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Útdráttur 

Brim er áhrifamikill þáttur í landmótun strandumhverfis og hefur oft miklar afleiðingar í 

för með sér, hvort sem það er eignatjón eða umhverfisbreytingar. Markmið 

rannsóknarinnar var að kanna hvort, og þá hvers konar áhrif óveðrið 16. nóvember 1982, 

hafði á legu fjörukamba á milli bæjanna Rifs og Skinnalóns á norðanverðri Melrakkasléttu. 

Það var gert með því að staðsetja fjörukamba frá mismunandi tímabilum á flugljósmyndum 

teknum fyrir og eftir óveðrið og sjá hvort og þá hve miklar breytingar hefðu átt sér stað. 

Ekki sást marktækur munur á milli legu fjörukambana fyrir og eftir óveðrið. Ekki er þó 

útilokað að stórbrim geti haft áhrif á legu fjörukamba á þessu svæði. Niðurstaða 

rannsóknarinnar er sú að krafturinn í briminu dugði ekki til að valda breytingum á legu 

fjörukamba á þeim mælikvarða að breytingarnar komi skírt og óumdeilanlega fram miðað 

við aðferðina sem var notuð í þessari rannsókn. 

 

 

Abstract 

Breaking waves are an influential factor of coastal morphology and large breaking waves 

often lead to major consequences, whether it is property damage or environmental change. 

The aim of the study was to investigate the effects of a storm, which happened on 

November 16th 1982, on the position and/or location of the beach ridges between Rif and 

Skinnalón on the north of Melrakkaslétta. This was done by using aerial photos to locate 

the ridges before and after the storm. The results did not show any significant changes in 

ridge position or location after the storm. However, it can not be ruled out that large 

breaking waves can affect the position and/or location of the beach ridges in this particular 

research area. The storm might not have had enough power to make changes large enough 

to be seen clearly and undoubtedly with the methods used for this research. 
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1 Inngangur 

Bylgjuhreyfingar og hafstraumar eru tveir aðal þættir sjávarrofs. Bylgjuhreyfingar eru 

yfirleitt áhrifameiri en hafstraumar. Brim, þá sérstaklega stórbrim, er því áhrifamikill þáttur 

í landmótun strandumhverfis. Stórbrim hafa oft í för með sér miklar afleiðingar, hvort sem 

það er eignatjón eða umhverfisbreytingar eins og landbrot. 

 

Markmið verkefnisins var að kanna hvers konar áhrif óveðrið 16. nóvember 1982 hafði á 

legu fjörukamba á milli bæjanna Rifs og Skinnalóns á norðanverðri Melrakkasléttu. Hefur 

ströndin rofnað, þ.e. hefur kamburinn færst inn? Ef svo er, þá hve mikið og hvar? Voru 

breytingarnar meiri á einum stað en öðrum? Gerð var tilraun til þess að svara 

spurningunum með því að staðsetja fjörukamba frá mismunandi tímabilum, þ.e. fyrir og 

eftir óveðrið með notkun flugljósmynda, og sjá þannig hvort einhverjar og þá hve miklar 

breytingar hafi átt sér stað. 

 

Út frá sögulegum heimildum og frásögnum heimamanna var ekki búist við því að 

niðurstöðurnar sýndu marktækt strandrof eða almennt marktækar breytingar á legu 

fjörukambanna sjálfra, þ.e. ekki var búist við því að krafturinn í briminu hefði dugað til að 

valda breytingum á þessum skala. Hins vegar var búist við því að óveðrið hefði haft 

minniháttar áhrif á strendurnar, en vegna eðlis gagnanna, sem eru til meðhöndlunar varð 

niðurstaðan sú að ekki væri hægt að greina þessar breytingar með vissu. Um er að ræða 

breytingar á legu minniháttar fyrirbæra eins og sands, gróðurs, smærri steina og hnullunga 
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1.1 Rannsóknarsvæðið 

Melrakkaslétta er nyrsti hluti skagans á milli Öxarfjarðar og Þistilfjarðar í Norður-

Þingeyjarsýslu. Rannsóknarsvæðið spannar u.þ.b. 7 km svæði á ströndinni á milli bæjanna 

Rifs og Skinnalóns (sjá mynd 1). Rif (66°31'52.33"N, 16°11'36.56"W) er eyðibýli við 

Rifstanga, sem er nyrsti tangi Íslands, og hefur verið í eyði síðan á 5. áratug síðustu aldar. 

Ekki er heldur búið á Skinnalóni (66°31'21.11"N, 16° 5'5.48"W) en húsið er notað sem 

sumardvalarstaður. 

 

 

Mynd 1: Rannsóknarsvæðið er merkt rautt á kortinu (kortagrunnið fengið af map.is, 2007) 

 

Svæðið einkennist af svokölluðum aflkrefjandi ströndum (e. dissipative beaches). Eðli 

strandanna var metið á staðnum og stuðst við flokkun Wright og Short (1983). 

Matsþættirnir voru t.d. botnlögun, stærð aldna og afstaða milli sjávar og lands (mynd 2). 

Strendurnar má einnig flokka til uppbyggjandi strandtegunda (n. konstruktiv kysttype) 

(Halldór G. Pétursson, 1986).  
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Aflkrefjandi strendur eru breiðar háorkustrendur (e. high energy beaches) með breitt 300-

500 m brimbelti (e. surf zone). Einnig eru þær halla litlar og með fínkorna sandi (NIWA, 

2013). Með uppbyggjandi strönd er átt við að innflæði vatns á þeim er meira en útflæði 

vatns og að strandsvæðið einkennist af uppsöfnun sets (setmyndun) frekar en af rofi. 

Einnig er algengt að öldur við uppbyggjandi strendur séu lágar og hafi langa bylgjulengd 

(„Constructive and destructive waves“, 2015). Þetta passar ágætlega við rannsóknarsvæðið. 

 

 

Mynd 2: Flokkun stranda eftir Wright og Short (1983). Strandtegundirnar eru aflkrefjandi 

(dissipative), millistig (intermediate), og endurkastandi (reflective). 

 

 

Mynd 3: Rannsóknarsvæðið flokkast sem aflkrefjandi strendur. Mynd tekin skammt frá austurenda 

Ólafsvatns (ljósm. Chanee Thianthong). 
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1.2 Jarðfræði svæðisins 

Jarðfræði Melrakkasléttu er nokkuð vel rannsökuð. Sem dæmi má nefna: 

1. Rannsókn þeirra Halldórs G. Péturssonar, Hreggviðs Norðdahl og Margrétar 

Hallsdóttur frá árinu 2003 en þau rannsökuðu eldvirkni og útbreiðslu hrauna á 

norðvesturhorni Melrakkasléttu á síðasta jökulskeiði (Halldór G. Pétursson, 

Hreggviður Norðdahl, og Margrét Hallsdóttir, 2003). 

2. Rannsókn Halldórs G. Péturssonar frá árinu 1986 á jökulmenjum á Vestursléttu og 

skyldum setlögum frá lokum ísaldar (Halldór G. Pétursson 1986). 

3. Skýrsla Halldórs G. Péturssonar vegna jarðfræðikönnunar vegna sorpurðunar við 

Kópasker (Halldór G. Pétursson, 1997). 

4. Jarðfræðikort af Norðausturlandi frá 1977 eftir Kristján Sæmundsson (sjá mynd 4). 

Kortið sýnir megindrætti berggrunns á svæðinu milli Öxarfjarðar og Þistilfjarðar. 

5. Lýsingar Þorvalds Thoroddsen á Rauðhólum á Öxarfjarðarheiði frá árinu 1895. 

6. Lýsingar og kort fyrir Austursléttuheiði og vesturbyggð sléttunnar frá árinu 1910 

eftir þýska kaupmanninn Heinrich Erkes og syni hans (Kristján Sæmundsson, 

2016). 

Norðurhluti Melrakkasléttu hefur til þessa ekki verðið talinn geyma mikið af sérstæðum 

jarðfræðiminjum og má því ef til vill frekar horfa á Sléttuna sem hluta af stærri heild sem 

geymir heimildir um síðustu milljón árin í jarðsögu Íslands. Af jarðfræðiminjum má nefna 

Leirhafnarfjöll sem eru móbergsfjöll frá síðasta hluta jökultíma og sprengigíg (líklega frá 

1823), og sem til skamms tíma var sýnilegur í Leirhafnarskörðum á Vestursléttu en var 

eyðilagður við vegagerð fyrir áratugum síðan.  Þetta var  nyrsta eldstöð sem vitað er að 

hafi gosið á sögulegum tíma á Íslandi. Um þekkta jarðfræðitengda staði má helst nefna 

Rauðanúp og Blikalónsdal (Kristján Sæmundsson, 2016). Rauðinúpur er eldstöð frá 

hlýindakafla á ísöld og dregur nafn sitt af rauðum bergmyndunum (Halldór G. Pétursson 
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o.fl. 2003). Hann liggur nyrst á Vestursléttu á virku sprungukerfi sem líklega tengist 

Fremri-Námum. Blikalónsdalur er sigdalur, sem afmarkast af misgengjum sem liggja um 

miðbik Melrekkasléttu á virku sprungukerfi sem tengist Öskjukerfinu. Dalurinn nær um 20 

km frá ströndinni inn í landið (Rannsóknarstöðin Rif, 2017). 

 

Berggrunnur Melrakkasléttunnar er nánast allur úr grágrýti frá Pleistósen en grágrýtið er þó 

ólíkt ásýndum á Vestur- og Austursléttu (Kristján Sæmundsson, 2016). Nákvæmur uppruni 

og aldur berggrunnsins er óþekktur fyrir utan það að vera yngri en 800.000 ára. Á 

Vestursléttu er berggrunnurinn yngri og hripar vatn auðveldlega niður í hann en 

berggrunnur á Austurléttu er hins vegar eldri og þéttari og þar hripar vatn ekki eins 

auðveldlega niður í gegnum bergið. Því er meira um vötn, tjarnir og lindár á Austursléttu 

en Vestursléttu (Rannsóknarstöðin Rif, 2017). 
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Mynd 4: Jarðfræðikort af Melrakkasléttu gert af Kristjáni Sæmundssyni og gefið út af 

Landmælingum Ísland og Náttúrufræðistofnun Íslands 1977. Samkvæmt Sigurlaugu Maríu 

Hreinsdóttur 2014 hefur nokkur kennileiti verið bætt við og vegirnir hafa verið uppfærðir. 
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1.3 Veðurfar svæðisins 

Raufarhöfn er ein af mikilvægustu veðurstöðvum landsins því að hún er eins konar 

útvörður í norðaustri og er því lykilstöð hvað varðar veðurathuganir og veðurmælingar 

fyrir Melrakkasléttu. Lítið er um aðrar mælingar og athuganir fyrir utan sjálfvirka 

veðurathugunarstöð á Rauðanúpi. 

Melrakkaslétta er berskjölduð fyrir norðankuldanum sem leggst yfir svæðið á vori og 

dvelur fram að sumri. Þetta gerir það að verkum að meðalhiti í maí er ekki nema 3,8°C 

samkvæmt mælingum frá 2001-2010. Hlýjasti mánuðurinn er ágúst og er meðalhitinn 

9,5°C. Kaldasti mánuðurinn er febrúar og er meðalhitinn -1,1°C. Svæðið telst í meðallagi 

úrkomusamt með ársúrkomu um 730 mm, en þó er fjöldi úrkomudaga yfir meðallagi (Einar 

Sveinbjörnsson, 2016). 

Eins og nafnið bendir til þá er lítið um skjól að hafa frá hærri fjöllum úti á Melrakkasléttu. 

Út frá gögnum sem ná yfir 30 ára tímabil (1965-1995) á Raufarhöfn var tíðni logns 9-10% 

yfir sumarhelming ársins. Algengur vindhraði er 0-2 m/s. Ólíkt öðrum mælistöðum á landi 

er ómögulegt að tala um ríkjandi vindáttir enda er hegðun vinda á þessu svæði ólík eftir 

árstíðum. Eina almenna reglan varðandi vindáttir er að SSA- og SA-vindáttir eru 

sjaldgæfastar á svæðinu. Að vetrarlagi eru hæglátir ASA og SSV vindar algengir. Á sumrin 

eru hins vegar A, ASA og VNV áberandi, en VNV áttin endurspeglar vel hafgolu úr þeirri 

átt. Þegar vindhraðinn er 10 m/s eða meiri eru N og NNV mest áberandi (Einar 

Sveinbjörnsson 2016). 

 

 

1.4 Óveður þann 16. nóvember 1982 

Þann 16. nóvember 1982 gekk ofsaveður yfir landið, sérstaklega Norðurland þegar djúp og 

kröpp lægð kom að landinu. Lægðin dýpkaði mikið fyrir vestan land þann 15. nóvember 

1982 og olli þessu óveðri. Í Húnavatnssýslu féll loftvog niður í allt að 956 mb. Lægðin 

gekk með Norðurlandi og austur yfir landið. Víða á Norðurlandi var vindátt norðvestan 

með snjókomu og lengst af var vindhraði 9-10 vindstig (sjá mat vindhraða í töflu 1) en 

mest 12 vindstig og var það á Hveravöllum. Í Vestmannaeyjum var vindátt norðaustanstæð 
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og 11-12 vindstig. Samfara þessu óveðri var stórstreymi og sjávarhæð mikil („Djúpa 

lægðin“, 1982; Jóhann Guðmundsson og Páll Ingþór Kristinsson, 1983; „Sjórinn rýfur 

leiðslur“, 1982; „Stórt skarð brotið“, 1982). 

Gífurlegt tjón varð á Norðurlandi og þá sérstaklega á hafnarmannvirkjum en einnig varð 

tjón á húsum og öðrum mannvirkjum („Djúpa lægðin“, 1982). Tugmilljónatjón varð í 

Hrísey en þar fóru menn í þorpinu ferða sinna á árabátum („Tugmilljónatjón í óveðrinu“, 

1982), og sjávarkamburinn sem lá meðfram athafnasvæði hafnarinnar nánast hvarf 

(„Sjávarkamburinn nánast horfinn“, 1982). 

Óveðrið virðist ekki hafa haft eins mikil áhrif á Melrakkasléttu og annars staðar á 

Norðurlandi, ekki urðu verulegar skemmdir á Raufarhöfn og óveðrið virðist ekki hafa setið 

mikið í minningum heimamanna. Óveður sem situr mun fastar í minningu heimamanna á 

Melrakkasléttu er óveðrið sem átti sér stað fyrr á öldinni en þann 26. október 1934 gekk 

ofsaveður yfir Norðurland. Þá varð foráttubrim og brimtjón meira en menn þekktu dæmi 

um á þeim tíma („Ofsarok“, 1934). Áttin var norðaustlæg og talið var að veðurhæð hafi 

víða náð 11-12 vindstigum (Brynjúlfur Sigurðsson, 2016b). Sjógangur var víða ægilegur 

og olli miklu tjóni. Bryggjur gjöreyðilögðust, sjór gekk víða á land og olli tjóni á 

mannvirkjum, á Siglufirði strandaði norska gufuskipið E.s. Kongshaus („Ofviðri“, 1934). 

Á Melrakkasléttu leiddi óveðrið til þess að Mjóamöl sprakk fram og túnið á Rifi 

eyðilagðist (Brynjúlfur Sigurðsson, 2016ab). 

 

Tafla 1: Matskvarði vindhraða eftir Beaufort-kvarða (Trausti Jónsson, 2007) 

Stig Hraði (m/s) Heiti 

0 0,0 – 0,2 Logn 

1 0,3 – 1,5 Andvari 

2 1,6 – 3,3 Kul 

3 3,4 – 5,4 Gola 

4 5,5 – 7,9 Stinningsgola 

5 8,0 – 10,7 Kaldi 

6 10,8 – 13,8 Stinningskaldi 

7 13,9 – 17,1 Allhvass vindur 

8 17,2 – 20,7 Hvassviðri 

9 20,8 – 24,4 Stormur 

10 24,5 – 28,4 Rok 

11 28,5 – 32,6 Ofsaveður 

12 ≥ 32,7 Fárviðri 
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2 Staða þekkingar 

Lítið er til af rannsóknum á legu og hreyfingu hnullunga á meðan óveður standa yfir. Þörf 

er fyrir gögn af því tagi til að auka skilning á hreyfiaflsfræði óveðra og á milli óveðra, s.s. 

hvernig hnullungarnir ferðast milli staða og vægi óveðra gagnvart setflutningi (Paris, 

Naylor og Stephenson, 2011). Dæmi um fyrri rannsókn sem er að einhverju leyti skyld 

þessari rannsókn má nefna rannsókn Paris o.fl. (2011) sem hafði það markmið að vekja 

athygli á þætti stórbrima hvað varðar rof, flutning, og áhleðslu hnullunga. 

 

 

2.1 Sjávarföll 

Sjávarföll verða fyrir tilverknað aðdráttarafls tungls og sólar, þó aðallega tunglsins, og eru 

sjávarföllin því háð gangi tungls og sólar. Ólíkt öðrum hreyfingum sjávar, eru sjávarföll 

reglubundin en á milli tveggja falla líða að meðaltali 12 klst. og 25 mínútur. Sjávarfalla 

gætir einkum á grunnsævi og þá helst í fjörðum. Hæðarmunur flóðs og fjöru er breytilegur 

eftir aðstæðum. Hér við land er hann mestur suðvestanlands (í kringum 4-5 m í 

stórstraumi) og minnstur norðanlands og austan (um 1,5 m) (Þorleifur Einarsson, 2005). 

 

Þegar tunglið fer yfir tiltekinn stað dregur það hafið að sér. Við togið myndast bunga sem 

svo færist um jörðina með tunglinu og framkalla sjávarföll. Þegar sólin, jörðin, og tunglið 

eru á beinni línu bætist þyngdartog sólarinnar við tog tunglsins en við það verða sjávarföll 

öfgakenndari og kallast það stórstreymi. Þegar línan á milli jarðar og sólar er aftur á móti 

hornrétt á línu milli jarðar og tunglsins þá vegur þyngdartog hvors pars um sig á móti togi 

hins. Sjávarföllin verða þá hófstilltari og kallast það smástreymi (Hart-Davis, 2011). 
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2.2 Áhlaðandi 

Aflvaki rannsóknarinnar er óveður sem varð á rannsóknarsvæðinu þann 16. nóvember 

1982, nánar tiltekið áhlaðandinn (e. storm surge) sem varð vegna óveðurins. Áhlaðandi er 

breyting á sjávarstöðu á lágþrýstingssvæði við sérstakar veðuraðstæður. Áhlaðandi verður 

til við samspil þriggja mismunandi þátta sem eru stærð sjávarfalla, vindhraði í átt að landi, 

og loftþrýstingur. Ef aðstæðurnar innihalda ekki alla þessa þrjá þætti mun áhlaðandi að 

öllum líkindum ekki eiga sér stað. Við brimbelti rísa öldurnar og vindurinn dregur sjóinn 

að landi. Áhlaðandi stendur yfir í ákveðinn tíma sem getur verið frá 1 klst. upp í nokkra 

sólarhringa. Í grunnu vatni við ströndina, t.d. á háflóði, getur mikill áhlaðandi valdið 

sjávarflóðum með tilheyrandi skemmdum. Stórflóð af völdum áhlaðanda verða oftast í 

fellibyljum en minni stormar geta einnig valdið flóðum. Vegna lögunar strandlengju og 

aðstæðna, þ.e. grunns sjávar og rétthyrningslaga djúphafsflæmis, er áhlaðandi t.d. áberandi 

í Norðursjónum (King, 1972). 

 

Mynd 5: Áhlaðandi (National Geographic, 2012) 
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3 Efni og aðferðir 

 

3.1 Athugun á rannsóknarsvæðinu 

Tvær ferðir voru farnar á rannsóknarsvæðið þar sem megintilgangurinn var að kanna 

eiginleika fjörukambanna og rannsóknarsvæðið almennt. Í fyrra skiptið var farið í október 

2016 en þá var gengið meðfram fjörunni frá Skinnalóni að Ólafsvatni. Tilgangur 

ferðarinnar var að kynnast svæðinu og þá voru gerðar lauslegar athuganir. Í seinna skiptið 

var gengið frá Rifi til austurenda Ólafsvatns og þá voru athuganir kerfisbundnari en í fyrri 

ferðinni. Athuganir í seinni ferðinni voru 17 samtals og staðsetningu þeirra má sjá á mynd 

6. Fyrsta athugunin var gerð við Rif, næsta athugun var gerð þegar ásýnd kambsins var 

orðin ólík ásýndinni í fyrstu athugun, og svo koll af kolli. Inn á milli voru gerðar athuganir 

þegar einhver fyrirbæri á eða nálægt kambinum vöktu athygli. Hverri athugun var gefið 

númer ásamt GPS-hnitum með mælingum og athugasemdum (sjá í viðauka A). Atriðin 

sem voru til athugunar voru fyrst og fremst stærð og lögun korna ásamt tilvist gróðurs á 

fjörukömbunum. 

 

 

Mynd 6: Staðsetning athuganna í seinni feltvinnu (kortagrunnið fengið af map.is, 2007). 
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Kornastærð 

Kornin sem voru valin til stærðarmælinga voru af þeirri kornastærð sem er ráðandi á 

svæðinu, en ráðandi kornastærð fyrir hvert svæði var lauslega metin úr fjarlægð. Til að 

auðvelda úrvinnslu gagna var einungis langás korna mældur. Langásinn einn og sér getur 

ekki lýst kornastærðin til fulls en hann gefur ágætis hugmynd hvað varðar stærð og 

stærðarhlutfall korna. Notaðir voru þrír stærðarflokkar: 

Fínt: Hnullungar (25,6 cm) og minni 

Meðalgróft: Stórir hnullungar (70 cm) 

Gróft: Steinblokkir (100 cm) og yfir 

 

Samkvæmt Udden-Wentworth kvarðanum eru hnullungar ≥25,6 cm að stærð (Jón 

Eiríksson, 1993). Að öðru leyti eru flokkarnir hér ekki byggðir upp eftir neinu ákveðnu 

flokkunarkerfi, þeir eru áætlaðir og einungis til notkunar í þessa rannsókn.  

 

Kornalögun 

Kýlni (e. sphericity) korna segir til um hversu nálægt kúlulögun þau eru og ávali (e. 

roundness) segir til um mýkt útlínanna. Skali fyrir kýlni og ávala má sjá á mynd 7. Hér er  

eingöngu notuð grófleg flokkun fyrir kýlni og ávala, þ.e. lágt, meðal, og hátt. 

 

 

Mynd 7: Myndir til viðmiðunar við röðun korna í flokka samkvæmt kvarða Powers (1953) fyrir 

ávala og kýlni korna. 
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Gróður 

Gerðar voru athugasemdir ef einhver gróður var á kornunum. Reynt var að lýsa dreifingu 

og gerð gróðursins. 

 

Lega fjörukamba 

Þegar lega fjörukamba var athyglisverð voru einnig gerðar athuganir á legu þeirra, þ.e. 

hvernig þeir standa og uppbyggingu þeirra.  

 

Rétt er að nefna að með hrygg er átt við hæsta punkt fjörukambs (mynd 8). Hann liggur 

oftar en ekki um miðbik kambins en það er þó ekki algilt. 

 

 

Mynd 8: Hryggur á fjörukambi (teikn. Chanee Thianthong). 
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Í felti voru eftirfarandi tæki notuð: 

 GPS tækið Garmin GPSMAP 64s en tækið var notað til þess að skrásetja hnit athuganna. 

 Snjallsími til að taka upp athugasemdirnar (feltbók ekki notuð í þessari rannsókn). 

 Málband til að mæla kornin. 

 

 

3.2 Tölvuúrvinnsla með flugljósmyndum 

Til að svara þeirri spurningu hvort brimið frá nóvember 1982 hefði haft einhver áhrif á 

legu fjörukamba á þessu svæði þurfti fyrst og fremst að ákvarða legu þeirra fyrir og eftir 

óveðrið. Ákveðið var að gera það með því að bera saman flugljósmyndir teknar fyrir og 

eftir atburðinn. Samanburður flugljósmynda er þekkt aðferð til að kanna legu 

náttúrufyrirbæra og hefur t.d. verið notuð til að athuga breytingar á legu áa og lækja. Í 

þessari rannsókn var samanburðurinn gerður með því að 1) hnitsetja flugljósmyndirnar (sjá 

mynd 9) og 2) draga upp línur eftir fjörukömbunum en þannig fást mismunandi línur fyrir 

mismunandi ár. Síðan voru línurnar metnar eftir því hvort þær sýndu marktækar breytingar 

í legu fjörukambanna eða ekki. Notaðar voru flugljósmyndir frá árunum 1980 og 1984. 

Allt þetta var gert með ArcGis hugbúnaðinn ArcMap og ArcCatalog (útgáfu 10.5) í 

Háskóla Íslands. 

 

 

Mynd 9: Hnitsetning flugljósmynda í ArcMap. Tvær flugljósmyndir ligga á kortagrunn. 
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3.3 Ákvörðun um marktækni niðurstaðna 

Gert var ráð fyrir að skekkja í úrvinnslu myndanna, þ.e.a.s. nákvæmnin í legu 

fjörukambanna væri um 2 m til og frá. Að auki voru settar fram kröfur um að ef 

niðurstöður sýndu ummerki um færslu að þá þurftu þau að vera skýr og koma fram á a.m.k. 

fjórum mismunandi stöðum. Þetta er gert sem tilraun til að útiloka tilviljanakenndar eða 

falskar niðurstöður. Þetta þýðir að ef niðurstöðurnar leiddu í ljós að færsla hafi átt sér stað 

á legu fjörukamba þá var ekki tekið mark á henni nema hún væri yfir 2 m og komið skýrt 

fram á a.m.k. fjórum stöðum. 

. 
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4 Gögn 

Gögn sem voru notuð til úrvinnslu og ályktana í þessari rannsókn eru flugljósmyndir af 

rannsóknarsvæðinu frá Landmælingum Íslands og skráning athuganna úr seinni 

feltvinnunni: 

1.  Flugljósmyndir: Eftirfarandi flugljósmyndir voru notaðar til úrvinnslunnar og 

fengust þær á heimasíðu Landmælinga Íslands (www.lmi.is): 

Tafla 2: Flugljósmyndir frá Landmælingum Íslands sem voru notaðar í úrvinnslunni 

Fluglína Dagsetning Svæði Flokkur Númer Tegund 

Austursléttuheiði -Skinnalón 1.7.1980 80-90 F 7973 SH 

Rifsvík-Rifsæðarvötn 3.8.1984 80-90 H 2481 SH 

 

2.  Skráning athuganna úr seinni feltvinnu: Lýsingar á kornalögun, kornastærð og 

gróðri, ásamt uppbyggingu kambana ef við á. Sjá nánar í viðauka A 
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5 Úrvinnsla gagna 

 

5.1 Hnitsetning flugljósmynda 

Til að hnitsetja flugljósmyndirnar var notast við svo kallaða „Georeference“ aðferð en þá 

þarf að velja nokkra punkta á flugljósmyndunum og tengja þá við grunnkortið (e. 

basemap). Grunnkortið „World Imagery“ er innbyggt grunnkort í ArcMap og var það 

notað við hnitsetningu flugljósmyndanna. Í fyrstu var ætlunin að nota grunnkort frá 

Samsýn en var í minni upplausn og hentar almennt ekki úrvinnslu sem þessari. 

 

Reynt var að vinna með flugljósmyndir sem voru teknar eins nálægt 16. nóvember 1982 og 

mögulegt var. Fyrir-óveðurs flugljósmyndin var tekin 1. júlí 1980 og eftir-óveðurs 

flugljósmyndin var tekin 3. ágúst 1984. Það reyndist erfitt að finna punkta á myndunum til 

að tengja þær við grunnkortið en notaðir voru þrír lykilpunktar: (1) gamla húsið á Rifi, (2) 

húsið á Skinnalóni og (3) vegamót sunnan við Rif. Hugbúnaðurinn reyndi, m.a. með því að 

teygja myndirnar til, að láta flugljósmyndirnar passa við grunnkortið á grundvelli þessara 

lykilpunkta. 

 

Það reyndist erfitt að hnitsetja flugljósmyndirnar í heilu lagi, þ.a.s. erfitt var að láta 

flugljósmyndirnar passa fullkomlega við grunnkortið. Þegar búið var að samræma ákveðið 

svæði á flugljósmyndunum við grunnkortið, kom ávallt í ljós að hin svæðin pössuðu ekki 

eins vel við. Ekki er vitað með vissu hvað olli þessum erfiðleikum en sennilega var það  

samspil milli bjagaðra flugljósmynda, of mikillar þysjunar og almennrar skekkju í 

hugbúnaðinum. Þá var að prófað að skipta rannsóknarsvæðinu niður í þrjú svæði (sjá mynd 

10). Svæði 1 náði frá Rifi að Rifshólavatni, svæði 2 frá Rifshólavatni út að Ólafsvatni, og 

svæði 3 frá enda Ólafsvatns að Skinnalóni.  Betur gekk þá að hnitsetja flugljósmyndirnar 

en þó ekki betur en svo að á einstaka stað er 1-2 m munur á milli útlínanna. Þessi 1-2 m 

munur, ásamt öðrum þáttum, var notaður til ákvörðunar á marktæki niðurstaða (kafli 3.3.).  
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Mynd 10: Í hnitsetningu flugljósmynda var rannsóknarsvæðinu skipt í þrjá hluta (kortagrunnið 

fengið af map.is, 2007) 

 

 

5.2 Fjörukambarnir dregnir upp 

Þegar tekist  hafði að samræma flugljósmyndirnar við grunnkortið voru línur, svo kallaðar 

„Polylines“, dregnar upp eftir útlínum fjörukambanna. 
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6 Niðurstöður 

 

6.1 Niðurstöður úr feltvinnu 

6.1.1 Niðurstöður úr fyrri feltvinnu 

Í fyrri feltvinnu var gengið frá Skinnalóni að Ólafsvatni, svæði sem er meira og minna í 

skjóli á bak við Skinnalónsey. Vegna skjólsins er þarna nánast enginn fjörukambur, 

einungis rofbakkar (sjá mynd 11 og 12) og litlir, u.þ.b. 4 m breiðir fjörukambar. Á 

flugljósmyndunum má sjá greinilega fjörukamba á Skinnalónseynni sjálfri. Hins vegar 

þegar ekkert skjól var lengur að fá af Skinnalónsey, breyttist fjörukamburinn hratt og 

ummerki þess urðu augljós þegar nálgast var austurenda á Ólafsvatni, kamburinn varð 

breiðari og mikil stækkun í kornastærð. 

 

Meðalkornastærð á hverjum kafla  var frá 20 cm til 120 cm en stærri kornin voru algengari 

á svæðum sem ekki voru í skjóli. Mikil óregla var í kornalögun og gilti það um allt 

rannsóknarsvæðið (sjá mynd 13). Því stærri sem kornin voru því líklegri voru þau til að 

vera blokklaga. Um svæðið gilti einnig almennt að lang flestu kornin voru ljósgrá á litinn, 

en einstaka sinnum má finna korn sem voru grabrún/brún og stafaði rauði liturinn líklega af 

oxun járns í berginu. Reglulega mátti sjá ummerki um frostverkun á hnullungunum. 

Ummerki frostverkunnar koma fram sem sprungur sem liggja þvert í gegnum hnullungum 

eða plötulaga steinar með hvössum brúnum. 

 

Kambarnir á þessu svæði voru tiltölulega gróðurvaxnir og með skófum. Í a.m.k. eitt skipti 

sást að helmingur kambsins, sá sem snýr að landi, var vaxinn gróðri. Einnig sást í a.m.k. 

eitt skipti að smáhluti af fjörukambi var algjörlega þakinn gróðri, þ.e. kominn undir 

berjalyng og annan gróður. 
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Vel innan augsýnar frá fjörukömbunum mátti yfirleitt sjá breiðu af steinblokkum og 

hnullungum sem helst má lýsa sem „hafi af hnullungum“. Talið er að hér sé um að ræða 

berggrunn sem hefur brotnað og lyftst upp vegna víxlverkunar frost og þíðu, en að öllum 

líkindum eru fjörukambarnir upprunnir úr sama berggrunni og grjótbreiðan. 

 

 

Mynd 11: Rofbakki á milli landsins og Skinnalónseyjar (ljósm. Chanee Thianthong) 

 

 

Mynd 12: Þversnið af robakka (teikn. Chanee Thianthong) 
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Mynd 13: Dæmigerð kornalögun (ljósm. Chanee Thianthong) 

 

6.1.2 Niðurstöður úr seinni feltvinnu 

Sundurliðaðar niðurstöður úr seinni feltvinnu má sjá í viðauka A. Almennt gilti að kornin 

voru vel ávöluð en með litla kýlni. Meðalstærð var frá 15 cm upp í stærra en 100 cm. 

Meirihluti af sjávarkömbum á þessu svæði voru gróðurlausir að utanskildum vatnagróðri 

sem hafði myndast á kornunum frá vesturhluta til miðbiks Ólafsvatns (sjá mynd 14). 

 

Á einum kafla, milli Rifshólavatns og Ólafsvatns (athugun 5) voru skálasteinar áberandi 

(sjá mynd 15), en þeir eru veðrunarfyrirbrigði í basalti sem kallast "býkúpu veðrun" (e. 

honeycomb weathering) og er veðrunin sambærileg við veðrun á vatnsdrægu grágrýti. 

Hryggirnir í kringum skálarnar eru úr basalti og eru ljósara en skálarnar sem eru úr dekkra 

bergi. Ólíklegt að skálarnar séu gasbólur í basalti sem hafa stækkað vegna veðrunar, 

líklegast hafa þær myndast og stækkað vegna misveðrunar (sjá mynd 16) (Douglas, 1984).  

 

Á svæðinu skammt vestur af Ólafsvatni og vesturenda vatnsins (athugun 6-8 ) var eins 

konar skurðmyndun ofan á fjörukambinum en það er eins og kamburinn hafi tvo 

toppa/hryggi (sjá mynd 17). Frá vesturhluta Ólafsvatns að miðbiki þess (athugun 9-15) var 

kamburinn einkar lágur, þ.e. sjórinn, kamburinn, og vatnið voru í svipaðri hæð (sjá mynd 

14). Oft sást ákveðin uppbygging á sjávarkömbum þegar þeir standa tiltölulega hátt, þ.e. 



24 

 

yfir 3 m. Þessari uppbyggingu má lýsa þannig að kamburinn sé brattari sjávarmegin (frá 

hryggnum niður að sjó) en landmegin (frá hryggnum í átt að landi) (sjá mynd 18).  

 

 

Mynd 14: Við miðbik Ólafsvatns (athugun 15) liggur fjörukamburinn lágt og er vel gróðu (ljósm. 

Chanee Thianthong). 

 

 

Mynd 15: Skálasteinar (hringmerktir) á svæðinu milli Rifshólavatns og Ólafsvatns (athugun 5) 

(ljósm. Chanee Thianthong). 
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Mynd 16: Myndun skálasteina (Douglas, 1984) 

 

 

Mynd 17: Í kringum vesturenda á Ólafsvatni (athugun 6-8) má sjá ákveðna skurðmyndun/tveir 

hryggur ofan á fjörukambi (teikn. Chanee Thianthong). 

 

 

 

Mynd 18: Algeng uppbygging fjörukamba. Kamburinn er brattari í átt að sjónum (teikn. Chanee 

Thianthong). 
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6.2 Niðurstöður úr greiningu flugljósmynda 

Svæði 1 

Stór hluti af svæðinu sýndi 2-5 m hliðrun á legu fjörukamba þar sem kambar frá 1984 

liggja fjær sjónum (sjá mið-hægri partur á mynd 19). Hins vegar, þegar horft er til hægri 

hluta myndarinnar, sést að kambar frá árinu 1984 lágu nær sjónum. Að auki sést í rákir á 

fjörunni árið 1980 en þessar rákir eru hvergi sjáanlegar eftir 1980 (sjá samanburð á mynd 

20) 

 

 

Mynd 19: Niðurstöður úr greiningu flugljósmynda af svæði 1 (lflugljósmynd frá lmi.is). 

 



27 

 

 

Mynd 20: Rákir sjást á fjörunni rétt hjá gamla húsinu (efst á vinstra horni) á Rifi 1980, þessar 

rákir voru hvergi sjánlegar á  flugljósmyndum af svæðinu frá árunum 1984 og 2007 

(flugljósmyndir frá lmi.is og map.is). 
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Svæði 2 

Á svæði 2 var enginn sjáanlegur munur á legu fjörukambanna milli ára.  

 

 

Mynd 21: Niðurstöður úr greiningu flugljósmynda af svæði 2 (flugljósmynd frá lmi.is). 

 

 



29 

 

Svæði 3 

Á svæði 3 var enginn sjáanlegur munur á legu fjörukambanna milli ára.  

 

 

 

Mynd 22: Niðurstöður úr greiningu flugljósmynda af svæði 3 (flugljósmynd frá lmi.is). 
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7 Ályktun 

Í megindráttum sýna niðurstöðurnar athugana á flugljósmyndunum engan marktækan mun 

á milli legu fjörukambana fyrir og eftir óveðrið 1982, en einungis í tveimur tilvikum var 

greinilegur munur er á milli legu fjörukamba milli ára. Bæði tilvikin eru á svæði 1 og eru 

þau ólík, þ.e. annar tilvikið sýnir að fjörukamburinn hefur færst innar í landið eftir óveðrið 

og hitt tilfellið sýnir að fjörukamburinn hefur færst lengra frá landi. Þar sem niðurstöðurnar 

sýna einungis mun á milli legu fjörukamba á tveimu stöðum þá standast þær ekki þær 

kröfur sem settar voru um marktækni niðurstaðna. Að auki er munurinn á milli legu 

fjörukambana sem hér koma fram samhengislaus og nær aðeins til eins af 

úrvinnslusvæðunum. 

Vegna gerðar og eðlis gagna, sem eru ekki gallalaus, er ekki útilokað að stórbrim geti haft 

áhrif á legu fjörukamba á þessu svæði. Niðurstaðan er að krafturinn/aflið í briminu árið 

1982 dugði ekki til að valda breytingum á legu fjörukamba á þeim skala að breytingarnar 

komi skýrt og óumdeilanlega fram á flugljósmyndum úr háflugi og miðað við aðferðina 

sem var notuð í þessari rannsókn. 

Niðurstöðurnar sýna þó eina sérstaka breytingu í umhverfinu, þ.e. útlínur óþekktra 

strandfyrirbæra sem sáust fyrir óveðrið eru nú hvergi sjáanlegar á flugljósmyndum sem 

teknar voru eftir óveðrið. Erfitt er að segja til um hvað nákvæmlega hefur átt sér stað og 

um hvers konar fyrirbæri var að ræða. Ein tilgáta er sú að þetta hafi verið staflar af 

steinum, sandi og/eða þörungum sem hafi skolast í burtu í óveðrinu. Hvað sem það var þá 

var stöðugleiki og/eða þungi þess það lítill að brimið hafði áhrif á legu og tilvist þess. 
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8 Umræða 

Gróður og umhverfi 

Það að gróður eins og t.d skófir finnist á fjörukömbunum bendir til sambands milli 

orkustigs og gróðurs. Gróður nær að vaxa séu kambarnir í nógu langan tíma í rólegu, þ.e. 

orkulitlu, umhverfi. Í svoleiðis umhverfi er ólíklegra að fjörukambarnir verði fyrir barðinu 

á öldugangi og litlar breytingar eiga sér stað í legu og uppbyggingu fjörukamba. Hægt er 

að nota gróður til að meta í hversu langan tíma kamburinn hefur verið í þeirri mynd sem 

hann er í dag. Vissulega er stór kafli á svæðinu þar sem kamburinn er þakinn vatnagróðri 

en það svæði er ekki í skjóli og stendur því berskjaldaðar/óvarið gagnvart öldugangi. Margt 

bendir til þess að umrætt svæði sé lágorkusvæði og er þá einkum horft til athugunar á 

kornastærð og annarra athugana á staðnum. Þó er erfitt að segja til um hvort 

vatnagróðurinn náði að þekja fjörukamba á þessu svæði vegna þess að umhverfið er rólegt 

eða vegna þess að tiltekinn gróður geti í eðli sínu staðið af sér álag öldugangs. 

 

Tími og tækni eru rannsókn í óhag 

Náttúruaðstæður geta verið mismunandi milli ára og það er erfitt að greina slíkar 

breytingar þegar flugljósmyndir eru ekki í lit. Flugljósmyndir sem notaðar voru við 

úrvinnslu þessara rannsóknar voru svart-hvítar og í þokkabót voru þær misskýrar og 

misbjartar, t.d. var myndin frá 1984 mun skýrari en sú frá 1980. Samspil milli breytinga í 

náttúrunni og mismunandi gæða flugljósmynda gera það að verkum að erfitt er að hnitsetja 

flugljósmyndirnar, þ.e.a.s. erfitt var að finna punkta á myndunum til að tengja við 

grunnkortið. Þar sem flugljósmyndirnar eru svart-hvítar gerir það líka að verkum að 

stundum var erfitt að vita með vissu hvaða útlínum ætti að fylgja þegar verið var að draga 

upp legu fjörukamba. Í tveimum tilvikum var eins og að ákveðnir fjörukambar væru til 

staðar á árinu 1980 en ekki 1984 en ástæðan var einfaldlega vegna yfirlýsingar á 

flugljósmyndinni frá 1984, sem gerði það að verkum að fjörukambarnir urðu ósýnilegir. 

Umræddir kambar voru sýnilegir á öðrum flugljósmyndum frá sama tímabili. Það er 

sérstaklega ljóst að fyrir þessa rannsókn hefði verið heppilegra að nota flugljósmyndir í lit 
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til úrvinnslunnar. Það var þó ómögulegt því samkvæmt flugljósmyndasafni á vefsíðu LMÍ 

voru flugljósmyndir af Íslandi ekki teknar í lit fyrr en í kringum árið 1997. 

 

 Óheppileg staðsetning rannsóknarsvæðis 

Af frásögnum heimamanna er nokkuð ljóst að óveðrið þann 16. nóvember 1982 var ekki 

mesta óveður sem hefur orðið á rannsóknarsvæðinu á síðustu öld, heldur var versta óveðrið 

sennilega það sem varð 26. október 1934. Sá atburður átti sér stað löngu áður en menn tóku 

að taka flugljósmyndir og því ekki hægt að skoða þann atburð á sama hátt og þann sem 

varð 16. nóvember 1982. Hér er þó ekki verið að gera lítið úr því óveðri. Umrætt óveður 

olli líklega miklum umhverfisbreytingum en sennilega mun minni á rannsóknarsvæðinu 

miðað en annars staðar á Norðurlandi. Það er því ljóst að til að rannsaka áhrif óveðursins 

1982 hefði e.t.v. verið heppilegra að velja annað svæði til rannsóknar. 

 

Kemur önnur aðferð til greina? 

Hér er mat mitt að aðferðin sem notuð er í þessari rannsókn sé í sjálfu sér ágæt en 

staðsetningin (Melrakkaslétta) og tímaramminn geri það að verkum að niðurstöðurnar og 

gæði þeirra eru ekki betri en raun ber vitni. Fyrir þetta tiltekna óveður fást ekki marktækari 

niðurstöður nema að skipt verði um rannsóknarsvæði. Fyrir þetta tiltekna svæði fást ekki 

marktækari niðurstöður öðruvísi en að bíða með rannsókn fram að næsta stórbrimi. Hvort 

kosturinn sem valinn yrði, þá væri hægt að nota sömu aðferð aftur. Jafnvel er hægt að 

beyta annarri aðferð samhliða, t.d. að nota GPS tæki til að rekja útlínur hryggja á 

fjörukömbum bæði fyrir og eftir stórbrim.  
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Viðauki A 

Tafla 3: Niðurstöður úr seinni feltvinnu 

Athugun Staðsetning Kornastærð (lengd) Kornalögun Athugasemdir 

1 

 

(mynd 23) 

Við fjárhúsið á Rifi 
 

66°31.948‘N, 

16°11.510‘V 

Fínt: 
Geta verið 5-40 cm en 15 cm 

er algengast 

Ávali: Hátt 
 

Kýlni: Lágt 
Kamburinn var u.þ.b. 4-5 m á hæð 

2 

 
(mynd 24) 

Skammt frá húsinu á 

Rifi við Kottjörn 
 

66°31.785‘N, 

16°11.281‘V 

Fínt: 
30 cm algengast 

Ávali: Mjög hátt 
 

Kýlni: Lágt – meðal  
 

Margir hverjir skífulaga 

Kamburinn er lágur og umvafinn mjög fínum sandi, 

hefur verið þannig frá húsinu á Rifi. 
 

Sjórusl og trjábolir í kringum 50 m fjarlægð frá 

sjónum. 

3 

 

(mynd 25) 

Milli Kottjarnar og 

Rifshólavatns 
 

66°31.889‘N, 

16°10.580‘V 

Fínt: 
30 cm algengast og 
stærstu eru í kringum 50 cm. 

Inn á milli eru litlir sem eru í 

kringum 10cm. 

Ávali: Hátt 
 

Kýlni: Lágt 

Kamburinn liggur lágt, en þó örlítið > athugun 2 
 

Minnstu kornin liggja ávallt á milli stærri korna, þ.e. 

sjaldan myndast stórt bil/holrúm milli korna. 

4 

Við vesturenda á 

Rifshólavatni 
 

66°31.978‘N, 

16°9.971‘V 

Fínt-meðalgróft: 
40 cm algengust 

Svipuð og í 3 nema 

kornin hafa stækkað. 
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5 

 

(mynd 26) 

Á milli Rifshólavatns 

og Ólafsvatns 
 

66°32.025‘N, 

16°9.006‘V 

Meðalgróft-gróft: 
Stækkað mikið frá síðustu 

athugun. Allra minnstu eru 

20-40 cm og stærstu >1m. 

Ávali: Hátt 
 

Kýlni: Lágt 
 

Því stærri, því meira 

blokklaga. 
 

Því minni, því 

óreglulegri 

Skálasteinar koma til sögunnar, <10% af heildar 

fjölda 
 

Kornin frá hryggnum sjómegin eru stærri en kornin 

frá hryggnum landmegin. Það er einnig brattara frá 

hryggnum niður að sjó en frá hryggnum niður að 

landi.  
 

Víða má finna sjórusl á svæðinu 
Trjádrumbar fundist við enda á Rifshólavatni, þ.e. í 

a.m.k. 100 m fjarlægð frá sjónum. Þeir hafa e.t.v. 

komist yfir kambinn og ofan í vatnið og flotið síðan 

út á enda vatnsins með vindi 
 

Óljóst hvar kamburinn endar 

6 

Rétt ókomið að 

Ólafsvatni 
 

66°32.023‘N, 

16°8.853‘V 

Meðalgróft-gróft: 
Almennt séð frekar stór. Má 

e.t.v. flokka í 2 helstu flokka: 

Minni flokkurinn sem er í 

kringum 50 cm annars vegar 

og stærri flokkurinn sem er 

sirka 1,5 m hins vegar 

Ávali: Hátt í návigi, lágt 

í mikilli fjarlægð 
 

Allra minnstu kornin og 

holusteinar eru með 

frekar hvassar útlínur 
 

Kýlni: Mjög lágt hvað 

varðar þau stærstu en 

lágt hvað varðar þau 

minnstu. Flest eru þau 

óreglulaga. Þau allra 

stærstu eru líklegri til 

þess að vera blokklaga 

Eins konar skurður hefur myndast ofan á 

kambinum, þ.e. kamburinn hefur tvo toppa/hryggi 
 

Aftur: Steinarnir eru stærri í átt að sjónum en í átt að 

landi. Það er einnig brattara frá hryggnum niður að 

sjó en frá hryggnum niður að landi.  
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7 

Ólafsvatn, vesturendi 
 

66°32.014‘N, 

16°8.648‘V 

Gróft: 
Heldur stór eins og búið er að 

vera síðan í síðustu athugun. 

1,5 m algeng stærð 

 

Holusteinar minna algengir, í kringum 5% 
 

Þegar skurðmyndunin var hvað djúpust sást niður að 

botni/sandi 
 

40 m breidd. 
 

Aftur: Frá hryggnum að sjó eru kornin stærri sbr. frá 

hryggnum niður á land. 

8 

Ólafsvatn, vesturendi 
 

66°32.982‘N, 

16°8.577‘V 

Meðalgróft: 
Hefur minnkað, töluvert 

minni en seinast. Minnstu eru 

40 cm og miðstærð 

(algengust) er 60-70 cm. 

Stærstu eru yfir 1 m 

 

> 3m hár. 
 

Hér hefur skurðmyndunin fjarað út 
 

Aftur: Steinarnir eru stærri í átt að sjónum en í átt að 

landi nema nú er sá hluti kambsins sem er nær 

sjónum ekki eins brattur og búið er að vera 
 

Steinarnir lang minnstir alveg við vatnið. 

9 

Ólafsvatn, vesturhluti 
 

66°31.946‘N, 

16°8.467‘V 

Einsleitari hvað varðar stærð 
 

Athuga skal að hér hefur 

kornastærðin verið metin úr 

fjarlægð og því skal hafa 

eftirfarandi texta með 

fyrirvara: Stærðin virðist 

verða einsleitari hér og 

meðalstærð gæti verið u.þ.b. 

120-130 cm 

 

Frá þessari athugun fram að næstu 6 er kamburinn 

hvað lægstur. Hryggur ekki áberandi en þó að það sé 

ávallt til hápunktur á kömbunum 
 

Örlítið vatnagróður á kambinum þeim megin sem er 

nær vatninu 
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10 

Ólafsvatn, vesturhluti 
 

66°31.951‘N, 
16°8.383V 
 

Meðalgróft: 
Töluverð minni kornastærð 

miðað við síðusta athugun. 

Þessar snöggu breytingar í 

kornastærð koma heim og 

saman við hvernig umhverfið 

breytist (sem sést vel á 

flugljósmyndum). Allra 

stærstu 1 m, algengustu 70 

cm og minnstu 10-15 cm 

  

11 

Ólafsvatn, vesturhluti 
 

66°31.949‘N, 
16°8.328V 

  

Óvenju mikið magn af litlu grjóti (í kringum 5 cm) 

liggur ofan á hryggnum 
 

Aftur: Steinarnir eru stærri í átt að sjónum en í átt að 

landi 

12 

Ólafsvatn, vesturhluti 
 

66°31.942‘N, 

16°8.232‘V 

Fínt: 
Kornin hafa minnkað mjög 

mikið síðan í þar síðustu 

athugun. Stærstu eru 40 cm 

og minnstu/algengustu:10 cm 

Ávali: Hátt – mjög hátt 
Steinarnir og hnullungar sem liggja alveg við vatnið 

eru grænir vegna gróðurs 

13 

Um miðbik 

Ólafsvatns 
 

66°31,935‘N, 

16°8,208‘V 

Fínt: 
30 cm algengust 

 

Aftur er hrúga af litlum steinum (2,5-5 cm) ofan á 

miðbik kambsins, sjómegin, þó örlítið nær sjónum en 

nær landi 
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14 

Um miðbik 

Ólafsvatns 
 

66°31.902‘N, 

16°8.089‘V 

Meðalgróft? 
3. stærðarflokkur: 1 m, 70 

cm, og svo 30-40 cm 

Ávali: Hátt 
 

Hér ásamt í næstu 

athugun eru skífulaga 

steinar algengari en áður 

en þó ekki algengir 

almennt (eru í mesta lagi 

5%). Svipað og í 

athugun 2 

Kamburinn orðinn nánast flatur 
 

Mikið af sandi og skelmulningi 
 

Í kringum 30 m á breidd 
 

Grænir steinar ná hér upp að miðbiki kambsins 
 

Ekkert sjórusl, hvorki fyrir framan né aftan vatnið. 

15 

Um miðbik 

Ólafsvatns 
 

(engin hnit vegna 

tækniörðugleika) 

Fínt: 
25 cm algengt, en 70 cm er 

líka áberandi 

Ávali: Hátt – mjög hátt 
 

Steinarnir og 

hnullungarnir virðast 

vera að vísa skáupp í átt 

að landi. 

Frá miðbik að sjó eru kornin með kolsvartan hjúp. 

Frá miðbiki að vatni eru kornin græn hjúpuð 
 

Svæðið er sleipt vegna alls konar gróðurs 

16 

Austurhluti 

Ólafsvatns 
 

(engint hnit vegna 

tækniörðugleika) 

Fínt-meðalgróft: 
15-70 cm. Upp á hryggnum 

er 30 cm stærðin algeng 
 

Venjulegur fjörukambur aftur 
 

Bratt frá hryggnum að sjó en jafnara að landi/vatni. 
 

Mosar á steinum landmegin á hryggnum, alls ekki 

algengt þó. 
 

Sjórusl og trjádrumbar. 

17 

Við austurenda 

Ólafsvatns 
(engin hnit vegna 

tækniörðugleika) 

Meðalgróft: 
Stærðin var metin úr fjarlægð 

og skal vera tekin með 

fyrirvara: í kringum 70 cm 
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Nokkrar myndir af fjörukömbum 

 

Mynd 23: Athugun 1 (ljósm. Chanee Thianthong) 

 

 

Mynd 24: Athugun 2 (ljósm. Chanee Thianthong). 
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Mynd 25: Athugun 3 (ljósm. Chanee Thianthong). 

 

 

Mynd 26: Athugun 5 (ljósm. Chanee Thianthong). 

 


