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Útdráttur 

Katla er eitt af hættulegustu og virkustu eldfjöllum á Íslandi. Gríðar stór askja felur sig undir 

600 km2 ísþekju Mýrdalsjökuls. Eldstöðvakerfi Kötlu er um það bil 80 km langt frá SV til NA 

og 30 km breitt við megineldstöðina. Alls hafa 20 gos orðið á sögulegum tíma, 18 þeirra hafa 

náð að brjótast í gegnum ísinn. Skriðjöklarnir Entujökull, Sólheimajökull og Kötlujökull hafa 

sorfið djúp skörð í barma öskjunnar. Jökulhlaup sem verða vegna eldgosa í Kötlu fara fram 

þessi skörð. Jökulhlaup Kötlu geta náð allt í 100,000 – 300,000 m3/s. Hlaup undan þessum 

skriðjöklum hafa myndað gríðaststór sandflæmi til að nefna Sólheimasand, Skógasand, 

Mýrdalssand og Markafljótsaura. Eldsumbrot í Kötlu geta verið fjölbreytileg en þrjú 

algengustu eru 1) basísk sprengigos, 2) súr sprengigos og 3) sprungugos. Basísku 

sprengigosin eiga upptök sín innan barma öskjunnar. Basísk gos hafa verið ráðandi síðan 

Eldgjá gaus árið 934. Árið 1755 átti sér stað eitt mesta basíska sprengigos í Kötlu. 

Heildarrúmmál gosefna nam um 1500 milljón m3. Súr sprengigos eru næstalgengust en 12 slík 

gos eru þekkt á forsögulegum tíma og mynduðu svokölluðu ,,SILK” lögin. Þau hafa staðið í 

mun skemmri tíma heldur en þau basísku. Súr gos eru aðeins þekkt milli Hólmsárgoss sem 

varð fyrir um 7700 árum og Eldgjárgossins árið 934. Það gæti bent til þess að gríðarlegar 

breytingar hafa orðið í kvikuhólfinu eftir Eldgjá. Sprungugos eiga upptök sín innan eða utan 

öskjunnar og eru líklegast stærsta og hættulegasta tegund eldsumbrota Kötlu. Eldgjárgosið er 

eitt af stærsta sprungugosum í heiminum síðustu 1100 ár. Sprungan var um 75 km löng og 

teygir sig frá öskju Kötlu í NA að Stakafelli við Vatnajökul. Það stóð í um 3 – 8 ár og 

framleiddi rúmlega 19,6 km3 af gosefnum. Þó svo að basísk gos hafi verið ráðandi tegund 

undanfarnar aldir er ekki hægt að næsta gos sé súrt. Mikil jarðskjálftavirkni við Goðabungu 

gæti verið merki um að leynigúll sé að brjóta sér þar leið upp á yfirborðið um þessar mundir. 

Veðurfarsbreytingar vegna eldgosa í Kötlu hafa orðið bæði hér á landi og víðsvegar um 

heiminn. Heimildir eru til um miklar breytingar veðurfars í Evrópu og alla leið til Kína. Vetur 

urðu kaldir og erfið ár fylgdu eldgosum Kötlu. Hætturnar sem fylgja eldgosum Kötlu eru 

jökulhlaup, mikið öskufall og eldingar. Öskufall og jökulhlaup hafa eytt beitilöndum og 

högum hjá bændum og haft gríðarleg áhrif á mótun og myndun landslags umhverfis 

Mýrdalsjökul. Eldingarhætta er líklegast vanmetnasta hættan en eldingar fylgja gosmekkinum. 

Eldingar eru hættulegastar næst eldstöðinni en verða ólíklegri því lengra sem farið er frá 

eldstöðinni. Þar sem margir íbúar eru í grennd við þessa hættulegu eldstöð hafa almannavarnir 

sett upp viðbragðsáætlun þegar gos verður. Ómögulegt er að áætla hvenær eða hvernig næsta 

gos verður í Kötlu. Síðasta stórgos í Kötlu var árið 1918 en síðustu 1100 ár gaus hún að 

meðaltali tvisvar á öld.    



ii 

 

Þakkir 

Ég vil þakka leiðbeinanda mínum, Páli Einarssyni, fyrir að koma mér af stað við Bs verkefnið 

og þakka ég honum fyrir aðstoð við heimildarsöfnun og úrvinnslu á ritgerðinni. Magnús Tumi 

Guðmundsson fær einnig þakkir fyrir aðstoð sína við heimildarsöfnun. Að lokum fá Íris 

Sverrisdóttir, Bjarki Freyr Bjarnason, Ágústa Hjördís Kristinsdóttir, Guðbjörg Júlídóttir og 

Tómas Brynjólfsson sérstakar þakkir fyrir yfirlestur á ritgerðinni og stuðning. 

  



iii 

 

Efnisyfirlit 

 

Útdráttur .................................................................................................................................... i 

Þakkir ........................................................................................................................................ ii 

Myndir ...................................................................................................................................... iv 

Töflur ......................................................................................................................................... v 

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

2 Kötlusvæðið ............................................................................................................................ 3 

2.1 Almennt um Kötlu ............................................................................................................ 3 

2.2 Jarðfræði Kötlusvæðis ...................................................................................................... 5 

3 Mismunandi sviðsmyndir eldgosa í Kötlu ........................................................................... 7 

3.1 Smágos undir jökli sem ná ekki að brjótast í gegnum ís jökulsins. ................................. 7 

3.2 Basísk sprengigos ............................................................................................................. 7 

3.3 Súr sprengigos .................................................................................................................. 8 

3.4 Sprungugos ..................................................................................................................... 12 

3.4.1 Eldgjá, eitt stærsta sprungugos í heimi síðustu 1100 ár. ......................................... 12 

4 Veðurfarsbreytingar og hættur .......................................................................................... 15 

4.1 Jökulhlaup frá Kötlu. ...................................................................................................... 17 

4.1.1 Entujökull ................................................................................................................ 17 

4.1.2 Sólheimajökull ........................................................................................................ 17 

4.1.3 Kötlujökull .............................................................................................................. 18 

4.2 Eldingarhætta ................................................................................................................. 19 

4.3 Varúðarráðstafanir .......................................................................................................... 19 

Lokaorð ................................................................................................................................... 21 

Viðauki I .................................................................................................................................. 22 

Þjóðsagan um Kötlu matselju eftir Jón Árnason. ................................................................. 22 

Viðauki II ................................................................................................................................ 22 

Rýmingaráætlun almannavarna. ........................................................................................... 22 

Heimildaskrá ........................................................................................................................... 23 

 



iv 

 

 

Myndir 

Mynd 1. Eldstöðvakerfi Kötlu....................................................................................................2 

Mynd 2. Jarðskjálftar í Kötlu árið 2011......................................................................................6 

Mynd 3. Þykktarásar gjóskulaga basalt sprengigosa..................................................................8 

Mynd 4. Jarðvegssnið.................................................................................................................9 

Mynd 5. Jafnþykktarlínur SILK-UN.........................................................................................10 

Mynd 6. Jafnþykktarlínur SILK-YN.........................................................................................10 

Mynd 7. Jafnþykktarlínur SILK-MN........................................................................................11 

Mynd 8.Yfirlitskort af Eldgjársprungunni................................................................................13 

Mynd 9. Fimm öskulög frá Eldgjárgosinu................................................................................14 

Mynd 10. Helstu leiðir jökulhlaupa..........................................................................................18 

Mynd 11. Hermun framhlaups undan Kötlujökli......................................................................20  



v 

 

Töflur 

Tafla 1. Eldgos Kötlu frá 9. öld..................................................................................................4 

Tafla 2. Veðurfarsbreytingar víðs vegar um heim....................................................................16



1 

 

1 Inngangur 

 

Undir þykkum ís Mýrdalsjökuls leynist stór og hættuleg eldstöð sem ber nafnið Katla. 

Nafnið er dregið úr þjóðsögunni um Kötlu matselju. Katla er á Suðurlandi austan við 

Eyjafjallajökul og tilheyrir eystra gosbelti Íslands. Eldstöðvakerfi Kötlu nær syðst niður að 

sjó við Dyrhólaey og breikkar til austurs og vesturs yfir Mýrdalsjökul og teygir sig síðan 

upp með langri mjórri sprungurein norður í átt að Vatnajökli (Sjá mynd 1)(Haukur 

Jóhannesson og Kristján Sæmundsson, 1998). Askja Kötlu er ein af þeim stærstu á Íslandi 

og er grunnt kvikuhólf undir henni. Mýrdalsjökull er með brattar hlíðar í allar áttir og 

askjan virkar eins og skeið með þrjú stór jökulrofin skörð. Eitt skarðanna liggur til suðurs 

með Sólheimajökli, annað í austur með Kötlujökli og það þriðja norður með Entujökli. 

Kvikuframleiðsla eldstöðvarinnar er basalt í millibergsröðinni sem er algengasta tegund 

gosefna frá Kötlu. Súr líparíts gúlamyndun er til staðar umhverfis barma öskjunnar, en t.d. 

eru  Enta og Kötlukollur súrgúlar (Helgi Björnsson, 2009). Súr aska úr millibergsröð er 

líka kunn frá eldstöð Kötlu en aðeins er vitað um tólf slík eldgos, þau eru auðséð í 

jarðvegslögum umhverfis Kötlu og eru kölluð SILK öskulögin (Guðrún Larsen o.fl., 2001). 

Nú á tímum er meðaltíðni eldgosa í eldstöðinni tvisvar sinnum á öld en á forsögulegum 

tíma gaus hún að meðaltali þrisvar sinnum á öld. Meðaltími goshléa Kötlu frá árinu 1500 

er 47 ár með mesta frávik upp á 33 til 34 ár. Eldgosin standa yfirleitt ekki lengur en frá 

tveimur vikum upp í fimm mánuði (Guðrún Larsen, 2000). 

Eldgosum Kötlu má skipta í nokkrar ólíkar  gerðir. Algengust eru basalt sprengigos 

undir jökli, næstalgengust eru súr sprengigos og sjaldgæfust eru sprungugos utan eða innan 

öskju Kötlu (Guðrún Larsen, 2000). Þetta gefur til kynna mikinn fjölbreytileika í 

eldstöðinni. Eftir Eldgjárgosið árið 934 urðu miklar breytingar í eldstöðinni. Eftir það var 

lengsta goshlé eldstöðvarinnar sem vitað er um á sögulegum tíma en ekki er hægt að finna 

gjóskulag frá Kötlu næstu 200 árin. Frá þeim tíma hefur ekkert súrt sprengigos átt sér stað 

og hafa gosin  einungis verið basísk sprengigos. Farvegir jökulhlaupa breyttust einnig. 

Síðan þá hafa hlaup ekki farið niður Entujökul heldur fara þau nú fram Kötlujökul. Það 

bendir til þess að Eldgjárgosið hafi haft gríðarleg áhrif á yfirborð berggrunnsins innan 

öskjunnar undir ísþekjunni og líklega einnig á kvikuhólf Kötlu (Guðrún Larsen, 2000; 

Bergrún Arna Óladóttir o.fl., 2005). Eldgjáreldarnir eru taldir vera eitt mesta og 

hættulegasta eldgos á sögulegum tíma frá eldstöðvakerfi Kötlu (Guðrún Larsen, 2000). 

Heildarrúmmál gosefna sem barst frá Eldgjá er talið vera um 19,6 km3 (T. Thordarsson 

o.fl., 2001). 

Katla er eitt af hættulegustu og virkustu eldfjöllum hér á landi. Hætturnar eru 

margar, svo sem jökulhlaup, öskufall, mikið hraunflæði og eldingar. Hægt er að finna ritað 

í gömlum ritum hversu ógnandi og hræðileg Katla gat verið. Fólk hefur farist vegna 

eldinga og jökulhlaupa, beitilönd hafa orðið fyrir gríðarlegu tjóni vegna jökulhlaupa og 

orðið að stóru og miklu sandasvæði, s.s. Mýrdalssandur. Fólk þurfti að flýja heimili sín 

bæði vegna mikils öskufalls, sem eyðilagði tún og beitilönd og olli miklu falli búpenings, 

sem og hraunflæðis. Öskufall í Kötlugosum er gjarnan þéttast fyrsta sólarhringinn og 

breiðist út í allar áttir (Sigurður Þórarinsson, 1975). Í gosinu árið 1755 urðu segl á skipum í 

um 600 kílómetra austur frá eldstöðinni  kolsvört af ösku og sást varla til sólar þar sem 

öskuskýið lagði yfir sig himinn og land. Öskufall hefur verið svo þétt að menn sáu varla 

hvor annan þótt þeir héldust í hendur (Helgi Björnsson, 2000). Veðurfarsbreytingar af 

völdum eldstöðvakerfis Kötlu er einnig hægt að sjá í gömlum ritum víðsvegar í heiminum, 
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til dæmis í Kína þar sem talað er um kalda vetur sem tóku sinn toll af bændum og uppskeru 

eftir Eldgjárgosið árið 934-938 (Jie Fei og Jie Zhou, 2006). 

Óhætt er að segja að Katla sé áhugaverð fyrir jarðfræðinga og margt við hana er hægt að 

rannsaka með hjálp tækninnar eins og hún er í dag. Það er sífellt verið að rannsaka hin 

ýmsu atriði varðandi Kötlu til dæmis landslagsbreytingar á ísþekju Mýrdalsjökuls, 

jarðskjálftavirkni eldstöðvarinnar, hita og rafleiðni vatns auk vatnshæðar í ám sem renna 

undan Mýrdalsjökli og margt fleira (Veðurstofa Íslands, e.d.). Eldstöðin er undir miklu 

eftirliti svo hægt sé að bregðast við eldgosi eins fljótt og vel og hægt er. Allar ráðstafanir 

vegna jökulhlaupa frá Kötlu nýttust vel er Eyjafjallajökull gaus árið 2010 og gekk vel að 

rýma bæi og greiðlega gekk hjá íbúum að komast til næstu fjöldahjálparstöðva.  

 

 

 
Mynd 1. Eldstöðvakerfi Kötlu. Eldstöðvakerfi, megineldstöð og annað er hægt að sjá í skýringardálkinum. 

Sprungur utan Mýrdalsjökuls eru merktar með rauðu. Eldgjá sprungureininin er merkt með rauðum línum 

sem liggja frá Mýrdalsjökli í átt að Vatnajökli. (Haukur Jóhannesson og Kristján Sæmundsson., 1998). 

Gagnasafn tekið frá landmælingum (IS 50V, útgáfa 3,4 og hillshade.tif). 

 

 

 

 



3 

 

2 Kötlusvæðið 

2.1 Almennt um Kötlu 
Eldstöðvakerfi Kötlu er í syðri hluta eystra gosbeltisins og er um það bil 80 km langt og 30 

km breitt við megineldstöð og mjókkar norður með sprungureininni, það liggur frá SV til 

NA (Sveinn Peter Jakobsson, 1979). Mýrdalsjökull er fjórði stærsti jökull Íslands og hylur 

rúmlega 600 km2 svæði. Askja Kötlu er talin vera um það bil 110 km2 á stærð, 

öskjubarmur hennar stendur svipað hátt allan hringinn eða um 1200 til 1400 metra yfir 

sjávarmáli á meðan botn öskjurnar er frá 700 til 1000 metra yfir sjávarmáli. Þykkt íss á 

Mýrdalsjökli er á bilinu 650 til 750 metrar (Helgi Björnsson o.fl., 2000). Mýrdalsjökull er 

með brattar hlíðar í allar áttir en jökullinn er búinn að sverfa djúpar gjár þar sem 

skriðjöklar Mýrdalsjökuls skríða fram, þeir eru Kötlujökull, Sólheimajökull og Entujökull 

(Helgi Björnsson, 2009). Við eldgos í Kötlu verða stór jökulhlaup sem koma fram með 

miklum látum. Þegar Katla gýs undir jökli bræðir kvikan þá ísinn og vatnið safnast saman 

við botn öskjunnar og á endanum streymir vatnið undan ísnum og fram skriðjöklana sem 

jökulhlaup. Algengast er að hlaupin komi undan Kötlujökli. 

Landslagið í kringum Mýrdalsjökul hefur mótast og myndast af jökulhlaupum, 

öskufalli og sprungugosum. Mýrdalssandur, Skógasandur, Sólheimasandur og 

Markafljótsaurarnir eru stór sandflæmi þar sem jökulhlaup hafa farið yfir. Sprungugos utan 

öskjunnar hafa einnig sett nýja mynd á landslagið umhverfis Mýrdalsjökul vegna mikils 

hrauns. Eldgjársprungan framleiddi gríðarlegt magn af hrauni og gjörbreytti landslaginu 

sem áður var beitarsvæði, hagar og búsett svæði. Eldgjá er 75 km löng sprungurein sem 

nær undir jökulinn og inn í öskju Kötlu (Guðrún Larsen, 2000). Sprungan liggur síðan 

norðaustur undan Öldufellsjökli og teygir sig langt til norðausturs í átt að Vatnajökli. 

Nyrsti hluti sprungunnar endar við Stakafell vestan við Vatnajökul. 

Ösku frá Kötlu er hægt að finna um allt Suðurland og þá aðallega basaltgjósku, sem 

er algengasta tegund gosefna úr Kötlu (Sveinn Peter Jakobsson, 1979). Einkenni basalt 

öskunnar frá Kötlu er að hún er kolsvört eða svört með brúnum lit í sér. Í flestum tilfellum 

er hún með illa aðgreindar til vel aðgreindar blöðróttar gleragnir á stærð frá sandkorni til 

vikurs (Guðrún Larsen, 2000). Tólf einkennandi lög frá eldstöð Kötlu eru þekkt sem SILK 

lögin en þau hafa myndast í súrum sprengigosum á milli Hólmsárgos sem varð fyrir ~7700 

árum og Eldgjárgos árið 934. Þau eru auðþekkjanleg í jarðvegssniðum en askan er 

ólivíngræn eða grá-græn með nálar sem geta orðið allt að 1 cm langar. Einnig er hún ljós á 

litin og lítið blöðrótt með sjáanlegar svartar basaltagnir (Guðrún Larsen, 2000). Aska frá 

Eldgjá er basalt og er nauðalík ösku úr sprengigosum frá Kötlu. Lengi vel var talið að sú 

aska tilheyrði þremur mismunandi eldgosum frá Kötlu. Vitað er um 21 stórgos frá Kötlu 

eftir landnám, (sjá töflu 1), þrjú hugsanleg smágos hafa átt sér stað árin 1955, 1999 og 

2011 sem ekki náðu að brjótast í gegnum ísþekju Mýrdalsjökuls (Bergrún Arna Óladóttr 

o.fl., 2007). 
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Tafla 1. Eldgos í Kötlu á sögulegum tíma, * merkt eru gos sem náðu ekki að brjótast í gegnum 

ísinn.  Fyrirmynd: (Larsen, 2000. Bls: 5) 

Eldstöð Gosár / öld Dagsetning Gostími Goshlé / Ár 

Katla* 

Katla* 

Katla* 

Katla 

Katla 

Katla 

Katla 

Katla 

Katla 

Katla 

Katla 

Katla 

Katla 

Katla 

Katla 

Katla 

Katla 

Katla 

Katla 

Katla 

Katla 

Eldgjá 

Katla 

Katla 

2011 

1999 

1955 

1918 

1860 

1823 

1755 

1721 

1660 

1625 

1612 

1580 

1500 

15. öld 

1440 

1416 

1357 

1262 

1245 

1179 

12. öld 

934/938 

920 

9. öld 

Júlí 9 

Júlí 17 

Júní 25 

Okt 12 

Maí 08 

Júní 26 

Okt 17 

Maí 11 

Nóv 03 

Sept 02 

Okt 12 

Ágú 11 

24 klst 

20 klst 

28 klst 

~120 dagar 

>100 dagar 

>60 dagar 

13 dagar 

12 

44 

(37) 

58 

37 

68 

34 

61 

35 

13 

32 

~80 

(24) 

(59) 

(95) 

17 

(66) 

(16) 
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2.2 Jarðfræði Kötlusvæðis 

Katla er talin vera mjög ung eldstöð, töluvert yngri en nágranni hennar Eyjafjallajökull. 

Talið er að eldstöðin sé búin að vera virk í rúm 200.000 ár. Dyngjuhraun braust út á síðasta 

hlýskeiði fyrir um 110.000 til 300.000 árum og hlóð það upp gríðarlega mikið af gosefnum 

og hækkaði með því megineldstöðina (Helgi Björnsson, 2009). Eftir það hófust sprengigos 

undir jökli og móbergsmyndun einkenndi fjalllendið í kringum Mýrdalsjökul. Ummerki af 

tveimur stórum eldgosum í megineldstöð Kötlu á forsögulegum tíma hafa fundist í 

ískjörnum á Grænlandi. Það fyrra var fyrir 75.400 til 77.500 árum síðan, greint úr GRIP – 

ískjörnum frá Grænlandsjökli. Í þessu gosi var framleitt mikið af basaltgjósku (Karl 

Grönvold o.fl., 1995). Síðara gosið er talið hafa verið fyrir 12.000 árum og að gosefnin hafi 

aðallega verið súr. Í þessu gosi er talið að flikrubergsgjóska hafi myndast í gjóskuflóði sem 

flæddi niður suðurhlíðar jökulsins sem kennd er við Sólheima og Mýrdal. Askan barst alla 

leið til Skandinavíu og ummerki um gosið hafa fundist 200 til 300 km suður frá eldstöðinni 

á hafsbotni (Helgi Björnsson, 2009). 

Líklegt er að 150 til 200 gos hafi orðið í Kötlukerfinu á nútíma bæði í sprungum 

utan og innan öskjunnar (Guðrún Larsen, 2000) og að heildarframleiðsla gosefna hafi verið 

rúmlega 30 til 35 km3 (Sigurður Þórarinsson, 1975). 

Katla var mun virkari á forsögulegum tíma heldur en síðustu ~1100 ár. Hún gaus þá 

allt að sex basalt sprengigosum á öld með goshlé frá 1 upp í 80 ár, meðaltími goshléa var 

rúmlega 25 ár (Bergrún Arna Óladóttir o.fl., 2005). Basalt sprengigos og sjaldgæf súr 

sprengigos einkenna forsöguleg eldsumbrot í Kötlu (Guðrún Larsen o.fl., 2001). Basalt 

kvikan er úr millibergsröð, Fe - Ti rík með plagíóklas, pýroxen og ólivín kristalla innan 

grunnmassa (Bergrún Arna Óladóttir o.fl., 2007). Súra kvikan er einnig úr 

millibergsröðinni með plagíóklas og klínópýroxen kristalla innan grunnmassa (Guðrún 

Larsen o.fl., 2001).  

Ríólítmyndun er hægt að finna víðsvegar í kringum jaðar öskjunnar (Helgi 

Torfason og Höskuldur Búi Jónsson, 2005). Gúlamyndun er þegar kvikan er svo seig að 

hún hrúgast yfir gosrásina og getur myndað allt að hundruð metra háa strýtulega hraungúla. 

Það er erfitt að ráða aldur þeirra af útlitinu en bergið er fagurlega straumflögótt (Þorleifur 

Einarsson, 1991). Dæmi um slíka hraungúla eru Entukollar, Austmannsbunga og Eystri- og 

Vestari Kötlukollar (Helgi Björnsson, 2009). 

Eystra gosbeltið skiptist í nokkur eldstöðvakerfi með sprungureinum og 

megineldstöðvum. Kötlueldstöðvakerfið og eldstöðvakerfið sem tengist Grímsvötnum 

liggja nánast upp við hvort annað. Hinsvegar er efnafræði kviku eldstöðvakerfanna mjög 

ólík og hægt er að greina í sundur kerfin. Sprungurein Kötlukerfisins liggur frá NA inn 

undir jökulinn og var áður haldið fram að hún sveigðist í átt að Eyjafjallajökli. Líklegast er 

þó að ný sprunga liggi á milli Mýrdalsjökluls og Eyjafjallajökuls yfir svæði sem heitir 

Fimmvörðuháls og tengist Eyjafjallajökli. Nokkur eldvirkni hefur verið á þessu svæði á 

ísöld og á nútíma. Efnafræði bergsins er einnig mismunandi milli eldstöðva Mýrdals- og 

Eyjafjallajökuls. (Helgi Torfason og Höskuldur Búi Jónsson, 2005; Sveinn Peter 

Jakobsson, 1979). Fjalllendið í kringum Mýrdalsjökul einkennist af móbergsfjöllum og 

umhverfis Kötlu eru stór sandflæmi til suðurs, norðurs og austurs af Mýrdalsjökli vegna 

jökulhlaupa. 

Jarðskjálftavirkni er til staðar undir flestum virkum eldstöðum Íslands. Katla hegðar 

sér öðruvísi en flest önnur eldfjöll hér á landi því sífelld skjálftavirkni er undir henni (Páll 

Einarsson, 1991). Skjálftavirkni Kötlu er árstíðarbundin þar sem hún nær hæstum hæðum á 

haustin en minnst á sumrin (Kristín Jónsdóttir o.fl., 2007). Þessi árstíðabundna sveifla í 

skjálftavirknini gæti stafað af farglosun íss á jöklinum og breytingu á grunnvatnsþrýstingi 

undir ís jökulsins (Páll Einarsson og Bryndís Brandsdóttir, 2000). Í júlí árið 2011 var mikil 
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skjálftavirkni innan öskju Mýrdalsjökuls og jökulhlaup kom undan Kötlujökli niður 

Múlakvísl og sópaði burt brúna. Við þetta lækkuðu sigkatlar suður og austan megin innan 

öskjunnar (Sgattoni o.fl., 2016). Ekki er nákvæmlega vitað hvort um er að ræða smágos 

eða einungis mikla hitaaukningu undir ísnum. Við hitaaukninguna hafi vatn safnast fyrir í 

botni öskjunnar og ísþunginn þrýst vatninu fram undan Kötlujökli (Sgattoni o.fl., 2017). 

Skjálftavirknin er yfirleitt fyrir miðju eldstöðvarinnar og sést hefur á mælingum 

skjálftavirkni í Kötlu að þyrpingar eru á tveimur stöðum. Önnur þyrpingin er innan 

öskjunnar. Hin þyrpingin er vestan við Goðabungu og liggur utan við öskjubarminn (Páll 

Einarsson og Bryndís Brandsdóttir, 2000). Jarðskjálftavirkni undir Goðabungu gæti stafað 

af leynigúl sem er hægt og rólega að troða sér upp á yfirborð. Jarðskjálftasvæðið er lítið 

eða um 3 – 4 km í þvermál og nær niður að 2 km dýpi (Heidi Soosalu o.fl., 2005). Til 

viðbótar hófst ný skjálftahrina utan öskjunnar í suðurjaðri Mýrdalsjökuls eða við 

Hafursárjökul árið 2011 sem er enn í gangi. 

 

 
Mynd 2. Jarðskjálftar árið 2011 í Mýrdalsjökli. Rauðu hringirnir segja til um stærð skjálftans. Skjálfta 

virknin er mest innan öskjunnar og vestan við Goðabungu. Suður af öskjunni við Hafursárjökull sést mikil 

jarðskjálftaþyrping (Veðurstofa Íslands, 2011).  
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3 Mismunandi sviðsmyndir eldgosa í 

Kötlu 

Eldvirkni Kötlu er flokkuð í mismunandi gerðir eldsumbrota. Þrjár helstu gerðir hennar eru 

basísk sprengigos, súr sprengigos og sprungugos. Algengasta týpa eldsumbrota í Kötlu 

inniheldur basalt gjóskufall, eldingar í gosmekki og jökulhlaup (Guðrún Larsen, 2000). 

Smágos undir jökli eru einnig líkleg en þau ná ekki að brjótast í gegnum þykkan ís 

jökulsins. Lítið er vitað um slík gos. 

3.1 Smágos undir jökli sem ná ekki að brjótast í 

gegnum ís jökulsins. 
Árin 1955, 1999 og 2011 urðu breytingar á yfirborði ísþekju Mýrdalsjökuls en þá 

mynduðust nokkrir sigkatlar í jöklinum. Um er að ræða hugsanleg smágos sem náðu ekki 

að brjótast í gegnum ísþekju jökulsins (Sgattoni o.fl, 2016). Ef horft er til ársins 1999 þá 

varð snögg hitaaukning og mögulegt smágos undir Mýrdalsjökli, þrír nýir sigkatlar 

mynduðust og jökulhlaup braust fram undan Sólheimajökli (Magnús Tumi Guðmundsson 

o.fl., 2007). Eftir þessar breytingar voru gerðar umfangsmiklar rannsóknir til að fylgjast 

með jarðhitavirkninni undir ísnum. Þá kom í ljós að jarðhitinn breytist með árunum. Eftir 

hugsanlegt smágos árið 1999 lækkaði jarðhitinn á ný en árið 2001-03 stækkuðu sigkatlarnir 

og dýpkuðu um 10-15 metra sem benti til hitaaukningu. Álíka þróun átti sér stað árin 2003-

05 þar sem jarðhitinn hélt áfram að hækka. Hækkunin gæti spilað með auknu 

kvikuinnstreymi á svæðinu sem orsakar þessa jarðskjálftavirkni (Magnús Tumi 

Guðmundsson o.fl., 2007). Ekki er nægilega mikið vitað um smágos í Kötlu þar sem lítil 

ummerki eru um þau og erfitt að segja til um hvort eldgos sé að ræða eða mikla 

hitaaukningu undir ísþekju Mýrdalsjökuls. Í (töflu 1) eru smágosin árin 1955, 1999 og 

2011 stjörnumerkt.  

 

3.2 Basísk sprengigos 
Algengasta tegund gosa í Kötlukerfinu eru basísk sprengigos sem eiga uppök sín innan 

öskjunnar. Þau 21 eldgos sem vitað er um á sögulegum tíma eru öll basísk og hafa náð að 

brjótast í gegnum ísinn (Bergrún Arna Óladóttir o.fl., 2005). Jökulhlaup fylgdi þessum 

gosum en nánar er fjallað um þau seinna í ritgerðinni. Kötlugosið árið 1755 er með mestu 

basísku sprengigosum á Íslandi en heildarrúmmál gosefna sem barst frá þessu gosi er talið 

vera 1500 milljónir m3, sem er tvöfalt meira magn en frá Kötlugosi 1918 (Sigurður 

Þórarinsson, 1975). Rannsóknir Eggerts Ólafssonar og Bjarna Pálssonar árið 1772 gefa til 

kynna að öskulagið hafi náð mest 30 cm þykkt og stefndi í norðaustur (Sigurður 

Þórarinsson, 1975). Ef litið er til gosins 1918 þá varð fólk vart við jarðskjálfta skömmu 

fyrir eldgos. Það gos hófst 12. október og stóð í 3 vikur (Guðrún Larsen, 2000). Hæð 

gosmakkar var mæld af Samúel Eggertssyni (1919) og samkvæmt mælingum var hæð hans 

14.300 metrar (Sigurður Þórarinsson, 1975). Gosmökkurinn stefndi austur fyrsta daginn en 

breytti um stefnu daginn eftir og stefndi í norðaustur. Aska sem féll árið 1918 náði yfir 

50.000 km2 á landi (Guðrún Larsen, 2000). 
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Mynd 3. Sýnir meginþykktarása gjóskulaga basalt sprengigosa frá landnámi (Guðrún Larsen, 2000). 

 

Öskulög basalt gosa frá Kötlu hafa öfuga lóðgreiningu, fínt á botni og gróft efst (Guðrún 

Larsen, 2000). Líkleg skýring á því er að í fyrstu kemst kvikan í snertingu við ís og vatn. 

Askan verður þá fínni en þegar kvikan kemst í gegnum ísinn þá verður hún grófari. Af 20 

eldgosum á sögulegum tíma hafa 10 dreift ösku sinni austan við Mýrdalsjökul (sjá mynd 3) 

(Bergrún Arna Óladóttir, o.fl., 2005). Við rannsóknir á öskulögum síðustu 8400 ára fyrir 

austan Mýrdalsjökul er talið að 190 gos hafi átt sér stað á forsögulegum tíma og 18 á 

sögulegum tíma (Bergrún Arna Óladóttir, o.fl., 2005). Af þeim 208 öskulögum fyrir austan 

Kötlu voru 126 öskulög rannsökuð. Niðurstöður úr þeim rannsóknum var að 109 öskulög 

eru basísk með ákveðið magn af járni og títani sem einkenna Kötlugos og 10 súr lög sem 

tengjast Kötlu eru einnig sjáanleg (SILK) (Bergrún Arna Óladóttir, o.fl., 2005). 

3.3 Súr sprengigos 
Næst algengasta tegund eldgosa í Kötlu er súr sprengigos. Það hafa verið 12 slík gos á 

forsögulegum tíma, gosefni frá þeim mynduðu svokölluðu ,,SILK“ lögin (Guðrún Larsen, 

2000). Ekki eru til beinar myndlýsingar á súrum eldgosum líkt og þeim basísku. Öskufall 

var á bilinu 0,01 til 0,27 km3 (Bergrún Arna Óladóttir o.fl., 2005). Stærsta gosið reiknað út 

frá öskulögum er SILK-UN lagið. Aska SILK-UN lagsins náði yfir um 15.000 km2 svæði 

innan 0,2 cm jafnþykktarlínunnar (sjá mynd 5) (Guðrún Larsen o.fl., 2001). Súru gosin eru 

tiltölulega minni og hafa staðið í skemmri tíma heldur en basísku gosin. Með hjálp 

jafnþykktarlína öskulaganna var hægt að reyna að staðsetja upptök eldgosanna. Talið er að 

þau hafa orðið innan öskjubarma. Þessar rannsóknir eru þó ekki fullnægjandi en súr gos 

geta einnig orðið við jökuljaðrana þar sem mikil súrgúlamyndun er til staðar (Guðrún 

Larsen, 2000). Aldur súru öskulaga hefur verið reiknaður og þau hafa verið á milli 

Hólmsárgoss sem varð fyrir ~7700 árum síðan og Eldgjágoss sem varð fyrir ~1100 árum 

síðan. 
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Mynd 4. Jarðvegssnið sem sýnir helstu gjóskulög síðustu 8400 ár fyrir austan Kötlu. SILK lögin eru merkt 

svörtum reitum. Gjóska frá Kötlu bæði basalt og sprungugos merkt með gráum reitum. Annað er gjóska úr 

öðrum eldstöðvum. Talan vinstra megin við dálkana er ártal. (Bergrún Arna Óladóttir o.fl., 2005) Fyrirmynd 

(Guðrún Larsen, 2000) 
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Mynd 5. Jafnþykktarlínur gjóskulags SILK-UN. Kyrrt hefur verið í veðri vegna þess hversu hringlaga 

línurnar eru (Guðrún Larsen, 2000) 

 

Mynd 6. Jafnþykktarlínur gjóskulag SILK-YN. Stefna breytileg bæði í norðvestur og suðvestur (Guðrún 

Larsen, 2000). 
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Mynd  7. Jafnþykktarlínur gjóskulag SILK-MN. Stefna suður (Guðrún Larsen, 2000) 
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3.4 Sprungugos 
Stærstu og jafnframt sjaldgæfustu gos Kötlu eru sprungugos sem eiga upptök sín annað 

hvort innan eða utan megineldstöðvarinnar. Vitað er um nokkur slík eldgos á forsögulegum 

tíma en tvö gos, Hólmsárgos og Eldgjárgos, eru eftirtektarverð vegna magns gosefna.  

Hólmsáreldar urðu fyrir um 7700 árum síðan . Þeim fylgdi mikið hraunflæði í 10 

km langri sprungu norð - austan við Öldufell (Bergrún Arna Óladóttir o.fl., 2005) en  

sprungan er talin ná undir jökulinn. Hraunið rann suður í átt að Álftaversafrétt. Gosmagn 

eldanna er talið vera 5 km3 sem nú er að mestu leyti hulið Eldgjárhrauni. Því er erfitt að 

gera nákvæmar mælingar á magni gosefna og flatarmáli hraunsins (Guðrún Larsen, 2000).  

 

 

3.4.1 Eldgjá, eitt stærsta sprungugos í heimi síðustu 1100 ár.  

Eldgjárgosið hófst árið 934 og stóð í um það bil 3 - 8 ár, þetta er eitt af stærstu 

hraunflæðigosum í heiminum síðustu 1100 ár.  Hraun sprungunnar var um það bil 18,3 

km3, gjóska Eldgjár er talin vera um 1,3 km3 sem gerir heildarmagn gosefna um 19,6 km3 

(T. Thordarson o.fl., 2001). Hraunið rann í árfarvegum og giljum, aðallega til suðurs í átt 

að sjó. Í dag er meirihluti Eldgjárhraunsins hulið af hrauni frá Lakagígum. Talið er að 

hraunið hafi náð lengra í átt að Kötlujökli en að öllum líkindum hafa mörg jökulhlaup 

sorfið vestur hluta af því í burtu í gegnum árin. Sprungan skiptist í norður- , mið- og 

suðurhluta. Eldgjáin sjálf er 8,5 km löng, 400 m breið og 150 m djúp og er norðan við 

miðhluta sprungunnar (Guðrún Larsen, 2000). Þetta var gríðarlega stórt basalt 

hraunflæðigos með stóra kvikustróka. Það var mikil sprengivirkni á sprungunni, syðsti 

hluti sprungunnar náði undir Mýrdalsjökul sem bendir til goss undir jökli og framleiddi 

mikið af fínni gjósku. Með allri sprungunni, nema á þeim hluta sem er undir Mýrdalsjökli, 

er hægt að finna í jarðlögum dæmi um hraunslettur eða klepra og gjall. Þetta eru dæmi um 

kvikustróka og finnast víða í 50 – 200 metra háum börmum gjárinnar (T. Thordarsson ofl., 

2001). Aska Eldgjár skiptist í fimm lög (sjá mynd 9). Í öskulögum frá Eldgjásprungunni er 

hægt að finna smáar agnir af nornahári. Meiri hluti af þeim gosefnunum sem komu frá 

Eldgjá eru af svæði undir Öldufellsjökli, það gaf frá sér illa aðgreinda ösku sem innihélt 

grófa og blöðrótta gjósku. Á þeim 8 km langa hluta sprungunnar sem liggur undir 

Öldufellsjökul myndaðist Álftavershraun. Fyrir sunnan Öldufellsjökul norðan í Kötlujökli 

er Kriki, en þar mynduðust móbergsstapar, túff og brotabergs hraun í Eldgjárgosinu. (T. 

Thordarsson ofl, 2001). 

Á sprungureininni sem er undir berum himni eru jarðmyndanirnar klepra- og 

gjallgígar. Gjábarmarnir eru gríðarlega háir á sumum stöðum sprungunnar og ólíklegt er að 

hraun hafi runnið yfir þá heldur hafi kvikustróka- og sprengivirkni fleygt hrauninu yfir 

barmana. Hraun sem rann suður í átt að sjó komst í snertingu við ár og vötn og úr því 

myndast gervigígar sem eru auðþekkjanlegir í Álftaveri (sjá mynd 8) (Miller J., 1989). 

Afleiðingar af þessu gosi voru miklar. Bæði veðurfarsbreytingar og landeyðing áttu 

sér stað en ekki aðeins á Íslandi heldur á öðrum stöðum á jörðinni (sjá töflu 2). Samkvæmt 

Landnámabók var land gróið og grösugt þar sem Eldgjárhraun er núna. Hraunflæðið eyddi 

öllu sem stóð í vegi fyrir því. Gjóskan hafði líka sitt að segja en gróðurinn kæfðist undir 

allri öskunni sem féll á hann. Eldgjá framleiddi gríðarlegt magn (um 220 Mt) af SO2 út frá 

afgösun kviku og loftborinni ösku upp í andrúmsloftið sem gerir þessi eldsumbrot að eitt af 

mest mengandi eldgosum síðustu 1100 ára. Rúmlega 80% af þeirri afgösun verður í 

sprengivirkninni í gosstöðvunum og í öskuskýinu sem stóð sem hæst í 15 km háum strók. 

Einungis 15 – 20 % af afgösuninni varð frá hraunbreiðunni (T. Thordarsson, o.fl., 2001). 
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Efnasamsetning kvikunnar úr Eldgjá er keimlík þeirri kviku sem Kötlu askjan 

framleiðir. Er þá um að ræða þróað alkalíbasalt með dílakristalla í fínum grunnmassa, til 

dæmis plagíóklas, magnetít, ólivín og klínópýroxen (T. Thordarsson o.fl., 2001).  

Jökulhlaup fylgdi eldgosi í Eldgjá. Hlaupið var þó afar lítið og var  ekki mesta 

ógnin af Eldgjáreldum. Talið er að hlaupið hafi brotist út í Öldufellsjökli og komið sér 

áfram á Mælifellssand norðan við Öldufellsjökul. Einnig getur verið að smávegis 

jökulhlaup hafi brotist út milli Öldufellsjökul og Sandfells suður af Merkigiljasandi en þar 

hefur fundist lítið magn af jökulaurframburði (Guðrún Larsen, 2000).  

 
Mynd 8. Yfirlitskort af Eldgjársprungunni. Grálitaðir fletir er Eldgjárhraun sem skiptist í Álftavershraun og 

Landbrotshraun. Krossarnir merkja gervigíga við Álftaver (Guðrún Larsen, 2000). 
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Mynd 9. Fimm mismunandi öskulög Eldgjár. Jarðvegssnið tekið við Leiðólfsfell. 1) Gos undir jökli, Mjög fín 

til fín svört aska, 6,0-9,0 cm þykk. 2) Kvikustrókur, fínn vikur, 0,5-1,5 cm að þykkt. 3) Kvikustrókur, brún 

miðlungs til grófkorna aska, 4.0 cm þykk. 4) Kvikustrókur, glansandi svört miðlungs gróf aska, 3,0 cm þykk. 

5) Kvikustrókur, svört fín til miðlungs vikur. Á botninum er landnámslagið eftir Vatnaöldugosið árið ~870 

(Larsen, 1984) Jarðvegssniðið er 40 cm að þykkt. 
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4 Veðurfarsbreytingar og hættur 

Kötlugos leiða oft til veðurfarsbreytinga og landeyðingar. Auk þess stafar af þeim aðrar 

hættur. Afleiðinga Kötlugosa er lýst í gömlum ritum víðsvegar um heim. Þau sýna hversu 

mikil áhrif Katla hefur á umhverfið, bæði nærri sér og víðar um jörðina. Ritaðar heimildir 

sýna fram á að í kringum árin 934 - 940 hafi verið dramatískar breytingar á veðri í Evrópu 

og í Kína. Í ritum er talað um mikinn kulda og erfið ár, þurrk í ánni Níl í Egyptalandi og 

heiðskýrir dagar virtust dimmir í Evrópu. Þessir atburðir sjást í töflu 2 hér fyrir neðan (T. 

Thordarson o.fl., 2001). Árin 939 – 942 eftir Eldgjárgosið urðu veturnir í Kína svo erfiðir 

að fjöldi fólks dó úr hungri vegna lélegrar uppskeru (Jie Fei og Jie Zhou, 2006). 

Kötlugosið 1918 stóð í rúmar þrjár vikur og helsta stefna gosmakkarins var í NA. Fyrstu 

dagana fór hann hinsvegar yfir Skaftártunguhrepp og féll þar um 5 þumlunga þykkt 

öskulag yfir beitilönd og haga (Vigfús Gestsson, 1974). Askan sem féll var helsti óvinur 

bænda og leiddi til þess að bændur þurftu að yfirgefa býlin sín. Askan féll á 

Skaftártunguhrepp en Meðalland og Álftver lentu hins vegar í jökulhlaupinu sem fylgdi 

gosinu. Hlaupið eyðilagði bæði haga- og beitilönd þeirra. Einnig er vitað til að hross og fé 

hafi farist í hlaupinu (Sigurður Þórarinsson, 1975). 
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Tafla 2. Veðurfarsbreytingar og breytingar á umhverfi víðsvegar um heiminn á árunum í kringum Eldgjár 

gosið (T. Thordarson. o.fl, 2001). 
Phenomenon Year 

AD 

Descriptions 

Atmospheric 

phenomenon 

<936 Saxony: before the death of Saxon King, Henry I the Fowler, in 2 July 

936 AD, the sun appeared in a cloudless sky with almost no brightness 

and of blood-red color. The chronicle also mentions an eruption at 

unspecified locality 

 933 Ireland: blood-red sun for one day in Ireland 

 939? Portugal: sun without brightness for two months 

  Spain: pale sun on 15 October. Original sources give the year as either 

AD 934 or 938 

 

Weather 

934–

35 

Ireland: a long bitterly cold winter 

  Belgium: rivers frozen solid from November 934 to March 935 

  Constantinople, Turkey: unusual cold spell set in December 934, the 

Earth was frozen over for 120 days 

  Baghdad, Iran: unusual snowfall during the winter 934–935, following 

June was chilly and rainy. 

 935 Egypt: the year marks the initiation of a 30-year span of very low flood 

discharge from the Nile River. This is one of the lowest deviations ever 

recorded. Records show that reduction in Nile discharge correlates with 

cold temperatures in Europe 

 939–

940 

Ireland: great winter frosts, lakes and rivers passable on ice 

  Germany: Very harsh winter 

  Switzerland: A hard year 

  Iran: Unusual floods in Tigris River (winter snow and rain?) 

 

Tree-ring 

chronologies 

933 Significant negative growth signature in European oak chronologies 

 935 Significant negative growth signature in European oak chronologies 

 936 Strong negative departure in reconstructed summer temperatures from 

Fennocandian tree chronologies 

  Strong negative departure in reconstructed summer temperatures in 

California conifers chronologies 

 939 Significant negative growth signature in European oak chronologies 
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4.1 Jökulhlaup frá Kötlu 
Katla er ein hættulegasta eldstöð hér á landi þegar kemur að jökulhlaupum. Rennsli þeirra 

getur verið frá 100.000 – 300.000 m3/s og bera þau með sér vatn, sand, drullu, aur, ísjaka 

og gjósku (Sigurður Þórarinsson, 1975; Haukur Tómasson, 1996). Helstu leiðir 

jökulhlaupa frá Kötlu eru  niður skriðjöklana þrjá Sólheimajökul, Kötlujökul og Entujökul 

(sjá mynd 10). Það er orðið mjög sjaldgæft að hlaup komi niður Entujökul en aðeins er 

vitað um 10 forsöguleg jökulhlaup sem hafa ruðst þar niður með Fremri-Emstruá. 

Ummerki um jökulhlaup undan Entujökli er hægt að finna víða hjá Markafljótsaurum og 

Landeyjum. Mögulegt er að smáhlaup hafa komið undan Krossárjökli, Tungnarkvíslarjökli 

og Merkurjökli sem safnast hafa í Krossá og myndað þessi djúpu gil sem skriðjöklarnir 

skríða í (Helgi Björnsson, 2009). 

Hlaup sem komið hafa undan Sólheimajökli eru ótal mörg síðustu 4000 ár en aðeins 

tvö þeirra hafa verið eftir landnám. Hlaup þaðan mynduðu Sólheimasand og Skógasand 

(Helgi Björnsson o.fl, 2000). Hægt er að finna ummerki um jökulhlaup á milli 

Öldufellsjökuls og Kötlujökuls sem streymt hafa þar niður í Leirá með árfarvegi hennar í 

Hólmsá og suður á Mýrdalssand. Jökulhlaup vegna eldgosa í Kötlu hafa oftast komið 

undan Kötlujökli síðustu 1100 ár. Af 20 sögulegum eldgosum í Kötlu hafa 18 jökulhlaup 

farið niður á Mýrdalssand annað hvort beggja vegna Hafurseyjar og í átt að Hjörleifshöfða 

alla leið niður að sjó eða suður með Múlakvísl (Helgi Björnsson, 2009). 

 

4.1.1 Entujökull 

Jökulhlaup undan Entujökli hljóta hafa verið ógnandi og mikil ef horft er til hins 150 metra 

djúpa Markarfljótsgljúfurs sem hlaupin hafa sorfið. Framburður hlaupanna breytist eftir því 

sem lengra dregur. Í fyrstu er vatnsflæði með ísjökum mikið en þegar lengra dregur verður 

hlaupið að eins konar eðjuhlaupi sem er samanblandað af aur, leðju, sandi og gjósku. Þessi 

efni og ummerki hlaupanna er hægt að finna víða á Markafljótsaurum eins og nefnt var hér 

fyrir ofan. Jökulhlaup undan Entujökli geta náð alla leið til Fljótshlíðar og að Þjórsá. Eftir 

þessi hlaup hafa gróin lönd og hagar orðið að stóru sandflæmi og breytt árfarvegi 

Markarfljóts. Hægt er að sjá í loftmyndun gamla farvegi fljótsins ná upp að hlíð 

Fljótshlíðar (Helgi Björnsson, 2009). Sandfok eru vel þekkt við Markafljótsaura. Vindur 

feykir þar lausum jarðvegi. Á einum stað í Fljótshlíð hefur slíkt sandfok leitt í ljós  drumba 

af fornum birkiskógi sem í dag kallast Drumbabót. Þessi skógur hefur lent í eðjuflóði 

undan hlaupi frá Entujökli en þeir halla allir í SV sem segir til um átt flóðsins. Nýjustu 

rannsóknir á Drumbabót gefa til kynna að flóðið hafi orðið í tengslum við stórgos í Kötlu 

árin 822 – 823. Notast var við geislakolmælingar og talningu á trjáhringjum. Vitað er um 

sólgos árið 775 sem hækkaði hlutfall geislakols og var þannig hægt að greina hvaða 

árhringur innihélt það magn af geislakoli. Þegar búið var að finna árhring 775 voru síðan 

taldir trjáhringirnir frá þeim tíma og fram að dauða trjánna (822 – 823) (Ulf Büntgen o.fl., 

2017). Trén hafa verið um 70 til 100 ára gömul þegar flóðið reið yfir (Óskar Knudsen og 

Ólafur Eggertsson, 2005). Undanfarin misseri hafa trjádrumbar einnig verið að koma í ljós 

upp úr árbakka Þverár rétt við Drumbabót. Þessir drumbar eru meitlaðir inn í eðjuset ekki 

minni umfangs en þeir sem koma upp úr sandinum. 

 

4.1.2 Sólheimajökull 

Skógasandur og Sólheimasandur eru myndaðir í jökulhlaupum undan Sólheimajökli. 

Hlaupin hafa verið tvö eftir landnám og verið í minni kantinum og hylja minna svæði 
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heldur en hlaup eftir öðrum leiðum. Hlaupin flæða niður Jökulsá og geta líka farið niður 

Hólsá og niður á Sólheimasand. Ekki stafar mikil hætta af jökulhlaupi niður 

Sólheimajökul. Þar er stutt til sjávar og engin býli eða önnur mannvirki í stórhættu. Árið 

1999 var hugsanlegt smágos í Kötlu með þeim afleiðingum að jökulhlaup kom fram 

Sólheimajökul sem náði mest í 1700 m3/s (Oddur Sigurðsson o.fl., 2000). Hlaupið hefur 

verið snöggt líkt og byrjun hlaupsins úr Grímsvötnum í nóvember 1996, sem var þó miklu 

stærra hlaup. Með loftmyndum var hægt að sjá að vatn hafði sprengt sig uppúr ísnum við 

skriðjökulsporðinn og einnig við jaðar Sólheimajökuls beggja megin, þó mest Hvítmögu 

megin. 

 

4.1.3 Kötlujökull 

Flest hlaupin koma undan Kötlujökli beggja vegna Hafurseyjar sem er lítið móbergsfjall. 

Hlaup frá Kötlujökli geta farið niður með Leirá, Skálm, niður í Blautakvísl og niður eftir 

Múlakvísl. Hlaupin dreifa sér síðan um allan Mýrdalssandinn. Í Kötlugosinu árið 1918 fór 

hlaup fram undan Kötlujökli yfir mest allan Mýrdalssand. Varnargarður hefur verið 

byggður skammt austan við Vík til að halda hlaupi niður Múlakvísl í skefjum. Hraun frá 

Eldgjá bjó til náttúrulegan varnargarð fyrir Meðallendinga og sést að hlaup hafa sorfið burt 

hluta af hrauninu. Þau hlaup sem streyma fram Skálm og Leirá renna í Kúðafljót og þar 

niður að sjó (Helgi Björnsson, 2009). 

Jökulhlaup frá Kötlu hafa í mörg ár mótað og myndað landslagið sem þar má finna 

í dag, stórir og miklir sandar, lítið gróið land og djúp gljúfur. Áður fyrr hefur þarna verið 

gróið land þar sem bændur höfðu búfénað sinn á beit. Nú er sagan önnur og vitað er til að 

bændur hafa þurft að flýja land sitt og horfa á það hverfa undir gríðarlegu jökulhlaupi. Það 

gefur til kynna hversu ógnarlega kröftug þessi hlaup geta verið. Vitað er um fornan fjörð 

sem hafði verið sunnan við Hjörleifshöfða og hét Kerlingarfjörður. Þar gátu menn sett báta 

sína að, en eftir hlaup undan Kötlujökli hefur framburðurinn fyllt upp þennan gamla fjörð 

sem nú er bara sandur í fjörunni stóru. Hlaup undan Kötlujökli árið 1721 rann út í sjó og þá 

skall flóðbylgja á Vestmannaeyjar og hrifsaði með sér 14 lýsistunnur og skolaði út 

fiskihjalli (Sigurður Þórarinsson, 1975). 
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Mynd 10. Yfirlitskort af helstu leiðum jökulhlaupa frá eldstöð Kötlu. (Haukur Jóhannsson og Kristján 

Sæmundsson., 1998). Gagnasafn tekið frá landmælingum (IS 50V, útgáfa 3,4). 

4.2 Eldingahætta 
Jökulhlaup og gjóskufall eru ekki einu hætturnar af eldgosi í Kötlu. Í gömlum heimildum 

er nefnt að búfénaður og fólk hafi farist vegna eldingu. Algengt er að eldingum slái niður 

með gosmekkinum en eldingar eiga það líka til að slá niður til jarðar. Eldingarhætta er ein 

af hættum sem eru hvað mest vanmetnar varðandi gos á nútíma (Guðrún Larsen, 2000). Í 

Kötlugosinu árið 1755 er vitað um að tvær manneskjur hafi látið lífið þegar eldingu sló 

niður. Um var að ræða Jón Þorvarðsson hreppstjóra Skaftártungu og kvenmann sem var við 

hliðina á honum (S. t. S. Ísl. IV, 235 – 251). 

4.3 Varúðarráðstafanir 
Almannavarnir hafa gert varúðarráðstafanir vegna eldgoss í Kötlu og Eyjafjallajökli þar 

sem hætta á jökulhlaupi er mikil. Vísindamenn geta greint þá forboða sem benda til 

eldgoss svo sem jarðskjálftavirkni og mikinn óróa sem birtist á mælum þeirra. Þeir hafa þá 

samband við almannavarnir og almannavarnir setja af stað viðbragðsáætlun, skiplag 

varðandi rýmingu íbúa og lokun vega. Í grófum dráttum þá er  ferlið þannig að í upphafi 

eru boð um rýmingu send í alla farsíma á svæðinu. Fólk sem býr á svæðinu hefur fengið 

þau fyrirmæli frá almannavörnum að útbúa neyðarkassa sem inniheldur þær nauðsynjar og 

helstu eignir sem fljótlegt er að flytja og grípa í á leiðinni út. Ber að hafa í huga nágranna 

sinn, hringja eða banka upp á hjá honum. Ráðlagt er að setja eldingarvarnir á hús sín vegna 

eldingahættu sem fylgir eldgosum frá Kötlu og Eyjafjallajökli. Þegar fólk fær boðun í síma 

sinn er þeim ráðlagt að fylgja þessu skipulagi frá almannavörnum og halda beint á næstu 

fjöldahjálpastöð (Ríkislögreglustjórinn. Almannavarnadeild, 2017). 
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Nánar um rýmingaráætlun vegna eldgoss í Kötlu og Eyjafjallajökli frá 

almannavörnum er hægt að finna inn á almannavarnir.is undir almannavá og áhætta (sjá 

viðauka II). Þar er hægt að sjá hvernig þeir hafa reiknað framrás jökulhlaupsins niður 

Sólheimasand og Mýrdalssands, einnig fjölda upplýsinga fyrir hvert svæði í kringum þessi 

eldfjöll. 

 

Mynd 11. Hermun af framrás jökulhlaups fram Kötlujökli yfir Mýrdalssand (Ríkislögreglustjórinn. 

Almannavarnadeild, 2017). 
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Lokaorð 

Katla er hættulegt eldfjall og sýnir með jarðskjálftavirkni að hún er sprelllifandi. Síðasta 

stórgos hennar var árið 1918 og hafa líklega þrjú smágos orðið árin 1955, 1999 og 2011. 

Katla hefur gosið a.m.k. tvisvar á öld á sögulegum tímum og nú er eitt ár í að heil öld verði 

síðan hún gaus síðast, sem gerir þetta að lengsta goshléi stórra gosa Kötlu á sögulegum 

tíma. Katla er sérstök og hegðar sér óreglulega miðað við aðrar eldstöðvar. Til dæmis má 

stöðugt greina útþenslu eldfjalla á borð við Heklu og Grímsvötn á hæðarbreytingum. Katla 

er hinsvegar talin vera útþanin því hæðarbreytingar og þenslan er mjög lítil. Erfitt er að spá 

fyrir um tegund af eldsumbrota næst þegar Katla gýs vegna þess hve óútreiknanleg eldfjöll 

eru. Líklegast er þó að um basalt sprengigos verði að ræða þar sem slík gos hafa verið 

ráðandi í Kötlu síðustu 1100 ár. Ýmislegt bendir til þess að undir Goðabungu sé leynigúll 

að troða sér upp á yfirborð sem skýrir skjálftavirknina á þessu svæði. Það gæti bent til þess 

að súr kvika sé að safnast þar fyrir og gæti næsta gos Kötlu því orðið súrt sprengigos. 

Sprungugos er ólíklegasti kosturinn en ómögulegt er að útiloka slíka hluti í eldfjöllum. Þó 

að ekki sé hægt að segja til um hvernig næsta gos verður, verða hætturnar þær sömu. 

Jökulhlaup munu fylgja gosinu og eldingarhætta verður í gosmekknum. Af þeim 21 

eldgosum sem hafa orðið síðustu 1100 ár hafa 19 jökulhlaup þeirra farið niður Kötlujökul 

en 2 þeirra niður Sólheimajökul. Þetta gefur til kynna að líklegasta leið jökulhkaups sé 

niður Kötlujökul. Þrátt fyrir það eru gerðar viðbragðsáætlanir fyrir hlaup fram helstu 

skriðjökla Mýrdalsjökuls, Entujökul, Sólheimajökul og Kötlujökul.  
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Viðauki I 

Þjóðsagan um Kötlu matselju eftir Jón Árnason. 

  

Mörgum stóð ótta af fjölkynngi hennar og skaplyndi en hún átti þar brók sem hafði þá 

yfirnáttúrulegu krafta að sá sem klæddist henni skyldi aldrei þreytast á hlaupum. 

Sauðamaður í grennd við munkasetrið hét Barði og hafði þá verið að smala fénu heim og 

tekur eftir að hluta af fénu vantar, hann kemur með það ráð að fara í brækurnar hennar 

Kötlu og hleypur af stað og finnur allt féið. Katla tekur eftir að Barði hafi farið í brækurnar 

og tekur hann leynilega og kæfir hann í sýrukerinu. Þegar leið á veturinn fór fólk að heyra í 

rödd hennar ,,Senn bryddir á Barða.’’ Hún tekur þá afdrifaríku ákvörðun til að komast 

undan dómi og afleiðinga glæpa sinna að taka brækur sínar og hlaupa í átt að jöklinum og 

steypir sér ofan í hann. Stuttu eftir það kemur flóð undan Kötlujökli og niður Mýrdalssand 

og síðan þá hefur gjáin verið kölluð Kötlugjá (Helgi Björnsson, 2009). 

Viðauki II 

Rýmingaráætlun almannavarna. 

http://www.almannavarnir.is/natturuva/eldgos/vidbunadur/vidbragdsaaetlun-vegna-kotlu-

og-eyjafjallajokuls/katla-og-eyjafjallajokull/ 
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