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Útdráttur 
Ok er jökull á vestanverðu landinu, nánar tiltekið vestan við Langjökul. Jökullinn Ok telst 
þó ekki lengur í tölu jökla á Íslandi í dag en það hefur eins og aðrir jöklar verið að bráðna á 
síðustu árum. Jöklar eru einstaklega næmir fyrir loftlagsbreytingum og í þessarri rannsókn 
verður skoðuð tenging milli sumarhita á Íslandi og flatarmálsbreytinga Oks.  

Skoðaðar voru 12 loftmyndir af Oki til að meta flatarmálsbreytinar á milli ára á tímabili 
sem spannaði tímabilið 1956-2013. Hitagögn voru skoðuð yfir tímabilið 1956-2016. Alls 
voru gögn frá fimm veðurstöðvum skoðuð og kom í ljós að staðsetning veðurstöðvanna er 
ekki svo mikilvæg. Allar veðurstöðvarnar sýndu svipað hitafar þannig að hjá hverri stöð 
voru sömu árin köldust og sömu árin hlýjust. 

Við samanburð hitagagna og flatarmálsgagna kom í ljós að Ok er ekki ólíkur öðrum 
jöklum á Íslandi. Okið minnkar hraðar eftir því sem hitastig er hærra.  

 

 

Abstract 
Ok is a glacier in the western part of Iceland, west of the glacier Langjökull. However, Ok 
is not considered to be a glacier anymore and is now considered as a dead ice. Glaciers are 
very sensitive to climate fluctuations and glaciers in Iceland have been mealting for the last 
years. The aim of this study is to see the relationship between average summer temperature 
and changes in the area cover of the glacier.   

12 aerial photographs were investigated with the purpose of estimating the change in the 
size of the glacier Ok, from the period between 1956-2013. Temperature data was looked 
at for that same period to check if there was any corilation between the size of the glacier 
and the temperature. In order to get temperature data for the period, data from five 
weatherstations were investigated. 

All data points to a strong correlative trend between average summer temperature and 
changes in the area cover of the Ok glacier. The glacier retreated during the time periods 
when the average summer temperature was high, while it advanced during colder periods. 
During the periods when average summer temperature was higher than normal, the glacier 
retreated more rapidly.      

 



 ii 

 

 

 



 iii 

 

Efnisyfirlit 
Myndir .................................................................................................................................. v 

Töflur .................................................................................................................................. vii 

Þakkir .................................................................................................................................. ix 

1 Inngangur ........................................................................................................................ 1 

2 Ok ..................................................................................................................................... 3 
2.1 Fjallið Ok ................................................................................................................. 3 
2.2 Jökullinn Ok ............................................................................................................ 4 

3 Gögn og aðferðir ............................................................................................................. 5 
3.1 Flugljósmyndir ........................................................................................................ 5 
3.2 Hitagögn .................................................................................................................. 7 

4 Úrvinnsla gagna .............................................................................................................. 9 
4.1 Flugljósmyndir ........................................................................................................ 9 
4.2 Hitagögn ................................................................................................................ 11 

5 Niðurstöður.................................................................................................................... 13 
5.1 Flugljósmyndir ...................................................................................................... 13 
5.2 Hitagögn ................................................................................................................ 14 
5.3 Samanburður hitagagna og flatarmáls ................................................................... 15 

6 Ályktanir ........................................................................................................................ 17 

Heimildir............................................................................................................................. 19 

Viðauki  ............................................................................................................................... 21 
 



 iv 

 



 v 

Myndir 
Mynd 1: Yfirlitsmynd sem sýnir legu Oks ............................................................................ 3 

Mynd 2: Snæviþakið Ok sé frá Fljótstungulandi ................................................................... 4 

Mynd 3: Myndir af Oki ......................................................................................................... 6 

Mynd 4: Yfirlitskort sem sýnir legu veðurstöðvanna ............................................................ 7 

Mynd 5: Dæmi um fláka ...................................................................................................... 10 

Mynd 6: Breyting Oks á milli ára ........................................................................................ 13 

Mynd 7: Sumarmeðalhiti í Stykkishólmi, á Þingvöllum, í Síðumúla, Stafholtsey og 
Húsafelli milli áranna 1956-2016 ..................................................................... 14 

Mynd 8: Sumarmeðalhiti í Stykkishólmi, Síðumúla, Stafholtsey og Húsafelli yfir 
tímabilið 1956-2016. 5 ára keðjumeðaltal einnig sýnt ..................................... 15 

Mynd 9: Sumarmeðalhiti í Síðumúla, Stafholtsey og Húsafelli sýnt sem lína ásamt 5 
ára keðjumeðaltali yfir árin 1956-2016. Flatarmál Oks er sýnt sem rauðir 
punktar, tengdir með slitróttri línu .................................................................... 16 

Mynd 10: Ok árið 2013 ....................................................................................................... 21 

Mynd 11: Ok árið 2008 ....................................................................................................... 21 

Mynd 12: Ok árið 1999. Norðurhluti Oks ........................................................................... 22 

Mynd 13: Ok árið 1999. Suðurhluti Oks ............................................................................. 22 

Mynd 14: Ok árið 1997 ....................................................................................................... 23 

Mynd 15: Ok árið 1989. Norðurhluti Oks ........................................................................... 23 

Mynd 16: Ok árið 1989. Suðurhluti Oks ............................................................................. 24 

Mynd 17: Ok árið 1985 ....................................................................................................... 24 

Mynd 18: Ok árið 1978 ....................................................................................................... 25 

Mynd 19: Ok árið 1975 ....................................................................................................... 25 

Mynd 20: Ok árið 1956. Norðurhluti Oks ........................................................................... 26 

Mynd 21: Ok árið 1956. Suðurhluti Oks ............................................................................. 26 



 vi 

 

 

 



 vii 

Töflur 
Tafla 1:  Upplýsingar um ljósmyndir .................................................................................... 5  

Tafla 2:  Upplýsingar um veðurstöðvar ................................................................................. 8 

Tafla 3:  Flatarmál Oks ........................................................................................................ 11 

Tafla 4: Breytingar á flatarmáli Oks á tímabili milli aðliggjandi mynda, þ.e. 
meðalsumarhiti hvers tímabils, meðalflatarmálsbreytingu á ári og svo 
heildar flatarmálsbreyting yfir allt tímabilið..................................................... 15 

 

 

 

  
 

 



viii 



ix 

Þakkir 
Ég vil þakka leiðbeinanda mínum, Hreggviði Norðdahl fyrir að gefa mér tækifæri til að 
vinna að þessu verkefni og sýna því áhuga. Einnig vil ég þakka honum fyrir góða leiðsögn 
og hvatningu.  

Sérstakar þakkir fær kærasti minn, Egill Örn Sigurpálsson fyrir yfirlestur og ábendingar 
varðandi skrif. Einnig þakka ég honum fyrir þolinmæði, hvatningu og samferðina í 
náminu.  

Jóhannes Marteinn Jóhannesson, samstarfsfélagi fær einnig þakkir fyrir yfirlestur og 
ábendingar.  

Ég þakka öllum þeim sem veittu aðstoð varðandi gagnaöflun og öðrum upplýsingum sem 
ég þurfti á að halda. Þar má sérstaklega nefna Trausta Jónsson, sérfræðing í 
veðurfarsrannsóknum og Carsten Kristinsson, ljósmyndara hjá Landmælingum Íslands.  

Síðast en ekki síst vil ég þakka fjölskyldu minni og vinum fyrir þolinmæði, stuðning og 
hvetjandi orð.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



x 

 

 

 

 



1 

1 Inngangur 
Jöklar eru oft í umræðu á Íslandi enda er eyjan oft kennd við ís og eld. Jöklar þekja um 
11% af yfirborði Íslands (Jóhannesson, o.fl., 2006), en sú tala virðist fara lækkandi með 
árunum. Loftlagsbreytingar eru einnig oft í umræðu og koma stundum fyrir í fréttum. 
Þessar umræður hafa kveikt áhuga höfundar á þessum málum. Þessi áhugi á 
loftlagsbreytingum og jöklum varð upphafið að eftirfarandi rannsókn.  

Ok er einn þeirra jökla sem hefur verið útskurðaður of lítill til að lúta lögmálum jökla. 
Jöklar þurfa að vera nógu þykkir til þess að geta skriðið undan eigin þunga, þegar þeir eru 
ekki nógu þykkir hætta þeir að skríða og kallast þá dauðís. Það hafa orðið örlög Oks. 
Athugið að þótt Ok sé ekki lengur talinn í tölu jökla á Íslandi verður hann hér eftir nefndur 
sem jökullinn Ok. 

Markmið rannsóknarinnar er að athuga hvort og hvernig stærð Oks hefur breyst á 
undanförnum áratugum og hvort þær breytingar séu í takt við þekktar hitastigsbreytingar. 
Tengin milli sumarhita og flatarmálsbreytinga á Oki verður skoðuð, til þess að geta skoðað 
þessa tengingu þurfti annarsvegar gögn um stærðarbreytingar á jöklinum og hinsvegar 
veðurfarsgögn frá mælistöðum sem næst Oki. Þess er vænst að í lok þessarar rannsóknar 
hafi fengist niðurstaða um breytingar á stærð Oks og hvort þær breytingar séu í takt við 
hitafar. Þ.e.a.s. að Okið hafi minnkað og minnkað hraðar eftir því sem hitastig hækkar. Hið 
gagnstæða, þ.e.a.s. að stærð jökulsins hafi staðið í stað eða hann hafi stækkað þegar 
hitastig hélst óbreytt eða lækkði. Að auki verður reynt að meta stærð gígsins á toppi 
dyngjunnar Oks, en það virðist ekki hafa verið gert áður.  

Á Íslandi hafa farið fram sporðamælingar til að meta afkomu jökla. Þær mælingar hófust 
árið 1930 og eru enn framkvæmdar á fjölmörgum stöðum á landinu. Sporðamælingar eru 
einföld en áhrifarík aðferð til að skoða afkomu jökla m.a. í tengslum við loftlagsbreytingar 
(Oddur Sigurðsson, Trausti Jónsson & Tómas Jóhannesson, 2007).  Sporðamælingar eru 
því gott verkfæri til að fylgjast með breytingum á jöklum en slíkar mælingar hafa ekki 
farið fram við Ok né aðrar beinar mælingar á stærð þess. Sporðamælingar eru þó ekki eina 
verkfærið til að meta stærð jökla, því flugljósmyndir geta einnig komið að góðum að 
notum.  

Veðurfar á Íslandi einkennist af litlum árstíðarbundnum sveiflum (Helgi Björnsson & 
Finnur Pálsson, 2008). Á flestum stöðum á landinu einkennist loftslag og veðurfar af 
sterkum vindi, tíðri úrkomu, mildum vetrum og svölum sumrum (Haraldur Ólafsson, 
Furger & Brümmer, 2007). Jöklar geta endurspeglað áhrif veðurfars á stórum landsvæðum 
(Oddur Sigurðsson o.fl., 2007) en jöklar eru einstaklega næmir fyrir loftlagsbreytingum. 
Þeir ýmist stækka eða minnka í samræmi við breytingar á hitastigi og úrkomu, þó eru 
margir aðrir þættir sem hafa áhrif á útbreiðslu jökla, s.s. landfræðileg lega jökla, 
skafrenningur, ís brotnar frá jöklinum, sólargeislun, orkujafnvægi og einnig set á jöklinum 
(Benn & Evans, 2010). Sumarhiti og vetrarúrkoma eru þeir þættir sem helst eru taldir hafa 
áhrif á stærðarbreytingar jökla (Oddur Sigurðsson, 2005). Hiti er talinn vega meira en 
úrkoma varðandi afkomu jökla (Oddur Sigurðsson & Trausti Jónsson, 1995.) og því er 
vetrarúrkoma ekki tekin fyrir í þessari rannsókn heldur einungis hiti, nánar tiltekið 
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sumarhiti vegna þess að meðalhiti sumarmánaða endurspeglar betur breytingar á stærð 
jökla en ármeðalhiti (Tómas Jóhannesson, 1986). 

Ýmsir þættir virðast ráða loftlagsbreytingum hér á jörðinni. Má þar nefna virkni sólar, 
breytileg lögun sporbaugs jarðar um sólu, pólvelta og breytilegur möndulhalli jarðar. Allir 
þessir þættir breytast lotubundið. Aðrir þættir eru t.d. breytileg lega meginlandanna, sem 
getur breytt flutningi orku með hafstraumum af lægri til hærri breiddargráða. Aukin losun 
gróðurhúsalofttegunda af mannavöldum á stóran þátt í hækkun hitastigs lofthjúpsins þó svo 
að náttúrúleg losun gróðurhúsalofttegunda í eldgosum eigi líka sinn þátt í hækkun hitastigs 
andrúmsloftsins (Stanley, 2008). Gróðurhúsalofttegundir fanga hita inni í lofthjúpi jarðar 
og aukinn styrkur gróðurhúsalofttegunda veldur því að hitastig á jörðinni hækkar 
(Marshak, 2012). Á síðustu árum hefur meðalhitastig jarðarinnar hækkað um 0,2°C og 
síðasti áratugur (1991-2000) var sá hlýjasti síðastliðin 1000 ár. Sérfræðingar telja þetta 
aðalega vera af völdum bruna jarðefnaeldsneytis, en við brunann losnar CO2 út í 
andrúmsloftið og veldur gróðurhúsaráhrifum ásamt öðrum gróðurhúsvaldandi efnum 
(Stanley, 2008). 
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2 Ok 
2.1 Fjallið Ok 
Ok er 1170 m hátt fjall á Vesturlandi, nánar tiltekið vestan við Langjökul (mynd 1). Fjallið 
er hraundyngja með hringlaga gíg á toppnum. Dyngjan myndaðist líklega við hraungos á 
síðasta hlýskeiði eða fyrir um 110-120.000 árum síðan (Ari Trausti Guðmundsson & 
Ragnar Th. Sigurðsson, 2014).  

 Mynd 1  Yfirlitskort sem sýnir legu Oks (Landmælingar Íslands, á.á.) 

Dyngjur (e. shield volcano), eins og Ok, myndast við flæðigos (e. effusive eruption) þar 
sem þunnfljótandi kvika flæðir upp um kringlótt gosop. Gos af þessu tagi getur varað í 
marga mánuði og jafnvel árum saman þar sem þunn hraunlög leggjast ofan á hvort annað 
(Þorleifur Einarsson, 2005). Dyngjur eru að jafnaði með lítinn hlíðarhalla, eða um 1-9° 
(Ari Trausti Guðmundsson & Ragnar Th. Sigurðsson, 2014). 

Til gamans má geta þess að nafnið Ok merkir ávöl hæð eða bunga og á það vel við um útlit 
fjallsins (mynd 2) (Hallgrímur J. Ámundason, 2014). Á fjallinu Ok er samnefndur jökull. 
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Mynd 2  Snæviþakið Ok séð frá Fljótstungulandi, norðan við Ok. Ljósmynd tekin 16. apríl 2017      
(ljósmynd: María Jóna Helgadóttir) 

 

2.2 Jökullinn Ok 
Jökullinn á Ok er breiðan sem sést norðan við gíginn. Þegar skoðaðar eru myndir af Oki 
sést gígurinn vel, þar er ekki jökull heldur einungis snjóþekja sem á eldri myndum lýtur út 
eins og broskall (mynd 3-C).  

Áður en jökullinn Ok varð að dauðís taldist hann til þíðjökla (e. temperate glacier) eins og 
aðrir íslenskir jöklar. Þíðjöklar eru þeir jöklar þar sem hitastig jökulsins við undirlag hans 
er við eða nálægt bræðslumarki íss (0°C) stærstan eða allan hluta ársins (Marshak, 2012).  

Þann 17. janúar 2014 kom fram í frétt í Morgunblaðinu (mbl.is, 2014) þess efnis að Oddur 
Sigurðsson, jöklafræðingur telji jökulinn Ok ekki lengur uppfylla nauðsynleg viðmið, (að 
ísinn í honum flæði undan eigin þunga) til að kallast jökull. Árið 1890 var um 16 km2 stór 
jökull á Oki. Sumarið 2012 var jökullinn mældur og reyndist hann þá vera einungis 0,7 
km2 stór (mbl.is, 2014). Í  bókinni Jökulheimar eftir Ara Trausta Guðmundsson og Ragnar 
Th. Sigurðsson, 1995 er jökullinn Ok sagður vera 2 km2. 

Árið 1906 kom út jarðfræðikort af Íslandi eftir Þorlvald Thoroddsen (Þorvaldur 
Thoroddsen, 1906). Á korti Þorvaldar er flatarmál jökulsins Oks um 50 km2 eða um 70 
sinnum stærri en mælingar ársins 2012 segja til um. Ok hefur því verið áberandi jökull 
þegar Þorvaldur var að kortleggja Ísland. Þegar kortið er skoðað og borið saman við yngri 
kort sést vel hvað Ok var miklu stærra á korti Þorvaldar heldur en á nýlegum kortum, t.d. á 
nýlegu berggrunnskorti af Íslandi (ÍSOR, 2014).  
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3 Gögn og aðferðir 
3.1 Flugljósmyndir 
Flugljósmyndir fyrir þetta verkefni fengust að mestu hjá Landmælingum Íslands (LMÍ) en 
einnig hjá Loftmyndum ehf.. Notast var við eina gervitunglamynd og er hún af vef Google 
Maps. Ljósmyndirnar sem stuðst er við spanna tímabilið 1956-2013, nánar tiltekið árin 
1956, 1975, 1978, 1985, 1997, 1999, 2008 og 2013. Allar þessar myndir eru teknar á 
svipuðum árstíma, í ágústmánuði eða snemma í september. Mánuðurinn sem myndirnar 
eru teknar í skiptir miklu máli. Ekki er hægt að nota myndir teknar í febrúar því þá væri 
mjög líklega snjóþekja á öllu fjallinu og ómögulegt að ákvarða hvað er snjór og hvað er 
snævi þakinn  jökull. Snjóþekja er meiri vandamál og þá sértaklega ef myndirnar eru 
svarthvítar, litir sjást ekki á svarthvítri mynd og skerpan veldur því að erfitt er að greina 
mun á snjó og ís. Þar sem allar ljósmyndirnar voru teknar í ágúst eða september nýtast þær 
við að meta hvort Ok hefur stækkað eða minnkað á því tímabili sem er til skoðunar í þessu 
verkefni, því að snjóþekja er að öllu jöfnu minnst í þessum mánuðum.  

Tafla 1 inniheldur allar helstu upplýsingar um myndirnar: númer þeirra eins og það kemur 
fram á vefsíðum þaðan sem þær eru fengnar, hvenær myndin var tekin og í hvaða flughæð 
(m.y.s.). Einnig er tegund mynda getið og hvort um sé að ræða mynd í lit (lit) eða 
svarthvítar myndir (sh) og hvaðan myndin er fengin. Alls voru 12 myndir notaðar og eru 
þær allar í Viðauka. 

Tafla 1  Upplýsingar um ljósmyndir  

Nr. myndar Tökudagur Flughæð (m.y.s.) Tegund myndar Heimild 
- xx.xx.13 - Gervitunglamynd (lit) Google Maps 

127 xx.xx.08 4042,19 Flugljósmynd (lit) Loftmyndir ehf. 
539 06.08.99 4319 Flugljósmynd (lit) Loftmyndir ehf. 
540 06.08.99 4319 Flugljósmynd (lit) Loftmyndir ehf. 

N-8191 11.08.97 5486 Flugljósmynd (sh) LMÍ 
L-2574 25.08.89 5486 Flugljósmynd (sh) LMÍ 
L-2625 25.08.89 4586 Flugljósmynd (sh) LMÍ 
J-2600 14.08.85 4586 Flugljósmynd (sh) LMÍ 
F-3678 05.09.78 5500 Flugljósmynd (sh) LMÍ 
D-7594 21.08.75 6700 Flugljósmynd (sh) LMÍ 

Li2-4363 28.08.56 4000 Flugljósmynd (sh) LMÍ 
Li2-4294 28.08.56  4000 Flugljósmynd (sh) LMÍ 

 

Mynd 3 er dæmi um þær ljósmyndir sem voru notaðar. Mynd 3-A og 3-B eru teknar sama 
dag og sama ár, en þar sem hvorug fluglína lá yfir Ok verður að styðjast við báðar 
myndirnar til að geta ákvarðað stærð jökulsins. Á þessum myndum (3-A og 3-B) sést að 
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snjóþekja hefur verið mikil á svæðinu og því henta þær illa til að leysa verkefnið því erfitt 
er að sjá hvar snjóþekjan er yfir jöklinum og hvar ekki. Hinsvegar þegar litið er á mynd 3-
C sjást útlínur jökulsins vel vegna þess að lítil snjóþekja er á svæðinu og einnig er hægt að 
greina línur í sjálfum jöklinum, þessar línur eru líklega árslög og sjást bara í jökulís, 
árslögin sjást ekki ef snjór er á jöklinum. Því hentar mynd 3-C vel til að leysa verkefnið. 
Mynd 3-D er litmynd og þar er tiltölulega auðvelt að greina jökulinn, litamun á honum og 
snjónum en einnig sjást árslögin í jöklinum, sem eins og áður var nefnt, sjást ekki í snjó. 
Litmyndin hentar því mjög vel til að leysa verkefnið en öll vinna með myndir fór fram í 
landupplýsingaforritinu ArcGIS útgáfu 10.3.. Sumar ljósmyndir voru snúnar, jafnvel á 
hvolfi og fæstar myndir höfðu sama skala. Þrátt fyrir þetta ójafnvægi milli mynda var vel 
hægt að vinna með þær í ArcGIS. 

 

Mynd 3  Myndir  af Oki. A og B eru flugljósmyndir frá árinu 1989. A sýnir suðurhluta jökulsins, B 
norðurhluta jökulsins. C er flugljósmynd frá árinu 1978. D er gervitunglamynd frá árinu 2013.  
(Landmælingar íslands, 1989, 1978;  Google maps, 2013) 
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3.2 Hitagögn 
Hitagögn fengust hjá Veðurstofu Íslands. Öll gögnin og upplýsingar um veðurstöðvarnar 
fengust með tölvupóstasamskiptum við Trausta Jónsson, sérfræðing í 
veðurfarsrannsóknum á Veðurstofu Íslands. Þau hitagögn sem best nýttust urðu helst að 
vera frá veðurstöðvum sem næst Oki og ná yfir tímabilið 1956-2013, eða sama tímabil og 
loftmyndirnar spanna. Ákveðið var að láta veðurgögnin ná út árið 2016 til að áætla frekari 
breytingar á Oki eftir að nýjusta loftmyndin var tekin. Engin ein veðurstöð nálægt Oki 
hefur verið rekin allt tímabilið sem flugljósmyndirnar spanna. Næsta veðurstöð við Ok er í 
Húsafelli (mynd 4) og hefur sú stöð einungis verið rekin frá árinu 1998. Því var 
nauðsynlegt að nýta einnig gögn frá öðrum og þá fjarlægari veðurstöðvum.  

Veðurathuganir hófust í Stykkishólmi árið 1845 og því er mögulegt að nýta þá stöð til 
samanburðar við stöðina í Húsafelli. Einnig var ákveðið að skoða veðurstöðvar á 
Þingvöllum, í Síðumúla og Stafholtsey (mynd 4). Hitagögnin frá Húsafelli eru frá árunum 
1998-2016, frá Stykkishólmi og Þingvöllum fást gögn frá öllu tímabilinu 1956-2016. 
Hitagögnin frá Síðumúla eru frá árunum 1956-1990 og frá Stafholtsey eru þau frá árunum 
1988-2016. Markmiðið var að bera saman stöðvarnar og skoða hvort hægt væri að nýta 
aðrar stöðvar en stöðina við Húsafell til að skoða hitastigsbreytingar við jökulinn Ok. 
Einungis er hægt að nýta aðrar stöðvar ef breytingar á hitastigi stöðvanna eru samfasa, að 
það kólni og hlýni á sama tíma á öllum stöðvum.  

 

Mynd 4  Yfirlitskort sem sýnir legu veðurstöðvanna. Á kortinu má sjá að veðurstöðin í Húsafelli er sú sem er 
næst Oki. Heiðarbær er einnig sýndur en notast var við veðurstöðina þar þegar Þingvellir voru ekki 
starfrækir (Landmælingar Íslands, á,á,) 
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Ákveðið var að vinna með gögn frá þessum veðurstöðvum vegna þess að athuganir á þeim 
ná yfir tímabil flugljósmyndanna eða vegna staðsetningar þeirra, þær eru eins nálægt Oki 
og býðst. Stykkishólmur var valinn vegna þess að þar hefur lengst verið safnað gögnum og 
að þaðan fást samfelldar mælingar á hitastigi yfir allt tímabilið. Þingvellir voru svo valdir  
vegna þess að stöðin er lengra inn í landi og tiltölulega langt frá sjó líkt og Ok en einnig 
vegna þess að gögn stöðvarinnar ná yfir allt tímabilið. Veðurstöðvarnar í Stafholtsey, 
Síðumúla og Húsafelli voru síðan valin vegna þess að þær stöðvar eru tiltölulega nálægt 
Oki og saman náðu þær yfir allt tímabilið. 

Í töflu 1 eru nánari upplýsingar um veðurstöðvarnar, þar er nefnt hversu langt þær eru frá 
Oki (km) og einnig hæð þeirra yfir sjávarmáli (m). Þar er að finna upplýsingar um hvenær 
stöðvarnar hafa verið starfræktar, bæði hvenær þar var mönnuð stöð og hvenær stöðin varð 
sjálfvirk. Í sumum tilvikum hefur einungis verið til mönnuð stöð líkt og í Stafholtsey en í 
öðrum hefur einungis verið sjálfvirk stöð, eins og í Húsafelli. Í Stykkishólmi fara bæði 
fram mannaðar mælingar og sjálfvirkar en þar voru mælingar upphaflega einungis 
mannaðar. Allar þessar stöðvar eru enn í notkun nema í Síðumúla, þar var stöðinni lokað 
árið 1986 (Trausti Jónsson, sérfræðingur í veðurfarsrannsóknum, tölvupóstur, 11 apríl, 
2017). 

Tafla 2  Upplýsingar um veðurstöðvar  

Veðurstöð 
 

Fjarlægð frá 
Ok (km) 

Hæð yfir 
sjávarmáli (m) 

Mönnuð stöð 
(ártal) 

Sjálfvirk stöð 
(ártal) 

Stykkishólmur 102 13,2 1845-nú 2002-nú 
Þingvellir 39 110,0 1926-1982 1996-nú 
Síðumúli 26 78 1934-1986 - 

Stafholtsey 34 14,0 1998-nú - 
Húsafell 11 132,8 - 1998-nú 

 

Í töflu 1 er eyða á milli áranna 1982-1996 í gögnunum frá Þingvöllum, en þar var mönnuð 
stöð til ársins 1982 en sjálfvirka stöðin tók ekki til starfa fyrr en árið 1996. Til að brúa bilið 
eru gögn frá Heiðarbæ, í næsta nágreni við Þingvelli (mynd 4) notuð fyrir tímabilið á milli 
áranna 1983-1991. Hitatölur áranna 1992-1995 eru í raun ágiskaðar skv. upplýsingum í 
tölvupósti frá Trausta Jónssyni (Trausti Jónsson, sérfræðingur í veðurfarsrannsóknum, 
tölvupóstur, 11 apríl, 2017).  

Tölfræðileg úrvinnsla á hitagögnunum var gerð með töflureikni (Microsoft Excel, 2017, 
útgáfa 15.33). Fyrst var reiknað meðaltal hvers mánaðar og síðan meðaltal sumarmánaða 
fyrir hverja stöð fyrir sig. Samkvæmt Veðurstofunni eru júní, júlí, ágúst og september 
sumarmánuðir (Trausti Jónsson, 2007).  
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4 Úrvinnsla gagna 
4.1 Flugljósmyndir 
Öllum myndunum af Ok var hlaðið inn í ArcGIS, en þar sem myndirnar eru ekki hnitsettar 
varð að hnitsetja þær. Notast var við „Basemap“ í ArcGIS en þá var hægt að staðsetja Ok. 
Næst var „Georeferencing“ notað til að tengja saman fasta punkta á „Basemap“ og 
ljósmyndinni en þannig var hver mynd færð á réttan stað og hún svo hnitsett. Nokkuð 
auðvelt var að tengja saman sprungur, línur og önnur kennileiti í landslaginu þótt 
myndirnar væru misskýrar. Reynt var að tengja myndirnar þannig að þær féllu 
nákvæmlega hver á aðra, en eðlilega er í því fólgin einhver skekkja, en reynt var eftir bestu 
getu að gera hana eins litla og auðið var. Í sumum tilvikum þurfti einungis um 6 punkta þar 
til að ljósmyndin félli nær nákvæmlega saman við næstu mynd en í öðrum tilvikum þurfti 
allt að 30 punkta til að ljósmyndirnar féllu nánast alveg saman við hvor aðra. Þetta þurfti 
að endurtaka fyrir hverja einustu mynd, þar til allar myndirnar lágu ofan á hvor annarri og 
hægt að sjá breytingar á milli ára. 

Næst var að búa til fláka1 (e. polygon) fyrir hvert ár þar sem útlínur jökulsins voru 
teiknaðar. Þá þurfti líka að ákveða hvort hægt væri að nota allar myndirnar en nauðsynlegt 
var að geta séð mun á snjó og jökli. Ekki var notast við ljósmynd tekna árið 1989 vegna 
mikillar snjóþekju það árið og engin leið að gera greinamun á jökli og snjó. Athugið að all 
nokkur óvissa er í flatarmálsgögnunum þar sem erfitt gat verið að greina á milli snævar og 
íss. Líkurnar eru á að stærð jökulsins hafi í flestum tilvikum verið ofmetinn. Þessi óvissa er 
meiri í svarthvítu myndunum og minni í lituðu myndunum.  

Notast var við hinar ljósmyndir frá árunum 1956, 1975, 1978, 1985, 1997, 1999, 2008 og 
2013. Þægilegast var að vinna með litmyndirnar frá 2008 og 2013. Á mynd frá 1999 var 
erfitt að gera greinamun á snjó og jökulís. Á svarthvítu myndunum var einnig erfitt að 
greina milli snævar og íss. Verst var þetta á myndum frá 1975 og 1985 en þá var snjóþekja 
mikil og sama máli gengdi um mynd frá 1956, en á henni var erfitt að ákvarða útlínur 
jökulsins. Af svarthvítu myndunum gekk best að vinna með myndina frá árinu 1978 en á 
henni sáust árslög í jöklinum mjög vel og sömuleiðis var snjóþekjan lítil það árið.  

Þegar flákar höfðu verið teiknaðir, voru þeir gerðir gegnsægir og aðeins útlínur þeirra 
sýndar. Hvert ár (hvert fláki) fékk mismunandi lit. Mynd 5 sýnir dæmi um það hvernig 
fláki er teiknaður utan um jökulinn og á myndinni fékk árið 1978 fjólubláa útínu.  

                                                 

1 Fláki, einnig kallaður fitja, er flötur með ákveðnu flatarmáli.  
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Mynd 5 Dæmi um fláka. Hérna sést hvernig fjólubláa línan sem táknar árið 1978 er teiknuð utan um jökulinn 
(unnið eftir flugljósmynd frá Landmælingum Íslands, 1978)  

Þegar mynd 5 er skoðuð nánar má sjá að angar eða totur standa út úr jöklinum og oft á 
tíðum erfitt að meta hvort þær eru jökull eða snjór, í einhverjum tilvikum gæti verið um ís 
að ræða, ís sem ekki lengur er hluti af sjálfum jöklinum og getur það skekkt tölur um 
heildarflatamál íss á svæðinu. Stærð jökulsins er því í sumum ef ekki flestum tilvikum 
metin of mikil (hámarks áætlun).  

Til að finna flatarmál fláka hvers árs þurfti að breyta flákalögunum í rasterlög og var það 
gert í ArcGIS. Þá var hægt að reikna flatarmál Oks fyrir öll árin og niðurstöðurnar er að 
finna í töflu 3 og þar er litur flákanna einnig tiltekinn.  

 

 



11 

 
 

Tafla 3 Flatarmál Oks, ásamt lit fláka hvers árs  

Ártal Flatarmál (km3)  Litur fláka 

2013 3 gulur 

2008 8 rauður 

1999 26 grænn 

1997 27 blár 

1985 28 svartur 

1978 26 fjólublár 

1975 29 brúnn 

1956 34 bleikur 

 

Til að áætla þvermál gígsins á Ok þurfti að finna flatarmál hans. Það var gert í forritinu 
ArcGIS. Fláki teiknaður utan um gíginn og flákanum breytt í rasterlag. Þá var hægt að 
finna flatarmál gígsins og reikna þvermál hans með eftirfarandi jöfnu:  

Sr2 

 

4.2 Hitagögn 
Ákveðið var að reikna meðalhita sumarmánaða (júní-september), frekar en 
ársmeðaltalshita því meðaltalhiti sumarmánaða gefur gleggstu myndina af leysingartíma 
jökuls. Ársmeðalhiti geymir einnig áhrif vetrarins þegar jöklar bráðna lítið eða ekki neitt. 
Hitagögnin frá Veðurstofu Íslands voru á formi dagsmeðaltala fyrir allar stöðvarnar nema 
Þingvelli sem voru á formi mánaðarmeðaltala. Mánaðarmeðaltöl hverrar stöðvar var 
reiknað í töflureikni og síðan mánaðarmeðaltöl sumarmánaðanna. Þegar gögnin höfðu 
verið sett í línurit var hægt að bera hitaferla stöðvanna saman og meta hvort hægt væri að 
nota gögn frá öðrum fjarlægari stöðvum en Húsafelli til að bera saman hitafar og 
stærðarbreytingar á Okjökli.  
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5 Niðstöður  
5.1 Flugljósmyndir 
Breytingar á flatarmáli Oks á milli ára má sjá á mynd 6. Bleika línan sýnir Ok árið 1956 en 
þá var jökullinn hvað stærstur. Síðan kemur 24 ára tímabil lítilla breytinga á milli áranna 
1975 og 1999 (brúnn (1975), fjólublár (1978), svartur (1985), blár (1997) og grænn 
(1999)). Því næst kemur árið 2008 (sýnt með rauðum lit á mynd 6), en þá hefur jökulinn 
minnkað mjög mikið og svo árið 2013 (sem er sýnt með gulum lit á mynd 6) þegar 
jökullinn minnkar aftur mikið. 

Mynd 6 Breyting Oks á milli ára. Gula línan sýnir Ok árið 2013, rauða línan 2008, græna línan 1999, bláa 
línan 1997, svarta línan 1985,  fljólubláa línan 1978, brúna línan 1975 og bleika línan 1956  
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Samkvæmt útreikningum er flatarmál gígsins um 3,3 km2 og þvermál hans er því um 1100 
m ef hann væri fullkominn hringur.   

5.2 Hitagögn 
Sumarmeðalhitinn (mynd 7) sýnir hitastig á tímabililnu 1956-2016. Fylgni er nokkuð góð á 
milli stöðvanna. Hitastigsbreytingar eru samfasa, heitast er á sama tímabili fyrir allar 
stöðvarnar og kaldast er á sama tímabili. Ekki virðist skipta miklu máli hvar veðurstöðin er 
staðsett og vel er hægt að sjá hvenær sumur voru tiltölulega hlý og hvenær svalari.  Á 
mynd 7 sést að á milli áranna 1956 til um 1961 hélst hitastig á milli 9-10°C, eftir það 
lækkaði það og milli áranna 1962 til um 1987 fór hitastig sjaldan yfir 9°C eftir það steig 
hitastig hratt og var á milli 9-11°C á milli áranna 1996-2016. 

 

Mynd 6  Sumarmeðalhiti (júní til september) í Stykkishólmi, á Þingvöllum, í Síðumúla, Stafholtsey og 
Húsafelli milli  áranna 1956 og 2016  

Þar sem ekki virðist skipta miklu máli hvar stöðin er staðsett á landinu var nýtt línurit búið 
til (mynd 8). Línuritið sýnir hitamælingar í Síðumúla (1956-1990) og Húsafelli (1998-
2016). Gögnin frá Stafholtsey voru síðan notuð til að brúa bilið á milli hinna 
veðurstöðvanna en þessar þrjár stöðvar eru þær sem eru næst Oki. Fimm ára keðjumeðaltal 
er sýnt sem punktalína og sést þá enn betur að kaldara tímabil er frá 1961 til um 1986 og 
að eftir það fór hitastigið hratt stígandi. Stykkishólmur er einnig sýndur til samanburðar og 
sést einstaklega vel hversu góð fylgnin er, hvernig hitabreytingarnar eru nokkuð samfasa 
þótt hitastigið sé ekki það sama, þrátt fyrir að Stykkishólmur er við sjó en hinar stöðvarnar 
inni á landi. Þetta gefur möguleika á að styðjast alltaf við Stykkishólm þegar skoða á 
hitastig aftur í tímann og væri áhugavert að skoða það enn betur.  
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Mynd 7  Sumarmeðalhiti (júní-september) í Stykkishómi, Síðumúla, Stafholtsey og Húsafelli yfir tímabilið 
1956 – 2016. Fimm ára keðjumeðaltal er einnig sýnt  

Þessum niðurstöðum ber vel saman við rannsókn og niðurstöður Jóns Eyþórssonar og 
Hlyns Sigtryggssonar, 1971. Þeir skoðuðu 6 veðurstöðvar, á ýmsum stöðum á Íslandi, frá 
árunum 1900-1950. Rannsóknin sýndi fram á að staðsetning veðurstöðva skipti ekki öllu 
máli og til að mynda kom fram að allar veðurstöðvarnar sýndu hitaaukningu eftir árið 
1930. Hitaaukningin var álíka mikil á öllum stöðvum og á sama tíma (Tómas Jóhannesson, 
1986). 

5.3 Samanburður hitagagna og flatarmáls 
Reiknað var hversu mikið jökullinn bráðnaði að meðaltali á hverju ári á tímabilinu sem er á 
milli þess að myndir voru teknar af svæðinu. Þessar upplýsingar eru í töflu 4. Töflunni er 
raðað eftir meðalhita sumars þannig að mestur meðalhiti sumars er efst og sá lægsti neðst í 
töflunni. Taflan sýnir einnig meðalflatarmálsbreytingu hvers árs á hverju tímabili.   

Tafla 4 Breytingar á flatarmáli Oks á tímabili milli aðliggjandi mynda, þ.e. meðahlsumarhiti hvers tímabils, 
meðalflatarmálsbreytingu á ári og svo heildar flatarmálsbreyting yfir allt tímabilið  

Hitastig 

(°C) 

Meðalflatarmálsbreyting á ári 

(km2/ári) 

Flatarmálsbreyting 

á tímabilinu (km2) 

Tímabil 

(ár) Ártöl 

9,8 -2 -18 9 1999-2008 

9,7 -1 -5 5 2008-2013 

9,3 -0,6 -1 2 1997-1999 

9,0 -0,5 -3 3 1975-1978 

9,0 -0,1 -1 12 1985-1997 

8,7 -0,3 -5 19 1956-1975 

8,2 0,3 2 7 1978-1985 

 

Í töflu 4 sést hvernig hlýjustu árin eru á milli 1999-2008 eða 9,8°C, þá er einnig mesta 
flatarmálsbreytingin eða jökullinn minnkar um 2 km2 að meðaltali á einu ári. Kaldasta 
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tímabilið er á milli áranna 1978-1985 og þá er meðalsumarhitastig 8.2°C og er það er eina 
tímabilið þar sem jökullinn stækkaði. Þessi tengin passar út alla töfluna, með einni 
undantekningu þó. Árið 1985-1997 sker sig úr en þá er flatarmálsbreytingin um -0,1 
km2/ári eða heldur minni en búast mætti við, sé miðað við munstrið fyrir hin tímabilin.  

Sumarmeðalhiti og flatarmálsbreyting Oks á milli ára eru borin saman á mynd 9. Þar eru 
aftur sýnd hitagögn frá Síðumúla, Húsafelli og Stafholtsey en við bætist flatarmál Okjökuls 
sem er sýnt með rauðum punktum og slitróttri línu á mynd 9.  

 

Mynd 8 Sumarmeðalhiti (júni-september) í Síðumúla, Stafholtsey og Húsafelli sýnt sem lína ásamt 5 ára 
keðjumeðaltali yfir árin 1956-2016. Flatarmál Oks er sýnt sem rauðir punktar, tengdir með slitróttri línu 

Milli áranna 1956-1975 minnkar jökullinn um 5 km2, en á þessu 19 ára tímabili er 
meðalsumarhitastig 8,7°C. Milli áranna 1975-1978 minnkar jökullinn um 2 km2, 
meðalsumarhitastig er 9,0°C á þessu 3 ára tímabili. Milli áranna 1985-1997 minnkar 
jökullinn um 1 km2, á þessu 12 ára tímabili er meðalsumarhitastig 9.0°C.  Frá 1997-1999 
minnkar jökullinn um 1 km2, þetta er 2 ára tímabili þar sem meðalsumarhitastig er 9,2°C. 
Milli áranna 1999-2008 minnkar jökullinn um 18 km2, á þessu 9 ára tímabili er 
meðalsumarhitastig 9,8°C. Milli áranna 2008 og 2013 minnkar jökullinn um 5 km2, á þessu 
5 ára tímabili er sumarmeðalhitastig 9,7°C.  
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6 Ályktanir 
Þegar meðalhiti sumars er borinn saman við flatarmálsbreytingar Oks sjást greinileg tengsl 
á milli þessara tveggja breyta. Okið minnkar hraðar eftir því sem hitastig hækkar, þó með 
einu fráviki en það er á milli áranna 1985-1997, það tímabil einkennist af því að framskrið 
og hörfun skiptast á (Oddur Sigurðsson o.fl., 2007) sem getur útskýrt af hverju jökullinn 
minnkar minna en búast mætti við. Í einu tilviki eykst flatarmál jökulsins, á milli áranna 
1978 og 1985 sem er kaldasta tímabilið og tvö köldustu sumrin á öllu því 60 ára tímabil 
sem rannsóknin nær til.  

Mjög líklegt er að snjór hafi verið metinn sem jökull á svarthvítu myndunum, en snjóþekja 
var mjög mismunandi á rannsóknartímabilinu. Flatarmálið er því háð nokkurri óvissu, 
meiri óvissu en er á stærðarmati jökulsins á litmyndunum. Þrátt fyrir að þetta sé kannski 
raunin kemur það líklegast ekki að mikilli sök, heildarmyndin sýnir að það er ekki mikil 
breyting á flatarmáli Oks á milli áranna 1956-1999. Á milli áranna 1999-2008 sést mikil 
breyting, jökullinn minnkar svo að eftir er tekið. Aftur sést þessi áberandi munur á milli 
áranna 2008-2013. Borið saman við hitagögnin er þar ekki mikið sem kemur á óvart, fylgni 
flatarmálsbreytinga og hitagagna sést vel. Sumrin á undan árinu 1999 eru kaldari og svarar 
jökullinn því með hægari minnkun heldur en þegar hlýjustu sumrin eru, eða fljótlega eftir 
árið 1999, þá er minnkun mun hraðari en áður. Þessi hlýju sumur hafa haldið áfram og því 
má gera ráð fyrir að jökullinn hafi haldið áfram að minnka eftir árið 2013.  

Ef jökullinn var 3,3 km2 árið 2013 og jökullinn hefur haldið áfram að bráðna um 1-2 km2 á 
ári ætti jökullinn núna árið 2017 að vera svo gott sem ef ekki alveg horfinn. Því þykir 
ólíklegt að í framtíðinni verði hægt að gera aðrar rannsóknir á Oki en í líkingu við þessa 
rannsókn, að skoða fortíðina.  

Áhugavert er að flatarmálin úr þessarri rannsókn standast ekki samanburð við þær 
mælingar sem fram komu í frétt Morgunblaðsins, 2014, ekki er vitað hvaðan blaðið fékk 
sínar tölur. Ekki eru neinar útskýringar á þessum mun.  

Þessum niðurstöðum ber mjög vel saman við niðurstöður annarra rannsókna á breytingum 
á stærð jökla á Íslandi.  Má þar nefna rannsókn Odds Sigurðssonar o.fl., 2007. Þar segir að 
flestir íslenskir jöklar hafi hopað nokkuð hratt á hlýindatímabilinu á milli áranna 1930 og 
1960. Svo hægði á þessari hörfun þegar það tók að kólna í veðri og jöklar byrjuðu að 
skríða fram um og eftir 1970 og náðu hámarki í kringum 1980. Eftir það hægði á 
framskriði jöklanna og hröð hlýnun tekur við. Á tímabilinu 1987-1995 skiptust á tímabil 
hörfunar og framskriðs. Flestir íslenskir jöklar byrja að hopa eftir 1990 og eftir árið 2000 
eru þeir allir farnir að hopa.   
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Rannsókn Odds Sigurðssonar o.fl., 2007 gæti skýrt af hverju Ok stækkaði lítillega á 
tímabilinu 1978-1985 en það var tímabil mikils framskriðs íslenskra jökla. Einnig útskýrist 
af hverju Ok minnkaði minna en búst mátti við á milli áranna 1985-1997 en tímabilið 
1987-1995 einkennist af bæði framskriði og hörfun, síðan tekur hörfun við eftir 1996. 
Jökullinn Ok bráðnar þegar hiti hækkar og hraðar eftir því sem hiti er meiri eins og búast 
mátti við.  
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Viðauki  

 

Mynd 9 Ok árið 2013. Flatarmál Oks reynist vera 3,3 km2 (Google maps, 2013) 

 

Mynd 10 Ok árið 2008. Mynd nr. 127. Flatarmál Oks reynist vera 8,1 km2 (Loftmyndir efh, 2008)  
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Mynd 11 Ok árið 1999. Norðurhluti Oks. Mynd nr. 540. Flatarmál Oks reyndist vera 25,7 km2 (Loftmyndir 
ehf., 1999) 

 

Mynd 12 Ok árið 1999. Suðurhluti Oks. Mynd nr. 539. Flatarmál Oks reyndist vera 25,7 km2 (Loftmyndir 
ehf.,1999)  
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Mynd 13 Ok árið 1997. Mynd nr. N-8191. Flatarmál Oks reynist vera 26,9 km2  (Landmælingar Íslands, 
1997) 

 

Mynd 14 Ok árið 1989. Norðurhluti Oks. Mynd nr. L-2574. Ákveðið var að þessi mynd væri ekki notuð í 
rannsókninni vegna mikillar snjóþekju (Landmælingar Íslands, 1989) 
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Mynd 15 Ok árið 1989. Suðurhluti Oks. Mynd nr. L-2625. Ákveðið var að þessi mynd væri ekki notuð í 
rannsókninni vegna mikillar snjóþekju (Landmælingar Íslands, 1989) 

 

Mynd 16 Ok árið 1985. Mynd nr. J-2600. Flatarmál Oks reynist vera 28,1 km2 (Landmælingar Íslands, 
1985)  
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Mynd 17 Ok árið 1978. Mynd nr. F-3678. Flatarmál Oks reynit vera 25,8 (Landmælingar Íslands, 1978)  

 

Mynd 18 Ok árið 1975. Mynd nr. D-7594. Flatarmál Oks reynist vera 28,9 (Landmælingar Íslands, 1975)  
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Mynd 19 Ok árið 1956. Norðurhluti Oks. Mynd nr. Li2-4294. Flatarmál Oks reynist vera 34,2 km2 

(Landmælingar Íslands, 1956) 

 

Mynd 20 Ok árið 1956. Suðurhluti Oks. Mynd nr. Li2-4363. Flatarmál Oks reynist vera 34,2 km2 
(Landmælingar Íslands, 1956)   


