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Útdráttur 

Hreppamyndunin liggur á milli Vestur- og Austurgosbeltisins og rétt norðan við 

Suðurlandsbrotabeltið sem tengir rekbeltin. Í mynduninni eru tvær kulnaðar 

meigineldstöðvar og önnur þeirra er Þjórsársdalseldstöðin sem var virk fyrir 1.6-2 

milljónum árum. Eldstöðin var krýnd 6-8 km breiðri öskju og er mikið rofin af 

ísaldarjöklinum. Jarðlagasnið í Grjótárgljúfri, sem ganga upp í gegnum vestur barm 

öskjunnar sýna að staflinn samanstendur af basískum, ísúrum og súrum hraunlögum í 

bland við gjóskuríkt set sem ber ummerki öflugra basalt og rýólít sprengigosa. 

Bergfræðiathuganir sýna að kvikurnar sem mynduðu jarðlagasyrpuna í Grjótárgljúfri 

tilheyra milliröðinni og að þær voru samstofna. Að þessu leiti svipar gosbergi 

Þjórsárdalseldstöðvarinnar mest til Heklu. 

 

 

Abstract 

The Hreppar formation lies between the Western and Eastern neovolcanic zones of 

Iceland, and is bound by the Southern Tranform Seismic Zone to the south. It consists of 

two volcanic centres, one of which, the Þjórsársdals volcano spans 400,000 yrs of activity 

with the oldest section dated to 2 Mya. The width of the Þjórsársdals caldera has been 

estimated  to be 6-8 km. It was partially eroded by glacial advance, and the remaining parts 

of the formation were subsequently exhumed during later warmer periods in the Holocene, 

which is the extent which can be observed today.  

The Grjótárgljúfur cross-section of the volcanic pile on the west side of caldera displays a 

whole range in eruptive activity and spans range of geochemistries: effusive activity 

resulting in basaltic and rhyolitic lavas being emplaced, evolved and more primative 

explosive activity yielding rhyolitic tephras, as well as andesitic and basaltic tuff deposits 

containing different bomb sizes. 

The source magma for the Þjórsársdals volcano is transitional in geochemistry, and thus a 

similar melting regime to that of the Hekla volcanic system can be invoked.  
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1 Inngangur 

Inn í Þjórsárdal í Skeiða- og Gnjúpverjahreppi er Grjótárgljúfur. Gljúfrið og svæðið 

umhverfis veitir innsýn inn í jarðlagastaflann og rétt utan við öskjubarm  kulnaðar og 

jökulsorfnar megineldstöðvar sem var virk fyrir um 1-2 milljónum ára síðan (Mynd 1). 

Megineldstöðin var krýnd öskju sem var um 6-8 km í þvermál og nær að minnsta kosti á 

milli tveggja hringganga sem eru, annars vegar í Grjótárgljúfri og hins vegar í Skeljafelli. 

Ýmis jarðlög finnast á svæðinu, allt frá basalti til rýólíts ásamt setmyndunum af ýmsu tagi. 

Vestan öskjunnar eru gosmyndanir sem taldar eru tilheyra vesturhlíð eldstöðvarinnar og 

þar fyrir utan eru myndanir sem líklega eru frá sprungusveimnum sem tengist 

Þjórárdalseldstöðinni. Nánar verður fjallað um jarðfræði Hreppanna og þetta kort í kafla 

2.4. en rannsóknir á Hreppunum geta gefið vísbendingar um aldur segulskipta, jökulskeiða 

og samspil eldvirkni Suðurlands við hreyfingu rekbeltanna (Leó Kristjánssson 1998). 

 

 

Mynd 1: Einfaldað jarðfræðikort af Hreppunum milli Stóru Laxár og Þjórsárdals (Þorvaldur Þórðarsson og 

Áslaug Geirsdóttir, óbirt 2016). Blár hringur sýnir legu öskjunnar sem krýndi Þjórsárdalseldstöðina, rauði 

hringurinn (brotalína) gefur til kynna Laxárdalseldstöðina. Rauður ferhyrningur sýnir svæðið sem er til 

athugunar í ritgerðinni. Aðrar myndanir eru skýrðar í lykli sem verður nánar fjallað um í kafla 2.4. 

Markmið þessarar ritgerðar er að athuga og gera grein fyrir þeim jarðmyndunum sem 

einkenna jarðlagastaflann rétt utan við vesturbarm öskjunnar í Þjórsárdalseldstöðinni (þ.e 

innan rauða ferhyrningsins á Mynd 1). Stafli er athugaður ítarlega með tilliti til 
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jarðlagaskipans svæðisins, berggerða og efnasamsetningu gosmyndanna. Greint er hvernig 

ytri og innri gerð bergsins er út frá handsýnum og þunnsneiðum.  

Efnasamsetning einstakra myndanna er sýnd og stuðst við þær í bergflokkuninni sem og til 

að athuga uppruna og þróunarsögu gosmyndanna sem er uppistaðan í jarðlagastafla 

rannsóknarsvæðisins. Áhersla er séstaklega lögð á að athuga hvort gosbergið hafi þróast í 

samfelldu með hlutkristöllun frá ólivín þóleiíti til rýólíts og myndi þar af leiðandi eina 

bergröð. 
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2 Jarðfræði Íslands 

2.1 Jarðfræðileg lega Íslands 

Ísland er einstakt jarðfræðilega séð því að þar liggur Norður-Atlandshafshryggurinn fyrir 

ofan sjávarmál (Saunders o.fl 1997). Hann er af þeim sökum aðgengilegur gluggi í þessi 

flekaskil (Freysteinn Sigmundsson og Kristján Sæmundsson 2008). Ástæðan fyrir hárri 

legu Íslands er sú að þar liggja plötsuskilin ofan á möttulstrók sem hefur miðju á milli 

Hofsjökuls og Vatnajökuls. Þetta samspil hefur valdið óvenjulega mikilli kvikuframleiðni 

og eldvirkni á Íslandi. Þessi mikla eldvirkni er ástæðan fyrir því að Ísland er stundum 

kallað „heitur reitur“ og má rekja þessa umfram eldvirknin í Atlantshafi 56-61 milljón ár 

aftur í tímann (Mynd 2). Ummerki möttulstróksins eru Ísland-Færeyjar hryggurinn og 

Ísland-Grænlandshryggurinn og má líta á sem spor eftir möttulstrókinn (Freysteinn 

Sigmundsson og Kristján Sæmundsson 2008).  

 

Mynd 2: Staðsetning Íslands í Norður-Atlantshafi miðað við rekbeltin og hryggina (Þorvaldur Þórðarson og 

Larsen 2007; Saunders o.fl 1997). 

Jarðfærði Íslands er samspil virkninnar í möttulstróknum undir Íslandi og gliðnunar á Mið-

Atlandshafshryggnum sem sést vel á því að Ísland stendur mun hærra en hafsbotninn 

umhverfis landið (Freysteinn Sigmundsson og Kristján Sæmundsson 2008). Auk þess eru 

flæðibasölt bæði á Grænlandi og einnig í Skotlandi og í Færeyjum. Elsta berg fundið á 
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Íslandi er um 16 milljón ára gamalt. Skorpan undir Íslandi er óvenjulega þykk miðað við 

úthafsskorpu vegna umframeldvirkni frá möttulstróki. Hún er um 30-40 kílómetra þykk á 

meðan venjuleg úthafsskorpa er um 8 kílómetra þykk (Olgeir Sigmarsson o.fl 2008). 

 

2.2 Uppbygging Íslands 

Rekbeltin færast til miðað við rætur flekaskilanna niður í möttli. Aðalflekarnir eru Evrasíu 

og Norður Ameríkuflekinn (Mynd 3).  

 

Mynd 3: Einfaldað jarðfræðikort af Íslandi þar sem sýnd er staðsetning rekbeltanna, hliðargosbeltanna, 

sniðbelta, andhverfa og samhverfa, auk stefnu striks og halla jarðlaganna (sjá lykil til frekari skýringar). 

Norður Ameríku flekinn er vinstra megin við rekbeltin en Evrasíuflekinn hægra megin. Skammstafanirnar 

standa fyrir RH: Reykjaneshryggur; RGB, Reykjanesgosbeltið; VGB. Vesturgosbeltið; MIB, Mið-

Íslandsbeltið; AGB, Austurgosbeltið; NGB, Norðurgosbeltið; TB, Tjörnesbrotabeltið; KH, 

Kolbeinseyjarhryggur; ÖGB, Öræfajökulsgosbeltið; SGB, Snæfellsnesgosbeltið. Suðurlandsbrotabeltið er 

sýnt sem þykk brotalína á milli RGB og AGB. Breytt eftir Þorvaldur Þórðarson og Guðrún Larsen (2007). 

Skipta má flekaskilunum upp í búta eða gosbelti sem hafa hvert sitt einkenni og greinast 

frá öðrum beltum. Vestara og eystra gosbeltið eru gliðnunarbelti. Norðurgosbeltið og 

Reykjaneshryggur eru einnig með gliðnun. Eystra gosbeltið hefur virkustu eldstöðvakerfin 

á Íslandi. Virknin á miðhluta Íslands (MIB) er lítil bæði í sambandi við eldvirkni og 

jarðskjálfta. Suðurlandsbrotabeltið er svæði með mikla jarðskjálftavirkni en það er 

skilgreint sem sniðgengi, auk Tjörnesbrotabeltisins sem einnig er sniðgengi og tengir 

saman norðurgosbeltið við Kolbeinseyjarhrygginn. Reykjanesskagi hefur bæði gliðnun og 

sniðgengi (Þorvaldur Þórðarson og Larsen 2007; Páll Einarsson 2008).   

Snæfellsnesgosbeltið er inn á miðjum fleka og er ekki tengt núverandi flekaskilum. Það 
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hefur þrjú virk eldstöðvakerfi sem liggja ósamhverft ofan á tertíerskorpu (Mynd 3). 

Öræfagosbeltið er staðsett austan við flekaskilin og hefur þrjú virk eldstöðvarkerfi sem 

talin eru virk (Páll Einarsson 2008). 

Blágrýtismyndanirnar runnu aðallega sem hraunlög áður en jöklar byrjuðu að myndast að 

ráði. Lítið er af móbergi í staflanum. Grábergsmyndunin inniheldur móbergsmyndanir, 

bólstraberg og túff. Móbergsmyndunin inniheldur lagskipt túff sem var hlaðið upp undir 

jökli (Þorleifur Einarsson 1994). Hraun sem hafa runnið sl. 10 þúsund ár bera þess merki 

um að hafa myndast á að mestu í ísalausu landi. Setið á nútíma hefur myndast vegna 

árframburðar og jökulhlaupa (Freysteinn Sigmundsson 2012) 

 

2.2.1 Uppbygging eldstöðvakerfa  

Eldvirknin á Íslandi einkennist af eldstöðvakerfum (Mynd 3). Eldstöðvakerfin eru yfirleitt 

skásett. Hvert kerfi hefur sinn eiginleika bæði í sambandi við bergfræði, efnasamsetningu 

og jarðfræðilega þróun þess (Jakobsson 1979). Kerfin skiptast í tvo parta, annars vegar 

megineldstöð, sem oftast er miðsvæðis, þar sem mesta eldvirknin á sér stað, og hins vegar 

sprungusveim (Mynd 4).  

 

Mynd 4: Staðsetning eldstöðvakerfanna á Íslandi. Virku eldstöðvakerfin eru merkt inn með númerum (1-30) 

og þar sem brotna línan er á milli Hofsjökuls og Vatnajökuls er áætluð miðja heita reitsins. (Þorvaldur 

Þórðarsson og Árman Höskuldsson 2008). 

Helstu einkenni íslenskra megineldstöðva er sú að þær hafa grunnstæð kvikuhólf og gjósa 

reglulega og innihalda berg sem spannar basalt til rýólíts og eru með jarðhitakerfi (Imsland 

1978; Ágúst Guðmundsson 1995) sem eru annað hvort í öskju eða sprungusveim 
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megineldstöðvarinnar. Jarðhitinn er tengdur kvikuvirkni eldstöðvarinnar. Bergið er lekt 

vegna ungra hrauna sem er grunvallaatriði fyrir myndun jarðhitakerfis. (Aronson 1995). 

Öskjur eru í sambandi við megineldstöðvar í gosbeltunum á Íslandi. Flestar eru 

sporöskjulaga. Stærðin á öskju er frá 1-9 km. Margar virkar öskjur eru huldar jökli (Ágúst 

Guðmundsson 1995). Rofnar minjar eldstöðva í eldri parti Íslands getur gefið innsýn í 

innviði þeirra (Freysteinn Sigmundsson og Kristján Sæmundsson 2001).  

Sprungusveimar geta þróast þannig að virknin í eldstöðvakerfinu færist yfir á takmarkað 

svæði og megineldstöð verður til. Bergið fer nær því að vera ísúrt eða súrt (Ágúst 

Guðmundsson 1995). Megineldstöðvar hafa flestar grunnstæða kvikuþró í skoprunni sem 

eru misþróaðar (Imsland 1978). 

 

2.2.2 Rekbeltaflutningar 

Ef gert er ráð fyrir því að möttulstrókurinn sé kyrrstæður þá er rekbeltið á Íslandi að færast 

í norðvestur og í burtu frá heita reitnum, vegna þess að uppstreymið er öflugra við 

möttulstrók en við rekbeltið. Þegar þessi aðskilnaður hefur náð ákveðnu marki þá bregst 

möttulstrókurinn við þessu með því að draga rekbeltið nær sér svo nýtt myndast (Mynd 5).  

Það sem er fjær kulnar og verður smám saman óvirkt (Kristján Sæmundsson 1974). Þetta 

kallast rekbeltaflutningar og er talið að þessir flutningar gerist oft á Íslandi og að nokkur 

smástökk verði áður en eitt stórt kemur (Jóhann Helgason 1984). 

 

 

Eldri skorpa verður á milli þessara tveggja rekbelta og er andhverfa miðað við rekás (Mynd 

5) þar sem elsta bergið er í miðjunni og yngist þegar fjær dregur. Rekbeltaflutningurinn er 

ekki alveg eins á Norður- og Suðurlandi vegna þess að suðurhlutinn liggur vestar en 

norðurhlutinn og kemst því fyrr í ójafnvægi við möttulstrókinn (Kristján Jóhannsson 1980). 

 

Mynd 5. Flutningur á rekbeltunum miðað við möttulstrók sem er á föstum stað  þar 

sem a-f er hlutfallslegur aldur bergsins miðað við rekstefnu gliðnunarbeltsins 

(Þorvaldur Þórðarsson 2012). 
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2.3 Eldvirkni á Íslandi 

Ísland er mjög afkastamikið þegar kemur að eldvirkni og gostíðnin er meira en 20 atburðir 

á öld. Basísk eldvirkni er ráðandi, allar gerðir eldgosa og kviku eru þekktar á Íslandi. 

Mestur hluti gosefnanna kemur upp við hraungos, þau koma úr gossprungum og geta flætt 

yfir stór svæði (Þorvaldur Þórðarson og Ármann Höskuldsson 2008). Sprengigos hafa 

mestan hluta gosefnanna sem ösku. Gosin eru þrenns konar: Surtseyjan, Phretoplinian og 

Plinian. Þau geta annað hvort verið vegna súrra sprengigosa eða basískra gosa undir jökli 

(Þorvaldur Þórðarsson og Larsen 2007). 

Blágrýtismynduninn (Mynd 3) myndaðist áður en jöklar byrjuðu að myndast að ráði. Og 

þar er fyrirferðamesta bergtegundinn basalt, þar sem þóleiít eru algengust. Hraunlögin 

mynda stafla sem minnir á lagköku og hallar í átt að gosbeltunum inn til landsins. 

Upphleðsluhraðinn er um 360-4000 metra á hverjum milljónum ára. Samfellda 

jarðlagaskipan er rofin af jarðlagasyrpum megineldstöðva (Freysteinn Sigmundsson 2012).  

Í lok Blágrýtismynduninnar (3,3 milljón ár) byrjaði loftslag á Íslandi að kólna verulega og 

jöklar byrjuðu að myndast. Samfara því jókst hlutfallslegt magn gjósku og sets verulega í 

staflanum og var nálægt helmingur staflann (Áslaug Geirsdóttir o.fl 2007).  

Gosmyndanir sem mynduðust á jökulskeiðum ísaldarinnar bera þess merki að hafa orðið til 

undir jökli. Helstu ásýndir þessara gosmyndanna er bólstraberg og móberg. Bólstraberg 

myndast þegar kvikan kólnar án þess að tvístrast og springa. Kubbaberg myndast þar sem 

vatn nær síður til kvikunnar. Hár þrýstingur er ráðandi. Aðstæður fyrir sprengingar og 

tvístrun kvikunnar ná yfirhöndinni svo móberg myndast ef eldgosið stendur nógu lengi 

vegna áhrifa vatnsins. (Sveinn P. Jakobsson og Magnús T. Guðmundsson 2012; Kristján 

Sæmundsson 1979).  Hraun myndast efst ef eldgosið brýtur sér leið í gegnum jökul eða 

fyrir ofan vatnsborð. Stapar eru styttri en tvöföld breidd fjallsins en hryggur ef það er 

lengra (Sveinn P. Jakobsson og Magnús T. Guðmundsson 2012). Eftir að jöklar höfðu 

hopað breyttist ásýnd eldvirkninnar og venjuleg hraungos urðu ráðandi (Þorleifur Einarson 

1994). 

 

2.4 Jarðfræði Hreppanna 

Hreppamyndunin liggur á milli Vestur- og Austur- gosbeltisins og rétt norðan við 

Suðurlandsbrotabeltið sem tengir rekbeltin og þess vegna eru jarðskjálftar algengir á 

svæðinu. Bergið í Hreppunum er ekki eldra en 2,5 milljón ára. Ekkert berg hefur fundist 

sem er eldra. Miðja andhverfunnar hefur rétt segulmagnað berg (Aronson og Kristján 

Sæmundsson 1975). Hreppaandhverfan gengur frá suðri til norðurs í gegnum 

Hreppamyndunina (sjá mynd 3). Hrepparnir virðast vera séstakur fleki og fellur þannig vel 

undir skilgreiningu á smáfleka og kalla má Hreppaflekann til aðgreiningar frá stóru 

flekunum í vestri og austri (Páll Einarsson 2008).  

Í Hreppunum eru tvær þekktar megineldstöðvar sem eru nú kulnaðar en voru virkar á 

ísöldinni á tímabilinu 1-2 milljónir ára. Annars vegar Stóra-Laxáreldstöðin, og hins vegar 

Þjórsárdalseldstöðin (Ingvar B. Friðleifsson o.fl 1980). Sú síðarnefnda sem er af Matuyama 

aldri (fyrir 2,58-0,7 milljón árum) og vel sorfin og slípuð af ísaldarjökli. Eldstöðin er krýnd 
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öskju sem er 6-8 kílómetrar í þvermál (sjá mynd 1). Góðar opnur upp í gegnum barma 

öskjunnar eru í Skeljafelli í austri og Grjótárgljúfri í vestri. Svæðið hefur hulist jökli á 

meðan eldstöðin var virk. Eldstöðin er að hluta til grafin af seinni tíma hraunum og rofin af 

jökli (Þorvaldur Þórðarson og Ármann Höskuldsson 2002). Jarðlögin í 

Þjórsárdalseldstöðinni hafa öfuga segulstefnu og eldstöðin var virk í um 1 milljón ár 

(Ingvar Birgir Friðleifsson o.fl. 1980). Samkvæmt Khodayar og Franzon (2007) þá ganga 

sniðgengi svipuð þeim sem einkenna Suðurlandsbrotabeltið, í gegnum Hreppamyndunina 

og þar með talið Þjórárdalseldstöðina. Sniðgengisvirknin náði lengra til norðurs á tímum 

Þjórsárdalseldstöðvarinnar og brotabeltið lá sennilega að Þjórsárdal (Mynd 6). Suðvestur 

til norðaustur stefnandi gliðnunarsprungur marka vesturjaðar Austurgosbeltisins og benda 

þær til þess að Þjórsárdalseldstöðin hafi verið hluti af framsæknu Austurgosbelti (s.br 

mynd 6). 

 

Mynd 6. Staðsetning Þjórsárdalseldstöðvarinnar og rekbeltanna miðað við a) þann tíma sem hún var virk og 

b) í dag þegar sniðbeltin hafa færst til og eldstöðin hefur farið úr rekbeltinu (Khodayar og Franzon 2007). 

Eins og er sýnt á Mynd 1 þá samanstendur Hreppamyndunin á milli Stóru Laxár og 

Þjórsárdals úr þremur jarðlagaeiningum, LS1, LS2 og LS3: 

(A) LS1 (2,5-2,3 milljón ár) er um 180 m á þykkt. Einkennist af setlögum (30%) og 

gosbergi (70%). Gosbergið er aðallega þunn basalthraun (meðalþykkt 5 m), en 

setbergsmyndanirnar eru eðjustraumaset í bland við árseti; (B) LS2 (2,3 – 2,0 milljón ár) er 

um 220 m þykk syrpa af samstofna setbergsásýndum (40%) og gosbergi (60%). Setbergið 

samanstendur af ár- og vatnaseti í bland við flóðaset og inniheldur einstaka einingar af 

endurfluttri gjósku. Frekar þykk (8 m að meðaltali) hraunlög einkenna gosbergshlutann og 

eru þau gjarnan með tvíbelta reglulega og óreglulega stuðlun. Óreglulega stuðlunin kemur 

til vegna vatnskælingar (Kristján Sæmundsson 1970). Þessi hraun eru gjarnan tengd 

gervigígamyndun; (C) LS3: 120-180 m þykk jarðlög sem hafa mjög þykk jökultengd 
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setlög, tvistur með hraunlögum, súrum gjóskulögum og vatnskældu gleri. Ummyndað 

jökulberg hjá jökullóni, ársetlög eru aðal myndanirnar í samsetningu setsins.  

S10: Stendur út úr í syrpu LS3. Hún einkennist af vatna og árseti sem að stofni til er úr 

endurfluttri rýólít gjósku og er samtvinnað við gjóskuríka eðjustrauma og pikrít hraun. 

Þannig að LS3 inniheldur gosmyndanirnar sem eru myndaðar við gos á landi og undir 

jökli.  

Þjórsárdalseldstöðin er hlutfallslega ung (1-2 milljón ára) og er stutt frá gosbeltisásnum og 

hallar í áttina að honum. Í Grjótárgljúfri er rýólít gúll sem tengist miklum hringgangi sem 

sést best að norðanverðu í gilinu. Andersít hraunlög mynda hluta af gljúfurveggnum 

(Ingvar B. Friðleifsson o.fl. 1980). 
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3 Bergfræði Íslands 

Ísland liggur yfir möttulstrók þar sem kvikuframleiðni er um 8 km3 á öld. Myndun 

basaltkviku er ráðandi. Basíkt berg og um 91% af þeirri kviku sem hefur komið upp á 

nútíma (Þorvaldur Þórðarson og Ármann Höskuldsson 2008). Ísúrt og súrt berg er í minna 

mæli og myndun þess nátengd megineldstöðvum. Undir Íslandi er skorpan áberandi 

þykkari miðað við venjulegan úthafshrygg og af þeim sökum eru berggerðirnar 

fjölbreyttari. 

Þrjár meginbergraðir einkenna eldvirknina á Íslandi. Þær eru þóleiíska röðin, alkalíska 

röðin og milliröðin en það sem skilur þær að er magn alkalímálmanna (Na2O, K2O) og 

utangarðsefni (t.d Ba, Rb, Zr, Th) sem og steindasamsetning (Sveinn P. Jakobsson o.fl 

2008).  

TAS línuritið er notað til að flokka óummyndað gosberg eftir samsetningu (Mynd 8; Le 

Bas o.fl 1986). 

 

Mynd 7. Skipting eldstöðvakerfanna sem hafa gosið á nútíma eftir hvort þau séu þóleiít, milliröð eða alkalísk. 

(Sveinn P. Jakobsson, Náttúrufræðistofnun Íslands). 

 

3.1 Íslenskar berggerðir 

Þóleiíska röðin einkennir eldvirkni rekbeltanna og um 80% gosbergs á Íslandi tilheyrir 

þóleiítsku bergröðinni. Þóleiít kvikur hafa hátt Fe/Ti gildi og frekar lágt Al/Ca gildi og 

falla fyrir neðan Macdonalds-Katsura línuna á alkalí-kísil línuriti. Berggerðir þóleiítsku 
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raðarinnar eru oceanite sem er úr möttli, ólivín þóleiít sem er í raun úthafsbasalt, þóleiít, 

basískt íslandít, íslandít, dasít og rhyolít. Þóleiít er ein algengasta bergtegundin á Íslandi 

(Sveinn P. Jakobsson 1979; 1984a). Íslandít er skilgreint sem dökkgrá dulkornótt 

bergtegund með díla sem eru innan við 1% af rúmmáli bergsins. Basískt íslandít hefur 

ekkert ólivín í grunnmassanum (Sveinn P. Jakobsson 1984b). Dasít er ljósgrá bergtegund 

og er oft glerkennd (Sveinn P. Jakobsson 1985). Hún finnst við gliðnunarbeltin (Sveinn P. 

Jakobsson o.fl 2008). Hraðkælt afbrigði af rýólít er hrafntinna  

Milliröðin er með hátt Fe og Ti hlutfall en með lágt Al/Ca hlutfall. Berggerðirnar eru 

ankaramít, Fe-Ti basalt, basaltískt íslandít, íslandít, dasít og komenditik rýólít. Basaltið er 

fyrir ofan Macdonalds-Katsuna línuna á alkalí-kísil línuriti (mynd 8) en súra bergið er fyrir 

neðan (Jakobsson 1979). Milliröðin finnst þar sem nýtt rekbelti er að verða til (Sveinn P. 

Jakobsson o.fl 2008).  

Alkalíska röðin er fyrir ofan Macdonalds-Katsuna línuna á alkalí-kísil línuritinu og 

berggerðirnar eru hawaiít, mugarít, benmorít, trachít og alkalískt rýólít Alkalíska röðin 

finnst í hliðargosbeltunum við Snæfellsjökl eða í Vestmannaeyjum. (Sveinn P. Jakobsson 

1979). 

 

Mynd 8: Total alkali silica (TAS) línurit sem sýnir skiptingu bergsins eftir styrk kísils og styrk alkalímálma. 

Einnig sést Macdonalds-Katsura línan sem skilur á milli þóleiíts og alkalísku bergraðarinnar. 
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3.2 Uppruni bergraðanna 

Hlutbráðnun möttuls er mun meiri (20-30%) undir rekbeltunum heldur en í 

hliðargosbeltunum og því myndast þar kvikur sem utangarðsefni í hlutfallslega lágum 

styrk. Kólnun eftir aukinni fjarlægð frá miðju Íslands takmarkar einnig magn 

hlutbráðnunar undir hliðargosbeltunum (oft innan við 1%) og þess vegna eru þessar kvikur 

hlutfallslega ríkar í utangarðsefnum. Í hliðarbeltunum er minni framleiðsla af súru bergi 

heldur en í rekbeltunum. Köld skorpa orsakar kælingu á basískri kviku svo hlutkristöllun á 

sér stað og gefur frá sér súrt berg. Við rekbeltin er meiri framleiðsla á kviku og súrt berg 

myndast við hlutbráðnun á skorpu (Olgeir Sigmarsson o.fl 2008). 

Skiptar skoðanir eru um uppruna bergsins eftir því hvers konar berggerð um ræðir. 

Uppruni þóleiíts er ekki beint út möttli heldur er það kvika sem hefur orðið fyrir 

breytingum á leiðinni í gegnum jarðskorpuna. Hlutkristöllun á ólivín-þóleiíti eða blöndun 

þess við kviku getur verið upprunin á þóleiíti (Sveinn Jakobsson 1974a). Uppruni ísúra 

bergsins gæti verið vegna hlutkristöllun þóleiíts eða blöndun basískrar og súrrar kviku 

(Sveinn Jakobsson 1974b). Súrt berg á Íslandi er ríkt af Fe og snautt af Ca. Það myndast 

við lágan þrýsting. Upprunni súra bergsins getur verið vegna vegna innskots komplex 

innan í megineldstöð heldur en hlutkristöllun í langlífu kvikuhólfi (Kristján Jónasson 

2006).  Samsellt þróunarferli getur myndað bergsyrpur frá ólivín-þóleiíti til rýólíts sem er 

talin röksemd fyrir því að súra bergið sé afleiðing kristalþáttunar þóleiískar bráðar (Olgeir 

Sigmarsson og Sigurður Steinþórsson 2007). 
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4 Aðferðir 

4.1 Gögn af vettvangi 

Í þessari rannsókn var stuðst við feltbækur Þorvaldar Þórðarsonar frá árunum 1999-2000 

við úrvinnslu á vettvangsathugunum. Þessi vinna fólst í því að taka saman allar lýsingar á 

berggerðunum í mældum jarðlagasniðum út frá gögnunum og tengt við jarðfræðikort af 

Hreppunum sem var kynnt í kafla 1 og fjallað um í 2.4. Jafnframt var unnin handsýnaskrá 

upp frá þessum gögnum og tekinn saman listi yfir þunnsneiðar sem höfðu verið gerðar af 

einstökum sýnum. 

 

4.2 Athuganir á rannsóknarstofu 

4.2.1 Lýsing handsýna 

Berggreining var framkvæmd inni á rannsóknarstofu á öllum handsýnunum, þar sem litur, 

kornastærð, tegund og magn díla, blöðrumagn og holufyllingar voru skráð. Skilgreiningar á 

kornastærðarhugtökunum fyrir gosberg er í töflu 1. Notað var séstakt eyðublað fyrir þessa 

berggreiningu og það fyllt út fyrir einstök sýni. Þetta tryggir að lýsingarnar eru gerðar eftir 

stöðluðum aðferðum. Eyðublaðið er í Viðauka A. 

Tafla 1: Skilgreining á kornastærð gosbergs (Nicols 2009) 

Kornastærð (mm) Nafn 

> 2 Möl 

0,063 -2  Sandur 

0,063 – 0,004 Silt 

< 0,004 Leir 

 

4.2.2 Lýsing þunnsneiða 

Þunnsneiðarnar sýnanna voru af staðalþykkt, eða 0.03 mm. Þær voru athugaðar og greindar 

í bergsmásjá með gegnumlýsandi ljósi, þar sem steindasamsetnig og kornastæðir, vefta og 

form steindanna var skráð. Auk þess var tegund og magn díla skráð. Sama gilti um blöðrur, 

en að auki voru holufyllingar athugaðar. 

Athugað var í bergfræðismásjá hvers konar grunnmassi var í hverju sýni fyrir sig, veftu 

hans og form steinda í grunnmassa, lit, tvíburun, kleifni, auk annarra atriða til að skera úr 

um hvaða steind um væri að ræða, metið hlutfall á milli þeirra auk phenochrists. Athugað 

var hvort sýnið hefði blöðrur og ef svo hve mikið hlutfall var af þeim eru og hvort það 

væru holufyllingar í þeim. 

Eyðublað sem var notað í þunnsneiðalýsingunum er í Viðauka A. 
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4.3 Efnagreiningar 

Efnagreiningarnar sem eru notaðar hér eru fengnar frá leiðbenanda mínum Þorvaldi 

Þórðarsyni. Þetta eru aðal- og snefilefnagreiningar á bergsýnum sem voru greindar með X-

Ray Fluorecence Specttometer hjá CSIRO í Perth, Ástralíu. Sýnin voru möluð í púður, sem 

var brætt í glerpillu fyrir aðalefnagreiningar og pressaða púðurpillu fyrir 

snefilefnagreiningar. Nákvæmnin er um 2% fyrir aðalefnin og 10% fyrir snefilefnin. 

Greiningarnar voru til þess að athuga samsetningu myndananna sem sýnin standa fyrir. 

Ekki voru gerðar efnagreiningar á túffi vegna margbreytilegar kornasamsetningar (basalt til 

rýólít) í þeim lögum. Notaðar voru niðurstöður efnagreininganna til að athuga einkenni og 

tengsl myndanna með tilliti til efnasamsetningar. 
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5 Niðurstöður 

5.1 Lýsingar á jarðfræði Grjótárgljúfurs 

Jarðfræðikort svæðisins (mynd 1), leggur til það að Hreppamyndunin á milli Laxárdals- og 

Þjórsárdalseldstöðvarinnar samanstandi af þrem myndunum;  LS1, LS2, LS3 og S10 (sjá 

má nánari lýsingar í 2.4). Undantekningin S10 sem er að stofni til endurflutt rýólít gjóska í 

bland við pikrít hraun sem tilheyrir einingu LS3 sem kemur mjög skýrt fram í 

Grjótárgljúfri. Reyndar ná einingar LS3 og LS2 inn í öskju Þjórsárdalseldstöðinna (Mynd 

1) þannig að rýólít og pikrít myndanir við 

Grjótárgljúfur tengist beint við S10 í tíma og rúmi. 

Myndarinnar, það eru tvö af þessum lögum, LS2 

og LS3 sem sem skera öskjuna og eru til staðar í 

Grjótárgljúfri. 

Fjögur snið voru mæld í Grjótárgljúfri. Þessi snið 

ná yfir allan jarðlagastaflann í Grjótárgljúfri og 

gefa því góða mynd af uppbyggingu vesturhlíð 

Þjórsárdalseldstöðvarinnar. Þessi snið eru 22.999 

(Mynd 9), 11-08-2000 (Mynd 10a), 12-08-2000 

(Mynd 10b) og SB-12-08 (Mynd 11) sem gefa 

skýra mynd af jarðlagauppbyggingu í gljúfrinu. 

Staðsetning hvers jarðlagasniðs má finna í töflu 3. 

Snið 22.999 (Mynd 9) er aðallega hraunlög sem 

eru annað hvort ísúr eða súr. Hraunin voru yfirleitt 

óreglulega stuðluð. Setlög eða túfflög voru 

greinileg í staflanum sem innihalda bæði súra og 

basíska bergmola. 

Nokkrir basískir gangar sjást á svæðinu sem eru 

ekki á jarðfræðikortinu. Að minnsta kosti 5 súr eða 

ísúr hraunlög sáust ofan á hvoru öðru í sniðinu. Inn 

í gljúfrinu á einhverjum stað gæti verið hrafntinna. 

Einnig fannst súr gangur sem hrýslast niður gilið. 

Neðst sést súrt hraun með flæðistrúktúr. Basískur 

gangur sker súra hraunið. 

Keilulaga myndun lítur út fyrir að hafa verið til úr 

einu gosi. Túfflag sem skorin voru af nokkrum 

göngum. Þau voru yfirleitt með stóra bergmola 

bæði súra og basíska. 

  

Mynd 9: Jarðlagasnið 22999 í Grjótárgljúfri. 
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Mynd 10: Jarðlagasnið a) 11.08.2000 og b) 12.08.2000 í Grjótárgljúfri 

 

2-2,5 m brotakennd 
basaltlög  

2 m Rauð vikur skoria. 
Neðri lagmót 

gradional en efri 

lagmót skörp 

5 m vikur ríkur efri 

partur, brúnt til rauð 

oxað túff. Neðri partur 
frekar ríkur  í 

bergbrotum vikur eða 

öskufalls set 

6,5 m ljósgult-

kremlitað túff með 
basískum 

klebrabombum 

60 cm helluhraun - 

basiskt 

6 m fínlaga gjóskulög 

0,5-3cm þykkt á hverju 
lagi 

gróf aska eða fínn 

4 m gjall túff. Dökkgráar 
gjallbombur í gulbrúnum 

öskubaunatextúr. Könrtóttar 
hraunblokkir 

12,2 m af lagskiptum 

gjóskulögum. Verður fínna upp á 
við. Kornastærð er allt að 4 cm. 

Könntuð til vel rúnuð korn. 

Margþátta með vikur og 
hraunmolasamsetningu. 

Reguleg gjóskulög. 

Bylgjulengd upp að 2 m 

 

12m basalt hraunlag 

20 m Vatnskælt basísk 
hraunmyndun.. Nokkur 

lög sem hafa brattan til 

miðlungs halla NNV 
Sýni 11-8-2000-7 

 

Basískur gangur 

0,1-1 m á þykkt 

sem sker sig upp í 
gegnum lögin 

12m efri partur: 
grátt hraunlag með 

óreglulega 

stuðluðum  

reglulega stuðluður 

neðri partur 

8 m brúnt eða dökkbrúnt 
miðlungsgróft vikurtúff með 

ójafna lagskiptingu 
Neðstu 2 m óreglulegt vikurtúff 

4-5 m basískt vikurtúff 

með bombum 

10 m basískt til ísúrt túff með 
hnullungum og hraunmolum 

7-8 m Kleprabombulag, bumbur 0,5 m 

þykkar og 5-10m langar 

 

10 m fínlaga gjóskulaga ísúrt-
súrt túff sem hefur dökkbrúna 

vikurmola af þróuðum 

upprunna. 

 

4-5 m veðrað kubbaberg með 
stóra helluhraunsklumpa og 

bólstra nærri miðju 

2 m brúnn eða dökkbrúnn 

sandsteinn með hnullungum 

1,5 m massífur 

ummyndaður sandsteinn 
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Snið 11.08-2000 er beint framhald af sniði 22999 og er fyrir ofan það samkvæmt feltbók. 

Sást ísúrt hraunlag með basískum aðfærslugang sem skerst í gegnum lögin fyrir neðan. 

Fyrir neðan ísúra hraunið voru nokkur túfflög sem voru mismunandi í laginu. Vikurtúff 

með misjafna lagskiptingu. Hraunlag með óreglulega stuðluðum efri part en reglulega 

stuðluðum neðri part. Fyrir neðan var sandsteinn, ummyndaður, líklega frá eldstöðinni. 

Neðst var kubbaberg með bólstrum nálægt miðjunni. 

Snið 12.08-2000 var aðallega túfflög sem lágu ofan á 12 m þykku hraunlagi. Rauð vikur-

gjalllag, auk þess voru clastogeneric basaltlög með rauðoxuðum setlögum 

Neðst voru gjóskulög sem voru lagskipt. 

Gjall túff tekur við þar sem gjallbombur 

sjást, hraunlag inn á milli þess og annars 

lags. 

Súrt hraunlag sem hefur samband við súra 

aðfærsluæð norðar í gilinu og leifar af 

æðinni finnast sunnar. Hraunið hefur sterka 

lóðrétta bylgjulögun þar sem æðin breytir 

um stefnu. Yfirborð hraunsins er rofið af 

jökli sem er mun yngra og með ósamhverfu 

miðað við lögin í kring. 

Fyrir ofan túff og hraunlögin er snið SB 

12.08 sem eru að minnsta kosti fjögur 

basalthraunlög, sem hvert var um 8-12 m 

þykk. Þau Liggja ósamhverft eða samhverft 

á eða ofan á andesít hraunlögunum. Fyrir 

neðan þrjú efstu var rauðoxað túff en fyrir 

neðan neðsta lagið var basískt hraunlag. 

Sýnin sem voru tekin voru fundin 

staðsetning í jarðlagasniðunum á mynd 9, 

mynd 10 og mynd 11. Gerð laganna í 

Grjótárgljúfri og hvernig berggerð var um 

að ræða er hægt að finna í töflu 2. 

 

Tafla 2: Listi yfir sýnin sem voru tekin í Grjótárgljúfri. 

nr sýnis Staðsetning Gerð lags Berggerð 

11-08-2000-1 Grjótárgljúfur Lag 1 kubbaberg á yfirborðslagi Basalt 

11-08-2000-2 Grjótárgljúfur Lag 2 með col-entabl. Basalt 
11-08-2000-4 Grjótárgljúfur vikur túff Basalt 
11-08-2000-5 Grjótárgljúfur Sambrætt lapilli tuff Basalt 
11-08-2000-6 Grjótárgljúfur vikur falls setlög Basalt 
11-08-2000-7 Grjótárgljúfur Hraðkæld compund hraun Íslandít 

Mynd 11: Jarðlagasnið SB 12-08 í 

Grjótárgljúfri. 
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11-08-2000-8 Grjótárgljúfur Gangur Basalt 
12-08-2000-1 Grjótárgljúfur fínlaga gjóskulög Set 
12-08-2000-2 Grjótárgljúfur fínlaga gjóskulög Set 
12-08-2000-3 Grjótárgljúfur fínlaga gjóskulög Set 
12-08-2000-4 Grjótárgljúfur vikur túff Basalt 
12-08-2000-5 Grjótárgljúfur Helluhraun Basalt 
12-08-2000-6 Grjótárgljúfur Gangur sem stefnir í A-V Basalt 
12-08-2000-7 Grjótárgljúfur gjall bomba and matrix Gjall túff 
12-08-2000-8 Grjótárgljúfur basískt hraunlag Basalt 

12-08-2000-9 Grjótárgljúfur súrt hraun eins og hraungúll Dasít 
12-08-2000-10 Grjótárgljúfur Hraun frá gosopi Basalt 
22-09-99-1 Grjótárgljúfur Þróað ísúrt hraun Andersít 
22-999-2 Grjótárgljúfur Túff Rhyolít 
22-999-3 Grjótárgljúfur ísúrt hraun Andersít 
22-999-4 Grjótárgljúfur Rhyolít aðfærsluæð Rhyolít 
22-999-5 Grjótárgljúfur Vatnskælt ísúrt lava Andersít 
22-999-6 Grjótárgljúfur Efri basískur gangur Basalt 
22-999-7 Grjótárgljúfur vatnskælt rhyolít hraun Rhyolít 
22-999-8 Grjótárgljúfur Lægri basíski gangur Basalt 

SB-12-8-1 Grjótárgljúfur Hraun 4 fyrir ofan tuff Basalt 
SB-12-8-2 Grjótárgljúfur Hraun 3 fyrir ofan túff Basalt 
SB-12-8-3 Grjótárgljúfur Hraun 2 fyrir ofan túff Basalt 
SB-12-8-4 Grjótárgljúfur Hraun 1 fyrir ofan túff Basalt 
SB-12-8-5 Grjótárgljúfur Gangur Icelandít 
SB-12-8-6 Grjótárgljúfur Hraun fyrir ofan foss Basalt 
SB-12-8-7 Grjótárgljúfur Hraun á rauð oxuðu tuffi Basalt 

 

 

5.2 Lýsingar á handsýnum 

Dílasnautt Basalt 

Basaltið er gráleitt með þéttan fínkorna grunnmassa, oftast blöðrótt og þá gjarnan með 

holufyllingum, þ.e. blöðrur fylltar með ummyndunarsteindum og þá oftast zeólítum (Mynd 

12a). Steindir í grunnmassa eru yfirleitt ekki greindar með berum augum, en 

smásjárskoðun hefur sýnt að grunnmassinn er að mestu úr plagíóklasi, pýroxen og 

málmsteindum sem og magnetíti. Grunnmassi með glærri slikju greinilegur þar sem erfitt 

er að greina einstakar steindir. Basaltið er stundum blöðrótt (Mynd 12b) þar sem sumar 

blöðrurnar hafa holufyllingar og aðrar ekki. Yfirleitt var basaltið þétt í sér. 
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Mynd 12. a. Fínkorna basalt með holufyllingum (sýni 11-08-2000-1). b. Blöðrótt basalt þar sem einstaka 

blöðrur eru með holufyllingar. (Sýni SB 12.08.04) 

Dílabasalt 

Basalt með dílum úr plagíóklasi og pýroxeni er yfirleitt frekar grófkornótt (Mynd 13) og 

sjást ýmsar steindir í grunnmassanum, þar á meðal plagíóklas, pýroxen og magnetít. 

 

Mynd 13: Grófkornótt dílabasalt (sýni 22999-08). 

Íslandít 

Íslandítið við Grótárgljúfur er yfirleitt dökkt á litinn (Mynd 14a) eða dökkleitt. Grunnmassi 

þess er yfirleitt þéttur í sér glerkenndur eða úr fínum plagíóklaskristöllum. holufyllingar 

geta verið greinilegar (Mynd 14b), er svart, eða brúnleitt. Steindir lítið áberandi í en eru 

aðallega plagíóklas og pýroxen. hugsanlega sáust allra stærstu plagíóklaskristallarnir með 

berum augum. 

  

 
Mynd 14: a) Brúnleitt Íslandít (Sýni 11.08.2000-7) b) Svartleitt íslandít með hvítum dílum 
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Dasít 
Dasítið hefur frekar þéttann grunnmassa. (Mynd 15) Bergið er svartleitt og glerkennt með 

ljósleitri slykju. Ekki mikið af greinilegum steindum greinilegar með berum augum, en þó 

sjást einhverjar holufyllingar í berginu. 

 

 

 

Rýólít 
Rýólítið er brúnleitt og fremur þétt í sér þar sem það er túff (mynd 16), en er glerkennt með 

bleikum rákum, lítið sést af greinilegum steindum í því (Mynd 17a). Bergið sem sést á 

mynd er frekar grábrúnleitt (Mynd 17b). Virðast ekki vera stór korn í því. Sjást þó dílar. 

 

Mynd 16: Brúnleitt rýolít túff (sýni 22999-2) 

   

Mynd 17: a) glerkennt Rýolíthraunlag með bleikum æðum (Sýni 22999-7) b) dökkbrúnleitt ríolítbreksía (sýni 

22999-4) 

Mynd 15: Sýni 12-08-2000-08. Svartleitt dasít með 

ljósari rákum og dílum 
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Aðrar myndanir sem sýnin voru af eru aðalega túfflög, bombur og setlög með clast texture. 

Sýni 12-08-2000-4 (Mynd 18a) er túfflag með óreglulega lögun þar sem klessur sjást. 

Einnig bombur sjáanlegar (Mynd 18b) Einnig var gulleitt lagskipt setlag með normal 

lóðgreiningu (mynd 18c) greinanleg í jarðlagastaflanum. Sýni með normal lóðgreiningu 

(Mynd) þar sem grófasta bergið er neðst en verður fínna þegar ofar dregur. Einnig voru 

gulleitu lögin grófleg (mynd 18d) þar sem lagið verður aðeins fínna í miðjunni, er 

eiginlega tvískipt. 

  

  

  

 

5.3 Lýsingar á þunnsneiðum 

Eftirfarandi lýsingar voru gerðar á þunnsneiðunum fyrir hverja bergtegund en nánari 

lýsingar fyrir hvert sýni má finna í Viðauka B. Þar sem grunnmassinn og textúr er túlkaður, 

hvaða steindir eru í honum, hlutfall, stærð þeirra, auk hvort holufyllingar eða blöðrur eru í 

sýninu. 

Basaltið hefur fínann grunnmassa sem er yfirleitt fínkorna plagíóklas. Geta verið stærri 

kristallar inn á milli (Mynd 19b). Minna magn er af ágítdílum í sýninu. Lítið magn af 

ólivíni og finnst ekki í grunnmassanum. Dálítið magn finnst af magnetíti sem virðist vera 

heillegt. 

Mynd 18: a) Óreglulegt túfflag (Sýni 12.08.2000-4) b) bombur (Sýni 12.08.2000-7) c) epiclastic túff 

(Sýni 12.08.2000-03a og b) d) Grófkorna túfflag með fínni kornum í miðjunni (Sýni 12.08.2000-2) 

 

Mynd...: Sýni 12.08.2000-03a. Fínlaga epiclastic unit. bæði grófkorna og fínkorna lög sjást í sýninu 

auk smásteina á víð og dreif (Mynd tekin af höfundi) 
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Tveir gangar eru greinilegir efst í staflanum í sniði 22999. Annars vegar er það 

basaltgangur (Mynd 19a) hefur fínkorna grunnmassa þar sem plagíóklas og pýroxen eru 

áberandi steindir í sýninu, minna er af ólivíni. Magnetít er í minna mæli, er heillegt en með 

beinagrindaruppbyggingu. Neðri gangurinn (Mynd 19 d) er blöðróttur og plagíóklas er 

áberandi í grunnmassa. Sýni 11.08.2000-2 (Mynd 19 b) hefur fínkornótt plagíóklas í 

grunnmassa, en stærri kristallar eru greinilegir. Yfirleitt sjást fremur stórir kristallar innan 

við litla (Mynd 19c) í sýni SB 12-08-01. Þar sjást fínkorna pýroxenkristallar í grunnmassa. 

 

 

Fyrir íslandítið þá er grunnmassinn að mestu leiti gler eða plagíóklas, eitthvað aðeins er af 

pýroxeni í berginu, plagíóklaskristallarnir eru fremur vel lagaðir. Sýni 22999-3 (Mynd 20a) 

hefur fínkornóttann grunnmassa með plagíóklasi og pýroxen áberandi á meðan sýni 22999-

5 (Mynd 20b) hefur glerkenndann grunnmassa með litlum og óreglulegum anhedral 

plagíóklaskristöllum og blöðrur sjást greinilega. Einnig er sýni 11.08.2000-7 (Mynd 20c) 

glerkenndur grunnmassi, kristallarnir þar eru minni og óreglulegir, beltaðir og sjást illa. 

Sýni 22999-1 (Mynd 20d) hefur fáa kristalla og flæðir í eina átt, eiginlega bara gler en litlir 

plagíóklaskristallar greinilegir í grunnmassa 

Mynd 19: Steindarsamsetning grunnmassans á völdum basaltsýnum a) Sýni 22999-7 Basískur gangur með 

plagíóklasi, magnetíti og pýroxeni b) sýni 11-08-2000-02 þar sem plagíóklas í grunnmassa er til 

samanburðar við stóra plagíóklaskristalsins c) sýni SB 12-08-1 pýroxenkristall innan um plagíóklas d) 

sýni 22999-8 þar sem blöðrur eru greinilegar í grunnmassa. Öll sýnin eru í tvískautuðu ljósi 

 

Mynd....: Grunnmassi á völdum basaltsýnum til þess að sýna almenna dreifingu steinda í berginu í 

Grjótárgljúfri a) Sýni 22999-7 Basískur gangur með plagíóklasi og pýroxeni b) sýni 11-08-2000-02 þar 

sem plagíóklas í grunnmassa er til samanburðar við stóra plagíóklaskristalsins c) sýni..... d) sýni.... 
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Dasítið hefur frekar smáa kristalla og lítið er af þeim. Er meiginparturinn gler. Helstu 

steindirnar eru plagíóklas og pýroxen, oxíð finnst í minna mæli. (Mynd 22d). Fínlegir 

plagíókristallar finnast í grunnmassa. Stærri kristallar af plagíóklasi með calsbard tvíburun 

og ágíti eru greinilegir.  

Súrasta bergið hefur glerkenndann grunnmassa. Hægt að sjá að sýni 22999-7 (Mynd 22a) 

virðist vera glerkenndur grunnmassi og ekki mikið af steindum í berginu, gæti hugsanlega 

verið eitthvað af anhedral plagíóklasi eða kvartsi í sýninu. Lítið er af oxíði. Sýni 22999-2 

(mynd 22b) er súrt túff sem hefur mikið af blöðrum og lítið af steindum, eiginlega bara 

plagíóklas. Sýni 22999-4 (mynd 22c) er rhyolít með glerkenndann grunnmassa, steindirnar 

sem sjást eru sandine með calsbard tvíburun, hornblendi og magnetít. Einnig gæti 

Neptherlín og pýroxen verið í sýninu en í minna mæli.  

Mynd 20: Þunnsneiðar sem sýna steindasamsetningu ísúra bergsins a) sýni 22999-3 fínkristallað 

íslandít, b) sýni 22999-5 c) sýni 11-08-2000-07 glerkennt íslandít með crossed polars d) sýni 22999-1 
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Mynd 21: Mynd af þunnsneiðum súrasta bergsins a) Glerkenndur rhyolít grunnmassi með æðum (Sýni 

22999-7) b) Rhyolít túff (sýni 22999-2) c) Rhyolít með hornblendi og alkalífeldspari (Sýni 22999-4) d) 

Glerkennt dasít meðpýroxen og plagíóklas (sýni 12-08-2000-09) 

Setlögin og túffið eru að mestu leiti glerkennd með mismunandi textúr. Eru bergbrot inn í 

grunnmassanum og misstórar steindir eru á milli. Steindirnar eru misvel vaxnar virðast 

vera í minna mæli og óreglulegar.  

Sýni 12.08.2000-2 (Mynd 20a) virðist vera tvískipt, annars vegar með mikið af blöðrum og 

hins vegar með stórum glerflyksum. Loftæðar greinilegar í sýninu. Sýni 12.08.2000-03 

(Mynd 20 b) virðist vera grunnmassi með bergflyksum, dálítið magn af steindum er í 

sýninu en ekki mikið greinilegt. Sýni 12.08.2000-01 (mynd 20c) virðist vera þéttur 

flyksukenndur grunnmassi. Sýni 12.08.2000-07 (Mynd 20d) svartur og brúnleit korn 

virðast vera áberandi í hvítum flyksum. Eiginlega ekki mikið af steindum, finnst plagíóklas 

í sýninu. Sýni 11.08.2000-05 (Mynd 20 e) hefur brúnleit, auk svartleitra korna, líklegar 

orsakir eru þær að töluverð oxun hefur átt sér stað. Svartkennt sýni (mynd 20 f) eða sýni 

12.08.2000-04 er glerkenndur grunnmassi með hvítleitum glerflyksum. Plagíóklas 

greinilegt í sýninu. Einnig fynnst pýroxen í því. 
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5.4 Efnagreiningar á sýnum 

Niðurstöður úr efnagreiningunum fyrir allt bergið á sýnunum sést í töflu 3. Þar sem 

aðalefnin voru mæld í wt% og snefilefnin mæld í ppm. Athuga á að FeO gildin í töflu 3 er 

heildarjárnhlutfall fyrir sýnið, þar að seigja bæði FeO og Fe2O3 gildin eru tekin með í 

massahlutfallinu, því tækið greinir ekki á milli hlutfalla hvors efnasambands í berginu, ekki 

vitað hve stór hluti er Fe2+ eða Fe3+. 

 

Mynd 22: Þunnsneiðar sem sýna túfflögin a) Sýni 12.08.2000-2 b) sýni 12.08.2000-3 c) sýni 

12.08.2000-1 d) sýni 12.08.2000-7 e rauð oxað túff (sýni 11.08.2000-5) f) sýni 12.08.2000-04 

svartleitur og glerkenndur grunnmassi 
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Tafla 3: Efnagreiningar á aðalefnum og snefilefnum sýnanna. 

Nr sýnis 11-08-2000-01 11-08-2000-

02 

11-08-2000-02 

dup 

11-08-2000-07 11-08-2000-08 12-08-2000-05 12-08-2000-06 12-08-2000-08 

 

12-08-2000-09 

Berggerð Basískt íslandít Basalt Basalt Íslandít Basalt Basalt Basalt Basalt íslandít 

SiO2 48.44 46.14 46.05 59.97 44.62 47.93 44.38 47.38 64.33 

TiO2 3.62 4.23 4.23 1.28 4.26 3.35 4.26 4.15 0.85 

Al2O3 12.69 12.23 12.23 13.93 12.16 14.1 12.08 12.41 14.05 

FeO 13.85 15.54 15.59 8.75 15.25 11.2 15.38 15.04 7.03 

MnO 0.297 0.271 0.272 0.195 0.387 0.336 0.324 0.307 0.176 

MgO 4.05 4.97 4.98 2.96 4.58 4.58 5.08 5.19 1.68 

CaO 8.49 9.98 10.02 6.02 10.62 11.16 10.24 9.89 4.41 

Na2O 2.85 2.85 2.8 4 2.63 2.75 2.46 2.99 4.59 

K2O 0.35 0.26 0.26 1.37 0.33 0.2 0.16 0.43 1.74 

P2O6 0.589 0.315 0.317 0.13 0.351 0.295 0.329 0.572 0.095 

Samtals 95.35 96.91 96.87 98.75 95.31 96.03 94.81 98.48 99.12 

          

Rb 8.1 0 0 32.4 0 0 0 0 44 

Sr 305 274 275 188 274 299 271 289 178 

Ba 174 87 88 256 82 190 46 112 359 

V 259 519 543 168 509 484 522 476 93 

Cr 3 33 34 35 55 37 55 39 21 

Ni 0 31 28 27 34 27 36 28 13 

Y 60.3 44.1 43.1 94.7 47.4 39.8 43.1 51.7 114 

Zr 348.6 193.8 196.9 572.9 187.5 210.6 179 224.3 696 

Nb 42.5 18.2 21.2 54.6 7.6 18.2 12.1 12.1 72.8 

La 27 8 18 46 14 14 7 24 62 

Sum Te 1227.5 1208.1 1247.2 1474.6 1210.5 1319.6 1171.2 1256.1 1652.8 
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Nr sýnis 12-08-2000-10 22999-1 22999-3 22999-4 22999-4 dup 22999-5 22999-5 dup 22999-6 22999-7 

Berggerð Basalt Íslandít Basískt Íslandít Rhyolít Rhyolít Basískt íslandít Basískt íslandít basalt rhyolít 

SiO2 44.93 53.37 50.99 69.03 69.3 52.14 52.28 47.07 73.65 

TiO2 3.94 1.98 2.55 0.34 0.34 2.56 2.56 3.15 0.24 

Al2O3 12.11 13.2 12.79 14.16 14.16 13.3 13.31 13.25 12.99 

FeO 15.58 13.29 13.03 4.88 4.89 11.54 11.58 15.06 2.16 

MnO 0.026 0.35 0.32 0.16 0.16 0.39 0.39 0.25 0.02 

MgO 5.25 2.35 3.19 0.26 0.24 3.16 3.2 6.21 0.26 

CaO 9.83 6.31 7.18 2.49 2.51 7.14 7.18 10.3 0.68 

Na2O 2.57 3.97 3.35 5.27 5.29 3.44 3.37 2.38 4.16 

K2O 0.28 1.09 1.02 2.17 2.19 0.35 0.36 0.38 3.19 

P2O6 0.27 0.94 1.15 0.04 0.04 1.15 1.14 0.31 0.02 

Samtals 94.90 96.99 95.70 98.98 99.30 95.31 95.51 98.48 97.51 

          

Rb 0 20.9 28.7 46.9 50.9 8.1 2.3 14.8 72.8 

Sr 245 309.1 315.3 158.1 158 351.4 346 218.8 71.2 

Ba 54 246 216 466 455 215 205 88 440 

V 545 33 99 4 8 91 95 447 8 

Cr 33 0 0 0 0 0 0 68 9 

Ni 39 5 0 14 3 0 0 57 10 

Y 40.9 90.3 85.6 147.2 135.6 89.6 84 42.7 73.4 

Zr 186.4 567.9 473.8 845.9 819.4 536.8 542.4 178.5 560.5 

Nb 10.6 58.1 52 82.6 92.6 55.7 63.7 24 101.3 

La 8 43 49 72 68 47 48 17 62 

Summa Te 1161.9 1373.3 1319.4 1836.7 1790.5 1394.6 1386.4 1155.8 1408.2 
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Nr sýnis 22999-8 sb-12-08-01 sb-12-08-02 sb-12-08-02-dup sb-12-08-03 sb-12-08-04 sb-12-08-05 sb-12-08-06 sb-12-08-07 

Berggerð Basalt Basalt Basalt Basalt Basalt basalt íslandít basalt basalt 

SiO2 43.31 45.42 45.42 45.68 44.79 48.42 62.17 45.25 47.2 

TiO2 2.1 4.37 4.46 4.45 4.44 2.81 1.01 4.03 4.34 

Al2O3 14.43 12.15 11.96 12.01 11.83 13.31 13.93 12.21 12.34 

FeO 11.73 15.73 16.1 16.25 15.95 14.12 7.41 15.29 15.6 

MnO 0.21 0.285 0.284 0.286 0.286 0.25 0.175 0.242 0.287 

MgO 6.38 5.03 5.12 5.13 4.84 5.9 2.23 5.19 4.89 

CaO 10.64 10.33 10.05 10.11 10.04 10.38 4.94 10 9.6 

Na2O 1.76 2.7 2.77 2.79 2.67 2.53 4.27 2.58 3.03 

K2O 0.21 0.26 0.34 0.34 0.25 0.38 1.61 0.25 0.39 

P2O6 0.19 0.308 0.323 0.325 0.301 0.301 0.109 0.262 0.355 

Samtals 91.06 96.71 96.95 97.49 95.52 98.51 98.01 95.43 98.15 

          

Rb 2.1 1.2 2.3 0 0 5.8 39.3 0 2.3 

Sr 215 270 271 276 275 216 182 260 284 

Ba 37 77 68 77 74 72 300 71 102 

V 323 569 551 571 565 420 131 559 482 

Cr 100 37 21 23 25 75 26 37 15 

Ni 105 30 31 30 24 50 19 33 13 

Y 26.8 43.1 45.2 40.9 44.1 45.2 107.6 42 45.2 

Zr 118 182.2 181.1 187.5 184.3 191.7 638.2 185.4 209.6 

Nb 13.2 18.2 12.1 10.6 18.2 16.7 68.2 13.6 12.1 

La 10 13 11 17 15 20 46 17 17 

Summa Te 950.1 1240.7 1193.7 1233 1224.6 1112.4 1557.3 1218 1182.2 
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Út frá þessum gildum í töflu 2 er hægt hægt að athuga hvers konar berg sýnin gætu 

hugsanlega verið. Til að gera það var gert kísil á móti alkalíinnihaldi (TAS) línurit (Mynd 

23) til að athuga hve mörg sýni voru af hverri berggerð og hvar þau myndu falla miðað við 

transitional línunna. 

 

 

 

5.4.1 Styrkur aðalefna 

Til að athuga nánar hvernig innihald hvers efnis fyrir sig breytist með auknu kísilinnihaldi 

bergsins er hægt að gera Harker diagröm. Til að athuga hvort það er lágt, miðlungs eða hátt 

magn kalíum, og hvernig önnur efni bregðast við auknum kísilstyrk. (Mynd 24) 

 

Mynd 24: Graf sem sýnir breytingu á styrk kalíum þegar styrkur á kísli eykst. 

Einnig áhugavert að skoða hvernig styrkur annara efna breytist með auknum styrk á SiO2 

(Mynd 25) eins og TiO2, FeO þar sem heildarmagn járns er skoðað, MnO  
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Mynd 23: Kísill vs alkalí línurit (TAS) sem sýnir hlutfall kísils og alkalíhlutfall bergsins (Na og K) eftir 

því hvers konar berggerð um ræðir  

 

 

Mynd 7: Kísill vs alkalí línurit (TAS) sem sýnir hlutfall kísils og alkalíhlutfall bergsins (Na og K) eftir því 

hvers konar berggerð um ræðir (mynd unnin af höfundi) 
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Til að athuga þróunarsöguna á basaltinu er áhugavert að skoða styrk efnanna með vaxandi 

Mg styrk, t.d getur Ca sagt þróun pýroxen og plagíóklas (mynd 26), önnur efni geta metið 

þróunarsöguna á svipaðann hátt fyrir aðrar steindir og hvort styrkurinn á MgO hafi áhrif á 

styrk efnanna. 

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

40.00 50.00 60.00 70.00 80.00

Fe
O

 (
w

t%
)

SiO2 (wt%)

0.00

2.00

4.00

6.00

8.00

40.00 50.00 60.00 70.00 80.00

M
gO

 (
w

t%
)

SiO2 (wt%)

0.00

2.00

4.00

6.00

40.00 50.00 60.00 70.00 80.00

Ti
O

2
(w

t%
)

SiO2 (wt%)

0.00

2.00

4.00

6.00

40.00 50.00 60.00 70.00 80.00

N
a 2

O
 (

w
t%

)
SiO2 (wt%)

0.00

0.20

0.40

0.60

40.00 50.00 60.00 70.00 80.00

M
n

O
 (

w
t%

)

SiO2 (wt%)

0.00

5.00

10.00

15.00

40.00 50.00 60.00 70.00 80.00

C
aO

 (
w

t%
)

SiO2 (wt%)

0.00

0.50

1.00

1.50

40.00 50.00 60.00 70.00 80.00

P
2O

5
(w

t%
)

SiO2 (wt%)

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

40.00 50.00 60.00 70.00 80.00

A
l 2

O
3

(w
t%

)

SiO2 (wt%)

Mynd 25: Harker diagröm sem sýna hvernig styrkur aðalefna breytist með auknum styrk kísils 
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5.4.2 Styrkur snefilefna 

Styrkur snefilefna var fundin með Harker línuritunum á sama hátt og fyrir aðalefnin þar 

sem styrkurinn var mældur bæði fyrir SiO2 (Mynd 26) og MgO (Mynd 27) til að athuga 

hvort á einhverjum tímapuntki þessi efni myndu ganga inn í steindir og falla svo út úr 

bráðinni með hlutkristöllun eða hvort efnin séu fyrst og fremst utangarðsefni. 
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Mynd 26: Línurit sem sýnir breytingu á styrk aðalefna eftir auknum styrk á magnesíum 

 



34 

   

  

  

  

  

Mynd 27: Breyting á styrk snefilefna eftir vaxandi styrk á kísil  
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Mynd 28: Breyting á styrk snefilefna eftir vaxandi styrk á magnesíum  
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6 Túlkun niðurstaðna 

Út frá þversniðunum á mynd 10, mynd 11 og mynd 12 er hægt að sjá að flest hraunin eru 

basalthraun og setið dreift um gljúfrið. Einnig eru sum hraunin súr og ísúr. Finnstast 

vísbendingar út frá byggingu hraunlaganna sem voru óreglulega stuðluð efst en reglulega 

stuðluð neðst gefur það efsti hlutinn hafi komist í beina snertingu við vatn á meðan þau 

voru að kólna.. Einnig sést kubbaberg. Gefur vísbendungu um að þau hraunlög eru 

kubbaberg um það að skiptst hafa jökulskeið og hlýskeið á meðan meigineldstöðin var 

virk. 

Ýmsislegt var hægt að lesa út úr gögnunum sem fengust út úr rannsóknunum sem gerðar 

voru á sýnunum. Handsýnin virðast vera almennt mjög þétt í sér í grunnmassa og steindir 

sem ekki sjást með berum augum eru ráðandi, flest sýnin virðast þó hafa einhverja díla í 

sér, dílarnir eru mestmegnis plagíóklas eða pýroxen í basaltinu og ísúra berginu. 

Holufyllingar finnast í mörgum af sýnunum og  

Einhver sýnin virðast hafa snöggkælst sem virðist gefa vísbendingu um að þegar hraunið 

rann á svæðinu hafi verið jökull yfir því, eða vatn hafi farið yfir hraunið áður en það 

fullstorknaði. Þessi hraða kæling gæti komið í veg fyrir að bergið næði alveg að 

fullkristallast og kristallarnir myndu stækka meira þegar það kólnaði. Stóru 

plagíóklaskristallarnir í basalti gefa það í skyn að þeir hafi vaxið áður en bráðin kom upp á 

yfirborðið og voru fullmyndaðir á þeim tíma. Grunnmassinn er með yfirleitt smá korn eða 

glerkenndur. 

Í basískum hraunum í austurgosbeltinu eru plagíóklas og pýroxen ráðandi í berginu og eru 

76-88% af heildarrúmmálinu (Sveinn P. Jakobsson 1979) 

Stundum var erfitt að greina á milli ágíts og ólivíns en pýroxenið hefur meiri kleifni en 

ólivín hefur 

Samsetning bergsins á mynd 7 liggur rétt hjá transitional línunni eða fór yfir hana hjá 

Basaltinu, og virðist vera nálægt henni á öllum örðum gröfin en er þóleit meigin við 

línunna. Miðlungsmikið eða lágt hlutfall af kalíum mældist í berginu, en hærra hlutfall er 

yfirleitt af natríum í sýnunum. Blöðrur gætu hugsanlega haft einhver áhrif á greiningu efna 

í berginu vegna þess að eitt blöðrótt sýni virðist skýra frávikin frá meiginlínunni, einnig 

þau sem eru grófkorna. Eitt sýnið (SB 12-08-5) hefur hátt SiO2 innihald og flokkast sem 

íslandít í Tafla 3en hefur samsetningu dasíts 

Hæsta gildi í basalti af TiO2 mælt í Grjótárgljúfri samkvæmt töflu 2 er 4,46, gildin eru 

yfirleitt í kringum 2,5 - 4,46 wt%. Lækkar mikið þegar kísilmagnið hækkar í bráðinni. 

Þetta er hátt hlutfall miðað við annað berg á Íslandi þar sem hlutfallið er yfirleitt í kringum 

1 - 2,5 wt%. Hæstu TiO2 gildin sem hafa mælst á Íslandi er í kringum 4,7 - 4,73 wt% sem 

mældist í sumum af hraununum frá Heklu og Kötlu. Er brattur halli á kúrfunni sem ekki er 

skýrður vegna þess að Magnetít fellur skyndilega úr bráðinni. (Sveinn P. Jakobsson 1979)  
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Álferillinn fyrir bergið í Grjótárgljúfri virtist vera eins og bein lína, sem merkir að engar 

steindir sem hafa ál sem aðalefni falla út úr bráðinni. Fe, Mg og Ca minnka stöðugt eftir 

því hvernig SiO2 magn hækkar. Þessar steindir eru aðalefnin í Magnetíti og pýroxeni svo 

þegar þessar tilteknu steindir falla út þá verður mun minna af þeim efnum. Kalíum og 

Natríum aukast í bráðinni eftir því sem magn SiO2 eykst. Þessi frumefni eru auðleysanleg, 

þ.e sem eiga auðvelt með að leysast upp í vatni svo styrkur þeirra gæti hugsanlega minnkað 

eftir því sem lengri tími líður frá myndun bergsins. 

Þegar styrkur af MgO eykst þá virðist magn á Al2O3 hækka en þó ekki verulega. Na2O og 

K2O minnka, styrkur CaO eykst með auknum MgO styrk. TiO2 styrkurinn eykst smám 

saman með auknu MgO magni en minnkar svo aftur. Gefur vísbendingu um að þar eigi 

hlutkristöllun sér stað. 

Snefilefnin eru mismikil utangarðsefni í bráðinni og þau sem staðganga inn í einhverja 

kristalla falla út úr bráðinni. Rb, Ba, Zr, Y, Nb, La eru utangarðsefni í bráðinni á meðan Cr, 

Ni, V, Sr eru kristalsækin efni sem sækjast í kristallanna sem eru í berginu. 

Fyrir Mg hlutfallið þá virðist Snefilefnin virðast hegða sér svipað og aðalefnin. 

Utangarðsefnin lækka í styrk þegar styrkur á Mg eykst 

Þessar athuganir á Harker línuritunum gefa skýra vísbendingu um að bergið hafi haft eitt 

samfellt þróunarferli, hlutkristöllun frá basalti til rhyolíts því þau sýna þróunarferlið sem 

samfellda línu 

 



39 

Heimilarskrá 

Aronson, J. L. og Kristján Sæmundsson. (1975). Relatively old basalts from structually 

high areas in central Iceland. Earth and Planetary Science Letters. Holland. Elsevier.  

Ágúst Guðmundsson (1995) Infrastructure and mechanism of volcanic systems in Iceland. 

Journal of volcanology and Geothermal Research 64 1-22. 

Áslaug Geirsdóttir, G. H. Miller, John T. Andrews (2007). Glaciation, erosion and 

landscape evolution in Iceland J. Dynamics. 

Elsa G. Vilmundsdóttir (1977). Tungárhraun. Jarðfræðiskýrsla. Orkustofnun, raforkudeild 

OS ROD 7702 

Freysteinn Sigmundssson (2012). Iceland geodynamics Crustal deformation and divergent 

Plate tectonic. Þýskaland. Springer. 

Freysteinn Sigmundsson og Kristján Sæmundsson. (2008). Iceland: a window on North-

Atlantic divergent plate tectonics and geologic process. Episodes 31 (1) 92-97 

Haukur Jóhannesson (1980). Jarðfræðlagaskipan og þróun rekbeltanna á Vesturlandi. 

Náttúrufræðingurinn 50 (1) 13-31. 

Haukur Jóhannesson (1980). Frequent shifts of the volcanic zone in Iceland. Geology 12 

212-216. 

Imsland, P. (1978). The petrology of Iceland some general remarks. Nordic Volcanological 

institute 78 08 and Sience Institute RH 78-4. Universtity of Iceland. 

Ingi Þorleifur Bjarnason (2008). An Iceland hotspot saga. Jökull 58, 3-16. 

Ingvar B. Friðleifsson, Guðmundur I. Haraldsson, Lúðvík S. Georgsson, Einar 

Gunnlaugsson og Björn Jóhann Björnsson. (1980). Jarðhiti í Gnjúpverjahreppi. 

Heildarkönnun. Orkustofnun. OS80019/JHD06. 

Kristján Jónasson. (2006). Silicic volcanism in Iceland: Composition and distribution 

within the active volcanic zones, J. Geondynamic. 

Kristján Sæmundsson (1974). Evolution of the axial rifting zone in northern Iceland and 

the Tjörnes Fracture Zone. Geol. Soc. Am. Bull. 85: 495—504. 

Kristján Sæmundsson (1979). Outline of the geology of Iceland. Jökull 29, 7-28. 



40 

Kristján Sæmundsson (1970). Interglacial lava flows in the lowlands of Southern Iceland 

and the problem of two-tiered columnar jointing. Bas volc 485. 

Khodayar, M. og H. Franzson (2007). Fracture pattern of Thjórsárdalur central volcano 

with respect to rift-jump and a migrating transform zone in South Iceland. J. Struct. 

Geol. 29, 898–912. 

Leó Kristjánsson, Robert A. Duncan og Ágúst Guðmundsson (1998) Stratigraphy, 

palaeomagnetism and age of volcanics in the upper regions of Þjorsardalur valley, 

central southern Iceland. Boreas 27 (1-13). 

Leó Kristjánsson (2008). Palomagnetic observation at three location in the Pleistocene lava 

sequences southwest and south Iceland. Jökull. 58 149-164. 

Nichols, G. (2009) Sedimentary and Stratigraphy. Bretland. Wiley-Blackwell Publishing. 

Olgeir Sigmarsson og Sigurður Steinþórsson (2007). Orgin of Icelandic basalts: A review 

of their petrology and geochemestry. J. Geodynamics. 

Páll Einarsson (2008) Plate boundaries, rifts and transforms in Iceland. Jökull No. 58 35-58 

Saunders, A. D., Fitton, J.G., Kerr, A.C., Norry, M.J., Kent, R.W. (1997). The North 

Atlantic Igneous Province. In: Mahoney, J.J., Coffin, M.F. (Eds.), Large Igneous 

Provinces: Continental, Oceanic, and Planetary Flood Volcanism. Geophys. Monogr. 

100. American Geophysical Union, Washington, DC, pp. 45–93. 

Stefán Arason (1995) Geothermal systems in Iceland: Structure and conceptual models-I. 

High temperature areas. Geothermics 24 561-602. 

Sveinn P. Jakobsson (1972). Chemestry and dstribution pattern of recent basaltic rocks in 

Iceland. Lithos 5, bls 365-86. 

Sveinn P. Jakobsson (1979). Petrology of recent basalts of Eastern Volcanic Zone, Iceland 

Acta Naturalia Islandica 26. 

Sveinn P. Jakobsson. (1984a). Íslenskar bergtegundir III. Þóleiít. – Náttúrufræðingurinn 

53: 53-59. 

Sveinn P. Jakobsson (1984b). Íslenskar bergtegundir IV Basískt íslandít og íslandít. 

Náttúrufræðingurinn 54 : 77-84. 

Sveinn P. Jakobsson (1985). Íslenskar bergtegundir V. Dasít (rhýódasít).  

Náttúrufræðingurinn 54 (3-4), bls. 149-153. 

Sveinn P. Jakobsson (2005). Íslensku eldstöðvakerfin - í nýju ljósi [ágrip]. Hrafanþing. 

Reykjavík. Náttúrufræðistofnun 

 



41 

Sveinn P. Jakobsson, Kristjan Jónasson and Ingvar A. Sigurdsson. (2008). The three 

igneous rock series of Iceland. Jökull 58 117-138. 

Sveinn P. Jakobsson og Magnús T. Guðmundsson (2012) Móbergsmyndun og gos undir 

jökli. Náttúrufræðingurinn 82 (1-4) 113-125 

Þorleifur Einarsson (1994) Myndun og mótun lands – Jarðfræði. Reykjavík. Mál og 

Menning.  

Þorvaldur Þórðarson, 2012. Outline of Geology of Iceland, AGU Chapman Conference on 

Volcanism and the Atmosphere. AGU, Selfoss, Iceland. 

Þorvaldur Þórðarson og Ármann Höskuldsson. (2002). Iceland. England. Biddles, Ltd 

Þorvaldur Þórðarson og Ármann Hösldsson (2008). Postglacial voldanism in Iceland. 

Jökull 58 197-228 

Þorvaldur Þórðarson og G. Larsen (2007) Volcanism in Iceland in historical time: Volcano 

types, eruption styles and eruptive history  





43 

Viðauki A 

Eyðublað sem inniheldur stöðluðu lýsingarnar á handsýnunum 

Locality:  
  

Sample number: 

 
Coherent/Fragmental 

 
Alteration (mild-

extreme):  

Color: 

 

 

Rock name:   

 

 

 

Stratigraphic name: 

 

 
 

basaltic andesite__ ___ andesite__ ___ dacite______ rhyolite______  

breccia______ tuff-breccia______ lapillistone______ lapilli-tuff______ tuff______ 

 

Rock/Clast texture: 

    

porphyritic______ aphyric__ ___ even-grained______ seriate______  

 

Fabric: 

    

sorting (well-poor) 
_______________ 

packing (matrix/clast 

supported) ________ 

grading (normal-reverse) 
__________________ 

alignment (y/n) 
___________ 

shape (rounded-

angular)_______ 

bedding (coarse-fine) 
________________ 

    

 

Groundmass/Matrix: 

 

size range__   __mm 

   

Phases ___        ____ _____________________ __________________ ____________ ____________ 

Texture (coherent): 

flow texture (banding, 

alignment)______ 

 

seriate 
______ 

 

even-grained 
__  ___ 

 

very fine-grained 

(possibly glassy) 
_______ 

 

 

Vesicles/Amygdales: 

    

mode__   __% size______mm Shape (rounded-irregular) 
        ______________ 

fill (mineralogy) 
        ___           __  

 
________                

_     

Mineralization:      

phases: mode: grain size: 

(mm) 

habit: (euhedral-

anhedral) 

interclast/intraclast Texture 

_____________________

_____________________ 

_________ 

_________ 

________ 

________ 

________________ 

________________ 

________________

________________ 

______________

______________ 

 

Fragments 

(mineralogy/ 

lithology) 

Phenocrysts 

(mineralogy) 

mode: 

(%) 

grain size: 

(mm) 

habit: (euhedral-

anhedral) 

texture/alteration: 

 

__________________ 

 

__________________ 

 

_________ 

 

__________ 

 

________________ 

 

________________ 

__________________ __________________ _________ __________ ________________ ________________ 

__________________ __________________ _________ __________ ________________ ________________ 

__________________ __________________ _________ __________ ________________ ________________ 

__________________ __________________ _________ __________ ________________ ________________ 

__________________ __________________ _________ __________ ________________ ________________ 

__________________ __________________ _________ __________ ________________ ________________ 

__________________ __________________ _________ __________ ________________ ________________ 

__________________ __________________ _________ __________ ________________ ________________ 

__________________ __________________ _________ __________ ________________ ________________ 

Comments:    
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Staðlað eyðublað fyrir lýsingar á þunnsneiðunum 

THIN SECTION:       Piece No.:   Unit:   OBSERVER:      

ROCK NAME:     

WHERE 

SAMPLED: 

   

GRAIN SIZE:    

TEXTURE:     

  

PRIMARY  PERCENT  PERCENT   SIZE (mm)  APPROX.       

MINERALOGY   PRESENT  ORIGINAL   min. max. av.   COMP.   MORPHOLOGY   COMMENTS 

PHENOCRYSTS                           

                           

              

              

                            

  

GROUNDMASS    

                            

              

                            

  

SECONDARY        SIZE (mm)           

MINERALOGY   PERCENT     min. max. av.       REPLACING / 

FILLING 

  COMMENTS 

                            

                            

  

VESICLES/       SIZE (mm)          

CAVITIES   PERCENT  LOCATION   min. max. av.      FILLING / 

MORPHOLOGY 

  COMMENTS 

                            

                            

COMMENTS :      
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Viðauki B 

Tafla 4: Lýsing á þunnsneiðunum 

Sýni Berggerð gerð lags Grunnmassi Textúr Helstu steindir Stærð 

kristalla 

Holufyllingar 

/ Blöðrur 

ATH 

11-08-

2000-01 

basalt Lag 1 á efsta 

lagi á hraun 

sec 22999 

mjög 

fínkornóttur 

(plagíóklas) 

flæðitextúr 

jöfn kornastærð 

plagíóklas í 

grunnmassa 

pyroxen, 

plagioklas 

magnetít 

 æð sem er full 

af 

holufyllingum 

Æðar fullar af 

zeolítum. Ekki mikill 

munur annars á 

kornastærð 

11-08-

2000-02 

basalt Lag 2 hraun 

með col-

entabl. 

fínkornóttur  Plagioklas 

magnetít 

 ekki miklar  

11-08-

2000-04 

basalt Túfflag eiginlega bara 

gler 

brotakenndur plagióklas   Stórir svartir steinar 

sjást inn á milli, auk 

rauðra korna 

11-08-

2000-05 

basalt welded 

lapilli tuff 

fínkorna  Plagíóklaskristallar um 1%, 

litlir og frekar brotnir  

Beltaður pýroxen, anhedral 

takmarkað magn af magnetíti 

0,05 mm 

mmeðaltal 

0,01mm 

 Virðist vera rauðleitur 

með berum augum 

11-08-

2000-06 

basalt Vikurfalls 

set 

fine grained  Anhedral plagioclase fragments   Misstórar leifar af 

rauðum glerklessum 

auk svartleitra og 

brúnleitra glerkorna 

11-08-

2000-07 

icelandite anhyric 

compund 

hraun 

fine grained, 

Glerkennd 

 plagioclase, 

olivine, 

pyroxene 

   

11-08-

2000-08 

basalt Gangur fínkornóttur 

Lítil korn 

 plagioclase, 

pyroxene, 

magnetite 

  Oxíð aðallega í 

kringun 

plagíóklaskristallanna 
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Sýni Berggerð gerð lags Grunnmassi Textúr Helstu steindir Stærð kristalla Holufyllingar 

/ Blöðrur 

ATH 

12-08-

2000-01 

set Fínlaga 

epiclastic 

unit 

Tvískiptur, 

bæði gróf og 

fínkornóttur 

Brotakenndur, 

flæðir í ákveðna 

átt 

Plagioclase 

Pyroxene 

Litl  steindir meira 

afmyndaðari í grófari 

hluta grunnmassans 

12-08-

2000-02 

set fínlaga 

epiclastic 

unit 

 Mestu leiti 

glerkenndur 

clast texture Plagioclase, 

subhedral/anhedral, cracked 

  Glerklessur 

greinilegar inn á milli 

12-08-

2000-03 

set fínlaga 

epiclastic 

unit 

Bæði fín og 

gróf korn 

flæðir í eina átt Plagioclase  High order 

bleikleik 

steind, 

líklega klórít 

Virðist hafa stærri 

korn neðst sem 

minnka þegar ofar 

dregur 

12-08-

2000-04 

basalt lapilli túff glerkenndur Flæðir í eina átt plagiolcase, anhedral 

prismatic,  

Pyroxene stór kristall 

Plag bæði 0,5mm 

og >0,05mm 

Px eru 0,4mm 

 Plagíóklaskristallar 

virðast raða sér upp 

við pýroxen krisallinn 

12-08-

2000-05 

basalt phh lava Fín korn X X X X Engin þunnsneið var 

fyrir þetta sýni 

12-08-

2000-06 

basalt E-W 

trending 

dyke 

fínkornóttur hypochyalline, 

intergranual 

plagioclase (subhedral, 

bladed), magnetite 

(subhedral, denderic) 

 ??  

12-08-

2000-07 

spatter tuff spatter 

bomb and 

matrix 

Glerkenndur Flow/clast 

texture 

Plagioclase leifar, subhedral 

3% 

  Kornin eru stærst 

(grófust) neðst, 

minnka (verða fínari) 

þegar ofar dregur 

12-08-

2000-08 

basalt Basískt 

hraunlag 

  Plagioclase euhedral, blady 

tvíburun 

pyroxene 3% subhedral,  

oxide 40%, subhedral 

skeletal 

 ?? oxíð í kringun 

plagíóklaskristallanna 

12-08-

2000-09 

dacite dome like 

felsic lava 

glerkenndur flow texture plagioclase, 5% prismatic, 

denderic subhedral),  

pyroxene skeletal anhedral, 

oxide 1% 

 ??  
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Sýni Berggerð gerð lags Grunnmassi Textúr Helstu steindir Stærð 

kristalla 

Holufyllingar / 

Blöðrur 

Ath 

12-08-

2000-10 

Basalt lava from 

vent 

fine grained Hypocrystalline Plagioclase (30%, subhedral, 

bladed, geta bæði verið stórir og 

í grunnmassa), magnetite 20% 

lamellar, skeletal subhedral) 

olivine/pyroxene 5% subhedral 

 brúnar klessur 

um 20% 

Erfitt að greina hvort 

ólivín eða pýroxen er 

í grunnmassanum 

22.09.99

-01 

andesite intermediate 

lava 

fine grained 

hypohyllaine 

gromeophyric 

flow texture plagioclase 5%,  

pyroxene 2%, 

oxide 10% 

   

22.09.99

-02 

rhyolite  Tuff glerkennt clast flæðir í eina átt pínulitlir plagíóklaskristallar 

(um 1%) 

Mjög litlir   

22.09.99

-03 

andesite intermediate 

lava 

cryptocrystalline Glerkenndur Plagioclase 50% 

Pyroxene 5% 

Magnetite 10% 

 Zeolite 3%  

22.09.99

-04 

rhyolite  rhyolite 

feeder 

Hypocrystalline, 

porphoritic 

flow texture Sandine, prismatic with 

calsbardtwinning, 

hornblende prismatic elongated 

with good cleavage, magnetite, 

euhedral, embayed  

  Oxíðið raðar sér 

aðallega í kringum 

hornblendi 

22.09.99

-05 

andesite hyaloclastic 

intermetiate 

lava 

fínkorna, 

glerkenndur, 

blöðróttur 

Hyaolipic plagioclase 20% blady 

subhedral, magnetite 10%, small 

crystals 

  Kringlóttar 

blöðrur 

Blöðrurnar eru mjög 

stórar 

22.09.99

-06 

Basalt Efri basíski 

gangur 

Fínkornóttur, 

smáir kristallar  

porphoritic 

intergranual 

Magnetite 10% 

Plagioclase 30% 

Pyroxene 20% 

Olivine 5% 

   

22.09.99

-07 

rhyolite  vatnskælt 

rhyolít hraun 

glerkenndur flow texture Kvarts 1% litlir subhedral 

kristallar 

0.1 mm  gler með bleikum 

æðum. Mjög erfitt að 

greina hvaða steindir 

eru í grunnmassa 

22.09.99

-08 

Basalt Lægri 

basíski 

gangur 

Grófkornóttur / 

blöðróttur, mjög 

fínkorna 

Hypocrystalline 

jöfn kornastærð 

á 

gunnmassanum 

Plagioklas 40% elongaded, 

subhedral 

Magnetít 10% euhedral, skeletal 

 kvarts  
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Sýni Berggerð gerð lags Grunnmassi Textúr Helstu steindir Stærð kristalla Holufyllingar 

/ Blöðrur 

Ath 

SB-12-08-

01 

Basalt Hraunlag 4 

fyrir ofan túff 

fínkornóttur Hypocrystalline, 

næstum því jöfn 

kornastærð 

Plagioklas 70% 

Pýroxen 1% 

Oxíð 10% 

Ólivín 2% 

 

 

 

  

SB-12-08-

02 

Basalt Hraunlag 3 

fyrir ofan túff 

Miðlungs 

kornastærð 

Hypocrystalline, 

intergranual 

Plagioklas 70% 

subhedral, tabular 

Magnetít 20% subhedral 

skeletal 

Pýroxen 10% 

Stóru 

Litlu 

 

2% zeolítar  

SB-12-08-

03 

Basalt Hraunlag 2 

fyrir ofan túff 

Mjög fínkornótta Hypohyllaine 50% plagíóklas 

10% pýroxen 

30% oxíð 

0,5mm stóru, 

0,01mm litlu 

5% zeolítar  

SB-12-08-

04 

Basalt Hraunlag 1 

fyrir ofan túff 

Fínornótt Hypocrystalline 20% oxíð 

50% plagíóklas, blaðlaga 

tabular 

5% pýroxen 

0,05 

0,1 

  

SB-12-08-

05 

icelandite Gangur fínkorna X X X X Engin þunnsneið var 

fyrir þetta sýni 

SB-12-08-

06 

Basalt Hraun fyrir 

ofan foss 

fínkornóttur glerlaga 50% plagíóklas, 3% 

stórir 

10% oxíð 

  Misstórir kristallar 

SB-12-08-

07 

Basalt Hraun ofan á 

rauðoxuðu 

túffi 

Mjög fínkorna  20% plagíóklas, 

subhedral prismatic 

3% pýroxen 

20% magnetít 

1% Nepheline 

  Nepherline gæti 

hugsanlega verið ekki 

ættuð úr berginu 

 


