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Útdráttur 
Markmið rannsóknarinnar var að kortleggja laus jarðlög og landform í Melasveit til þess að 
varpa ljósi á umhverfisbreytingar á síðjökultíma og byrjun nútíma. Setgerðir og landform 
voru kortlögð af loftmyndum og kortlagningin síðan sannreynd á vettvangi. Á vesturhluta 
svæðisins er mestmegnis að finna fjörusand og möl. Á austurhluta svæðisins liggur stór 
hryggur sem túlkaður er sem jökulgarður myndaður af jökli sem gekk niður Borgarfjörð. 
Meðfram sveitavegi í grennd við bæinn Súlunes er mikið af stórgrýti auk þess sem lítinn 
hrygg má finna á svipuðum slóðum. Þessi ummerki má túlka sem grettistök og mögulegt 
framhald af stóra jökulgarðinum. Norðan við jökulgarðinn eru geislóttir hryggir til merkis um 
strandumhverfi og myndun tanga. Fjórar strandlínur voru kortlagðar í Melasveit, í 60 m y.s., 
45 m y.s., 30 m y.s. og í 25 m y.s. Þegar þessar niðurstöður eru settar í samhengi má renna 
stoðum undir fyrri tilgátur um að jökulgarðurinn hafi teygt sig lengra til vesturs. Þegar 
jökullinn hörfaði gekk sjór á land og myndaði strandlínu í 60 m y.s. og við áframhaldandi 
hörfun jökuls af svæðinu fór sjávarborð lækkandi. Þar sem nokkrar strandlínur hafa verið 
kortlagðar hér neðan við 60 m y.s. má gera ráð fyrir að strandlínumyndun á svæðinu hafi 
orðið í skrefum og að sjávarborð hafi því ekki lækkað samfellt. Niðurstöður rannsóknarinnar 
benda til að sveiflur í umhverfisaðstæðum Borgarfjarðar á síðjökultíma hafi verið 
umtalsverðar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 

Abstract 
 
The aim of this research was to map loose sediments and landforms in Melasveit in order to 
give further insight into the final stages of environmental change at the end of the late 
Weichselian stage and into the beginning of the Holocene. Sediments and landforms were 
inspected and mapped according to aerial photos and then confirmed in the field. The western 
side of the area was mostly mapped as sand and gravel. On the eastern side is a large ridge 
which has been interpreted as an end moraine, created by the glacier that came down 
Borgarfjörður. By the road, close to the farm Súlunes, there are numerous erratics present and 
a small ridge with a slight elevation difference to its surroundings. These are indications of a 
possible extension of the large moraine. To the north of the moraine there are radial ridge 
formations which indicate a beach environment and the formation of a spit. Four beach lines 
were mapped, in 60 m a.s.l., 45 m a.s.l., 30 m a.s.l. and in 25 m a.s.l.. When these results are 
put into context, they support the theory that the moraine ridge extends further to the west. 
When the glacier retreated, the sea level rose and formed a beach line in 60 m a.s.l. and 
because of the further retreat of the glacier and glacioisostatic rebound, the sea level lowered 
again. Multiple beach lines formed below 60 m a.s.l which indicates that the beaches formed 
in steps and therefore did sea level not lower continuously. Results of this research show that 
fluctuations in environmental conditions in Borgarfjörður in the late-Weichsel stage were 
possibly considerable. 
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1. Inngangur 
 

1.1. Jöklunarsaga Íslands, Vesturlands og 
Melasveitar 

 
Síðasta jökulskeið hófst fyrir rúmlega 100.000 árum og náði hámarki fyrir u.þ.b. 24,4-16,6 
þúsund 14C árum (Ólafur Ingólfsson & Hreggviður Norðdahl, 2015) sem er kallað hámark 
síðasta jökulskeiðs (e. Last Glacial Maximum). Var þá Ísland hulið jökli sem gekk út á 
landgrunn umhverfis landið (Mynd 1). Á nokkrum stöðum við landgrunnsbrún finnast 
ummerki um forna jökulgarða á hafsbotni og gefa þeir hugmynd um stærð jökulsins þegar 
hann gekk sem lengst fram. Einn slíkra neðansjávar-jökulgarða sem hafa verið kortlagðir má 
finna við vestanvert landgrunn Íslands, út frá Breiðafirði eins og sést á mynd 1. Einnig hafa 
fundist jökulrákir á Grímsey norðan Eyjafjarðar sem staðfestu forna tilvist jökuls á því svæði 
og útbreiðslu jökul frá ströndum Íslands. Á síðjökultíma fór ísaldarjökullinn fyrst að hörfa, en 
það var fyrir um 18,5-15,5 þúsund 14C árum. Geislakolsmælingar á skeljum hafa sýnt fram á 
að fyrir 15,5-13,6 þúsund 14C árum fór hlýr sjór að streyma með Irmingerstraumnum norður 
fyrir landið. Þá hóf íshellan á landgrunni Íslands að brotna upp vegna hækkunar sjávarborðs. 
Jökullinn fór að hörfa fyrir um 13,0 þúsund 14C árum (Hreggviður Norðdahl o.fl., 2008). 
Hröð hnattræn hækkun sjávarborðs var einn stærsti áhrifavaldurinn þess að hörfun og 
yfirgripsmikil kelfing íshellunnar við strendur Íslands fór af stað. Hækkandi yfirborð sjávar 
þrýsti upp og setti íshelluna á flot og kom þannig ójafnvægi á hana sem leiddi til þess að hún 
brotnaði upp. Kelfingarferlið hélt áfram þar til jökullinn var kominn að mestu inn fyrir 
strandlínu.  
 
Talið er að jökullinn hafi í fyrsta lagi verið komið inn fyrir strendur Íslands í kringum 12,7  
0,1 – 12,5  0,1 þúsund 14C árum fyrir okkar tíma. Það hraða hörfunarferli tók líklega minna 
en 350 ár en það telst vera mjög stuttur tími fyrir svo viðtæka hörfun. Eftir það hörfaði 
jökullinn vegna loftslagsbreytinga en minna vegna kelfingar af völdum sjávarborðsbreytinga 
(Ólafur Ingólfsson & Hreggviður Norðdahl, 2015), (Hreggviður Norðdahl og Ólafur 
Ingólfsson, 2001). 
 
Eftir að jökullinn hafði hörfað inn fyrir strendur reis land hratt og sjávarstaða lækkaði aftur. 
Jöklar gengu aftur fram á yngra Dryas og náði sú framrás hámarki fyrir 12,0 þúsund 
kvörðuðum árum (Mynd 2 útskýrir 14C ár og kvörðuð ár). Eftir það hörfuðu jöklar hratt en þó 
með einni framrás fyrir 11,2 þúsund kvörðuðum árum sem kom þó ekki í veg fyrir gríðarlega 
minnkun jökla á Íslandi yfir lengri tíma litið. Eftir þá framrás hörfuðu jöklar hratt en fyrir um 
8,8 þúsund árum voru þeir þegar orðnir minni en þeir eru í dag (Hreggviður Norðdahl o.fl., 
2012). 
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Mynd 1. Mynd A sýnir hraðalíkön fyrir 10 tímabil frá því fyrir 31,0-11,7 þúsund árum fyrir 
okkar tíma sem sýna hvernig íslenski ísaldarjökullinn hefur getað þróast. Rauður litur gefur 
til kynna mjög mikinn skriðhraða (m/ári) en dökkblár gefur til kynna lítinn skriðhraða á 
ísaskilum. Svartar línur á landgrunni standa fyrir jökulgarða og blá lína stendur fyrir mestu 
útbreiðslu ísaldarjökulsins samkvæmt Hubbard, 2006 (Patton, Hubbard, Bradwell, & 
Schomacker, 2017). Mynd B gefur til kynna hvernig ísaldarjökullinn breiddist út um hámark 
síðasta jökulskeiðs. Svartar línur standa fyrir jökulgarða á landgrunni en svartar punktalínur 
gefa til kynna óstaðfesta jökulgarða. Rauð lína stendur fyrir mestu útbreiðslu ísaldarjökulsins 
á Íslandi, rauðir punktar gefa til kynna staðsetningu setkjarna með setlögum eldri en hámark 
síðasta jökulskeiðs en grænir punktar standa fyrir staðsetningu kjarna með seti sem er yngra. 
Grá punktalína sýnir landgrunnsbrún Íslands og grá svæði eru þeir hlutar Íslands sem voru 
ofan við sjávarmál við hámark síðasta jökulskeiðs (Ólafur Ingólfsson & Hreggviður 
Norðdahl, 2015). 
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1.2. Sjávarborðsbreytingar og fornar 
strandlínur í kjölfar hnignunar 
ísaldarjökulsins  

 
Eins og fyrr segir fór jökulhellan fyrst inn fyrir strandlínu Vesturlands fyrir um 12,7 – 12,5 
þúsund 14C árum. Þá fór sjávarstaða á yngri Dryas hæst upp í u.þ.b. 150 metra ofan við 
núverandi sjávarstöðu á Vesturlandi. Þá hafði landris ekki enn átt sér stað og afstætt 
sjávarborð hækkaði því hratt á meðan jökullinn hörfaði inn fyrir strendur Vesturlands. Fyrir 
um 12,575 ± 0,80 þúsund 14C árum myndaðist strandlína í Stóru-Fellsöxl í Akrafjalli í u.þ.b. 
105 m y.s. og önnur strandlína við Stóra-Sandhól í Skorradal sem er í um 148 m y.s.. 
Strandlínan við Stóra-Sandhól myndaðist á um 300 ára tímabili. Stóri-Sandhóll hefur verið 
aldursgreindur á 14,5-14,8 þúsund kvörðuð ár sem samsvarar 12,610 ± 0,105 – 12,515 ± 0,85 
þúsund 14C árum (Hreggviður Norðdahl og Halldór G. Pétursson, 2005).   

Eftir að sjávarstaða hækkaði á yngra Dryas og myndaði háar strandlínur, lækkaði hún aftur 
þegar jöklar höfðu hörfað langt inn í land vegna landriss. Strandlínan hækkaði því næst á 
Preboreal þegar jöklar gengu aftur fram á Suður- og Vesturlandi. Eftir þessa síðustu 
framgöngu jökla er talið að afflæði hafi orðið á nútíma og að sjávarstaða hafi farið niður fyrir 
sjávarborð dagsins í dag (Mynd 3), (Hreggviður Norðdahl o.fl., 2012). 

Mynd 2. Útskýring á skeiðum jarðsögunnar frá 
síðjökultíma til byrjunar nútíma í 14C árum og 
kvörðuðum árum (Hreggviður Norðdahl o.fl., 2012). 
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Mynd 3. Afstæðar sjávarborðsbreytingar á síðjökultíma fram til upphafs nútíma. Grafið á við um 
Vestur- og Suðvesturland þar sem miklar rannsóknir hafa verið gerðar á fornum strandlínum.  Rauða 
línan stendur fyrir afstæða sjávarstöðu á hverjum tíma og bláa línan sýnir hnattrænar 
sjávarstöðubreytingar samtímis. X-ás sýnir tíma í kvörðuðum árum. Myndin gefur til kynna að afflæði 
á nútíma hafi verið samfellt. (Hreggviður Norðdahl o.fl., 2012). 

 

1.3. Setmyndunarferli í Melasveit 
 
Fyrri rannsóknir í Melasveit benda til að setmyndun þar á síðjökultíma hafi að stóru leyti átt 
sér stað í jökulsjávarumhverfi. Jökulsjávarumhverfi getur gefið af sér margs konar setgerðir 
og eru ferlin sem mynda þær af ýmsum toga. Staðsetning jökuls miðað við sjó spilar stórt 
hlutverk í því hvernig set sest til og þá er aðaláhrifavaldurinn hvort að jökullinn gangi beint í 
sjó eða hvort að það sé árfarvegur á milli með óbeina tengingu milli sjávar og jökuls (Benn & 
Evans, 2010). Eftirfarandi myndanir geta tilheyrt jökulsjávarumhverfi: 

1. Jökulruðningur upprunninn af botni, af yfirborði eða sem ferðast hefur innan jökulsins 
getur flust beint í sjó með kelfingum ísjaka eða framan af jökli vegna bráðnunar. 

2. Ófrosinn botnruðningur getur komið undan jökli við botnlínu þar sem jökull mætir 
sjávarbotni. 

3. Farvegir geta myndast á yfirborði, innan í og undir jökli og borið set í sjó. 
4. Árfarvegir og skriður geta borið mikið magn jökulsets þar sem ár eða lækir renna frá 

jökli í sjó. (Benn & Evans, 2010) 
 
Þar sem jöklar standa nærri sjó myndast oft Gilbert óseyrar þar sem jökulár bera tiltölulega 
gróft set í sjó fram. Jökulá streymir í sjó í orkuminna umhverfi og set hleðst upp (Benn & 
Evans, 2010). Í rannsókn sinni frá 1987 talaði Ólafur Ingólfsson um að Skorholtmelanáman í 
Melasveit væri hluti af stórri Gilbert-óseyramyndun svæðisins, sem var þó ekki nefnd 
Gilbert-óseyri í greininni heldur jökulárós (e. glaciofluvial delta) (Ólafur Ingólfsson, 1988).  
 
Gilbert-óseyrar samanstanda af þremur meginhlutum sem eru sýndir á (Mynd 4): Efsta lagið 
er vatnsborið toppset sem hefur sest á yfirborð óseyrarinnar og liggur lárétt yfir mynduninni 
neðan við. Toppsetið er að mestu leyti möl og sandur. Undir toppseti er miðlag (e. foreset), 
þar sem skáhalla lagskipt, gróf malar- og sandlög setjast til í óseyrarhlíðnni. Korn eru gróf 
vegna þessa orkumikla umhverfis í óseyrarhlíðinni og lagskipting er yfirleitt skýr. Lítið er af 
fínefnum en ef hallinn er lítill eru fínefni stundum að finna í neðrihluta miðmyndunarinnar. 
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Neðsti hluti Gilbert-óseyrarmyndunar er lárétt lagskipt botnsetslög sem samanstanda af 
fínefnum (silt/leir) sem setjast til vegna gruggstrauma við óseyrarfót (Benn & Evans, 2010). 
 

 

 
Mynd 4. Skýringarmynd af Gilbert- óseyri. Á myndinni sést að toppsetið sest lárétt til, þróast niður í 
skáhallandi lagskiptingu í miðjulaginu og endar í nánast láréttu, fínkornóttu botnseti (Benn & Evans, 
2010). 
 

1.4. Fyrri rannsóknir á svæðinu 
 
Ólafur Ingólfsson skrifaði tvær greinar um jarðfræði Melasveitar árin 1987 og 1988 og stuðst 
er við efni greinanna að hluta í þessari ritgerð. 
 
Fyrri greinin frá árinu 1987 snýst um jarðfræði síðjökultíma í neðri hluta Borgarfjarðar. Þar 
er einblínt á Melabakka-Ásbakka sem innihalda 145 m þykkan setlagabunka sem myndaðist 
fyrir um 12,5-10,0 þúsund 14C árum.  Efst í staflanum er fjöruset sem er eitt af 
yfirborðslögunum sem kortlögð voru fyrir þetta verkefni. Þetta er að langmestu leyti möl og 
sandur. Setmyndunarumhverfið hefur verið grunnur fjörður sem jökull hefur gengið tvisvar 
fram í eftir að jökullinn hörfaði fyrst inn fyrir strandlengjuna. Eftir seinni framrásina 
myndaðist strandlína í um 60-70 m.y.s. fyrir um 10,3 til 10,0 þúsund 14C árum (Ólafur 
Ingólfsson, 1987). 
 
Seinni greinin frá árinu 1988 snýst um jöklunarsögu Melasveitar og dregur fram hvernig 
jöklar gengu fram Borgarfjörðinn á síðjökultíma. Þegar jökullinn hörfaði myndaðist 60-70 m 
há strandlína í Melasveit. Greinin útskýrir einnig viðveru jökla og staðsetningu þeirra á milli 
Ásbakka- og Melabakka-atburðanna en hafa þeir í raun aldrei algjörlega yfirgefið Borgarfjörð 
og Hvalfjörð á milli atburðanna (Mynd 5), (Tafla 1), (Ólafur Ingólfsson, 1988). 
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Mynd 5. Líkanið sýnir hreyfingar Borgarfjarðarjökulsins frá því fyrir 13 til 9,5 þúsund 14C árum. 
Jökullinn hörfar við Ásbakka, Látra og Melabakka atburðina og gengur fram á Skipanes og 
Skorholtsmela atburðunum. Einnig sjást hvernig sjávarborðsbreytingar áttu sér stað samhliða og hæð 
strandlínu er merkt inn á. Við Skorholtsmelaatburðinn myndaðist stór jökulgarður sem nær frá 
Hafnarfjalli vestur að bænum Fiskilæk. Þegar garðurinn myndaðist hækkaði sjávarborð upp í 60-70 
m y.s. Eftir þann viðburð fer jökullinn að hörfa og fyrir u.þ.b. 10,500 14C árum lækkar sjávarborð 
hratt (Ólafur Ingólfsson, 1988). 

 
 
Tafla 1.  Túlkun á atburðarás sem átti sér stað í Melasveit á síðjökultíma og er lýst í mynd 5 
að ofan (Ólafur Ingólfsson. 1988). 

Stig Geislakolsár fyrir 
daginn í dag 

Atburðarás  

I 13.000 - 12.500 Jökull hörfaði fyrst inn fyrir núverandi strönd Borgarfjarðar - 
Ásbakkaviðburður 

II 12.000 Jökullinn gekk fram Borgarfjörð. Sjávarstaða var í um 80-90 m 
y.s. - Skipanesviðburður 

III 11.700 Jökullinn hörfaði - Látraviðburður 
IV 11.400 Jökullinn gekk aftur fram - Skorholtsmelaviðburður 

V 10.500 Jökullinn hörfaði aftur - Melabakkaviðburður 
VI 10.300 - 10.000 Sjávarstaða hækkaði í um 60-70 m y.s. 

VII eftir 10.500 Landris leiddi til afflæðis sjávar og fjöruset settist yfir efstu 
hluta bakkanna. 
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Rannsókn Hreggviðar Norðdahl og Ólafs Ingólfssonar frá árinu 2001 snerist um 
sjávarstöðubreytingar á Bölling-tíma sem leiddu hraðrar hnignunar íshellunnar. Samkvæmt 
þeirri rannsókn er möguleiki að auk strandlínanna í Stóru-Fellsöxl og Stóra-Sandhóli hafi 
verið strandlínur í 115 m og 125 m við Hafnarfjall. Engin frekari gögn um strandlínur i þeirri 
hæð á rannsóknarsvæðinu í Melasveit voru sett fram í þeirri grein (Hreggviður Norðdahl og 
Ólafur Ingólfsson, 2001). 
 
Einnig kemur grein Hreggviðar Norðdahl og Halldórs G. Péturssonar frá árinu 2005 að 
jöklunarsögu Vesturlands og Melasveitar. Hún snýr að afstæðum sjávarstöðubreytingum og 
afjöklun Íslands á síðjökultíma. Þar segir að skeljar í Ásbökkum í Melasveit hafi verið 
tímasettar á um 12,505 ± 0,110 þúsund 14C ár fyrir okkar tíma en það gefur til kynna að 
svæðið hafi ekki legið undir jökli á þeim tíma og að jöklar hafi þegar hörfað upp Borgarfjörð 
fyrir það. Með þessum upplýsingum hefur verið gert ráð fyrir að strandsvæði Suðvestur-, 
Vestur- og Norðurlands hafi ekki legið undir jökli og að sjávarborð hafi þar hækkað á Bölling 
tíma upp í hæstu stöðu eða á milli 60-150 m y.s. (Hreggviður Norðdahl og Halldór G. 
Pétursson, 2005).  
 

1.5. Markmið rannsóknar 
 
Þrátt fyrir að Melasveit hafi verið rannsökuð að miklu leyti og gerð hafi verið grein fyrir 
jöklunarsögu svæðisins ítarlega eru þó einhverjar spurningar sem standa eftir. Þar eru 
landform og setgerðir sem enn hefur ekki verið lýst að fullu eða útskýrð. Í þessari rannsókn er 
leitast við að skrásetja dreifingu setlaga og landforma frá síðjökultíma og þannig varpa 
skýrara ljósi á jöklunarsögu svæðisins ásamt umhverfis- og sjávarstöðubreytingum á 
síðjökultíma. Nákvæmt kort sem sýnir dreifingu setlaga og staðsetningu landforma í 
Melasveit er birt í þessari ritgerð. 
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2. Rannsóknarsvæði 
 
Rannsóknarsvæðið kallast Melasveit og er staðsett á strönd Vesturlands, yst á austurströnd 
Borgarfjarðar. Svæðið sem athugað var í þessu verkefni afmarkast af Geldingaá í austri, 
Hafnarfjalli í norðaustri, Hafnará í norðri og Grunnafirði í suðri og strandlengju við Faxaflóa 
í vestri. Svæðið er í heildina u.þ.b. 41,6 km2 að stærð og er sýnt á (Mynd 6). 
 
Vesturhluti Melasveitar markast að stóru leyti af Melabökkum og Ásbökkum sem eru 5 km 
langir og allt að 30 metra háir og þverhníptir sjávarbakkar. Sjávarrof í bökkunum spilar stórt 
hlutverk í landmótun þeirra en þeir verða fyrir tæplega 1 m rofi á ári (Atli Guðjónsson, 2013). 
Það auðveldar rannsóknarvinnu þar sem bakkarnir eru alltaf berskjaldaðir fyrir veðri og sjó 
og setlögin sem þeir samanstanda af því alltaf sýnileg. Þessi setlög innihalda upplýsingar um 
sjávarstöðubreytingar og hörfun og framskrið Borgarfjarðarjökulsins í tengslum við 
loftslagsbreytingar á síðjökultíma 
 
Vestan við og meðfram Geldingaá liggur stór og um 4,5 km langur hryggur sem túlkaður 
hefur verið sem forn jökulgarður. Hann liggur frá Hafnarfjalli og yfir Þjóðveg 1 og rís allt að 
90-100 m yfir sjávarmál og um 30-40 m yfir flatlendið umhverfis jökulgarðinn sem er í 50-60 
m y.s.. 
 
Í Melasveit er einnig að finna námur sem gefa mikilvægar upplýsingar um setmyndunarferli 
sem hafa átt sér stað þegar jökullinn hörfaði upp Borgarfjörðinn og er gerð grein fyrir 
setgerðum í þessum námum að nokkru leyti í þessari ritgerð. 

 

 
Mynd 6. Kortið sýnir staðsetningu og afmörkun Melasveitar við umliggjandi firði. Íslandskortið gefur 
til kynna hvar ísaskil voru og stefnu jökulflæðis á Vesturlandi og er Melasveit staðsett í rauða 
ferningnum. 
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3. Aðferðir 
 
Margvíslegar aðferðir voru notaðar við verkefnisvinnuna en mesta vinnan fór í úrvinnslu á 
korti af Melasveit í kortagerðarforritinu ESRI ArcMap þar sem landform og setgerðir voru 
teiknuð og sett upp á heildrænan hátt. Fyrst þurfti að afla gagna til undirbúnings 
kortlagningar. Það var gert með því að fara á vettvang og skoða þær opnur sem eru til staðar í 
Melasveit með sérstöku tilliti til efsta lags í hverri opnu fyrir sig. Vettvangsvinnan var unnin 
dagana 31.janúar, 5.febrúar, 14.febrúar, 21.mars og 31.mars.  
 
Þær athuganir sem voru gerðar voru reglulega færðar inn í ArcGIS til þess að mynda í lokin 
heildrænt kort af setmyndunarumhverfi og landslagseinkennum sem rekja má til 
umhverfisbreytinga á síðjökultíma. 
 
Við vettvangsvinnu var svæðinu skipt eftir vegakerfi og var keyrt eftir minni vegum í leit að 
grafningum og opnum sem sýnt gætu yfirborðsset viðkomandi staðar. Í flestum tilfellum voru 
teknir GPS punktar fyrir athugunarstaði í felttölvu sem fengin var að láni frá Háskóla Íslands 
eða á síma (mynd 9). Einnig var tillit tekið til breytinga í landslagi við kortagerð. Gil, skurðir 
og strandlengja komu að miklu gagni við leit að opnum þar sem þess háttar opnur sýna oft vel 
efstu setlög. Í syðri hluta Melasveitar, vestan megin við Þjóðveg 1 var nauðsynlegt að finna 
þannig opnur þar sem er þykkur jarðvegur til staðar en austanmegin við þjóðveg 1 er 
yfirborðsset nokkuð auðsjáanlegt á sumum svæðum sem auðveldaði kortlagningu talsvert. Á 
eystra svæðinu liggur stór hryggur þar sem landslag er hólótt og var hryggurinn lítið gróinn 
miðað við vesturhluta svæðisins svo auðveldara var að sjá yfir svæðið hvort yfirborðsset væri 
einsleitt eða ekki. Það sem leitast var við að sjá í yfirborðsseti hverrar opnu voru 
kornastærðir, lagskipting, halli laga, aflögun, ávölun korna og önnur byggingareinkenni. 
Voru þessar upplýsingar skráðar í feltbók og færðar í tölvu. 
 
Við kortagerð í ArcMap voru notaðar hæðarlínur, hæðarlíkan (Polar Geospatial Center, 2017) 
og loftmyndir af svæðinu til að varpa ljósi á landform og landslag í Melasveit. ISN93- 
Lambert 1993 vörpunin er látin eiga við um öll lög í kortinu. Hæðarlínurnar eru frá Samsýn 
frá árunum 2002-2010. Hæðarlínurnar sem notaðar voru eru með 5 m millibili annarsvegar en 
voru þær notaðar fyrir Melasveit og 20 m millibili hinsvegar sem notaðar voru fyrir Ísland.  
ArcticDEM er stórt kortlagningarverkefni sem hefur verið í gangi síðan í apríl 2015 og miðar 
að því að búa til hæðarlíkan af Norður-Heimskautasvæðum (svæðum norðan 60° 
breiddargráðu), sem er aðgengilegt öllum. Þau eru nákvæmari en önnur almenn hæðarlíkön 
sem hafa verið gerð á þessum svæðum og er því mjög hjálplegt tæki við rannsóknir á 
afskekktum svæðum. Upplausn líkansins er um 0,5 m. Í þessu verkefni var unnið með raster 
útgáfu af ArcticDEM (Polar Geospatial Center, 2017) og var það klippt niður í stærð 
Melasveitar, Borgarfjarðar og Hvalfjarðar til þess að geta séð heildstætt yfirlit af stærra svæði 
þegar kom að landformum þrátt fyrir að einungis hafi kortað stærð Melasveitar verið notað í 
eiginlega kortlagningu, sjá nánar á (Mynd 7).  
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Mynd 7. Hæðarlíkön frá ArcticDEM. Á mynd a er nærmynd af Melasveit. Á mynd b sést 
Borgarfjörður og Hvalfjörður en Melasveit er merkt með rauðri línu (Polar Geospatial Center, 
2017). 
 

Loftmyndir á TIFF formi frá Samsýn voru notaðar við kortlagningu landforma í ArcMap og 
má sjá þær á (Mynd 8). 
 

 
Mynd 8. Loftmyndirnar sem notaðar voru í rannsókn og við kortlagningu. Græn lína afmarkar 
rannsóknarsvæðið Melasveit og rauðar línur sýna vegakerfi á svæðinu. Staðsetningu Melasveitar á 
Vesturlandi má sjá neðst til hægri (Samsýn, 2005). 
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Inn í ArcMap voru teiknaðir flákar fyrir hverja gerð sets sem fannst. Í vettvangsvinnunni voru 
teknar fyrir flestar mögulegar opnur á svæðinu og skráðir eiginleikar yfirborðssets á hverjum 
stað. Þessir staðir voru merktir með GPS punktum sem voru síðan færðir inn í ArcMap og 
notaðir til þess að tengja saman punkta til að mynda mismunandi setgerðarfláka sem sjást á 
lokakortinu. Til þess að aðgreina aðferðir við kortlagningu í ArcMap er hægt að skipta korti í 
tvo þætti: setmyndanir eru merktar inn með flákum en landform eru merkt inn með línum. 
Innan setgerða voru allar þær tegundir sets sem rannsakaðar voru og aðgreinast þær hver frá 
annarri á kortinu með mismunandi litum. Innan landformalags voru tekin inn þau einkenni í 
landslagi sem geta gefið vísbendingar um mismunandi ferli sem hafa átt sér stað á svæðinu. 
Sem dæmi má nefna er þegar jökull á að hafa gengið yfir landið og loks hörfað og eru 
hryggirnir sem mynda jökulgarðinn táknaðir með línum en set svæðisins sem er 
jökulruðningur er táknað með fláka sem þekur svæðið. Landformin eru: hryggir jökulgarðs, 
fornar strandlínur, forn óseyri, árfarvegir og sandöldur. 
 
Einnig var útbúið lag fyrir stefnu jökuls út frá niðurstöðum Ólafs Ingólfssonar (1988) og þar 
eru hryggir og jökulruðningur einnig sýndir til skýringar á staðsetningu jökuls. Annað kort 
var útbúið fyrir mögulega stefnu afflæðis sjávar með tilliti til hæðarlína, hæðarlíkans og 
setdreifingar. Á sama korti voru teiknaðar áætlaðar fornar strandlínur út frá niðurstöðum 
vettvangsvinnu og kortagerðarvinnu. 
 
Á (Mynd 9) má sjá kort sem sýnir þá staði sem athugaðir voru í vettvangsvinnu. 
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Mynd 9. Staðir þar sem athuganir voru skráðar niður í vettvangsvinnu eru merktir með GPS punktum. 
Punktarnir ‘grettistök‘ sýna hvar grettistök sjást frá veginum, en það er ekki nákvæm staðsetning á 
einstökum grettistökum. Stjörnur sýna staðarheiti sem notuð eru til skýringar í niðurstöðukafla. 
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4. Niðurstöður 
 
Niðurstöðurnar skiptast í fjóra meginkafla: Jökulgarður, fornar strandlínur og óseyrar, 
fjöruset og fjörukambar, berggrunnur og nútíma fjörusandur og sandhólar.  Í hverjum kafla er 
greint frá ráðandi gerðir yfirborðssets og ásýnd þeirra. Eftirfarandi setgerðir eru ráðandi: 
lárétt eða skáhalla, lagskipt fjöruset, sandur með ávölum, stærri kornum og jökulruðningur 
með lítilli eða mikilli ávölun. Einnig finnast á yfirborði fínefni og fjörusandur frá nútíma. 
 
 

4.1. Jökulgarður 
 
4.1.1. Lýsing 

 
Á kortinu sjást allir hryggir sem tilheyra Skorholtsmela-jökulgarðinum og voru þeir teiknaðir 
út frá loftmyndum og hæðarlíkani. Hryggirnir teygja sig frá Ölveri suður með Hafnarfjalli og 
vestur meðfram Geldingaá, að þjóðvegi 1 og sunnan við og að bænum Fiskilæk sem stendur á 
hrygg, sjá aðalkort rannsóknar á  (Mynd 20). 
 
Að norðanverðu eru garðurinn hæðóttur og liggja hryggir garðsins í stefnuna austur-vestur. 
Korn eru hvöss og eru allar kornastærðir til staðar, allt frá sandi upp í grettistök líkt og sjá má 
á (Mynd 10). 
 

 
Mynd 10. Kornastærðir norðan megin í hrygg. Köntuð korn og kornastærðarbil mjög breitt. 

Sunnan megin í garðinum eru korn ávalari og innihalda allar kornastærðir. Í opnu við 
Geldingaá sést að korn eru vel slípuð og innihalda allar kornastærðir allt frá sandi upp í 
hnullunga. Efsta lag inniheldur minni korn og svo fara að sjást stærri korn eftir því sem neðar 
dregur í opnunni. Vegur gengur lengra inn í land frá Geldingaá og var hægt að sjá góðar 
opnur við jaðar hryggjarins sem innihalda allar kornastærðir eða sandur upp í hnullunga. Á 
(Mynd 11) sést að kornastærðardreifingin er allt frá sandi og yfir í stór, ávöl korn. 
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Mynd 11. Hluti úr opnu við bæinn Geldingaá. Kornastærðadreifing sýnir sand yfir í stór, ávöl korn. 
Penni á mynd til viðmiðunar.              

Stórir hnullungar sjást í miklu magni á Skorholtsmelum austan megin í Melasveit en einnig 
sést nokkuð magn hnullunga á vestursvæðinu við sveitaveginn hjá Súlunesi. Þar er enginn 
hryggur heldur nánast einungis flatlendi. Þessir hnullungar dreifa sér í meðfram veginum og 
ná nokkuð nálægt strandlínu. Mest sést af hnullungum nálægt gili austan við Súlunes en það 
dreifist úr þeim eftir því sem lengra dregur frá gilinu. Þetta er aðallega við veginn en líkur eru 
á að þetta stórgrýtisbelti nái lengra norður inn í land án þess að það sjáist á yfirborði. 
 

4.1.2. Túlkun 
 

Hér má ætla að jökulruðningur sé til staðar ef dæma á af kornastærðum og 
kornastærðardreifingu á svæðinu sem er mjög breytileg og óregluleg en einnig hefur ávölun 
kornanna eitthvað um það að segja. Einnig hefur verið fjallað um hrygginn í fyrri 
rannsóknum þar sem hann er túlkaður sem jökulgarður (Ólafur Ingólfsson, 1988), (Ólafur 
Ingólfsson, 1987).  
 
Vestan við bæinn Súlunes, er að finna lágan hrygg sem sker sig úr með hæðarlínum en einnig 
er önnur ásýnd á honum en umhverfis hann sem sést vel á loftmyndum. Ef horft er vestur 
eftir jökulgarðinum sem sést vel á loftmyndum og hæðalíkönum er hægt að draga bogadregna 
línu á milli jökulgarðsins og þessa hryggjarlandforms. Þessi hryggur liggur í stefnu 
jökulgarðsins til vesturs og hægt er að túlka sem svo að þessi hryggur sé framhald jökulgarðs. 
Hæðarlínur sýna smávægilega hæðarbreytingu við hrygginn en hann stendur um 5 m upp frá 
umhverfi sínu. Utan í þessum hrygg má finna opnu sem sýnir lárétt lög af möl og sandi og er 
það hluti af láréttu, efsta toppseti óseyrarmyndunar svæðisins. Toppsetið stendur þar af 
leiðandi fyrir staðsetningu strandlínu sem styður ennfremur við þá kenningu að óseyrarset 
hafi lagst upp að hrygg. Til þess að styrkja þessa tilgátu um framhald jökulgarðsins til vesturs 
má sjá að mitt á milli stóra hryggjarins í austri og minni hryggjarins er svæði sem þakið er 
stórgrýti. Þetta sést vel á loftmyndum og má ganga út frá því að stórgrýtið séu jökulborin 
grettistök sem sýnir jafnframt fram á að jökullinn hafi gengið þangað fram.  
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Svæðið umhverfis grettistökin fær sömu fitjuflokkun og jökulgarðurinn sjálfur í kortinu þar 
sem hægt er að færa rök fyrir því að þarna sé um að ræða framhald af jökulgarðinum. 
Grettistökin eru merkt inn með brúnum stjörnum. 
 
Það að kornin séu nokkuð ávöl og vel slípuð sunnan megin í hrygg en köntuð korn séu 
ráðandi norðan megin í hryggnum bendir til þess að einhverskonar færsla af völdum vatns 
hafi átt sér stað og hjálpað til við slípun kornanna. Þetta kemur heim og saman við stefnu 
jökulflæðis í Borgarfirði þar sem hann kemur úr norðri og myndaði jökulgarðinn með því að 
ýta efni á undan sér og byggði þannig upp kerfi hryggja framan við sig og hlóðust þeir allt að  
100 m yfir núverandi sjávarmál. Jökullinn gekk fram í sjó og má túlka sem svo að ávölun 
kornanna sé tilkomin vegna ágangs sjávar á sunnanverðum hluta jökulgarðs og hafi korn þar 
slípast meira til en annars staðar í jökulgarðinum (Ólafur Ingólfsson, 1988).  
 
Ástæðan fyrir því að jökulgarðurinn hættir svo snögglega við bæinn Fiskilæk er óljós en 
nokkuð bein lína skilur að jökulgarðinn og flatlendið vestan við. Þarna er líklegt að 
árfarvegur hafi legið á sínum tíma og rofið niður jökulgarðinn á þessum stað og að sá hluti 
jökulgarðsins sem vestar var hafi af einhverjum ástæðum verið lægri og mögulega 
auðrjúfanlegri (Hreggviður Norðdahl og Ólafur Ingólfsson, 2001). 
 
 

4.2. Fornar strandlínur og óseyrar  
 
4.2.1. Lýsing 

 
Við Skorholt (Mynd 9) er malarnáma þar sem sjá má lagskipt, skáhallandi malar- og sandlög 
(Mynd 12). Ofan á þeim liggja lárétt lagskipt og lóðgreind lög úr fínni möl og sandi. Kornin í 
lögunum eru yfirleitt ávöl. Kornastærðin fer úr sandkornum yfir í hnullunga. Það sést að lög í 
lagskiptingu þynnast upp á við og skiptist á fínt og gróft efni. Vestan við Skorholt er grynnri 
náma sem sýnir einungis lárétt toppset í 25 m y.s. (Mynd 13). 
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Mynd 12.  Mynd a sýnir miðlag eða foreset-hluta óseyrarmyndunarinnar í Skorholtsnámunni. 
Námutoppurinn er í 45 m y.s.. Áberandi er skáhalla lagskipting malar og sands. Mynd b er nærmynd 
af lagskiptingunni og sést vel hvernig kornastærð laganna er breytileg og fer hún úr sandi upp í grófa 
möl með ávölum kornum. Mynd c sýnir heildarmynd af Skorholtsmelanámunni en í henni sést bæði 
lárétt toppsetslög og skáhalla miðlög. 

 
Mynd 13. Hér sést efsta lag (toppset) Gilbert-óseyrarinnar við Skorholt í 25 m y.s. en þessi mynd er 
tekin í grunnri námu vestan við Skorholt. Í efsta lagi Gilbert-óseyrar eru lög lárétt en rauða línan á 
myndinni sýnir lárétta stöðu laganna. 
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Náma við Súlunes er í um 20 m y.s. og inniheldur grófa möl og ávöl korn með lítið af sandi. 
Einnig sést lagskipting á sandi og möl og eru lögin u.þ.b. 5-20 cm þykk. Lóðgreining sést 
óljóst í sumum lögum. Lögin eru skáhallandi og miðað við það og setásýnd bendir það til 
þess að um skáhalla miðlag í óseyri sé að ræða, sjá nánar á (Mynd 14).  
 

 
Mynd 14.  Skáhalla malar- og sandlög í námu við Súlunes með augljósa lagskiptingu. Þarna sést hluti 
af skáhalla miðlagi óseyrarmyndunar. 

Í lækjarfarvegi austan við Súlunes er mikið af mjög fínu, grábrúnu efni til staðar. Efnið er 
mjög fínt og telst vera silt eða leir. Það er flokkað sem fínefni á korti. Sandmassi  finnst undir 
sem inniheldur einnig 1-3 sm stór korn. Lengra upp eftir meðfram lækjarfarvegi er mest um 
fínefni. 
 
Hægra megin ef horft er í norður frá vegi finnst sandur næst veginum við þar sem lækurinn 
skiptist í tvennt. Sandurinn inniheldur stærri korn inn á milli og heldur það sandlag áfram 
lengra upp farveginn.   
 
Stórar opnur í gili sunnan við veginn ná niður allt gilið. Efst í gilinu, er samlímdur sandur 
sem inniheldur lítil korn. Einnig fundust skeljar í sandinum. Neðar í gilinu eru stórar opnur 
(u.þ.b. 10m háar) þar sem efsta lagið er sama samlímda, grábrúna fínefnið sem sást í gilinu 
ofan við veginn og nær það eins langt niður og opnan nær, eða mest um 10 metra niður. Lítið 
af sandi finnst í gilinu og má segja að allt yfirborðslag sé fínefni.  
 
Í strandlengju neðan við gilið er 70-100 m löng opna með skálaga sandi og möl með 
greinilega lagskiptingu. Lögin halla í norðaustur. Sandlögin eru dökk og góð samloðun er á 
milli korna. Lagskipting sýnir mismunandi stærðir á milli korna þar sem stór og ávöl korn 
virðast vera inn á milli í dekkri og þykkari sandlögum. Sum lög innihalda engin korn en 
önnur innihalda mörg. Einnig eru bútar af samlímda, fínefninu í sandlaginu. Þykk, dökkbrún 
lög og þunn, ljósbrún lög eru frá 0,2 sm – 30 sm breið.  Í opnunni sést talsverð aflögum með 
sprungum og litlum misgengjum í laginu þar sem fínefni fylla inn í. 
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Neðan við opnuna er sandur/möl sem heldur áfram út ströndina fram yfir lagskiptu opnuna. 
Það er líklega skriðufall af því sem lýst hefur verið að ofan. Mögulegt áframhald af leirlaginu 
liggur út ströndina og að Súlunesi eða sambland af því lagi og sandlaginu en líklegast er að 
það sé undir malar/silt-lögum svæðisins. 

 
Lengra meðfram ströndinni til vesturs sést meira af fínefninu í þykkari lögum og óljósara 
topplag af möl og sandi. Þó er að finna stór, ávöl korn inn á milli í fínefnalaginu. Á kortið er 
þetta svæði merkt sem fjöruset/árset. 
 
Malarlag teygir sig út ströndina og fínefnalög koma upp inn á milli. Skáhölluðu malarlögin  
neðan við gil í Súlunesvogi má mögulega tengja inn í land og að námupytti við Súlunes og þá 
má gera ráð fyrir því að silt sé fyrir neðan malar/sandlag, sjá (Mynd 20). 
 
Innan hestagirðingar við Súlunes er opna þar sem má sjá skáhalla möl sem sýnir lagskiptingu 
þar sem efni er fínt upp í gróft og stærri, ávöl korn eru ofan við. Fínefnalög eru í glufum inn á 
milli laganna og er mögulega hægt að tengja þessar myndanir við lög við strandlengju. Í 
opnunni finnst felling í lögunum sem er merki um einhverskonar hreyfingu eða færslu á þeim 
lögum. Lögin í fellingunni inni halda möl í sandmassa og fínefnalög inn á milli líkt og sést á 
(Mynd 15). 
    
 

 

Mynd 15.  Mynd a sýnir fellingu á malar- og sandlögum en fínefnalög eru einnig til staðar (grábrún á 
mynd). Mynd b sýnir lagskiptingu ásamt því að hægt er að greina lóðgreiningu innan laga. 

Í Melabökkum við Melaleiti má sjá lagskipt sandlög í efsta lagi. Lögin skiptast í brún og 
dökk lög sem innihalda malarlinsur inn á milli. Sama lagskipta sandlagið nær út allt nesið. 
Norðan við Melaleiti er bærinn Belgsholt en neðan hans, við ströndina eru opnur sem 
innihalda efst lög af sandi með malarlinsum inn á milli, sjá (Mynd 16). Sunnan við 
Melabakka, í Ásbökkum er að finna kornastærðir frá sand í möl og einnig sést hvernig 
kornastærðadreifingin fer úr fínu í gróft upp á við. Grófar linsur sjást efst þar sem er 
lagskipting er skýr. Lögin liggja sitt á hvað sem gæti verið merki um sjávarföll. 



 19 

 
 

 

Mynd 16. Melabakkar við Melaleiti: Mynd A sýnir sandmassa með einstökum stærri kornum á milli. 
Mynd B sýnir rauða línu sem markar mörkin milli setgerða og er þykkt sandlag ofan við línuna. Mynd 
C er tekin í sniði við Belgsholt og er þar að finna sandlög með malarlinsum inn á milli. Skörp skil eru 
á milli sandlaga og malarlaga. 

 

4.2.2. Túlkun 
 

Það má vera að fínefnin í gilinu sunnan við veginn, nálægt Súlunesi séu tilkomin vegna rofs í 
árfarvegi í botni gilsins þar sem efsta malar/sandlag hefur verið rofið niður alveg næst gili. 
Búast má þó við því að möl/sand sé að finna umhverfis gilið út frá opnum sem sjást við 
ströndina og í námum við Súlunes og Skorholt. Fínefnalagið er mögulega allt að 5-10 m 
þykkt og líklegt er að hægt sé að tengja það lag sem sést í gilinu við fínefnalög í 
Melabakka/Ásbakkamynduninni (Ólafur Ingólfsson, 1987). 
 
Opnuna innan hestagirðingar við Súlunes má mögulega tengja við strandlengjulag sem fannst 
en báðar opnur innihéldu aflögun og fínefnalög í sprungum. 
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Í Melabökkum, við Belgsholt og í Ásbökkum eru merki um að sandur með mikilli 
lagskiptingu sem skiptist í brún og dökk lög sem innihalda malarlinsur inn á milli gæti verið 
merki um hraðar breytingar á umhverfisaðstæðum svæðisins. 
 
Skorholtsmelanáma er hluti af svokallaðri Gilbert-óseyrarmyndun (Benn & Evans, 2010) sem 
inniheldur toppsetið í óseyrarmyndunum og þar af leiðandi strandlínuna sjálfa ásamt því að 
sýna miðmyndun Gilbert-óseyrar sem eru skáhalla, lagskipt malar og sandlög. Sandlag í 
yfirborði námanna tveggja við Skorholtsmela má að öllum líkindum tengja við efsta lag sem 
teygir sig meðfram allri ströndinni, Melabakka og Ásbakka. Það sem er skáhalla, lagskipt í 
námunum getur staðið fyrir sömu myndun og sést efst við strandlengjuna sem er topplagið í 
óseyrarmyndun.  
 
Svæðinu sem hefur verið lýst í þessum kafla fær þá heildartúlkun að það sé þakið malar- og 
sandlagi og er merkt á kort sem fjörusandur (Mynd 20) sem er myndað eftir að jökull hörfaði 
og sjávarborð hækkaði hratt. Möl og sandur með ávölum kornum yfir þetta lægsta og flatasta 
svæði Melasveitar kemur vel heim og saman við þá kenningu að setmyndanir svæðisins séu 
tilkomnar í strandumhverfi. 
 
Strandlínur má einnig staðsetja út frá þessum athugunum en Skorholtsóseyrina má túlka sem 
strandlínu í 45 m y.s. þar sem toppset er til staðar í námunni við Skorholt. Óseyrarnar neðan 
við 45 m y.s. eru teiknaðar upp eftir halla í hæðarlínum og setgerðum sem finnast á svæðinu. 
Hægt er að kortleggja strandlínu í 25 m y.s. út frá opnu sem sést á mynd 13 þar sem þar er 
einnig að finna toppset. Neðar á því svæði þar sem óseyrarlínur eru dregnar er náma þar sem 
annar hluti óseyrarmyndunar sést en það eru skáhalla, lagskipt sand- og malarlög (e. foreset). 
Út frá hæðarlínum var kortlögð standlína í 30 m y.s. þar sem í þessari hæð er sléttlendi en það 
hallar bratt undan því og voru línurnar teiknaðar inn úr frá þeim hallabreytingum sem liggja 
niður út frá sléttlendinu.  
 
Rákir sem teiknaðar voru upp út frá hæðarlíkaninu eru hugsanlega hluti af strandlínukerfinu 
sem hér hefur verið sett fram en verður ekki útskýrt frekar hér vegna skorts á frekari gögnum 
(Mynd 22).  
 
Í hæðarlíkaninu sáust rákir sem ekki hafa verið skýrðar að ráði. Þær eru staðsettar neðan við 
neðstu strandlínu sem kortlögð var og eru teiknaðar upp á strandlínukortið (Mynd 22) og 
merktar sem óútskýrðar rákir. 
 
 

4.3. Fjöruset og fjörukambar 
 

4.3.1. Lýsing 
 

Hryggir sjást vel á loftmyndum sem grænar rendur en séð í felti eru hryggirnir að mestu leyti 
huldir gróðri. Gróðurinn sýnir þó merkjanlegan mun á umhverfi og má sjá birki og mosa á 
eins konar hryggjum og lúpínu í flötum lægðum á milli hryggja, sjá (Mynd 17). Hryggirnir 
eru nokkuð lágir eða minna en 1 m á hæð, 20-100 m breiðir, allt að 1 km langir og þekja um 
1,6 km2 stórt svæði. Þeir liggja slitrótt í stefnurnar NA-SV en á loftmynd sést þó greinileg, 
línuleg stefna og geislótt lega hryggjanna, (Mynd 20). 
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Grafnar voru þrjár prufuholur til þess að gefa betri innsýn í setgerð undir gróðri. Við gröft 
fannst undir birki á hryggjum að mestu leyti sandur með stöku stærri, ávölum kornum sem 
voru 3-10 sm í þvermál. Það getur þýtt minni lekt í sandi undir birki og auðveldara er fyrir 
rætur að finna sér festu á meðan set undir lúpínu gæti verið grófara þar sem lúpína þrífst í 
grófara umhverfi.  
 

 
Mynd 17.  Á mynd A  er greinilegt hvernig lúpína þekur flatlendi en birki stendur ofan á hryggjum 
sem á myndinni er markaður með rauðri línu. Mynd B sýnir sand með ávölum kornum. 

 
Vestan megin við þjóðveg 1, gegt ofangreindum hryggjum, er sandur með ávölum kornum 
frá 5-15 sm á 10 sm dýpi. Líklega má fullyrða að um sömu setgerð og undir hryggjum austan 
megin við veginn sé að ræða og eru þessi svæði tengd í korti. 
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Mynd 18.  Mynd a sýnir svæði vestan megin við þjóðveg 1, gegnt fjörukömbunum. Hryggir eru 
afmarkaðir með rauðum línum á mynd en þeir eru að mestu leyti berggrunnsklappir á þessum stað. Á 
mynd b sést set sem fannst við gröft á flatlendi umhverfis hryggina. Þetta er sandur með ávölum 
kornum í bland og er líkt því sem fannst undir lúpínu austan megin við þjóðveg 1. 

 
4.3.2. Túlkun 

 
Hryggirnir sem sjást á loftmyndunum austan megin við Þjóðveg 1 eru lágir og sjást því ekki 
vel á hæðarlíkaninu og ekki sjást heldur nein ummerki á hæðarlínunum þar sem þær eru 5 m 
hæðarlínur. Setið sem fannst þar við gröft var undir jarðvegi og ásýnd þess benti til þess að 
um fjöruset væri að ræða ef tekið er tillit til hryggjarlaga landlögunar svæðisins. Ávöl, stór 
korn í sandmassa ásamt hryggjunum sem eru til staðar á svæðinu gefa sterklega til kynna að 
eitt sinn hafi verið strandumhverfi á þessu svæði. Þegar slíkir hryggir myndast í 
strandumhverfi er líklegt að um sé að ræða fjörukamba í tangamyndun (Otvos, 2000). Á 
flatlendi og á hryggjum má ætla að sé svipað set en vegna mismunandi gróðurfars og 
hæðarmismunar á hryggjum og flatlendi má ætla að einhver munur sé á ásýnd undirliggjandi 
sets. Ein tillaga er að munurinn liggi í kornastærð en að stærri korn liggi á flatlendinu og fínni 
korn í hryggjunum. Er það ætlað út frá því að lúpína eigi auðveldara með að fóta sig í þess 
háttar seti með mikla lektareiginleika og að rætur birkis þurfi á þéttara og fíngerðara 
undirlendi með minni lekt að halda. Hryggirnir hafa að öllum líkindum myndast vegna 
sterkra sjávarhreyfinga í grunnu vatni þar sem fínt efni náði að safnast upp og mynda hryggi 
og skildi stærri korn eftir í lægðum umhverfis hryggina. Því er líklegast að hryggirnir séu 
fjörukambar. Á kortinu er þetta hryggjasvæði merkt sem eitt fjörusetslag sem er svo 
framlengt út að jökulgarði þar sem svipað láglendi og gróðurfar er til staðar. Vestan megin 
við Þjóðveg 1, gegnt hryggjunum er að finna álíka flatlendi sem liggur utan um 
berggrunnsklappir ásamt því að hryggir þaktir birki finnast þar, en engar lúpínubreiður eru í 
lægðum líkt og austan megin við veg. Þar fundust einnig ávöl korn og sandur við gröft og því 
er líklegast hægt að tengja þessi tvö svæði saman í eitt fjörusandslag. 
 
 

4.4. Berggrunnur 
 
4.4.1. Lýsing 

 
Vestan við Þjóðveg 1, gegnt strandhryggjum er flatt svæði sem skiptist annars vegar í hryggi 
þakta birkitrjám og hinsvegar grýtt flatlendi. Við nánari athugun sést að hryggirnir 
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samanstanda flestir af berggrunnsklöppum.  Á veginum upp að Ölveri  er berggrunnshryggur 
sem sést frá vegi og en einnig sást hann úr suðri ef horft var frá jökulgarði ásamt því að sjást 
á loftmyndum. Jökulrákir eru einnig að finna á þessum berggrunnshrygg (Ingolfsson, 1988). 
 
Við Narfastaði fannst engin opna í felti en svæðið er mjög gróið. Í landslagi eru þó 
straumlínulagaðar hæðir og ójöfnur í landi. Það gætu verið berggrunnsklappir undir jarðvegi 
eins og er að sjá nær þjóðveginum og lengra til norðurs út fyrir rannsóknarsvæði. Svæðið 
norðan Belgsholts, Belgsholtsnes vestan við Narfastaði og svæðið norður að bænum Höfn er 
að mestu leyti berggrunnur. Sést berggrunnur á loftmyndum en einnig var gerð grein fyrir 
athugunum í fyrrnefndri grein Ólafs Ingólfssonar (Ólafur Ingólfsson, 1988). 
 
Við Bakkanes og Skorholtsnes er berggrunnur að mestu leyti. Það var athugað í felti en 
einnig stuðst við grein Ólafs Ingólfssonar frá árinu 1988 (Ólafur Ingólfsson, 1988), líkt og sjá 
má á (Mynd 20). 
 

4.4.2. Túlkun 
 

Berggrunnur verður greinilegri eftir því sem fjær dregur hinum gamla jökuljaðri og getur það 
bent til minni setsöfnunar þegar lengra er farið frá jökli. Mikið af klöppum og berggrunni er 
hægt að sjá í Borgarfirði sem er líklega afleiðing þess að jökullinn gekk niður fjörðinn og til 
suðurs og náði niður að enda Melasveitar. Við hörfum jökulsins er mesta setmyndun á enda 
hans við sjávarmál vegna samspils jökuls og sjávar (Benn & Evans, 2010).  
 

4.5. Fjörusandur og sandhólar 
 
4.5.1. Lýsing 

 
Neðan við Súlunes er tangi þar sem er að finna fínkornótt fjöruset. Straumarnir sjást mætast á 
(Mynd 19) hér að neðan. Einnig sést vel á loftmynd að til staðar eru sandhólar sem ná suður 
með nesinu. Tanginn er 1,6 km langur og munar rúmum 200 m að tanginn loki Grunnafirði 
og tengist Akranesi. Sandhólarnir eru 8-60 m breiðir og um 10-70 m langir og teygja sig í 
línu yfir 1,5 km langt svæði á vestanverðum tanganum (Mynd 19). 
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Mynd 19.  Súlueyri er tangi sem lokar næstum Grunnafirði. Sandhólar á mynd eru gulleitir og dreifast 
línulega  út tangann. 

. 

4.5.2. Túlkun 
 

Tanginn og sandhólarnir hafa myndast vegna straumakerfisins í voginum þar sem haf og ár 
sem koma inn í voginn spila saman að setmyndun tangans. Tanginn hefur líklega myndast 
seint á nútíma eftir að stöðugleiki á sjávarstöðu náðist. Setið er líklega mest borið með 
sjávarstraumum meðfram strandlengju en einnig að einhverju leyti um Grunnafjörð þar sem 
straumar árfarvega sem renna í fjörðinn bera fínt árset með sér út fjörðinn. Þar sem fjörðurinn 
mætir síðan hafstraumum sem bera fjöruset eftir strandlengjunni hleðst upp tangi.  Vindur 
myndar sandhólana eftir að tanginn myndast og hefur efnið sem vindurinn blés til líklega að 
mestu leyti verið fjörusandurinn á tanganum (Mynd 20), (Marshak, 2012) . 
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Mynd 20. Kort yfir laus jarðlög og landform í Melasveit. Niðurstöður rannsóknar hafa hér verið túlkaðar og færðar inn á kort og varpar kortið upp mynd af 
staðsetningu lausra jarðlaga og landforma í Melasveit. Hér sést hvernig jökulruðningur, fjöruset og fjörusandur/möl dreifast um svæðið. Strandlínur eru teiknaðar 
upp í 60 m y.s. (Ólafur Ingólfsson, 1988), 45 m y.s., 30 m y.s. og 25 m y.s.. Fjörukambar á kortinu eru lágir hryggir sem sjást vel á loftmynd og einnig í felti þar 
sem mikill merkjanlegur munur er á gróðri á hryggjunum og á flatlendinu á milli þeirra. Hryggir jökulgarðsins eru teiknaðir að öllu leyti eftir DEM- hæðarlíkani 
og loftmyndum og eru línurnar staðsettar á toppi hryggjanna. Grettistök eru merkt með gulum stjörnum á kortinu en eru ekki staðsett á nákvæmlega þeim stað þar 
sem þau eru heldur marka punktarnir svæðið þar sem þau finnast. Grettistökin gefa líklega til kynna framhald jökulgarðsins. Hæðarlínur (5 m) eru á kortinu til 
þess að gefa til kynna hvernig landslag í Melasveit liggur í tengslum við teiknaða fláka en neðan við flákana er hæðarlíkan fyrir Borgarfjörð notað sem undirlag. 
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5. Umræður 
  
Með þeim upplýsingum sem hafa komið fram í þessari ritgerð er unnt að setja upp líkan af 
ákveðinni atburðarás í sögu Melasveitar og þannig hægt að lýsa ferlum að baki myndunar 
setlaga og landforma. 
 
Atburðarásinni má skipta í nokkur meginstig. Fyrsta stigið snýr að upprunalegri myndun þess 
sets sem finna má í jökulagarðinum og hvernig það sest til í Borgarfirði. Annað stig er þegar 
jökullinn gengur niður Borgarfjörð og myndar jökulgarðinn. Þriðja stigið er þegar jökull 
hörfar og sjávarstaða hækkar. Fjórða stig lýsir því hvernig strandlínurnar mynduðust þegar 
sjávarstaða var há. Fimmta stigið lýsir landrisi og hraðri lækkun afstæðrar sjávarstöðu. Sjötta 
og síðasta stigið lýsir síðan þeim setlögum og landformum sem myndast hafa frá því að 
núverandi sjávarstöðu var náð. Þessum stigum er nánar lýst hér að neðan.  

 

5.1. Fyrsta stig 
 

Áður en jökull gekk niður Borgarfjörð á síðjökultíma myndaðist jökulrænt sjávarset á 
svæðinu. Sjávarstaða var hærri þá og þegar jökull er nálægt bætir jafnóðum í 
sjávarsetsbunkann sem leggst á hafsbotn yfir berggrunn. Þannig var grunnurinn gerður fyrir 
næsta stig (Ólafur Ingólfsson, 1987).  
 

5.2. Annað stig 
 

Jökulgarður myndaðist úr því sjávarseti sem til staðar var á botni Borgarfjarðar þegar 
jökullinn gekk fram. Jökull gekk út Borgarfjörð á yngra Dryas og myndaði stóran jökulgarð 
undir Hafnarfjalli (Ólafur Ingólfsson, 1988). Við rannsóknir þessa verkefnis fundust merki 
um áframhald jökulgarðsins í átt að sjó til suðurs og suðvesturs (Mynd 21). Í 
niðurstöðukaflanum var greint frá því hvernig grettistök og lítill hryggur við Súlunes geti  
gefið til kynna áframhald jökulgarðsins. Þetta kemur heim og saman við tilgátu Ólafs 
Ingólfssonar (1987) um að garðurinn tengdist aflögun setlaga í Ásbökkum. Athuganirnar sem 
gerðar hafa verið styðja við þá kenningu að hryggurinn sé landform sem er ekki hluti af 
strandmyndun umliggjandi svæðis. Fjörusetið sem þekur Melasveit hefur líklega lagst upp að 
umræddum hrygg og þar með gert hæðarmun í landslagi enn minni en ef set hefði ekki sest til 
á svæðinu eftir myndun jökulgarðs.  
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Mynd 21. Jökulgarðurinn sem gefur til kynna hvar sporður Borgarfjarðarjökulsins hefur legið og 
hversu langt hann náði niður Melasveit. Örvar gefa til kynna stefnu jökuls norðan úr Borgarfirði og 
jökulrákir sem hafa stefnu að austan. 

Eins og talað var um í innganginum gekk jökullinn fram fyrir u.þ.b. 11,0 þúsund 14C árum og 
myndaði stóra jökulgarðinn sem fjallað er um í þessari ritgerð fyrir u.þ.b. 10,5 þúsund 14C 
árum. Þrátt fyrir hærra sjávarborð við myndun jökulgarðsins og þá staðreynd að strandlína 
hefur verið til staðar í um 60-70 m hæð yfir núverandi sjávarmáli má gera ráð fyrir að set sem 
þá hefur sest til á svæðinu hafi eingöngu verið jökulrænt set og að áhrif jökuls hafi verið 
ráðandi við myndun jökulgarðs. Koma niðurstöður úr fyrri rannsóknum (Ólafur Ingólfsson, 
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1987), (Ólafur Ingólfsson, 1988) um myndun hryggjarins heim og saman við þá rannsókn 
sem hér hefur verið gerð og verður ekki dregið í efa að jökulgarðurinn hafi myndast áður en 
fjöruset settist til á svæðinu. 
 

5.3. Þriðja stig  
 

Vegna hnattrænna umhverfisbreytinga hörfaði jökullinn norður Borgarfjörð. Afstæð 
sjávarstaða hækkaði þá hratt og hélst há um tíma. Sjávarstaða hefur haldist há nógu lengi til 
þess að mynda strandlínur. Þetta er fyrsta myndunarstig fjörusets og strandlína í Melasveit. 
Talið er að þetta hafi gerst fyrir um 10,5 þúsund 14C árum og samtímis því hækkaði 
sjávarstaða á heimsvísu (Hreggviður Norðdahl og Ólafur Ingólfsson, 2001), (Mynd 22). 
 

 
Mynd 22. Túlkun á hugsanlegu afflæði sjávar við lok jökulskeiðsins og byrjun nútíma. Myndin sýnir 
hvernig strandlínur hafa getað legið, teiknaðar eftir hæðarlínum. Var hæð strandlínanna metin út frá 
setgerðum og landformum sem gefa til kynna mögulegar staðsetningar fornra strandlína. 
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5.4. Fjórða stig 
 

Fyrir 10,5 þúsund 14C árum var sjávarstaða há og myndaði efstu strandlínu. Samkvæmt Ólafi 
Ingólfssyni (1988) myndaðist þá á yngra Dryas hæsta strandlína í Melasveit í um 60-70 m 
y.s.. Eru hæðalínur 60-70 m y.s. staðsettar í miðjum jökulgarðinum. Fjörukambarnir sem sjást 
á loftmyndunum austan við Þjóðveg 1 gefa til kynna að þar hafi flæðarmál eitt sinn legið og 
grunnur sjór hafi flætt reglulega yfir. Hryggirnir eru í um 55-60 m y.s.. Þessir hryggir eru góð 
vísbending um strandlínu í 60 m hæð yfir núverandi sjávarmáli (Ólafur Ingólfsson, 1988), sjá 
(Mynd 22). 
 

5.5. Fimmta stig 
 

Við landris lækkaði afstæð sjávarstaða og lægri strandlínur mynduðust á tímum þegar 
jafnvægi náðist milli landriss og sjávarborðslækkunar.  
 
Stórt svæði í Melasveit er túlkað sem fjöruset/árset á aðalkorti hér á unda, sjá mynd 22. 
Merki um Gilbert-óseyramyndanir eru að finna í opnum umhverfis svæðið. Toppset Gilbert-
óseyrar sést á tveimur stöðum í hrygg vestan við Súlunes sem er í 25 m y.s. og í námu við 
Skorholt í 45-50 m y.s.. Þar sem toppset markar yfirleitt strandlínu má gera ráð fyrir að þar sé 
um að ræða tvær aðskildar strandlínur. Á mynd 21 er sett upp líkan af mögulegri fornri stöðu 
strandlína. Ummerki um eina strandlínu í viðbót hafa fundist í 30 m y.s. (Mynd 22). Sú lína 
sést best með því að rýna í hæðarlínur en ekki fundust opnur sem sýndu fram á tilvist toppsets 
á því svæði.  
 
Þegar strandlínurnar í 25 og 30 m y.s. eru bornar saman við það sem áður hefur verið fjallað 
um í greinum Ólafs Ingólfssonar og Hreggviðar Norðdahl (Ólafur Ingólfsson, 1988), 
(Hreggviður Norðdahl og Ólafur Ingólfsson, 2001), þá sést að hvergi er gert ráð fyrir lægri 
strandlínum en í 45 m y.s.. Samkvæmt grein Ólafs lækkar sjávarborð stöðugt á þessum tíma 
eftir að jökullinn hörfar upp fjörðinn og fer þá strandlína á endanum töluvert niður fyrir 
núverandi sjávarborð. Niðurstöður þessarar rannsóknar benda þó til þess með hæðarlínum og 
betri innsýn inn í opnur á svæðinu að möguleiki sé á því að lækkun sjávarborðs eftir hörfun 
jökulsins hafi gerst í skrefum. Til þess að mynda strandlínu verður sjávarstaða að vera stöðug 
í einhvern tíma. Ef strandlínumyndun hefur átt sér stað í 25-30 m y.s. má ætla að stöðugleiki 
hafi myndast á sjávarstöðu í stutta stund áður en sjávarstaða lækkaði enn frekar og niður fyrir 
núverandi sjávarborð. Þá er möguleiki á því að jökullinn hafi gengið niður fjörðinn oftar en 
gert hefur verið ráð fyrir hingað til og þannig hafi mögulega fleiri strandlínur myndast við 
þær umhverfisbreytingar. Sú mynd sem sett var fram í fyrrnefndum greinum ((Ólafur 
Ingólfsson, 1987), (Ólafur Ingólfsson, 1988), (Hreggviður Norðdahl og Ólafur Ingólfsson, 
2001)) er því kannski ekki nákvæm framsetning á þeim atburðum sem raunverulega áttu sér 
stað þegar sjávarstaða lækkaði á upphafi nútíma, sjá (Mynd 1). Á myndinni sést stöðugt, 
samfellt afflæði á nútíma en eins og fyrr segir þá er ólíklegt að þetta afflæði hafi verið 
samfellt ef strandlína myndaðist í 25 m y.s. og 30 m y.s. 
 
Óvissa með kortlagningu á þessu lagi er sú að hvergi nærri allsstaðar er hægt að nálgast 
opnur þar sem sést vel í yfirborðslag. Það var hvorki svigrúm né tími við rannsóknarvinnu til 
þess að rannsaka svæðið enn betur og grafa holur til þess að þannig sjá efsta lag. Þá má 
einnig gera ráð fyrir að jarðvegslag í stærstum hluta Melasveitar á syðra hluta þess sé þykkt 
þar sem djúpir skurðir inni í landi sýndu einungis jarðveg. Það svæði er merkt sem 
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möl/sandur að mestu leyti en er það vegna hæðarlína sem sýna litlar breytingar á halla 
landsins og því er svæðið túlkað einsleitt. 
 

5.6. Sjötta stig 
 

Fjöruset settist til og sandhólar mynduðust seint á nútíma. Það set er að finna á Súlueyri við 
Súlunes en einnig er fjöruset að finna meðfram strandlengju til norðurs og austurs. 
Sandhólarnir mynduðust líklega vegna áfoks fínna efna sem settist til á tanganum. Eyrin er að 
mestu leyti fjöruset og sandhólar og afmarkar Súlunesvog í vestri (Ólafur Ingólfsson, 1988). 
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6. Lokaorð 
 
Landformum og dreifingu setgerða í Melasveit hefur verið lýst í þessari ritgerð. Eftirfarandi 
kom í ljós við rannsóknina sem þykir vert að taka hér fram: 
 

• Borgarfjarðarjökullinn myndaði stóran jökulgarð sem samanstendur af mörgum 
hryggjum. Grettistök eru þó að finna lengra til vesturs út fyrir jökulgarðinn. Framhald 
af hryggnum hefur því verið sett hér fram þar sem grettistökin og auk þeirra, hryggur 
nálægt strandlengju þykja benda til að jökull hafi þar gengið fram og skilið eftir 
jökulrænt set. 

• Stórt svæði hefur verið kortlagt sem fjöruset/árset og er það vegna þess að sjór gekk 
yfir landið eftir að jökullinn hörfaði í lok síðjökultíma, byrjun nútíma og myndaði 
mikil fjörusetslög á lægri svæðum Melasveitar. 

• Fjörukambar við þjóðveg 1 hafa líklega myndast við sjávarmál og þá þegar strandlína 
var í 60 m y.s. eins og áður hefur verið lýst af Ólafi Ingólfssyni (1988). 

• Þrjár aðrar strandlínur voru kortlagðar en í Skorholtsnámu er strandlína í 45 m y.s. þar 
sem sést í toppset Gilbert-óseyrar. Önnur möguleg strandlína er í 30 m y.s. og sú 
þriðja er í 25 m y.s. og sést þar einnig í toppset Gilbert-óseyrar. 

• Sá möguleiki að strandlínur séu neðan við 45 m y.s. gefur til kynna að sjávarborð hafi 
lækkað í skrefum við byrjun nútíma í stað þess að sjávarborðslækkun hafi verið 
samfelld eins og er gefið til kynna á Mynd 3. Hingað til hefur það ekki verið gefið til 
kynna í útgefnum vísindagreinum. 
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