tímabundið verið í 

kyrrstöðu á síð-yngri Dryas tíma. Þessi kyrrstaða hefur líklegast orsakast vegna landslags 

þrengsla í lægð Vopnafjarðar. Enn fremur er afjöklun í Hofsárdal talin hafa verið mjög hröð 

aðallega þegar jökullinn kelfdi (Þorsteinn Sæmundsson, 1995). 

Fljótsdalshérað hefur mjög skýr ummerki um landmótun jökla, þar finnast hvalbök, malarásar, 

vatnsrásir og jökulgarðar. Jökulrákir víðs vegar um Hérað sýna tvær mismunandi skriðstefnur 

jökulsins. Eldri rákirnar sýna jökulskrið út Hérað og úr öllum þverdölum þess á haf út. Margt 

bendir til að þetta hafi verið langvarandi jöklun eins og jökulrispur, jökulgrópir og hvalbök 

benda til. Þessar jökulrákir hafa fundist á Fjarðarheiði og benda til þess að þegar jökullinn var 

nær þykkastur á síðasta jökulskeiði hafi hann fyllt Fljótdalshérað hjá Egilsstöðum og einnig að 

jökultunga hafi skriðið frá Héraði ofan í Seyðisfjörð. Yngri rákirnar eru ekki eins greinilegar 

og sjást einungis á Héraði. Rákunum fylgja einstaka grunnar grópir sem benda til að jöklunin 

hafi verið skammvinn. Þessar rákir liggja mismunandi skakkt á eldri jökulrákunum. Tvær 

túlkanir eru fyrir þessar rákir. Önnur er að rákirnar stafi af því að meginjökullinn hefur breytt 
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um skriðstefnu þegar hann fór að hopa. Hin túlkunin er að eftir að meginjökullinn hafði hopað 

töluvert langt inn til lands hafi kólnað á ný og jökullinn gengið fram. Þá hafi skriðjökulstunga 

skriðið út Hérað og inn í þverdalina sem voru jökullausir eða jökullitlir. Árni Hjartarson o.fl. 

(1981) sem rituðu um þessar rákir aðhyllast seinni tilgátunni frekar. 

Mikið er um laus jarðlög í Borgarfirði-Eystri og hafa þau mikla útbreiðslu. Lítið er af 

jökulrákum en jökulruðningur er þar útbreiddur. Í utanverðum firðinum eru fornir sjávarhjallar 

víðsvegar og er hæð þeirra í kringum 30 m yfir sjávarmál (Árni Hjartarson o.fl., 1981). 

Seyðisfjörður hefur minna af lausum jarðlögum ef miðað er við Borgarfjörð-Eystri. Nánast 

engar hjallamyndanir eru fyrir fjarðarbotninum en skoluð möl finnst á stöku stað við 

klapparhöft og undir jökulruðningi. Þó eru hjallar í þverdölum en hjallarnir eru gerðir úr skálaga 

möl og þaktir grófum jökulruðningi. Sumstaðar eru hjallarnir rofnir eða að upphleðsla þeirra 

hafi truflast af jökulágangi. Sjávarhjallarnir eru hæstir í tæpum 40 m yfir sjávarmáli og finnast 

í Austurdal. Á síðjökultíma hefur því sjór náð í tæplega 40 m hæð við strendur og myndað 

sjávarhjalla við fjörðinn. Eftir það hefur loftslag kólnað og jöklar stækkað. Eftir að jöklar 

hörfuðu alveg hefur lítið set myndast ofansjávar í Seyðisfirði (Árni Hjartarson o.fl., 1981). 

Rannsóknir, sem Hreggviður Norðdahl og Þorleifur Einarsson (2001) gerðu á jökulmenjum í 

Berufirði, Hamarsfirði og Breiðdalsvík á Austurlandi, sýna að á þessum svæðum eru fjörumörk 

sem mynduðust á tveimur mismunandi tímum. Í utanverðum Berufirði eru fjörumörk frá yngri 

Dryas tíma, sem ná frá 35 til um 58 m yfir sjávarmáli. Einnig finnast fjörumörk frá sama tíma 

á fleiri stöðum á Austurlandi, til dæmis í Reyðafirði við 46 m yfir sjávarmáli, í Hamarsfirði við 

33 m og Breiðdal við 36 m. Yngri fjörumörkin í Berufirði ná frá 24 m til um 40 m yfir sjávarmáli 

og aldursgreining með geislakolsaðferð gaf Preboreal aldur, 11.170 ± 65 kvörðuð ár BP [10.195 

± 66 14C ár BP (sjávarleiðréttur aldur); Hreggviður Norðdahl & Þorleifur Einarsson, 2001]. 

Þessi fjörumörk mynduðust þegar jöklar gengu fram sem jók farg á landið svo það sökk og 

afstætt sjávarborð hækkaði. Þegar jöklar tóku að hörfa létti farginu af landinu og þegar það reis 

lækkaði afstætt sjávarborð og skildi eftir sig fjörumörk. Fjörumörkin frá 11.170 ár BP marka 

hæstu sjávarstöðu á Preboreal tíma. Eftir það lækkaði sjávarstaða og náði lágmarki í kringum 

10.000 árum BP í -30 m (Hreggviður Norðdahl & Þorleifur Einarsson, 2001).  

Lítið er vitað um umhverfisaðstæður á síðjökultíma í Húsavík af því að svæðið hefur ekki verið 

mikið rannsakað. Nauðsynlegt að skoða aðliggjandi svæði og firði til þess að fá heildarmynd af 

jöklum og sjávarstöðu á síðjökultíma. 
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3 Aðferðir og tæki 

Feltvinnan var öll unnin í einni ferð dagana 6.-11. júlí 2015. Dagarnir voru nýttir í að skoða 

opnuna í heild sinni og nánasta umhverfi hennar, taka samtals fimm snið og skoða áhugaverðar 

setmyndanir á nokkrum stöðum í opnunni. Einnig var hvalbein grafið úr setlögunum, en beinið 

var sent til aldursákvörðunar til þess að fá nákvæmari tímasetningu fyrir á myndun setlaganna. 

Í þessum kafla verður farið yfir þau verkfæri og hugtök sem eru notuð við túlkunina á 

setlögunum í Húsavík. Sjávarstöðubreytingar og þeir þættir sem stjórna þeim eru mjög 

mikilvægir þar sem búist er við að afstaða sjávar og lands hafi verið að breytast á meðan setið 

settist til í staflanum. Einnig verður fjallað um ýmsar aðferðir til að aldursákvarða jarðsögulega 

atburði á ákveðnu svæði og þá einna helst 14C-aldursgreiningu. Ískjarnar frá Grænlandi eru 

mikilvægir þar sem þeir spanna langan tíma og veita upplýsingar um breytingar á loftslagi með 

breytilegum styrk á δ18O, einni af samsætum súrefnis. Þar sem búist er við að breytingar hafi 

verið á loftslagi á meðan setlögin hlóðust upp er gott að athuga hvað ískjarnarnir segja um 

breytingar á sama tíma og gætu þannig nýst til að tengja við önnur svæði á Íslandi og við 

norðanvert Atlantshaf. 

3.1 Verkfæri 

Allar upplýsingar um setlögin voru ritaðar í feltbók við útivinnuna. Til þess að greina einstaka 

setlög almennilega og lagmót þeirra í hverju sniði fyrir sig var sniðið hreinsað með skóflu og 

múrskeið. Ásýndir og kornastærðir í hverju lagi voru athugaðar og skráðar. Þykkt hvers lags 

var mæld, annað hvort var fengin raunveruleg þykkt eða skáþykkt en þá þarf að leiðrétta þá 

þykkt miðað við bandhallann (halla opnunnar), það var einnig gert með heildarþykktir á hverju 

sniði. Áttaviti var notaður til að mæla bandhallann. 

Sniðin voru skissuð upp í feltbók um leið og þau voru mæld. Síðan voru þau sett upp í 

setlagafræði hugbúnaði sem nefnist „SedLog 3.1“ og þar var einnig fenginn listi fyrir táknin 

sem notuð eru í sniðunum. Hugbúnaðurinn  „Paint.NET 4.0.9“ var svo notaður til að lagfæra 

listann. Við gerð á yfirlitskorti af rannsóknarsvæðinu var notast við loftmynd á vefsvæðinu 

„map.is“ sem er á vegum Loftmynda ehf., og sett inn í „ArcMap 10.3“ hugbúnað í Háskóla 

Íslands. Hæðalínugrunnur er fenginn frá Landmælingum Íslands. Til að útbúa myndir af 

opnunni í heild sinni og sýna legu sniðanna og helstu athugunarstaða var notaður 

hugbúnaðurinn „AutoCAD“. 

3.2 Flotjafnvægi  

Jarðskorpan flýtur á og er í jafnvægi við deighvelið, efsta hluta möttulsins. Þegar jöklar vaxa 

þá vex einnig farg þeirra á skorpunni og flotjafnvæginu er raskað. Skorpan svarar þessu aukna 

fargi með því að hún sekkur í seigfljótandi deighvelið og flotjafnvægi næst á ný. Seinna, þegar 

fargið minnkar á ný rís skorpan til þess að endurheimta flotjafnvægi sitt við deighvelið (Benn 

& Evans, 2010). 

Hversu hratt jarðskorpan sekkur eða rís ræðst fyrst og fremst af því hversu hraðar fargbreytingar 

eru það er að segja hversu hratt jökull vex eða minnkar, en einnig af eðliseiginleikum 

jarðskorpunnar og efsta hluta möttulsins (Hreggviður Norðdahl & Ólafur Ingólfsson, 2015). 
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Möttulstrókurinn undir Íslandi er líklega hluti skýringar á því hve hröð svörun landsins gagnvart 

jökulfargi er. Jarðskorpa Íslands er þynnri (30-35 km) saman borið við stóru meginlöndin (≥ 70 

km) og hefur mikla afmyndunarhæfni. Efsti hluti möttulsins hefur lága seigju og þess vegna 

geta möttulefni auðveldlega flætt útundan og inn undir miðbiki fergingar eða affergingar 

(Hreggviður Norðdahl & Þorleifur Einarsson, 2001; Hreggviður Norðdahl & Ólafur Ingólfsson, 

2015; Fleming, Martinec & Wolf, 2007). Vegna þessara eiginleika er landrisi eftir hámark 

síðasta jökulskeiðs löngu lokið á Íslandi (Hreggviður Norðdahl & Ólafur Ingólfsson, 2015). En 

land er ennþá að rísa í Evrópu og Ameríku þar sem jarðskorpan er þykkari og lítið sem ekkert 

um lága seigju í efsta hluta möttulsins (Fleming o.fl., 2007). 

3.3 Sjávarmagn 

Það sem ræður hnattrænu yfirborði sjávar og sjávarmagni er rúmmál jökla á jörðinni, þ.e.a.s. 

hve mikið af vatni er hverju sinni bundið í jöklum á yfirborði jarðar.  Breytingar á sjávarmagni 

eru helst vegna þess að jöklar eru ýmist að vaxa eða minnka í takt við loftslagsbreytingar. Þegar 

jöklar stækka þéttist gufa úr sjónum sem snjór og geymist síðan sem jökulís í jöklunum. Gufan 

er því tekin frá sjónum en henni er ekki skilað til baka með afrennsli fyrr en löngu síðar. Þegar 

jöklar byrja að bráðna rennur geymda vatnið í ísnum aftur til sjávar og yfirborð sjávar hækkar 

á ný (Benn & Evans, 2010).  

Breytingar á legu sjávarborðs og á sjávarmagni er ekki eins alls staðar á jörðinni. Því gætu 

ákveðin svæði orðið fyrir meiri breytingum heldur en önnur en það stýrist einkum af 

flotjafnvægi (hydroisostasy), lögun jarðar (geoide) og fleiri þáttum (Benn & Evans, 2010). 

Þegar síðasta jökulskeið náði hámarki sínu var hnattrænt yfirborð sjávar 120-130 m lægra en í 

dag. Hámarkið byrjaði fyrir 29.000 árum BP og endaði fyrir 21.000 árum BP þegar jöklar með 

undirstöðu á landi byrjuðu að hörfa. Fyrir 16.500 til 8.200 árum BP var meðalhraði hækkunnar 

hnattrænts yfirborðs sjávar um + 12 L/(s km2). Á yngri Dryas tíma fyrir 12.500 til 11.500 árum 

BP drógst tímabundið úr hraða á hækkun yfirborðs sjávar. Fyrir 8.200 til 2.500 árum BP 

hækkaði yfirborð sjávar með minnkandi hraða þangað til það náði núverandi stöðu sinni 

(Lambeck, Yokoyama & Purcell, 2002; Hreggviður Norðdahl & Ólafur Ingólfsson, 2015). 

3.4 Afstæðar sjávarstöðubreytingar 

Afstæðar sjávarstöðubreytingar orsakast af samspili flotjafnvægis og sjávarmagns. Ef land rís 

vegna affergingar jökla lækkar afstætt sjávarborð (afflæði) og ef sjávarmagn eykst vegna 

bráðnunar jökla hækkar afstætt sjávarborð (áflæði). Afstætt sjávarborð getur einnig hækkað 

þegar land sígur vegna aukins fargs jökla þó svo að sjávarmagn aukist ekki, heldur verður áflæði 

á landi (Benn & Evans, 2010). 

Til þess að fjörumörk myndist á landi þarf hraði sjávarmagns- og flotjafnvægisbreytinga að 

vera jafn um tíma sem jafngildir því að afstæðar sjávarstöðubreytingar verða engar á sama tíma 

(Hreggviður Norðdahl & Ólafur Ingólfsson, 2015). 

Afstætt sjávarborð breyttist mikið á síðjökultíma á Íslandi og mynd 3 sýnir þær breytingar. Þær 

endurspegla breytingar á sjávarmagni og útbreiðslu jökla á Íslandi á síðjökultíma og er hægt að 

sjá þegar sjávarstaða var há var mikið jöklafarg á landinu en þegar sjávarstaða tók að lækka 

hefur landris verið virkt (Hreggviður Norðdahl & Ólafur Ingólfsson, 2015). 
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Mynd 3. Breytingar á afstæðu sjávarborði á síðjökultíma á Íslandi 

(Hreggviður Norðdahl & Ólafur Ingólfsson, 2015). 

 

3.5 Aldursákvarðanir 

Til þess að geta skipað jarðfræðilegum atburðum og umhverfisaðstæðum á ákveðnu svæði í 

tímaröð er stuðst við hefðbundnar aðferðir jarðlagafræðinnar, en til að geta aldursákvarðað 

ákveðin jarðlög og þannig fengið tímasetningu atburða í jarðsögu svæðis verður að styðjast við 

hlutstæðar aldursákvarðanir. Til eru ýmsar aðferðir til að aldursgreina og eru þær ýmist notaðar 

fyrir afstæða tímasetningu eða hlutstæða og fengið þá ákveðin aldur með aldursákvörðun. 

Helstu aðferðirnar sem eru notaðar til að tímasetja atburði í jarðsögu síðjökultíma (síð-

Pleistósen) eru geislakols aldursgreiningar og aðrar aldursgreiningar þar sem er notast við 

hrörnun geislavirkra efna. Árlög í seti eða jöklum, og sömuleiðis gjóskulög geta nýst til afstæðra 

og hlutstæðra tímasetningar t.a.m. þegar tekist hefur að aldursákvarða gjóskulög með rituðum 

heimildum (Ísland eftir landnám) eða geislakoli (Walker, M., 2005). 

Gjóska er allt loftborið efni sem myndast í eldgosum og getur hún dreifst um stór svæði og því 

fundist á mjög mismunandi stöðum og í mjög mismunandi umhverfum. Gjóskulag gefur 

afstæðan aldur þar sem það finnst, það getur verið í jarðvegi, sjávarseti, vatnaseti eða ólífrænu 

seti. Hægt er að aldursgreina gjósku annað hvort beint með kalíum/argon samsætum eða óbeint 

með lífrænu efni sem finnst undir eða ofan á gjóskulaginu. Síðan er hægt að rekja uppruna 

gjóskunnar með efnasamsetningu hennar (Walker, M., 2005).  

Dæmi um gjóskulag, sem er mikið notað til að tímasetja atburði frá síðjökultíma er Vedde 

gjóskan frá Kötlu. Sú gjóska hefur verið aldursgreind og er um 12.372-11.824 kvörðuð ár BP. 

Gjóskan hefur m.a. fundist í Skandinavíu og á Skotlandi og sýnir það hversu vel og langt hún 

dreifðist (Walker, M., 2005). 

Geislakol (14C) er ein af samsætum kolefnis og jafnframt sjaldgæfust í náttúrunni, en einnig er 

geislakol ekki stöðugt og sundrast yfir í stöðugt 14N (β-hrörnun). Samsætan 14C myndast í efsta 

hluta lofthjúpsins úr 14N vegna geimgeislunnar. Síðan sameinast 14C atómin súrefni til að mynda 
14CO2 sem blandast við venjulegar sameindir af 12CO2. Þá er 14C orðið hluti af kolefnishringrás 

jarðar og er síðan tekið upp af plöntum gegnum ljóstillífun og dýrum í gegnum plöntuát. 

Meirihluti 14C (meira en 95%) fer í hafið sem uppleyst karbónat og þar taka lífverur upp 14C á 

meðan þær lifa. Þegar lífvera deyr hættir upptaka 14C og samsætan byrjar að hrörna með jöfnum 

hraða. Þar sem hægt er að mæla það magn 14C sem er eftir í lífrænu efni og bera það saman við 
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núverandi magn af 14C í andrúmsloftinu og höfunum (14CO2), er hægt að reikna út hvenær 

lífveran dó. Slíkir útreikningar byggja á því að þekkja hraða hrörnunar 14C, þ.e.a.s. 

helmingunartíma 14C sem er 5.730 ár. Aðferðin getur aldursgreint allt að 45.000 ára gamalt 

lífrænt efni (Walker, M., 2005). 

Munur er á 14C aldri og raunverulegum aldri og því er nauðsynlegt að kvarða þann aldur sem 

er fenginn með geislakols aldursgreiningu. Þessi munur stafar af geislamengun af 

mannavöldum. Kvörðunin er gerð með INTCAL98 sem er nýlegasti kvörðunar ferillinn og 

byggist hann aðallega á trjáhringjatals rannsóknum. Þegar kvörðun er gerð er nauðsynlegt að 

hafa tvennt í huga. Í fyrsta lagi er alltaf skekkja í aldursgreiningunni og því er geislakolsaldur 

hugsaður út frá líkum eða 2σ sem samsvarar 95,4% 

líkum. Í öðru lagi þarf að hafa í huga náttúrulegar 

breytingar á langtíma 14C virkni og getur það leitt til 

þess að geislakolsaldur hefur fleiri en einn kvarðaðan 

aldur (Walker, M., 2005). 

3.6 NGRIP ískjarninn úr 

Grænlandsjökli 

Úr Grænlandsjökli hafa verið teknir þó nokkrir 

ískjarnar sem allir eru mikilvægir fyrir túlkanir á 

fornu loftslagi og fornum loftslagsbreytingum með 

mælingum á breytilegum hlutfallslegum styrk δ18O 

þar sem breytingar á styrk samsætunnar fylgir 

breytingum á hitastigi andrúmsloftsins. Þar sem ísinn 

í Grænlandsjökli er lagskiptur og gerður úr árlegum 

lögum er með talningu árlaga hægt að tímasetja 

fornar loftslagsbreytingar. Þekkt gjóskulög eru einnig 

notuð til að tengja á milli kjarna og til að tengja á milli 

ískjarnanna og annarra umhverfa, bæði í sjó og á 

landi. Einnig hefur verið hægt að nota ískjarna með 

skýrum árlögum til að aldursgreina gjóskulög 

(Rasmussen o.fl., 2006). 

Árið 2003 var klárað að bora NGRIP kjarnann úr 

Grænlandsjökli. Fljótandi vatn fannst þegar borinn 

fór í gegnum ísinn sem sýnir að hitastig er við 

bræðslumark við undirlag jökulsins. Samkvæmt 

talningu árlaga og útreikningum á ákomuhraða 

jökulsins er ljóst að kjarninn spannar um 123.000 ára 

langt tímabil. Ákoma á NGRIP svæðinu er miðlungs 

og ásamt botnbráðnun er flæðimynstur svæðisins 

mismunandi en á GRIP og GISP2 svæðunum, þar 

sem ískjarnar hafa einnig verið boraðir úr jöklinum. 

Árlög í NGRIP kjarnanum eru 5 mm þykk alla lengd 

kjarnans en þynnast ekki eftir því sem neðar dregur 

eins og í öðrum kjörnum. Þetta þýðir að mið og efsti 

hluti árlaganna eru þykkari og því greinilegri heldur 

en í kjörnum frá GRIP og GISP2 (Andersen o.fl., 

2004). Á mynd 4 má sjá hlutfallslegan styrk δ18O fyrir 

Mynd 4. Tímaskalar frá NGRIP 

kjarnanum sem styðjast við styrk δ18O 

(Rasmussen o.fl., 2006). 
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tímabilið á milli 8.000 og 15.000 ískjarnaár í NGRIP kjarnanum. Bláa línan er nýjasta 

aldurslíkanið fyrir NGRIP kjarnann úr Grænlandsjökli (Rasmussen o.fl., 2006). Mynd 5 er 

annar skali frá NGRIP niðurstöðunum þar sem má sjá tímasetningar atburða á síðjökultíma á 

Íslandi (Rasmussen o.fl., 2006; Hreggviður Norðdahl & Ólafur Ingólfsson, 2015). 

 
Mynd 5. Annar skali af NGRIP niðurstöðunum þar sem búið er að merkja inn mikilvæga atburði á 

síðjökultíma á Íslandi (Rasmussen o.fl., 2006; Hreggviður Norðdahl & Ólafur Ingólfsson, 2015). 

 

3.7 Setmyndunarumhverfi 

Mismunandi umhverfi voru ríkjandi þegar setlögin í Húsavík hlóðust upp. Þau umhverfi sem 

eru álitin hafa komið við sögu eru; setmyndunarumhverfi grunnsævis, fjöru og jökla. 

Það sem einkennir setupphleðslu í grunnum sjó er að setupphleðslan verður fyrir beinum 

áhrifum af ölduhreyfingu sjávarins og þess vegna getur sandur sem sest þar til fengið 

byggingarlag sem er þá gjarnan með straum- og bylgjugárum, bæði skálagað og með láréttum 

lögum. Linsur úr silti og leir setjast til þegar orkustig umhverfisins er tímabundið lægra eða 

þegar vatnsdýpið verður meira. Á dýpi þar sem áhrifa ölduhreyfinga gætir sest sandur til sem 

svo getur verið endurfluttur í stormum. Óregluleg skálögun er algengt byggingarlag við slíkar 

aðstæður. Silt er ríkjandi á meira dýpi, þar sem áhirf hvassviðra gætir ekki. Einstaka stormar 

geta haft áhirf á þessu dýpi og þá setjast til þunnar laga- eða lagþynnusyrpur úr fínum sandi og 

silti (Nichols, 2009). 

Á fjörum, þar sem sjór mætir landi, verða umtalsverðir efnisflutningar vegna ölduhreyfinga og 

sandkorn og hnullungar verða bæði vel núnir og ávalir (Nichols, 2009). 

Jöklar hafa mikinn rofmátt og geta líka flutt með sér umtalsvert mikið efni. Set sem flyst með 

jökli er lítið eða illa aðgreint og í setinu ægir saman öllum kornastærðum, allt frá silti og upp í 

hnullunga. Jöklar ráka berggrunninn sem þeir skríða yfir með bergbrotum í allra neðsta hluta 

jökulsins. Jökull sem nær út í sjó skilur set sitt eftir þar. Einnig falla korn af ýmsum stærðum 

úr jökli í sjó og úr ísjökum, falla í setið á sjávarbotni og aflaga það (Nichols, 2009). 
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3.8 Mælingar á sniðum 

Þar sem lögin í opnunni við Húsavík eru ekki lárétt, heldur halla þeim niður í átt til sjávar og 

voru þykktir setlaganna annað hvort mældar beint og eða svokölluð skáþykkt þeirra var mæld 

(bandmæling), en hana þarf að leiðrétta með tilliti til yfirborðshalla setlaganna í opnunni (Jón 

Eiríksson, 1978). Svona leiðréttingar voru gerðar fyrir þykkt einstakra laga og heildarþykkt 

setlaganna í sniðunum. Til að mæla heildarþykktir setlaga í sniðunum var málband dregið frá 

botni sniðsins og upp að efri mörkum þess (mynd 6). Þannig fékkst skáþykkt setlaganna eða 

vegalengd eftir yfirborði þeirra í opnunni. Með áttavita var mæld stefna málbandsins og halli 

þess. 

 
Mynd 6. Bandmæling á stafla þar sem málband er dregið á milli efri 

og neðri marka (Jón Eiríksson, 1978). 

Við útreikninga á raunverulegum þykktum laga (T) og hæð opnunnar, sem ekki var hægt að 

mæla beint, voru mældar skáþykktir (S) og yfirborðshalli (s). Gert var ráð fyrir að jarðlagahalli 

(d) sé 0 þar sem erfitt var að mæla hann því lagmót laganna voru mishallandi og stundum rofin 

eða hreyfð. 

Þegar lög halla niður að athugandanum er yfirborðshalli stærri en jarðlagahalli (d < s) (mynd 

7) og þá lítur jafnan fyrir raunverulega þykkt jarðlaga svona út: 

T = S sin (s - d) 

En þar sem gert var ráð fyrir að d = 0, þá dettur sá hluti úr jöfnunni og er hún þá svona: 

T = S sin (s) 

 

 
Mynd 7. Halli laga í setlagastaflanum (Jón Eiríksson, 1978). 
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Um leið og lögin voru mæld var þeim lýst hverju fyrir sig og lýsingar ritaðar í feltbók. Fyrir 

hvert lag var ásýnd, kornastærð, byggingarlag, aðgreining korna og kornalögun lýst. Einnig var 

lagmótum lýst, hvort þau væru skörp, rofin eða óregluleg. Öll þessi einkenni eru síðan teiknuð 

í jarðlagasúlur með táknum og sýna þá á þægilegan hátt röðun laganna. Svo er hægt að nota 

súlurnar til að tengja lög á milli sniða. Algengir kvarðar fyrir jarðlagasúlur eru 1:20 og 1:50 

(Nichols, 2009), en jarðlagasúlur fyrir sniðin í opnunni í Húsavík eru teiknaðar í mælikvarða 

1:50.
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4 Niðurstöður 

Í þessum kafla verður rannsóknarsvæðinu lýst með sniðum og tengingum á milli þeirra. 

Setlagagerðir og ásýndir eru notaðar til að fá heildarmynd af setinu í opnunni. Þessar 

niðurstöður eru síðan notaðar til að túlka og álykta um þær umhverfisaðstæður sem voru 

ríkjandi þegar setið settist til, sérstaklega með tilliti til afstöðu lands og sjávar og til jöklafars á 

þeim tíma.  

4.1 Opnan í Suðurfjöru 

Í opnunni voru mæld fimm jarðlaga snið og gerðar athuganir á setmyndunum á nokkrum stöðum 

inn á milli sniðanna. Staðir til að mæla snið voru valdir eftir því hversu aðgengilegir þeir voru 

í opnunni þar sem hún er brött og setið samlímt. Reynt var að hafa sniðin með nokkuð reglulegu 

millibili til að fá sem besta heildarsýn í opnunni. Mynd 8 sýnir staðsetningu sniðanna og 

vegalengdir í metrum á milli þeirra. Myndin er frá suðri til norðurs og sýnir legu sniðanna auk 

legu stakra athugana í opnunni. Mynd 9 sýnir opnuna þar sem horft er til suðurs frá norðurenda 

hennar. 

 
Mynd 8. Langsnið af setlagastaflanum og staðsetningar sniða. 

 
Mynd 9. Opnan þar sem horft er til suðurs frá norðurenda.
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4.1.1 Snið 1 

Fyrsta sniðið er um 60 m norðan við Víkurá sem markar suðurenda opnunnar. Í sniðinu eru níu 

lög og er heildarþykkt þeirra um 12 m (myndir 10 og 11).  

Lag 1 er 81 cm þykkt en neðri mörk þess sjást ekki. Það er úr silti í 1-3 cm þykkum 

lögum, sandi í 0,5-1 cm þykkum lögum og óreglulegum þunnum leirlögum. Einnig eru 

fargför í setinu og eru siltlögin aflöguð. Lagmót eru óljós og óreguleg. 

Lag 2 er 21 cm þykkt sandlag með öfuga lóðgreiningu. Þar fyrir ofan er 2 cm þykk 

siltlinsa.  

Lag 3 er 27 cm þykkt og úr lagskiptum fínsandi með leirlinsum og litlum bergbrotum. 

Einnig eru fargför í setinu.  

Lag 4 er 89 cm þykkt úr fínum sandi en neðst í laginu eru bergbrot og leirlinsur. Einnig 

er óreglulegt byggingarlag sem virðist mynda óljósar gárur. 

Lag 5 er 112 cm þykkt úr fínum sandi. Neðstu 32 cm lagsins er úr leirlögum en ofar eru 

þetta 2-5 mm þykk og hallandi lög með bergbrotum úr 

basísku bergi og með hálf núnar hliðar. 

Lag 6 er 79 cm þykkt, en neðst er það úr leir- og sandlögum, 

en ofar eru 2-3 cm þykkar sandlinsur. Lagmótunum hallar 

niður til suðurs. 

Lag 7 er 93 cm þykkt með 0,5-2 cm þykkum sandlögum 

með 1-2 cm langar og 2-5 mm þykkum leirlinsum. Neðst 

eru lögin hallandi en eftir því sem ofar dregur verða þau 

láréttari. 

Lag 8 er 556 cm þykkt úr silt- og sandríku seti með 

grunnbornum 

köntuðum og 

núnum steinum 

og hnullungum. 

Lag 9 er 153 cm 

þykkt sandlag 

með 

grunnbornum og 

núnum 

hnullungum. Þar 

fyrir ofan er 

jarðvegur. 

 

 

 Mynd 10. Snið 1, skýringar á 

næstu blaðsíðu. 
Mynd 11. Ljósmynd af sniði 1 þar sem 

sést greinilega í neðstu fínu lögin. 
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Mynd 12. Skýringar á táknum á jarðlagasúlum. 

Athugunarstaður 1: Athugunarstaðurinn er 20 m norðan við sniði 1 en þar er felling í 

setinu (mynd 13). Einnig er greinilegt mislægi þarna fyrir ofan sem ekki sést í sniði 1 og 

2. Fellingin er úr sandlögum með 0,5-1 cm þykkum reglulegum lögum. Hallinn á 

lögunum nær frá 72° niður í 11° upp og lárétt við miðju. Fellingarásinn hallar 33° til 

norðurs. Í sandlögunum eru einstaka, tiltölulega litlar, völur. Mislægið hefur halla upp í 

23° niður í 18° til norðurs. Lagið fyrir ofan mislægið er 40-65 cm þykkt. Neðst í því 

skiptast á lög úr fín- og grófsandi, en fínsandslögin eru 2,5 cm þykk og grófsandslögin 

eru 0,5 cm þykk. Inn á milli laganna eru steinar og völur. Þetta lag sást einnig í snið 1 

sem lag 7. Næsta lag fyrir ofan byrjar á 2-3 cm þykku ógreinilegu siltlagi og sumstaðar 

ná bergbrot og völur úr laginu fyrir ofan niður í það. Síðan tekur við silt- og sandlag með 

grunnbornum köntuðum og núnum hnullungum. Hnullungarnir eru bæði kantaðir og 

núnir þó eru tiltölulega fleiri núnir. Ekki var hægt að mæla þykkt á þessu lagi en það sást 

einnig í sniðum 1 sem lag 8 og í sniði 2 sem lag 5. 

 

 
 

 
Mynd 13. Felling úr sandlögum og grunnborið lag fyrir ofan. 
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Athugunarstaður 2: Athugunarstaðurinn er 19,5 m suður frá sniði 2 og þar er setkúla sem 

er brúnn fínn sandur (mynd 14). Sunnan við setkúluna er lag sem er að finna í nokkrum 

sniðum, grunnborið og samanstendur af öllum kornastærðum frá silti og upp í hnullunga. 

Norðan við og undir setkúlunni er sama lag að sjá nema einungis 30 cm af því. Síðan 

tekur sandur við þar undir. Lagskipting er bjöguð í kúlunni. Norður-suður lengd kúlunnar 

er 45-70 cm, upp og niður er hún 55-70 cm. Kúlan virðist vera í kantinum á laginu með 

öllum kornastærðum og það lag virðist því ná mislangt niður í staflanum.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 14. Setkúla innan um grunnborið lag. 
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4.1.2 Snið 2 

Annað sniðið var tekið 62 m frá sniði 1. Sniðið samanstendur af sex lögum og eru í heildina 19 

m þykk (myndir 15 og 16).  

Lag 1 er úr silti og sandi, það sést í efstu 41 cm en ekki neðri mörkin. Neðst í laginu er 

óreglulegt byggingarlag og bergbrot en efst eru 0,5 cm þykk lög. Á lagmótum er 2 cm 

þykkt siltlag með grófum sandi, gjalli og fleiri bergbrotum.  

Lag 2 er 52 cm þykkt og er úr silti með miklum sandi og 

óljósri lagskiptingu. Lagmót hafa fargför þar sem lag 3 er 

úr eðlisþyngri sandi og sökk niður í siltið í lagi 2.  

Lag 3 er 35 cm þykkt og er úr grófum sandi. 

Lag 4 er 50 cm þykkt, úr grófum sandi og grunnbornum 

hnullungum og völum, allt frekar núið.  

Lag 5 er 396 cm þykkt og er úr silti með grunnbornum 

núnum völum, hnullungar þar sem sumir eru kantaðir en 

aðrir núnir.  

Lag 6 er 1294 cm þykkt sandlag með grunnbornum núnum 

hnullungum. Þar fyrir ofan tekur jarðvegur við. 

Athugunarstaður 3: Norður frá sniði 2 er hnullungur í 

setinu með jökulrákum. Fyrir neðan eru lög aflöguð og því 

ekki vel greinanleg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 15. Snið 2, skýringar á 

bls. 17. 

Mynd 16. Ljósmynd af sniði 2 þar sem sést í 

grófu efri lögin. 
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4.1.3 Snið 3 

Þriðja sniðið var tekið 85 m frá sniði 2. Í sniðinu eru fjögur lög og 

eru þau 24 m þykk í heildina (myndir 17, 18 og 19).  

Lag 1 er 54 cm þykkt en ekki sést í neðri mörk þess. Lagið 

er úr beinlagskiptum sandi með 0,8-1 cm þykkum lögum, efri 

hlutinn er fínni sandur.  

Lag 2 er 553 cm þykkt og er úr sandi með grunnbornum 

köntuðum völum og hnullungum.  

Lag 3 er 82 cm þykkt með beinlagskiptum sandi.  

Lag 4 er 1695 cm þykkt sandlag með grunnbornum núnum 

hnullungum. Fyrir ofan er jarðvegur. 

  

Mynd 17. Snið 3, sjá 

skýringar á bls. 17. 
Mynd 19. Ljósmynd af lögum 1 og 2 í sniði 3. 

Mynd 18. Ljósmynd af efri hluta sniðs 3. 
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4.1.4 Snið 4 

Fjórða sniðið var tekið 35 m frá sniði 3. Í sniðinu eru sjö lög og er heildarþykkt þeirra er 23 m 

(myndir 20 og 21).  

Lag 1 er 144 cm þykkt en ekki sést í neðri mörk þess. Lagið er 

úr sandi með grunnbornum köntuðum völum og hnullungum. 

Lagmót eru ekki bein. 

Lag 2 er 28 cm þykkt með fínlagskiptum sandi. Lagmót eru 

ekki bein. 

Lag 3 er 30 cm þykkt af grófum sandi með óljósa lagskiptingu 

og bergbrotum, kantaðar og núnar völur. Lagmót eru óregluleg 

og sumstaðar óglögg. 

Lag 4 er 119 cm þykkt með beinlagskiptum sandi, 0,3-0,8 cm 

þykk lög.  

Lag 5 er 76 cm þykkt með grófum sandi og núnum völum.  

Lag 6 er 25 cm þykkt með lagskiptum sandi, lög eru ekki bein 

og eru 0,5-1,5 cm þykk. Sandur er fínn og grófur til skiptis með 

siltlinsum ofan við miðju og á efri lagmótum. Á lagmótum 

liggja tvö sjáanleg hvalbein. Þar fyrir ofan er jarðvegur. 

Hvalbeinin sem fundust eru í 422 cm hæð í opnunni. Annað 

beinið er mjög vel varðveitt rifbein sem stóð að hluta til út úr 

opnunni (mynd 22) og var grafið út svo taka mætti sýni af því 

til aldursákvörðunar. Rifbeinið reyndist vera 140 cm langt. Það 

var síðan sent til aldursákvörðunar á rannsóknarstofu í 

eðlisfræði við Háskólans í Árósum. Niðurstaða 14C-

aldursgreiningarinnar er að aldur beinsins er 11.610 ± 55 14C 

ár BP (fyrir árið 1950) aldur sem samsvarar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mynd 20. Snið 4, skýringar 

á bls. 17. 
Mynd 21. Ljósmynd af sniði 4 þar sem sést í hvalbein fyrir því miðju. 
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13.067 ± 84 kvörðuð ár BP. Tafla 1 sýnir aldurinn á hvalbeininu ásamt öðru beini sem 

var aldursgreint og fannst á sama stað nema það hafði dottið úr opnunni. Línurit sem sýnir 

bæði meðaltals kvarðaðan og ókvarðaðan aldur beinanna frá Húsavík má sjá á mynd 23. 

Hitt beinið sem fannst samliggjandi rifbeininu er meira veðrað og grafið í setið. 

Lag 7 er 1863 cm þykkt og er úr sandi með grunnbornum núnum völum og hnullungum. 

Inn á milli er 8-10 cm þykkur fínn sandur án vala með óreglulegum gárum.  

Tafla 1. Aldur hvalbeina frá opnu í Húsavík, bæði 14C og kvarðaður. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rannsóknarnúmer Sýni δ13C CRA ± 1σ Kvörðuð ár ± 1σ 

AAR23459 Hvalbein 1 -15,17 ± 0,14 11.593 ± 48 13.049 ± 78 

AAR23947 Hvalbein 2 -15,49 ± 0,27 11.610 ± 55 13.067 ± 84 

Meðaltal    11.600 ± 38 13.059 ± 71 

Mynd 22. Hvalbein staðsett í setinu. 

Mynd 23. Línurit sem sýnir 14C og kvarðaðan 

aldur hvalbeinsins. 
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4.1.5 Snið 5 

Fimmta sniðið var tekið 44 m frá sniði 4 og þá voru 96 m í norður 

enda staflans. Í sniðinu eru sjö lög og eru þau í heildina 26 m þykk 

(myndir 24 og 25).  

Lag 1 er 49 cm þykkt en ekki sést í botn þess. Lagið er úr grófum 

sandi með grunnbornum völum og nokkrum hnullungum. 

Kantar eru að hluta til núnir. Lagmót eru ójöfn. 

Lag 2 er 61 cm þykkt af fínlagskiptum sandi með litlum 

bergbrotum. Lagmót eru ójöfn.  

Lag 3 er 134 cm þykkt sandlag og með grunnbornum köntuðum 

völum og hnullungum.  

Lag 4 er 73 cm þykkt með fínlagskiptum sandi í 0,1-1 cm 

þykkum lögum. Í efstu 20 cm eru völur og grófari sandur með 

fína sandinum, lög fyrir neðan eru aflöguð og eru hallandi.  

Lag 5 er 46 cm þykkt og er úr grófum sandi með grunnbornum 

völum, bæði núnar og kantaðar.  

Lag 6 er 302 cm þykkt af samþjöppuðum sandi með óregulega 

lagskiptingu og siltlögum áberandi efst og neðst.  

Lag 7 er 1949 cm þykkt er sandlag með grunnbornum núnum 

völum og hnullungum. Síðan tekur jarðvegur við. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 24. Snið 5, 

skýringar eru á bls. 17. 
Mynd 25. Ljósmynd af sniði 5. 
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4.1.6 Tenging sniða 

Við tengingar á sniðum var stuðst við tvö leiðarlög sem eru auðþekkjanleg og hafa mikla 

útbreiðslu um staflann. 

Leiðarlag 1: Fyrra leiðarlagið sem var notað var lagið sem er ríkt af silti og sandi með 

grunnbornum köntuðum og núnum völum og hnullungum. Hægt var að fylgja laginu frá 

sniði 1 og 80 m til norðurs í staflanum. Lagið virðist ekki ná lengra. 

Leiðarlag 2: Seinna leiðarlagið sem var notað var lagið sem er sandlag með grunnbornum 

köntuðum völum og hnullungum. Það byrjar að sjást í staflanum þar sem leiðarlag 1 endar 

og liggur undir því. Það nær 186 m til norðurs. Lagið þynnist til suðurs og norðurs, og 

hefur mestu þykkt fyrir miðju. 

Á mynd 26 má sjá tengingar laga á milli sniða. Efsta lagið er alltaf það sama og er táknað með 

fjólubláum lit. Leiðarlag 1 má sjá í sniðum 1 og 2 og er það táknað með bláum lit. Leiðarlag 2 

finnst í sniðum 3, 4 og 5 og er táknað með rauðum lit. Síðan eru minni lög í sniðum 3, 4 og 5 

sem var hægt að tengja saman. 
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Mynd 26. Tenging laga á milli sniða. Hver litur táknar sama lagið á milli sniða. 
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5 Túlkun niðurstaðna 

Snið 1 er minnst truflað í opnunni og í því eru lög úr fínkorna seti, leir, silti og upp í fínan sand. 

Þessar kornastærðir benda til að orkustig umhverfisins hafi verið tiltölulega lágt þegar þessi lög 

urðu til. Neðst í þessu sniði sjást lög með leir og silti en þau eru ekki regluleg og bendir það til 

að einhver hreyfing hafi verið á setinu þegar það settist til. Því má álykta að setið hafi sest til í 

grunnum sjó eða nálægt fjöruborði þar sem einhver hreyfing kom í veg fyrir að það settist 

regulega til og gæti myndað til dæmis beina lagskiptingu. Þar sem þetta hefur verið í grunnum 

sjó hefur vindafar náð niður að setinu (Nichols, 2009). 

Í sniðum 1 og 2 er lag sem inniheldur allar kornastærðir og var notað sem leiðarlag 1. Líklegt 

er að það sé jökulruðningur sem hefur náð út í sjó og gæti verið frá yngri Dryas tíma þegar 

jöklar stækkuðu á ný. Jökulruðningurinn nær ekki yfir allan staflann og því hefur þetta ekki 

verið stór jökull sem gekk út í sjó. Það sem líka styður þá túlkun að um sé að ræða jökulruðning 

er fellingin sem fannst nokkru norðar við snið 1 en hún bendir til að einhver hreyfing og röskun 

hafi verið á setinu. Einnig fannst hnullungur sem hefur dottið ofan í setið og raskað lögin fyrir 

neðan sig og er þessi hnullungur jökulrákaður. 

Í sniðum 3, 4 og 5 finnst lag sem er sandríkt og grunnborið með köntuðum völum og 

hnullungum og var notað sem leiðarlag 2. Þar eru minnstu kornin sandur og bendir það til þess 

að vatn hefur skolað allra minnstu kornunum í burtu þegar lagið settist til. Þar sem allar völur 

og hnullungar eru með kantaðar hliðar bendir það til að um skriðu er að ræða og að 

flutningsvegalengdin hafi verið stutt (Nichols, 2009). Í aðliggjandi fjallshlíðum til norðurs frá 

opnunni er að sjá skriðu sem teygir sig niður að henni og gæti því verið sama skriðan (mynd 

27). Einnig skrifaði Ólafur Jónsson (1976) um tvær skriður sem hafa fallið í Húsavík. 

  

 

 

Mynd 27. Fjallshlíðar norðan við opnuna og bærinn í Húsavík þar sem sjást 

ummerki eftir skriðu. 
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Stærri skriðan féll úr fjallshlíðum norðan við bæinn í Húsavík og niður á mýrlendi í dalnum. 

Líklegt er að hann sé að fjalla um sömu skriðuna og sést í opnunni. Undir skriðunni í opnunni 

er lagskiptur sandur sem sest hefur til í sjó. Skriðan hefur því náð út í sjó þegar hún féll og því 

hefur afstæð sjávarstaða verið hærri þar sem sjáanleg útbreiðsla hennar á landi nær ekki út fyrir 

núverandi strandlínu. 

Efst í öllum sniðunum má finna sama lagið. Það lag er sandríkt með grunnbornum núnum 

hnullungum. Steinarnir og hnullungarnir hafa orðið fyrir miklum endurflutningi þar sem enginn 

þeirra hefur kantaða hlið. Sandmagnið og vel núnu hnullungarnir benda til að þetta lag sé eftir 

fjöru umhverfi sem sýnir að sjávarstaða var hærri (Nichols, 2009). Einnig sýnir það að hækkun 

afstæðs sjávarborðs og landris hefur verið í jafnvægi svo fjöruset hefur náð að safnast saman 

og myndað fjörumörk (Hreggviður Norðdahl & Ólafur Ingólfsson, 2015). 

Lítið var hægt að tengja á milli sniða 1 og 2 nema tvö efstu lögin sem eru jökulruðningur og 

fjöruset. Í sniðum 3, 4 og 5 er skriðulag og samliggjandi því var hægt að tengja í fleiri lög, þau 

voru beinlagskiptur sandur bæði undir og ofan á skriðulaginu. Í þeim sniðum sem innihéldu 

skriðulagið voru lögin færri samanborið við þau snið sem höfðu jökulruðning. Skriðan virðist 

því hafa haft meiri rofmátt heldur en jökulruðningurinn þegar hún settist til í opnunni og þess 

vegna sjást ekki fínu lögin úr sniðum 1 og 2 í þeim sniðum sem hafa skriðuna. Í sniði 4 sést 

ekki í neðri mörk skriðunnar og því sést ekki í sandlagið sem liggur undir skriðunni, en það lag 

sést í bæði sniðum 3 og 5. 

Skriðulagið finnst undir hvalbeininu og er því eldra en það. Þar sem jökulruðningurinn og 

skriðulagið mætast má sjá að jökulruðningurinn liggur ofan á og er því yngri en skriðan (mynd 

28). Sú athugun styður þá túlkun að jökulruðningurinn gæti verið frá yngri Dryas tíma. 

 
Mynd 28. Jökulruðningur og skriðulag mætast, þar sem jökulruðningur situr 

ofan á. 

Mynd 29 er langsnið af opnunni frá suðri til norðurs og sýnir útbreiðslu umfangsmestu laganna 

sem eru jökulruðningur sýndur sem blár, skriðulag sýnt sem rautt og fjörulag sýnt sem 

fjólublátt. Þar sem jökulruðningurinn er í opnunni er fjörulagið þynnra, þá hefur sjór ekki náð 

að skila af sér fjöruseti eins lengi og norðar í opnunni þar sem jökulruðningurinn finnst ekki. 
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Norðurendi jökulruðningsins liggur ofan á suðurenda skriðulagsins, en það er eins og fleygur 

sem teygist inn undir jökulruðninginn. Skriðulagið sem er 186 m langt í opnunni sést ekki allt 

þar sem neðri mörk þess hverfa að hluta til undir núverandi fjöruborð. Þar sem skriðan rann út 

í sjó er líklegt að eitthvað hafi skolast af henni og því finnst hún þynnri núna en hún var í 

upphafi. Fjörulagið er áberandi þykkast þar sem jökull var ekki fyrir, þ.e. yfir skriðulaginu. Þar 

sem engin fyrirstaða var af jökli náði fjöruset að safnast upp og verða þykkt, þetta gerðist 

samfara sjávarstöðu hækkun. 

Hvalbeinið fannst neðst í laginu sem tilheyrir fjöru umhverfi. Aldur beinsins er 13.067 ± 84 

kvörðuð ár BP og tilheyrir Allerød tíma. Á þeim tíma hækkaði afstætt sjávarmál vegna aukins 

fargs jökla eftir að þeir höfðu minnkað á Bølling. Þó gengu jöklar ekki út í sjó á Allerød heldur 

gerðu þeir það þegar loftslag tók að kólna meira á yngri Dryas (Hreggviður Norðdahl & Halldór 

G. Pétursson, 2005; Ólafur Ingólfsson o.fl., 2010). Eins og sést á myndum 5 og 6 af niðurstöðum 

úr NGRIP ískjarnanum þá var loftslag ekki sérlega hlýtt á þeim tíma þegar beinið settist til í 

staflanum. Hægt er að sjá ummerki eftir hækkandi sjávarstöðu í laginu sem hvalbeinið lá við 

neðri mörkin á. Lagið er mjög þykkt og hefur þurft tiltölulega langan tíma að safnast saman. Í 

aðliggjandi fjörðum og svæðum á Austurlandi finnast fjörumörk um 30 m yfir núverandi 

sjávarmáli frá yngri Dryas tíma, eins og til dæmis í Berufirði og Hamarsfirði (Hreggviður 

Norðdahl & Þorleifur Einarsson, 2001). Líklegt er að efsti hluti opnunnar sé frá þeim tíma þar 

sem opnan nær um og yfir 30 m yfir sjávarmáli.  
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Mynd 29. Langsnið af opnunni þar sem rakin eru þau þrjú lög sem hafa mesta útbreiðslu. 
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6 Umræða 

Þegar setið byrjaði að hlaðast upp í opnunni hefur afstætt sjávarmál verið hærra en í dag. Það 

hefur stafað af fergingu frá stóru jöklunum sem huldu annað hvort allt Ísland eða stóran hluta 

af því. Eftir hámark síðasta jökulskeiðs minnkuðu jöklar svo sjór komst nær landi. Á yngri 

Dryas urðu jöklar stærstir eftir hámarkið og þá hefur jökull skriðið niður dalinn í Húsavík og 

að hluta til út í sjó þar sem hann skildi eftir sig jökulruðning og þrýsti lögum af fínna seti saman. 

Þegar yngri Dyras jökullinn tók að hörfa hækkaði afstætt sjávarmál hratt. Landris og 

sjávarstöðubreytingar náðu síðan jafnvægi og því er hægt að finna fjörumörk frá yngri Dryas 

tíma í Húsavík og einnig víðsvegar um Austurland við svipaða hæð yfir sjávarmáli. Fjörumörk 

frá yngri Dryas er hægt að finna í flest öllum landshlutum Íslands og sýna þau að jöklar 

stækkuðu umtalsvert á þeim tíma og náðu að ganga út í sjó. Eftir þessa framrás minnkuðu jöklar 

á ný og afstætt sjávarmál lækkaði þangað til það náði núverandi hæð. 

Aldur hvalbeinsins gaf mikilvægar upplýsingar við túlkun á umhverfisaðstæðum sem ríktu 

þegar setið settist til. Með aldri þess var hægt að tengja við niðurstöður frá NGRIP ískjarnanum 

á Grænlandi. Niðurstöður á mælingum δ18O frá ískjarnanum sýndu að loftslag hafi verið frekar 

kalt þegar hvalinn rak að landi. Aldur hvalbeinsins tilheyrir Allerød tíma og eins og sést á mynd 

3 sem sýnir afstæðar sjávarstöðubreytingar á Íslandi á síðjökultíma, þá var áflæði í gangi. 

Samkvæmt rannsóknum sem hafa verið gerðar á Íslandi frá þeim tíma voru jöklar að stækka 

vegna kaldara loftslags, sem leiddi til aukins fargs á jarðskorpu landsins, svo afstæð sjávarstaða 

hækkaði samfara þyngra fargi á landinu. Þær niðurstöður passa við það set sem umkringdi 

beinið en það sýndi að afstætt sjávarmál væri að hækka. Setlög fyrir neðan beinið sýna ekkert 

mislægi og því er opnan samfelld á þeim stað. 

Hæsta sjávarstaða í Húsavík hefur verið um og yfir 30 m yfir sjávarmáli. Hvalinn hefur rekið 

að landi þegar þessi mikla sjávarhækkun var að byrja á Allerød og hélt áfram á yngri Dryas. 

Sambærileg fjörumörk í Vopnafirði og Berufirði gefa Preboreal aldur sem er yngri, enda eru 

þau hærri en sjávarmörk hvalbeinsins.
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