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Útdráttur 

Inn af Norðfirði ganga þrír dalir, talið að norðan er það Fannardalur, Seldalur og 

Oddsdalur. Við gerð nýrra Norðfjarðarganga komu í ljós gjóskubergsmyndanir sem líktust 

ignimbríti (e. ignimbrite). Hlíðar Hólafjalls í Fannardal geyma slíkar gjóskubergsmyndanir 

grænleitar að lit og þær eru viðfangsefni þessarar rannsóknar. Markmið rannsóknarinnar er 

helst að rekja myndunarsögu berglaganna. Myndununum var skipt upp í þrjú snið: lag 1, 

lag 2 og lag 3. Lag 2 liggur ofan á lagi 1 en um 4 m hraunlag er að milli laga 2 og 3. Bæði 

efri og neðri lagmót lags 3 fundust auðveldlega, sem og neðri lagmót lags 1 og efri lagmót 

lags 2 en engin fundust þar á milli og þeim var þá lýst sem einni heild. Grunnmassa 

laganna var lýst með tilliti til litar og grófleika á hverjum stað sem breytinga gætti. Mæld 

var lengd og hæð stærstu bergbrota og vikurmola og dreifing þeirra skráð. Lag 1 inniheldur 

bergbrot í hnullungastærð og lag 2 er ríkt af vikri sem er greinilega öfugt lóðgreindur. Í 

lagi 3 eru bæði bergbrot og vikurkorn öfugt lóðgreind og hafa minni dreifingu en í lagi 2. 

Helstu niðurstöður eru að gjóskubergslögin eru 10-12 milljón ára gömul og eiga uppruna 

sinn líklegast að rekja til Reyðarfjarðareldstöðvar. Talið er með talsverðri vissu að lag 1 sé 

lag-breksía og sé neðsti hluti lags 2 sem er ignimbrít. Talið er svo að lag 3 sé hluti af lahar-

myndun. 

Abstract 

Norðfjörður has three valleys, from the north they are Fannardalur, Seldalur and 

Oddsdalur. In the making of the new tunnel Norðfjarðargöng some pyroclastic rock 

formations were found. In the hills of Hólafjall in Fannardalur are some greenish 

pyroclastic rock formations and they are the subject of this research. The goal of the 

research is to trace the formation history of these pyroclastic rocks. The formations were 

split in three: layer 1, layer 2 and layer 3. Layer 2 lies on top of layer 1, but layers 2 and 3 

are divided by a lava layer about 4 m thick. Both upper and lower interfaces of layer 3 

were easily found, as was lower interface of layer 1 and upper interface of layer 2, but 

none between layers 1 and 2, thus they were described as a one whole. The matrix of the 

layers was described in respect of colour and particle size. Length and height of lithics and 

pumice was measured and their dispersion recorded. Layer 1 contains lithics boulder sizes 

and layer 2 is rich in pumice which is reversely graded. Both lithics and pumice particles in 

layer 3 are reversely graded and less dispersed. The main conclusion is that the pyroclastic 

rocks were formed 10-12 million years ago and originate from the Reyðarfjörður central 

volcano. It is fairly certain that layer 1 is classified as lag-breccia and is the lower most 

part of layer 2 which is classified as ignimbrite. Layer 3 is then probably classified as 

lahar. 
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1 Inngangur 

Jarðfræði Austfjarða er fjölbreytt. Hún byggist upp af ýmis konar hraunlögum og 

hraungúlum, basískum, súrum og allt þar á milli, og margvíslegum set- og gjóskubergs-

lögum. Jarðlagastaflinn í fjörðunum er á mörgum stöðum þéttsettur af berggöngum og 

sums staðar koma fyrir laggangar. Einnig finnast innskot úr gabbró og granófýr sem eru 

eftir röð basísk og súr djúpberg. Víða leynast margbreytilegar holufyllingar á borð við 

víðfræga silfurbergið og að ógleymdum zeólítunum sem skiptast niður á nokkur belti innan 

jarðlagastaflans. Jarðlagastaflinn er einn sá elsti á landinu og ennþá á eftir að rannsaka 

stóran hluta hans, þar með talið allmörg gjóskubergslög. Slík lög í Fannardal í Norðfirði 

urðu fyrir valinu sem viðfangsefni þessa verkefnis vegna þess að við gerð nýrra jarðganga 

á milli Eskifjarðar og Neskaupstaðar komu í ljós gjóskubergsmyndanir sem virtust vera 

flikruberg eða ignimbrít (e. ignimbrite). Gangamunninn norðan megin kemur út í Hólafjalli 

í Fannardal á landi Tandrastaða. Um 100 m ofan við munnann finnast grænleit 

gjóskubergslög sem þóttu ákjósanleg til rannsóknar. Markmið rannsóknarinnar er í raun að 

rekja myndunarsögu berglaganna, tengja þau inn í jarðlagastaflann og komast mögulega að 

því hvaðan þau eiga uppruna sinn. 
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2 Jarðfræði Austfjarða 

Jarðlagastafli Austfjarða byggist að mestu leyti upp af basísku storkubergi eða um 80-85%, 

en súrt berg og setbergslög mynda hinn hlutann. Staflinn hlóðst upp á tímabilinu fyrir 13,5-

6 milljónum ára og upphleðsluhraði berggrunns Austurlands er talinn vera rúmlega 1 km á 

hverjum milljón árum (Kristján Sæmundsson 1979). Heildarþykkt staflans, mæld frá 

sjávarmáli upp í um 600-1400 m hæð, er allt að 10 km en þar sem að almenni vestlægi 

jarðlagahallinn er tilkominn vegna upphleðslu nýrra jarðlaga og sundurreks Austur- og 

Vesturlands, er hæpið að þessi þykkt hafi nokkurn tímann komið fyrir í einni lóðréttri 

einingu (Walker, 1963). 

 

Basalthraunin eru gagnleg til kortalagningar á jarðlögum. Einstaka basalthópa er hægt að 

kortleggja eftir striki langar vegalengdir (Walker, 1963), stundum allt upp í 80 km 

(Óskarsson & Riishuus, 2013). Súrar gjóskubergsmyndanir, sem eru afurðir súrra gosa úr 

megineldstöðvum, geta oft verið góð leiðarlög og hjálpleg við að tengja atburði í einni 

megineldstöð við aðra (Walker, 1963). 

 

Hraunlögin mynduðust að mestu leyti á þurru landi. Á milli þeirra eru oft þunn setlög af 

ýmsu tagi. Tré uxu títt og leifar af trjástofnum finnast furðu oft umluktar hrauni. Einstaka 

surtarbrandslög finnast einnig og liggja venjulega undir súru túffi. (Walker, 1963). 

2.1 Jarðfræði rannsóknarsvæðis 

Barðsneseldstöðin er elsta eldstöð Austfjarða og var virk fyrir um 12-13 milljónum ára. 

Grunnur eldstöðvarinnar er nú neðan sjávarmáls og það sem sést af henni eru vesturhlíðar 

eldfjallsins. Á norðaustanverðu Barðsnesi er þykk lagskipt gjóska með hnullungum allt að 

60 cm í þvermál. Í gjóskunni eru einnig að finna nokkra kolaða trjástofna í uppréttri stöðu 

og eru það elstu þekktu gróðurleifar Austurlands. Ofan á gjóskunni sunnan við 

Barðsneshorn eru að finna tvö eða fleiri súr hraunlög sem eru samanlagt nær 200 m á 

þykkt, en vestan megin á nesinu er um 70 m þykkt litskrúðugt ríólíthraun sem kallast 

Rauðubjörg og sést vel frá Neskaupstað. (Hjörleifur Guttormsson, 2005) 

 

Reyðarfjarðareldstöð, nágranni Barðsneseldstöðvar, teygði sig svo frá Oddsdal í Norðfirði í 

norðri og suður í Stöðvarfjörð og var virk fyrir um 11-12 milljónum ára. Gosið hefur úr 

eldstöðinni með hléum og af mismiklum krafti innan svæðisins. Sandfell í Fáskrúðsfirði er 

afkvæmi Reyðarfjarðareldstöðvar og er talið eitt besta sýnishorn bergeitils frá tertíertíma á 

norðurhveli jarðar. (Hjörleifur Guttormsson, 2002). Staðsetningu eldstöðvanna má sjá á 

mynd 2.1.1. Súr syrpa sem kennd er við bæinn Sellátur í norðanverðum Reyðarfirði teygir 

sig norður í Seldal þar sem eru að finna þrjú súr gjóskulög, græn að lit og rík af vikri. 

Samanlögð þykkt þeirra er um 30 m og þau teygja sig nokkuð langt norður þar sem þau 

mynda gagnleg leiðarlög (Walker, 1958). 



13 

 

Mynd 2.1.1. Einfaldað jarðfræðikort sem sýnir legu helstu eldstöðva Austurlands (Ágúst 

Guðmundsson o.fl., 2012) 
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3 Myndun gjóskubergs 

Gjóskuberg myndast vegna sprengivirkni í eldgosum þar sem kvika og berg sundrast. 

Sprengivirkni eldgosa er af ýmsum toga, svo sem þegar gös, aðallega vatn og 

koltvísýringur, þenjast út og losna, vegna þrýstingsminnkunar, úr kviku á leið upp á 

yfirborð. Slíkt á sér stundum stað í hraungosum og kallast þá þeytigos. Svo má nefna 

sprengigos og gufusprengingar, en í þeim myndast gjóska því að kvika kemst í tæri við 

vatn, hvort sem það er grunnvatn eða þegar gýs undir vötnum. Myndun gjóskubergs er 

venjulega skipt upp í þrjá hópa sem miðast út frá flutningsmáta og hvernig gjóskan sest til: 

gjóskufall (e. pyroclastic fall), gjóskuflóð (e.  pyroclastic flow) og gusthlaup (e. pyroclastic 

surge) (Cas & Wright, 1988). Hér á eftir er farið betur yfir hvern hóp fyrir sig. 

3.1 Gjóskufall 

Gjóska fellur til jarðar eftir að efni hefur gosið úr gosopi með miklum krafti og við það 

myndað gosmökk af gjósku og gasi sem rís hátt upp í andrúmsloftið, stundum allt upp í 45 

km hæð. Stærð og útbreiðsla gjóskufalls endurspeglar hæð gossúlunnar sem stjórnast af 

afli gossins, en vindátt og -hraði ráða mestu um lögun gjóskugeirans (Cas & Wright, 

1988). 

  

Gosmökkur skiptist í þrjá hluta, neðst er gasspyrnuhluti (e. gas thrust), í miðjunni 

uppdrifshluti (e. convection plume) og efst er kúfur (e. umbrella region) (mynd 3.1.1). 

Gasspyrnuhlutinn myndast vegna hraðrar afgösunar kvikunnar sem er á uppleið. Hæð 

þessa hluta er breytileg eftir tegundum gosa. Í flestum gosum er þessi hluti um 10% af 

heildarhæð gosmakkarins, allt frá nokkrum tugum metra upp í fáeina kílómetra. Snögg 

hraðalækkun í gasspyrnuhlutanum verður á þessu hæðarbili en fyrir ofan rísa 

gjóskuagnirnar vegna uppdrifs. Uppdrifshlutinn er knúinn af losun varmaorku frá 

gjóskunni. Á þessu svæði ræður flotjafnvægi ríkjum og efsti parturinn afmarkast þar sem 

eðlismassi gosmakkarins er orðinn jafn eðlismassa andrúmsloftsins í kring. Þar fyrir ofan 

er svo kúfurinn sem breiðir úr sér í allar áttir eða berst með vindinum, eða bæði. Kúfurinn 

heldur áfram að rísa vegna skriðþunga gosmakkarins (Cas & Wright, 1988). 
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Mynd 3.1.1. Hér gefur að líta uppbyggingu gosmakkar (Ármann Höskuldsson o.fl., 2014). 

Fyrir tilstuðlan þyngdarafls fellur gjóska til jarðar undan vindi er mökkurinn stækkar, hvar 

hún sest til stjórnast af stærð hennar og eðlismassa (sjá mynd 3.1.2). Stærstu bomburnar og 

hnullungarnir skjótast eftir skotferlum, vindur hefur ekki áhrif, og kallast á ensku ballistics. 

Aska sem aðgreinist efst í gjóskuflóði myndar gjóskufall úr öskuskýi sem stígur upp af 

gjóskuflóðinu. Þessi tegund gjóskufalls getur verið fyrirferðarmeiri og dreifst víðar en þau 

úr ösku frá gossúlum (Cas & Wright, 1988). 

 

Mynd 3.1.2. Hér sést hvernig gjóskufallið leggst eins og slæða jafnt yfir landslagið (Cas & 

Wright, 1988). 

Gjóskulög sem myndast við gjóskufall halda almennt staðbundið uppi svipaðri þykkt þar 

sem þau leggjast nokkuð jafnt yfir landslagið fyrir utan allra bröttustu hlíðarnar. Gjóskulög 

og gosberg sem eru mynduð af gjóskufalli vegna þeytigosa eru yfirleitt vel aðgreind vegna 

stærðargreiningar á gjóskukornum við flutning, vegna þess að flutningsgeta gosmakkar 

minnkar með fjarlægð frá upptökum (Cas & Wright, 1988). 

  

Afurðir sprengigosa (e. phreatomagmatic eruption) eru aðallega blanda af gleri, kristöllum 

og framandi bergbrotum eða bergbrotum úr gosrásinni. Í mörgum tilfellum mynda misstór 
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bergbrot langstærsta hluta þess sem gýs út um gosopið og eru allt frá fínni ösku að 

stórgrýti. Lögun þeirra bendir sennilega til þess að sundrun brotanna fari eftir brotflötum 

(kantaðar brúnir) en sé ekki af völdum rofs vegna núnings (rúnaðar brúnir). Með tilliti til 

kornastærðar er freatómagmatísk gjóska (úr sprengigosum) yfirleitt fínni en magmatísk 

gjóska (úr þeytigosum), sérstaklega þar sem hlutfall vatns á móti kviku er hátt. (Haraldur 

Sigurðsson og fl., 1999) 

  

Gjóskufall getur verið lagskipt vegna þess að gos getur gengið á með hrinum og/eða vegna 

breytinga í afli goss. Gjóskufall er aldrei skálagað eða með innri roffleti. Nálægt gosopinu 

er gjóskufall stundum samlímt eða skeytist saman í slettur. Kolaðan við er yfirleitt ekki að 

finna, en þegar hann sést er það venjulega nálægt upptökum. Uppstreymi gjósku hátt upp í 

andrúmsloftið gerist venjulega á tvo vegu: gossúlur sem fylgja kraftmiklum gosum og 

öskuský frá gjóskuflóðum (Cas & Wright, 1988). 

3.2 Gusthlaup 

Hlaup flytur gjósku eftir yfirborðinu sem útþanið, iðustreymt, gasríkt gas- og gjóskuský. 

Þau setjast jafnt til yfir landslagið en eru líka háð landslaginu og eiga það til að safnast 

saman eða vera þykkust í lægðum (mynd 3.2.1). Þau sýna einátta setmyndanir (e. 

unidirectional sedimentary bedforms) sem oft einkennast af lághorna skálögun, með 

tilheyrandi sköflum og gárum, þar sem í þversniði einstakar einingar skreppa saman (e. 

pinch) og þenjast (e. swell) á víxl og endurspegla þrengsli og hyli (e. chute and pool) 

strúktúra í flutningskerfinu. Gjóskan er oft rík af þéttari bergbrotum og kristöllum. Stakar 

lagþynnur eru yfirleitt vel aðgreindar, en kjarnasýni af mörgum lagþynnum getur verið 

lélega aðgreint. Gjóskulögin geta innihaldið litlar gaspípur, eftir gaslosun, og kolaðan við. Í 

raun er hlaup tegund af flóði en gjóskuflóð hefur venjulega verið tengt við hátt hlutfall 

gjósku (Cas & Wright, 1988). 

 

Mynd 3.2.1. Þessi mynd sýnir hvernig gjóskuset frá gusthlaupi er þykkast í dölum og 

lægðum en leggst líka yfir hæðir (Cas & Wright, 1988). 

3.3 Gjóskuflóð 

Skilgreiningin á gjóskuflóði er þegar heitt gjóskuríkt gas- og gjóskuský, sem stjórnast af 

þyngdarafli, flæðir á yfirborðinu. Stundum getur það verið að hluta til fljótandi. Venjulega 

ræðst það af landslaginu hvar þau setjast til og fylla því upp í dali og lægðir (sjá mynd 

3.3.1). Sum mjög öflug gjóskuflóð sem setjast til við gífurlega mikinn hraða geta þó 

myndað ásýnd gjóskuflóðs sem hylur landslagið (Cas & Wright, 1988). 
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Mynd 3.3.1. Mynd sem sýnir hvernig gjóskuflóð fylla upp í dali og lægðir og skilja hæstu 

hæðir eftir auðar (Cas & Wright, 1988). 

Sá hluti gjóskuflóðasetsins sem er einsleitur er yfirleitt grunnurinn. Alla jafna 

samanstendur hann af ösku með yfirleitt óbreyttri kornastærð frá botni í topp. Þó getur 

grunnurinn verið breytilegur í samsetningu, e.t.v. ríkari í bergbrotum neðst en það gildir að 

vísu ekki alltaf. Hann inniheldur oft allt frá grófri ösku niður í mjög fína og er þá illa 

aðgreindur, en það er misjafnt. Grófari hluti gjóskuflóðasetsins (korn af gosmalarstærð og 

stærri) getur haft vel skilgreinda veftu sem og stærðar- og magndreifingu, þar sem 

bergbrotin safnast fyrir í botninum og eru lóðgreind. Á móti er vikurinn í toppnum og öfugt 

lóðgreindur (Cas & Wright, 1988). 

  

Stundum er hægt að greina margar flæðieiningar þar sem syrpur af lóðgreindum einingum 

koma fyrir. Þær geta litið út fyrir að vera innri lagskipting en einingarnar orsakast í raun af 

innri skúfun á meðan flóðið er enn á hreyfingu. Einnig koma fyrir strúktúrar eins og 

gasflæðispípur (e. gas segregation pipes) sem myndast þegar gas flæðir upp úr gjóskunni 

um leið eða stuttu á eftir að flóðið og/eða hlaupið hefur stöðvast. Þær geta einnig myndast í 

svokölluðu plug flow þar sem meginþorri efnisins sem er á hreyfingu er eins og köggull þar 

sem engin innri hreyfing er á efninu (Cas & Wright, 1988). 

  

Gjóskuflóð setjast oft til við háan hita, en það er misjafnt. Merki um háan hita eru einnig 

mjög mikilvæg við sundurgreiningu á seti frá gjóskuflóðum og öðru seti sem myndast 

hefur við rof á gosbergi og hefur þ.a.l. ekki sest til við háan hita. Vottur um háan hita sýnir 

sig m.a. í koluðum við og samlímingu. Kolaður viður er algengur í gjóskuflóðum frá 

eldfjöllum á grónum svæðum en finnst síður á þurrari svæðum. Þó svo að hugtakið 

“ignimbrít” sé víða notað fyrir hvers lags set úr gjóskuflóðum væri eðlilegra að nota það 

fyrir gjóskuflóð sem eru rík af vikri (Cas & Wright, 1988). 

  

Ef samlímingar verður vart bendir það til þess að bergið er myndað úr gjósku. Samlímt 

berg þolir veðrun vel miðað við ósamlímt berg. Samlímt túff er algengt berg og getur 

spilað stóra rullu í því að ákvarða hvar gosupptök liggja. Það hefur fundist í fornum 

eldgosasyrpum. Í nýrri syrpum finnast þó mörg ignimbrít sem eru algjörlega ósamlímt og 

fáein samlímd túff þekkjast miðað ósamlímd. Uppröðun vikurs og bergbrota getur orsakast 

af setferlum og útfletjun kornanna getur orðið við tektóníska aflögun (Cas & Wright, 

1988). 

 

3.3.1 Ignimbrít 

Flikruberg er yfirleitt illa aðgreint, einsleitt set sem inniheldur breytilegt magn af ösku, 

vikri og hnullungum sem stundum eru allt að 1 m í þvermál. Í flæðieiningum geta stærri 

vikurmolar verið öfugt lóðgreindir á meðan bergbrotin finnast venjulega neðarlega í 
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einingunni og eru þá rétt lóðgreind. Þó eru óaðgreindar flæðieiningar alveg eins algengar 

(Cas & Wright, 1988). 

  

Margar ignimbríteiningar hafa smákornótt grunnlag, oft nefnt lag 2a (sjá mynd 3.3.1.1), 

sem aðskilur þær frá fyrra yfirborði. Þetta grunnlag sést jafnvel meðfram nánast lóðréttum 

hlíðum. Þykkt þessa lags er allt frá nokkrum sentímetrum upp í meter, en það er venjulega 

lítið samhengi á milli þykktar grunnlags og þykktar ignimbríts í heild. Grunnlagið er 

frábrugðið aðalhluta einingarinnar, sem oft nefnist lag 2b (sjá mynd 3.3.1.1), að því leyti 

að það er fátækt af stærstu vikurmolunum og bergbrotunum. Grunnlögin sýna oft öfuga 

lóðgreiningu á bæði vikri og bergbrotum og raðast oft samhliða undirlaginu og mynda 

stundum óskýra lagskiptingu. Öll þessi einkenni benda til þess að grunnlagið er 

óaðskiljanlegur hluti flæðieiningarinnar og myndar mörk milli undirlagsins og 

gjóskuflóðsins sem er á hreyfingu (Cas & Wright, 1988). 

  

Í aðalhluta ignimbríteiningarinnar, lagi 2b, eru stærri brot oft vel aðgreind. 

Skólabókardæmi um ignimbrít sýnir öfuga lóðgreiningu á stærri vikurmolum og rétta 

lóðgreiningu á stærri bergbrotum og mynda því afmörkuð svæði vikurs í efri hluta 

einingarinnar og bergbrota í neðri hluta hennar. Algengt er að sjá öfuga lóðgreiningu 

bergbrota en rétt lóðgreining vikurs sést mun sjaldnar (Cas & Wright, 1988). 

 

 
Mynd 3.3.1.1. Teikning sem sýnir uppröðun laga í ignimbríti. L stendur fyrir bergbrot (e. 

lithic) og P stendur fyrir vikur (e. pumice). Á myndinni sést hvernig bæði vikur og bergbrot 

eru öfugt lóðgreind í lagi 2a og hvernig lag 2b skiptist í tvö svæði, annað ríkt af 

bergbrotum og hitt vikri. (Sparks, 1976) 
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3.3.2 Samhliða upphleðsla brotabergs 

Lag-breksía er tegund gjóskufalls sem samanstendur aðallega af stórum bergbrotum þar 

sem fjarlægð frá gosstað ræðst aðallega af skotferli þeirra og hraða (Walker, 1985). J. V. 

Wright og Walker lýstu fyrst slíku seti árið 1977 í Acatlán ignimbrítinu í Mexíkó. Þetta 

grófa, bergbrotaríka set var skilgreint sem hluti af ignimbrítinu vegna þess að það sýndi 

marga sömu svæðaskiptu eiginleika og ignimbrítið. Þetta sýndi að brotabergið hlóðst upp 

um leið og ignimbrítið myndaðist og að saman myndaði það jafnvel aðeins eina 

flæðieiningu (Cas & Wright, 1988). 

  

J. V. Wright og Walker sáu fyrir sér að setið myndaðist í eða nálægt fallandi gjóskumekki 

(talið vera frá 0,5 km upp í jafnvel 20 km frá gosupptökum) og samanstóð aðallega af 

gjósku sem var of stór eða þung til að vera borin af gosmekkinum. Hreyfing iðustreymis 

getur haft áhrif á lárétta færslu þeirra en erfitt er að segja til um hversu stóran hluta af 

færslunni megi rekja til iðustreymisins og gæti jafnvel ekki haft nein áhrif á stærstu 

hnullungana. Stungið var upp á heitinu lag-fall vegna þess að bergbrotin sem hlóðust upp 

voru leifar sem gjóskuflóðið skildi eftir, sumsé set sem “höktir” (e. lag). Rétt væri að 

flokka lag-breksíur sem gjóskufall ef bergbrotin hafa aðallega fallið úr iðustreyminu og því 

stærri sem þau eru því líklegra er að þau hafi sest þannig til. Vöntun fínefna (aska <2 mm) 

og stakra lagmóta virtist vera sönnun fyrir hraðri upphleðslu frá samfelldu og kröftugu gosi 

með minniháttar breytingum á gosstyrk. Lag-breksíur eru skyldar gjóskuflóðum en eru 

ekki beint afurðir þeirra heldur frekar auka- og tímabundnar afurðir þeirra og myndast þar 

sem gjóskuflóð eru enn að verða til (Walker, 1985; Cas & Wright, 1988). 

  

Nú í dag hefur verið gerð grein fyrir mismunandi tegundum lag-breksíu og betra hugtak 

fyrir þetta berg er co-ignimbrite breksía, sem myndi snarast yfir á íslensku sem brotaberg 

sem hleðst upp samhliða myndun ignimbríts. Margar þessara gjóskumyndana sem hlóðust 

upp sem hluti af gjóskuflóði fela í sér kornborið gjóskubrotaberg sem inniheldur lítið magn 

af grunnmassa. Í sumum tilvikum eykst grunnmassinn og setið verður þá grunnborið 

brotaberg ríkt af vikri og stórum bergbrotum. Þessar gjóskumyndanir hafa stundum að 

geyma stórar gaspípur og strúktúra rík af bergbrotum og snauð af fínefnum. Til eru flókin 

tengsl milli brotabergs og ignimbríts (Cas & Wright, 1988). 

  

Rannsóknir sýna að til eru tvær tegundir ignimbrít-breksíu sem sest til í flóði. Í annarri 

gerðinni á aðgreining bergbrota sér stað í gegnum meginhluta flóðsins og finnst ofan við 

grunnlagið. Þessi tegund er ígildi bergbrotaríka hlutans sem sést oft á botni lags 2b í 

flæðieiningum ignimbríts. Nær upptökum ættu bergbrotin að falla úr gossúlunni sjálfri og 

mynda breksíu sem líkist þeirri í Acatlàn. Í seinni gerðinni verður aðgreining bergbrotanna 

fremst í gjóskuflóðinu þar sem það er meira fljótandi. Yfir þetta lag leggst svo meginhluti 

flóðsins sem inniheldur bæði lög 2a og 2b. Þetta hefur á ensku verið kallað ground breccia 

og er ígildi grunnlagsins fjær upptökum. Til eru fleiri tegundir ignimbrít-breksíu sem 

myndast nálægt upptökum, svo sem þegar hliðar eldfjalla hrynja og hrinda af stað 

gríðarstórum skriðum. Í þeim tilfellum geta orðið til svokallaðar megabreccias og geta 

bergbrot verið nokkrir metrar upp í hundruð metra í þvermál (Cas & Wright, 1988). 

3.3.3 Lahar 

Lahar er tegund seigfljótandi massaflæðis (mass flow) sem samanstendur af vatnsblandaðri 

samtíma eldgosagjósku. Talið er að þessi flóð fylgi eldgosum iðulega og að þau geti borið 
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með sér heita gjósku. Merki um það eru kolaðar gróðurleifar þó svo að slíkt gæti líka borist 

með köldum aurflóðum. Lahar getur auðveldlega líkst ósamlímdu ignimbríti í útliti en 

hægt er að greina muninn t.d. með fundi á gasflæðipípum. 
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4 Gögn og aðferðir 

Inn af Norðfirði ganga tveir dalir, sá nyrðri nefnist Fannardalur og sá syðri Seldalur, fyrir 

ofan hann er þó annar dalur sem nefnist Oddsdalur en þar liggur vegurinn yfir Oddsskarð 

(sjá mynd 4.1). Sumarið 2015 var lagt í leiðangur upp Hólafjall, sem er sunnan megin í 

Fannardal, með það að markmiði að finna gjóskuberg. Nokkrir blágrænleitir steinar 

fundust í lækjarsprænum sem gáfu til kynna að gjóskuberg væri ef til vill að finna ofar í 

fjallinu, sem svo reyndist tilfellið (sjá mynd 4.2). Ekki gafst þó tími til að klára mælingar á 

öllum sniðum með góðu móti svo haldið var áfram sumarið eftir. 

 

Mynd 4.1. Grunnkort sem sýnir helstu örnefni í umhverfi rannsóknarsvæðisins. 

Rannsóknarsvæðið er merkt með rauðum kassa. 
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Mynd 4.2. Grunnkort, þysjað inn að Fannardal. 

4.1 Feltvinna og vinnuaðferðir 

Eftir að gjóskubergs varð fyrst vart voru myndir af fjallshlíðinni skoðaðar og svæðið 

skoðað í samræmi við þær. Þá fundust allavega þrjú lög græn að lit og frekar veðruð. Stór 

hluti eins þeirra er hulinn skriðu sem olli nokkrum vandræðum við mælingar. Vinna hófst á 

því að staðsetja lagmót. Opnan var teiknuð upp og lýst í feltbók og gerð var grein fyrir 

helstu breytingum innan lagsins, svo sem hvar litur og ásýnd bergsins breyttist. 

Grunnmassanum var lýst með tilliti til litar og grófleika í hverjum hluta fyrir sig. Mæld var 

lengd og hæð stærstu bergbrota og vikurmola og dreifing þeirra skráð, einna helst til þess 

að fylgjast með lóðréttum og láréttum breytingum innan lagsins. Gerðar voru 5 mælingar í 

senn bæði fyrir bergbrot og vikur, af og til fleiri, en stundum var of erfitt að greina mörk 

kornanna þannig að færri mælingar voru gerðar, jafnvel engar. Fjölmörg handsýni voru 

tekin ef þörf yrði á frekari greiningu eftir að felti lyki. Einnig voru teknar mörg hundruð 

ljósmyndir. 

  

Öll gögn úr feltbók voru skráð í tölvu og sett upp í töflur og gröf í Excel. Gröfin lýstu 

breytingu á bæði meðalstærð kornanna og dreifingu þeirra með hæð. Meðalstærð kornanna 

var reiknuð með tilliti til beggja ása, lengd og hæð. Nánar tiltekið var meðalgildi fundið á 

báðum ásum á hverju korni fyrir sig og það svo endurtekið fimm sinnum og meðaltal tekið 

af þeim gildum. Dæmi um þetta gæti verið að bergbrot hefur lengdina 23 mm og hæðina 

14 mm. Fundið er þá meðaltal af 23 og 14 mm. Þetta er endurtekið fyrir allar mælingar í 

hverjum hluta fyrir sig og meðaltal tekið af þeim gildum. 
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Sniðin voru fyrst teiknuð upp í höndunum og svo seinna skönnuð inn í tölvu og fullunnin í 

Photoshop. Hæðarskalinn, sá lóðrétti, er talinn í sentímetrum en lárétti skalinn sýnir 

grófleika grunnmassans, fín, meðalgróf eða gróf aska. 
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5 Niðurstöður 

Þegar vinna hófst að nýju sumarið 2016 voru mælingar endurteknar að fullu og að auki 

mældar tvær aðrar opnur sem fundust aðeins utar í dalnum. Þessi fyrsta opna sem fannst 

sumarið 2015 er hluti af lagi 2. Tvær seinni eru svo partur af lagi 1 og lagi 3. Lag 1 er beint 

neðan við lag 2 og inniheldur meðal annars bergbrot í hnullungastærð. Hin opnan, lag 3, er 

fyrir ofan lag 2 en á milli þeirra er nokkuð þykkt hraunlag. Uppröðun gjóskubergs-

myndananna má sjá á mynd 5.1. 

  

Auðvelt reyndist að finna bæði efri og neðri lagmót lags 3, en sagan var önnur með lög 1 

og 2. Neðri lagmót í lagi 1 sjást mjög greinilega og efri lagmót í lagi 2 eru einnig greinileg. 

Hæð lags 3 var mæld í heild sinni, eða þann hluta sem ekki var hulinn gróðri, en þar sem 

engin lagmót fundust á milli laga 2 og 3 og aðstæður leyfðu ekki beina hæðarmælingu var 

aðeins gert mat á hæð þeirra út frá ljósmyndum. Lag 1 var mælt fyrst upp, svo lag 3 og 

loks lag 2. Ákveðið var að skilgreina lag 1 og lag 2 sem eina einingu þar sem lag 1 virðist 

vera hluti af lagi 2. Myndir 5.2 og 5.3 sýna uppröðun laganna í fjallinu. 

 

 

 

Mynd 5.1. Hólafjall. Gangamunninn í byggingu. Rauðlitaði flákinn er laggangur sem er 

greinilegur á fáeinum stöðum í fjallinu. Útlínur sýna opnur í einstök lög. Grænar, efstu 

útlínurnar, sýna lag 3, þær gulu sýna lag 2 og bláu sýna lag 1. Lóðréttu bleiku strikin sýna 

sniðstaðina í þessari rannsókn. Rauðar örvar sýna hvar hraunlag liggur á milli lags 2 og 

lags 3. 
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Mynd 5.2. Innar í dalnum, við opnu lags 2. Við lækinn finnst berggangur og á honum 

finnast lóðréttar skriðrákir, merkt með X, en færslan er mjög ógreinileg og virðist vera lítil 

sem engin. Gjóskubergið hefur appelsínugulan lit á þessum stað. 

 

 

Mynd 5.3. Utar í dalnum, við opnur laga 1 og 3. Hægra megin við rammann finnst berg 

sem líkist berggangi en þar finnast engar skriðrákir líkt og innar í dalnum. Bergið virðist 

vera bráðið við ignimbrítið sem verður rauðleitt. 
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5.1 Lag 1 og lag 2 

Syrpan skiptist í raun upp í þrjá hluta. Neðst er þunn setlagasyrpa, ofan á því liggur lag 1 

sem inniheldur m.a. stóra hnullunga og í framhaldi af því er lag 2 sem er ríkt af vikri. 

Engin lagmót fundust á milli laga 1 og 2 og því er þeim lýst sem einni heild. Jarðlagasnið 

laga 1 og 2 má finna hér að neðan á Mynd 5.1.1. 

Neðst í lagi 1 sést gulleitt setlag með fínum grunnmassa. Eins og mynd 5.1.2 sýnir er það 

lag nokkuð lárétt en það sem ofar er liggur frekar skáhallt. Á milli gulleita lagsins og þessa 

skáhallandi skiptast á gróf og fín lög, a.m.k. eitt þeirra inniheldur augljós bergbrot (myndir 

5.1.3a og 3b). Greina má litabreytingu innan lags 1 á sömu mynd þar sem opnan verður 

sífellt blárri upp á við. Það sem er þó mest áberandi við þessa opnu eru stóru bergbrotin um 

hana miðja. 

Erfitt reyndist að skoða neðstu lögin vegna lækjarins sem fellur fyrir framan þau og bleytir. 

Þó var einungis tekið handsýni úr gulleita laginu sem er líklega fínt gjóskulag. Grunnmassi 

þess er mjög fínn og í því finnast lítil bergbrot og það sem líkist vikurkornum. Langás 

bergbrotanna er ca. 4 mm og þótt vikurinn sé öllu óskýrari virðist hann oftast vera stærri. 

Liturinn er gulgrænn en nokkuð ljós. Næst fyrir ofan gætu skipst á fín malarlög og 

völuberg. Þykka lagið fyrir ofan er svo fínt sand- eða siltlag og þar fyrir ofan er völuberg. 

Ofan á þessu liggur svo lag 1. Hafa skal í huga að þessi lög eru mjög fjölbreytt og ofan á 

þeim liggja skáhallandi lög sem skera þau og það gæti gefið til kynna mismunandi 

myndunaraðstæður. Mælingar á stærð bergbrota og vikurs voru gerðar fyrir ofan þessi 

þunnu lög. Meðalstærð þeirra og dreifingu má sjá í töflu 5.1.1 en einnig er gerð grein fyrir 

stærð og dreifingu í jarðlagasúlu á mynd 5.1.1b. Ákveðið var að grafa niður á setlögin í 

skriðunni til hliðar við lækinn í þeirri von um að hægt væri að komast betur að þeim og 

skoða nánar. Það hafði því miður lítið að segja því þau voru mjög blaut og smituðust mikið 

yfir í hvort annað. 

Grunnmassi lags 1 er fínn og bláleitur og dekkist upp á við. Bergbrotin eru af mörgum 

mismunandi gerðum, allavega á litinn og yfirleitt frekar köntuð. Vikurinn er frekar ljós og 

bláleitur og mjókkar oft aðeins til endanna, en það er þó ekki algilt. Opnunni var skipt upp 

í 5 hluta þar sem augljósra breytinga gætti. Bergbrot voru mæld í hverjum hluta en ekki 

tókst að mæla stærð vikurs í efsta hlutanum því mjög erfitt reyndist að fóta sig í opnunni. 

Hæð sniðs er rúmlega 2 m. 

Upp að 165 cm stækka bæði bergbrotin og vikurkornin en fara svo minnkandi eftir það. Í 

80-165 cm hæð eru bergbrotin sérlega stór og meðalstærð þeirra er 25 cm, en þau eru 25-

52 cm á lengd og 13-48 cm á hæð. Þessi stærð bergbrota er óvenjuleg í flestum 

gjóskulögum. Þó hafa fundist stærri bergbrot í gjóskulögum annars staðar í heiminum og 

bendir þá stærðin vísast til þess að opnan sé tiltölulega nálægt upptökum. 
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Mynd 5.1.1. a) Hér sést jarðlagasnið lags 2. Á því má greina öfugt lóðgreind vikurkorn og 

á tveimur stöðum má sjá stór bergbrot sem eru kolaðar gróðurleifar. b) Jarðlagasnið lags 

1. Það inniheldur greinilega stærri vikurkorn en lag 2 en mest áberandi eru stóru 

bergbrotin í hnullungastærð. Við hlið beggja sniða má sjá gröf sem sýna stærðarbreytingu 

innan lagsins og eins breytingu á dreifingu kornanna. Lóðréttir skalar beggja sniða eru 

taldir í cm. 

 

Mynd 5.1.2. Lag 1 virðist sitja á roffleti (punktalínan) því það sker setlögin fyrir neðan, 

merkt með tveimur láréttum örvum. Örin hægra megin á myndinni sýnir svo 

hnullungalinsu. Skali á mynd er 1 m. 
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Mynd 5.1.3. Hér gefur að líta þunnu setlögin neðan við lag 1. a) Efst má sjá neðsta hluta 

lags 1 en hann er úr fínni gjósku. b) Hér má sjá hvernig setlögin skiptast á gróf og fín. 

Gulleita lagið neðst er svo mögulega fínt gjóskulag. 

  

Tafla 5.1.1. Tafla þessi sýnir stærðarbreytingu bergbrota og vikurkorna innan lagsins 

ásamt dreifingu þeirra. 

Lag 1 Meðalstærð Meðalstærð Dreifing Dreifing 

Hæð (cm) bergbrota (cm) vikurs (cm) bergbrota (%) vikurs (%) 

0-50 10,8 1,8 1 1 

50-80 4,3 2,8 2 1 

80-165 25,0 7,3 30 1 

165+ 6,0 N/A 1 N/A 

   

Rétt eins og í lagi 1 var ákveðið að grafa niður í skriðuna í lagi 2, sem hylur part af 

opnunni, til þess að athuga hvort fyndust lagmót, en án árangurs. Þessir 40 cm sem grafnir 

voru niður í skriðuna voru skoðaðir og stærð og dreifing bergbrota og vikurs skráð, bergið 

var þó mjög blautt og orðið að hálfgerðri leðju. Grunnmassi lagsins er mjög fínn, liturinn 
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er fölur gulgrænn en grænkar örlítið upp á við og þegar komið er upp í um 1030 cm hæð 

verður lagið töluvert litsterkara með bláum tón að auki. Sprungufletir eru dökkbrúnir eða 

gráir og yfirborð þeirra mun sléttara en annars staðar. Opnuna má sjá á mynd 5.1.4. 

 

 

Mynd 5.1.4. Hér má sjá opnu í lag 2 en auðséð er að bergið er öðruvísi á litinn en lag 1. 

Greinilegrar litabreytingar gætir í um 3 m hæð en myndin sýnir ekki efstu tvo metra 

opnunnar. Efri punktalínan táknar efri lagmót lagsins en neðri punktalínan sýnir u.þ.b. 

neðri mörk jarðlagasniðsins. 

 

Við efri lagmót er grunnmassinn orðinn rauðleitur en ekki tókst að mæla svo hátt upp, en 

opnan er alls um 5 m á hæð. Samanlögð hæð laga 1 og 2 er um 11-12 m. Samkvæmt 

handsýnum er þó hægt að greina grunnmassann og stærð bergbrota og vikurs. 

Grunnmassinn er eins og annars staðar, mjög fínn, nema rauðbrúnn, sjá mynd 5.1.5. 

Samkvæmt handsýnum eru flest bergbrotin 4-20 mm, en þau finnast þó stærri í opnunni. 

Vikurinn er svolítið ljósari og skærari rauður miðað við grunnmassann en mjög óskýr. Svo 

virðist sem að þessi lagmót hafi engan augljósan rofflöt, heldur er frekar eins og hraunið 

hafi lagst yfir gjóskuna og jafnvel blandast henni sums staðar (mynd 5.1.6). Rauði liturinn 

er sennilega tilkominn eftir komu hraunsins þar sem að vikur og bergbrot fengu einnig 

þennan rauða lit. 
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Mynd 5.1.5. Rautt handsýni sem tekið var við efri lagmót lags 2. 

 

Mynd 5.1.6. Dæmigerð ásýnd efri lagmóta lags 2. Hér sést hvernig gjóskan virðist hafa 

smitast aðeins upp í hraunið. 

Tafla 5.1.2 sýnir að frá 700 cm upp í 870 cm stækka bæði bergbrot og vikur nokkuð jafnt 

með 2-7% dreifingu. Á bilinu 870-910 cm eru bergbrotin og vikurinn heldur stærri og 

dreifingin hefur aukist. Á þessu bili finnst eitthvað sem líkist koluðum gróðurleifum (mynd 

5.1.7). Upp að 1005 cm stækkar vikurinn áfram með svolitlu flökti en minnkar svo aftur 
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eftir það. Bergbrotin minnka töluvert aftur og haldast þannig upp að 1035 cm. Í um 1020 

cm hæð finnst aftur eitthvað sem virðist vera kolaðar jurtaleifar. 

  

Samkvæmt lýsingum á uppbyggingu gjóskubergs er stundum hægt að greina nokkrar 

flæðieiningar innan lagsins og gæti það ef til vill þýtt breytt afl gossins eða merki um 

goshrinur. Hægt væri að greina slíkar einingar í lagi 2 með því að skoða mælingar og 

teikningar, en þær sjást einnig nokkuð vel í mörkinni. Munur virðist vera á því hvort 

bergbrot eða vikurmolar eiga í hlut, þ.e.a.s. þegar litið er á teikningu af lagi 2 sést að 

bergbrotin eru yfirleitt rétt lóðgreind en vikurinn öfugt lóðgreindur, upp í u.þ.b. 3 m hæð. 

Eðli málsins samkvæmt eru bergbrot meira áberandi neðarlega í lagi 2 en öfugt því sem 

ofar er farið, nema þó í þeim hlutum sem koluðu leifarnar finnast. 

  

Tafla 5.1.2. Tafla þessi sýnir stærðarbreytingu bergbrota og vikurkorna innan lagsins 

ásamt dreifingu þeirra. 

Lag 2 Meðalstærð Meðalstærð Dreifing Dreifing 

Hæð (cm) bergbrota (mm) vikurs (mm) bergbrota (%) vikurs (%) 

700-740 4,5 4,5 5 5 

740-790 4,5 9,0 6 6 

790-800 9,0 7,5 7 3 

800-855 3,5 7,5 6 7 

855-870 8,5 5,5 2 3 

870-910 14,0 18,0 10 6 

910-920 6,5 18,5 3 10 

920-930 5,5 11,0 7 7 

930-950 4,5 32,0 5 15 

950-957 6,0 11,5 7 7 

957-983 5,0 24,0 10 25 

983-990 5,5 9,0 10 7 

990-1005 5,5 18,0 10 20 

1005-1035 7,0 5,0 7 7 

1035-1055 11,5 3,3 10 N/A 
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Mynd 5.1.7. Kolaðar leifar sem fundust í um 900 cm hæð í lagi 2. Þetta þýðir að myndunin 

var heit þegar hún settist til og bendir að öllum líkindum til þess að bergið sé ignimbrít. 

Utan við opnu lags 2 má greinilega sjá hvernig berggangur liggur þvert í gegnum lagið. Þar 

sem gangurinn snertir gjóskubergið er það appelsínugult eða gulleitt. Á bergganginum má 

finna lóðréttar skriðrákir, en þær benda til einhverrar lóðréttrar færslu. Það ber þó lítið sem 

ekkert á þeirri færslu í jarðlögunum í kringum bergganginn. Bæði skriðrákirnar og lit 

gjóskubergsins má sjá á mynd 5.1.8 og mynd 5.2 hér að ofan sýnir opnuna í heild sinni. 

Annar berggangur finnst svo innan við opnu lags 1 og er ekki eins augljós og sá fyrrnefndi, 

en gjóskubergið sem liggur upp við þann gang er frekar rautt. Þetta má sjá á myndum 

5.1.9a og 9b. 

 

 

Mynd 5.1.8. Hér má sjá greinilegar skriðrákir og hvernig gjóskubergið verður gulleitt 

næst bergganginum. Skalinn er rétt rúmlega 50 cm. 
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Mynd 5.1.9. a) Þessi mynd sýnir hvar berggangurinn liggur innan við lag 1. Neðsti 

sjáanlegi hluti hans er merktur með rauðri ör og liggur skáhallt inn að miðri mynd en 

hann er frekar ógreinilegur. b) Hér sést hvernig gjóskubergið og berggangurinn bráðna 

saman sem gerir skilin á milli mjög óljós. 
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5.2 Lag 3 

Um 4 m þykkt hraunlag liggur á milli laga 2 og 3. Hraunið er grátt að lit og inniheldur 

hvítar/glærar holufyllingar. Berginu var ekki lýst nákvæmlega en það gefur til kynna að 

talsverður tími leið á milli gjóskubergsmyndananna. Hér fyrir neðan á mynd 5.2.1a og 1b 

má sjá jarðlagasúlu lags 3 og þar með stærð og dreifingu bergbrota og vikurs. 

 

 
Mynd 5.2.1. Hér gefur að líta jarðlagasnið lags 3 ásamt gröfum sem sýna 

stærðarbreytingu bergbrota og vikurkorna innan lagsins sem og breytingu á dreifingu 

kornanna (Framhald á næstu síðu). 
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Mynd 5.2.1. Framhald 

  

Þessi opna sker sig úr að því leyti að í henni mældist hæsta samfellda sniðið, um 12 m. Alls 

mældist opnan þó um 15 m á hæð en vegna gróðurþekju leyfðist ekki að mæla bergbrot og 

vikur svo hátt upp (mynd 5.2.2). Grunnmassinn svipar til þess sem finnst í hinum lögunum 

og samanstendur af meðalgrófri ösku og grænkar upp á við. Í 1150-1200 cm hæð blánar 

grunnmassinn örlítið. 



39 

 

Mynd 5.2.2. Lag 3. Málbandið á myndinni sýnir u.þ.b. 12 m. Rauðu punktalínurnar sýna 

nokkurn veginn hvar efri og neðri lagmót eru. Á myndinni sést augljós áferðarmunur á 

berginu. Efri hlutinn er frekar rúnaður og mjúkur á að líta en neðri hlutinn er kantaður og 

meira brotinn. 

Alla jafna virðast vikurkornin stækka og aukast upp að 173 cm hæð, en þaðan og upp í 350 

cm hæð er vikurinn svo óljós og ógreinilegur að ekki hafðist að mæla hann. Eftir það 

minnkar hann og helst svipað stór upp að 1200 cm en dreifingin eykst jafnt og þétt. 

Bergbrotin hins vegar stækka almennt upp á við í samræmi við aukna dreifingu. Í 550-680 

cm hæð mældust bergbrotin þó stærst og eru 30,5 mm að meðalstærð. Sjá töflu 5.2.1 og 

myndir/teikningar 5.2.2a og 2b. 
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Tafla 5.2.1. Taflan sýnir stærðarbreytingu bergbrota og vikurkorna innan lagsins ásamt 

dreifingu þeirra. 

Lag 3 Meðalstærð Meðalstærð Dreifing Dreifing 

Hæð (cm) bergbrota (mm) vikurs (mm) bergbrota (%) vikurs (%) 

0-35 1,0 1,0 7 3 

35-65 7,5 0,9 1 

 65-120 6,0 18,3 1 7 

120-173 3,0 31,5 7 3 

173-350 10,5 

 

1 

 350-550 14,0 15,5 1 1 

550-680 30,5 23,0 1 3 

680-930 16,5 22,5 1 3 

930-1050 24,5 16,0 2 3 

1050-1150 17,0 21,3 3 4 

1150-1200 13,5 19,0 3 4 

Óvíst er hvort neðri lagmót (mynd 5.2.3) hafi raunverlega fundist því hvergi sást í 

hraunlagið sem liggur undir, en neðstu mælingar sýna mjög fína gjósku sem gæti bent til 

þess að þar liggi grunnlag. Efri lagmótin eru svo aftur á móti mjög skýr og svipar til efri 

lagmótanna í lagi 2 þar sem hraunið leggst yfir gjóskuna og þar eru lítil sem engin merki 

um rof. 

Hvergi var vart við bergganginn sem liggur þvert um lag 1 í lagi 3 en það örlaði fyrir 

bergganginum sem gengur í gegnum lag 2 fyrir ofan þykka hraunlagið sem liggur á milli 

gjóskulaganna. Lítið ber á ganginum í hraunlaginu sjálfu og hann er mjög ógreinilegur þar 

fyrir ofan, þ.e.a.s. í lagi 3, og svipar til gangsins í lagi 1 í því hvernig hann samlímist 

gjóskuberginu. 

 

Mynd 5.2.3. Hér sést það sem að öllum líkindum mætti kalla neðri lagmót lags 3. Þetta má 

sjá í stærra samhengi á mynd 5.2.2. 
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6 Ályktun og umræður 

Ákveðið var að lýsa lögum 1 og 2 saman vegna þess að engin ákveðin lagmót fundust á 

milli þeirra. Lag 2 hefur mörg einkenni ignimbríts, meðal annars mikið magn vikurmola og 

sýnir á kafla öfuga lóðgreiningu þeirra og um leið rétta lóðgreiningu bergbrota. Einnig má 

sjá móta fyrir nokkrum flæðieiningum sem bendir til púlsa í gjóskuflóðinu. Þegar mælingar 

og myndir af lagi 1 eru skoðaðar sést að það hefur marga eiginleika lag-breksíu, enda 

bergbrotin mjög stór og þétt skipuð. Líklegt er þá að lag 1 sé í raun neðsti hluti lags 2. 

Stærð bergbrotanna gefur til kynna að gosupptökin hafi verið tiltölulega nálægt, en það er 

þó ekki hægt að segja til um það nákvæmlega. Ef lög 1 og 2 eru borin saman við staðlað 

ignimbrítsnið eins og finnst t.d. í Sparks (1976) sést mjög mikil samsvörun þar á milli. Eins 

ef litið er á grein Walkers um lag-breksíur frá árinu 1985 má sjá skýra tengingu við lag 1. 

  

Hægt er að færa rök fyrir því að uppruna þessara gjóskulaga megi rekja til 

Reyðarfjarðareldstöðvarinnar vegna nálægðar, en Walker lýsti gjóskulögunum lauslega í 

grein sinni um jarðfræði Reyðarfjarðarsvæðisins árið 1958 og tengdi þau þar við 

Sellátrasyrpuna. Færa má sömu rök fyrir aldri gjóskulaganna og hljóta þau því að vera jöfn 

eldstöðinni í aldri. Ef litið er á gróft jarðfræðikort af svæðinu (mynd 2.1.1) sést að Hólafjall 

liggur inni á svæði sem er 10-12 milljón ára gamalt, líkt og eldstöðin sjálf. 

  

Lag 3 er kvistur af sama meiði en sýnir ekki eins hátt hlutfall vikurs og lag 2. Heilt á litið 

eru bæði bergbrotin og vikurkornin heldur stærri en þau sem finnast í lagi 2 en dreifing 

þeirra er töluvert minni, eða aðeins 1-4% og 7% á stöku stað. Í fyrstu var haldið að lag 3 

hefði myndast við gjóskufall en vegna öfugrar lóðgreiningar bergbrota er líklegra að það sé 

hluti af lahar-myndun. 

  

Í framtíðinni mætti ganga lengra með þetta verkefni, svo sem að rannsaka sniðin á mun 

nákvæmari hátt og taka fleiri þætti fyrir. Eins og nefnt var í grein sem unnin var af Ágústi 

Guðmundssyni og fleirum fyrir Vegagerðina um Norðfjarðargöng árið 2012, má ef til vill 

rekja þessi gjóskulög norður í Loðmundarfjörð og tilvalið væri að bera þau saman á 

nokkrum stöðum. Einnig mætti greina handsýni úr lögunum í smáatriðum með notkun 

smásjár og jafnvel gera úr þeim þunnsneiðar og greina þær. 
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Viðauki A 

Jarðlagasnið fyrir lög 1, 2 og 3. 

 

Efri helmingur lags 3, lahar. 
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Neðri helmingur lags 3, lahar. 

 

 

 



47 

 

Lag 2, ignimbrít. 
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Lag 1, lag-breksía. 
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Viðauki b 

Upprunalegar töflur með athugasemdum fyrir lög 1, 2 og 3. 

Lag 1. 

Hæð (cm) 

Athugasemdir 

Bergbrot 

(l/h cm) 

Dreifing 

(%) 

Vikur 

(l/h cm) 

Dreifing 

(%) 

0-50 cm upp 10/6,5 Af mældri 4,5/2 Af mældri 

Mjög lítið um 16/9 stærð: 2,5/1 stærð: 

vikur, amk 12,5/9 1 5,5/0,5 1 

erfitt að sjá 11/9 1-5 cm 5 1,5/1,5 

 hann (óljós). 13,5/12 ≤1 cm 15 2/1,5 

  

50-80 cm upp 6,2/4,7 Af mældri 4,5/1,5 Af mældri 

Lagið aðeins 5,5/5 stærð: 4,4/1,2 stærð: 

blárra, vikur ekki 4,5/3,4 1-2 2,2/1,3 1 

mikið augljósari, 4,7/3,9 ≤2 cm 10 5/0,7 

 bergbrotin minni. 4,8/3,8 

 

3,3/0,5 

  

80-165 cm upp 52/48 Af mældri 5,5/3 Af mældri 

Bergbr. eru mjög 30/20 stærð: 13/6 stærð: 

stór og þessi 25/13 30 8,5/6 <1 

partur nánst 34/27 1-5 cm 2 8/2,5 <1 cm 7 

kornborinn. 25,5/16 5-10 cm <1 15/3,5 

 Samt eins og 

 

<1 cm 5-7 

  þetta sé bara 

    linsa með svona 

    stórum bergbr. 

    Þau eru stærri en 

    á öðrum stöðum 

    og vikurinn virði- 

    ist vera það líka. 

     

165-? cm upp 5,5/6,2 Af mældri N/A Af mældri 

Erfitt að mæla, 7,2/7,2 stærð: N/A stærð: 

þyrfti stiga. 7,5/3,4 1-2 N/A N/A 

 

8/5 

 

N/A 

 

 

4,8/7,1 

 

N/A 
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Lag 2. 

Hæð (cm) 

Athugasemdir 

Bergbrot 

(l/h mm) 

Dreifing 

(%) 

Vikur 

(l/h mm) 

Dreifing 

(%) 

700-740 cm upp Tók handsýni   

 

  

Mjög fínkornótt, Mjög fínkornótt og   Það sama á við   

stærstu kornin erfitt að mæla   um vikurinn.   

eru ~4-5 mm. in situ.   

 

  

Dreifing ~5%         

 

740-790 cm upp 5/3 Af mældri 13/2 Af mældri 

Fínkornótt en 6/3 stærð: 11/5 stærð: 

grófara en það 5/4 5-7 16/2 5-7 

fyrir neðan. 9/4   20/13   

  6/3   13/6   

 

790-800 cm upp 14/9 Af mældri 20/6 Af mældri 

Örlítið grófari 9/6 stærð: 15/5 stærð: 

partur. Ekki eins 9/6 7 9/4 3 

mikill vikur. 17/5   7/5   

  12/6   11/4   

 

800-855 cm upp 6/2 Af mældri 28/12 Af mældri 

Vikurinn stækkar 5/4 stærð: 15/5 stærð: 

og eykst til muna 4/3 5-7 9/4 7 

en bergbrotin 4/2   7/5   

minnka heldur. 4/2   11/4   

Vikur frekar mjór 

 

  

 

  

til endanna. 

 

  

 

  

Um 100 cm upp 

 

  

 

  

eru aðeins stærri 

 

  

 

  

bergbrot en bara 

 

  

 

  

smá lína. 

 

  

 

  

8/4, 10/5, 10/6, 

 

Lína: 

 

  

6/2, 9/3, 11/5   <1     

 

855-870 cm upp 11/6 Af mældri 10/2 Af mældri 

Bergbrot minnka 12/4 stærð: 7/3 stærð: 

upp á við. Dreifing 10/7 2 7/2 3 

minni bergbrota 17/11   7/4   

er ~ 7% 15/6   9/2   
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    (Framhald) 

 

 

870-910 cm upp 28/9 Af mældri 31/11 Af mældri 

Í 160 cm upp er 18/13 stærð: 29/7 stærð: 

eitthvað sem 17/11 10 38/12 5-7 

virðist kolað eða  20/8   22/10   

steingert. 16/10   18/7   

Sjá myndir síðan 

 

  

 

  

í fyrra.         

 

910-920 cm upp 9/5 Af mældri 25/9 Af mældri 

Bergbrot minnka. 10/8 stærð: 34/8 stærð: 

  7/4 3 30/19 10 

  6/4   20/10   

  9/4   29/8   

 

920-930 cm upp 6/5 Af mældri 18/4 Af mældri 

  7/4 stærð: 19/4 stærð: 

  9/7 7 14/4 7 

  6/4   15/3   

  8/3   22/6   

 

930-950 cm upp 5/4 Af mældri 55/7 Af mældri 

Vikur greinilegri. 6/3 stærð: 38/14 stærð: 

  4/3 5 63/23 15 

  5/4   55/10   

  6/3   51/13   

 

950-957 cm upp 12/5 Af mældri 18/5 Af mældri 

  5/3 stærð: 21/4 stærð: 

  9/6 7 26/10 7 

  5/7   16/3   

  6/3   16/3   

 

957-983 cm upp 6/4 Af mældri 47/17 Af mældri 

Vikur mjög greini- 5/5 stærð: 39/7 stærð: 

legur. Bergbrot 8/6 10 42/6 25 

frekar lítil. 5/2   34/6   

  5/3   43/10   
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    (Framhald) 

 

 

983-990 cm upp 7/4 Af mældri 16/5 Af mældri 

Vikur ógreinilegri, 7/5 stærð: 11/3 stærð: 

bergbrot stærri. 8/2 10 18/4 7 

  6/4   15/2   

  8/3   15/3   

 

990-1005 cm upp 7/6 Af mældri 28/8 Af mældri 

Vikur stækkar 7/4 stærð: 28/8 stærð: 

aftur. 5/7 10 28/7 20 

  5/3   48/18   

  6/5   68/16   

 

1005-1035 cm upp 11/8 Af mældri 6/3 Af mældri 

Vikur mjög smár 9/5 stærð: 6/4 stærð: 

og illgreinanlegur. 8/5 7 8/2 7 

Bergbrot svipuð, 8/5   12/3   

aðeins stærri. 8/6   16/4   

Við innri læk í um 

 

  

 

  

280 cm upp fannst 

 

  

 

  

aftur eitthvað sem 

 

  

 

  

virðist kolað eða  

 

  

 

  

steingert. 

 

  

 

  

Handsýni tekið á  

 

  

 

  

2 stöðum.         

 

1035-1055 cm upp 13/7 Af mældri 3-5/2-3 Af mældri 

Vikur óljós, berg- 15/8 stærð: 

 

stærð: 

brot stærri. 12/11 10 

 

N/A 

  18/8   

 

  

  13/6       

 

1055-? cm upp 

 

  

 

  

Vikur greinilegri. 
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Lag 3. 

Hæð (cm) 

Athugasemdir 

Bergbrot 

(l/h mm) 

Dreifing 

(%) 

Vikur 

(l/h mm) 

Dreifing 

(%) 

0-35 cm upp 

 

7-10 

 

3 

Gjóska með 

 

  

 

  

kornum ≤1 mm         

 

35-65 cm upp 11/11 Af mældri Vikurkornin Dreifing óljós 

Dreifing minni 7/7 stærð: eru mjög óljós   

bergbrota en þau 12/11 <1 og yfirleitt   

af mældri stærð, 10/5   ekki stærri en   

er 5-7% 9/6   1/0,5 - 1/1 cm.   

 

65-120 cm upp 20/4 Af mældri 23/9 Dreifing gæti 

  6/6 stærð: 29/12 verið ~7 

  8/5 <<1 Mjög óljós   

  6/4   vikurkorn og   

  7/5   erfitt að greina 

      mörk.   

 

120-173 cm upp Nánast alveg eins Dreifing sú 49/6 Dreifing virðist 

  og neðsti hlutinn sama og í 65/6 vera sú sama 

  nema bergbrotin neðsta hluta, Mjög erfitt að og í neðsta 

  eru örlítið stærri 7(-10) greina vikur. hluta, 3 

  ~≤3 mm       

 

173-350 cm upp 12/6 Af mældri Vikurkornin   

Dreifing mældra 12/9 stærð: mjög óljós   

bergbrota eykst 19/7 1 

 

  

upp á við upp í ca. 15/10 2-5 mm 2-3 

 

  

3% og dreifing 10/11 <2 mm 5 

 

  

minni bergbrota 

 

  

 

  

eykst upp í ca. 

 

  

 

  

10-15%         

 

350-550 cm upp 21/12 Af mældri (22/9) Kannski 1 

Bergbrotin eru 20/8 stærð: 

 

  

aðeins stærri. 17/10 1 

 

  

  23/14 ~3-5 mm 3 

 

  

  16/10 ≤2 mm 5     
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    (Framhald) 

 

550-680 cm upp 21/35 Af mældri 36/10 Kannski 3 

Stóru bergbrotin 31/30 stærð: fundið efst   

eru frekar rúnuð. 72/16 <1 í hlutanum   

  36/21   

 

  

  32/29   

 

  

  31/30   

 

  

  66/11       

 

680-930 cm upp 23/11 Af mældri 22/8 Af mældri 

Bergið brotnar í 28/10 stærð: 19/4 stærð: 

þynnri flögur. 18/15 <<1 30/15 3 

Erfitt að mæla, 20/11   38/12   

bergið mjög brotið 18/10   (48/44)   

þar sem er ekki of 

 

  

 

  

bratt til að mæla.         

 

930-1050 cm upp 24/15 Af mældri 33/13 Af mældri 

Bergbrot örlítið 18/23 stærð: 25/8 stærð: 

stærri og vikur 30/21 2 25/7 3 

greinilegri. 30/19   23/8   

  42/17   18/10   

  37/15   

 

  

  32/15       

 

1050-1150 cm upp 28/15 Af mældri 30/14 Af mældri 

  20/13 stærð: 38/15 stærð: 

  20/11 3 25/16 3-5 

  25/9   24/12   

  29/5       

 

 

1150-1200 cm upp 25/15 Af mældri 33/15 Dreifing 

Lagið verður örlítið 18/10 stærð: 15/13 sennilega 

blárra. 16/9 3 Ógreinilegur svipuð og áður, 

  15/12   vikur 3-5 

  16/11       

 


