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Útdráttur 
Umhverfisaðstæður hafa sveiflast í takt við atburði bæði af náttúrulegum völdum og af 
mannavöldum sem kemur fram í breytingum á stöðugleika umhverfis, þó í mismiklum mæli 
eftir tímabilum. Með fornvistfræðilegum rannsóknum er hægt að afla mikilvægra upplýsinga 
hvernig mismunandi atburðir og aðstæður höfðu áhrif á landgæði í gegnum tíðina. Aukin 
þekking á þeim hjálpar til við að bregðast við ytra áreiti landnýtingar og umhverfisbreytinga. 

Vísbendingar eru um að sveiflur hafi verið í loftslagi síðustu 2600 árin þar sem hlýrri 
og kaldari skeið hafi einkennt ákveðin tímabil. Landnýting manna s.s. skógarhögg og 
búfjárbeit hefur verið stunduð hér á landi allt frá landnámi. Samspil náttúrulegra og 
mannlegra atburða á borð við tíð eldgos með tilheyrandi gjóskufalli, kólnandi loftslag og 
landnýtingar geta leitt til hruns vistkerfis þar sem það nær ekki sinni fyrri framleiðslugetu. 
Framangreindir atburðir eru augljósir drifkraftar landhnignunar sem birtast í óstöðugleika 
umhverfis. 

Markmið rannsóknarinnar er að kanna landhnignun á Mosfellsheiði m.t.t. þess að 
mannlegir og náttúrulegir atburðir hafi leitt til meiri uppblásturs jarðvegs og óstöðugleika 
umhverfis. Í rannsókninni var leitast við að kanna hvaða áhrif landnotkun, loftslag og gjóska 
hafði á stöðugleika lands á Mosfellsheiði. Til þess voru setkjarnar úr Geldingatjörn 
rannsakaðir og breyturnar segulviðtak, rúmþyngd og hlutfall lífræns innihalds voru greindar. 
Þá voru borin saman ógróin svæði á milli ólíkra tímabila í nágrenni Geldingatjarnar. 

Rannsóknin leiddi í ljós að á tímabilinu 1500 til 1905 ríkti hvað mestur óstöðugleiki í 
nágrenni Geldingatjarnar. Það kemur fram í endurteknum rofatburðum sem birtast sem sand- 
eða gjóskurendur í setkjarna eftir gjóskulag Kötlu árið 1500. Gögnin sem aflað var benda til 
að óstöðugleikinn sé til kominn vegna samspils gjósku, kólnandi loftslags og áhrifa 
landnýtingar. 
 

 

 

 

 



 

Abstract 
Environmental conditions have fluctuated synchronously with events, both natural and 
human-made, which appears in environmental instability, though varying between periods. 
Paleoecological studies can provide valuable information on how different events have 
affected landscape stability over centuries. Increased knowledge of such processes helps to 
respond to the external stress imposed on environment by anthropogenic and natural factors. 

There have been significant variations in climate over the last 2600 years, 
characterised by particular warm and cold periods. Land use, e.g., logging and livestock 
grazing, have been practiced in Iceland since the settlement. Interaction between natural and 
human events, such as frequent deposition of tephra, cooling climate, and land use can, 
individually or collectively, lead to a collapse of the ecosystem, as it does not return to its 
previous production capacity following disturbance. Said events are the apparent driving 
forces of land degradation that appears in environmental instability. 

This study aims to explore land degradation on Mosfellsheiði, in connection with land 
use, climate, and tephra on land stability on Mosfellsheiði. Lake sediment cores from 
Geldingatjörn were explored and the three well-established proxies for soil erosion, 
magnetic susceptibility, dry bulk density, and organic matter content, were analysed. 
Erosional areas were compared between different periods in the vicinity of Geldingatjörn. 

The study found that the most significant period of instability in the area of 
Geldingatjörn was the time from 1500 to 1905. It appears in repeated erosion events, 
depicted in the lake sediment as lenses of sand or reworked tephra after the Katla eruption 
in 1500. Evidence show that the instability is due to the interplay of the tephra, cooling 
climate, and the impact of land use on the environment. 
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1 Inngangur 
Umhverfisaðstæður á Íslandi hafa sveiflast í takt við atburði af völdum bæði náttúru og 
manna. Þannig hefur allt frá landnámi Íslands verið stunduð landnýting á borð við 
skógarhögg, ræktun lands og búfjárbeit. Loftslag hefur sveiflast á milli kaldari og heitari 
tímabila ásamt tíðum eldgosum með tilheyrandi gjóskufalli. Framangreindir atburðir eru 
augljósir drifkraftar breytinga á landi og geta grafið undan stöðugleika umhverfis. Þannig 
eru íslensk vistkerfi viðkvæm gegn ytra áreiti (Ólafur Arnalds & Ása L. Aradóttir, 2015). 

Eldfjallajarðvegur er lang algengastur hér á landi, vegna lágrar eðlisþyngdar er hann 
talinn rofgjarnari en annar jarðvegur (Rannveig Ólafsdóttir & Hjalti J. Guðmundsson, 2002). 
Vindrof er því algengt og áfok mikið. Samevrópskt landflokkunarverkefni á vegum 
Landmælinga Íslands kortlagði landið með gervitunglamyndum á tímabilinu 2006 til 2012. 
Niðurstöður þessa verkefnis voru að lítt gróin og ógróin landssvæði þöktu um 39 % lands 
(Náttúrufræðistofnun Íslands, á.á.). 

Með fornvistlegum rannsóknum er hægt að afla mikilvægra upplýsinga hvernig 
mismunandi atburðir höfðu áhrif á landgæði í gegnum tíðina. Markmið samtímans í 
umhverfismálum eru m.a. að hefta jarðvegsfok og stunda betri landnýtingu sérstaklega í takt 
við hlýnandi loftslag sem er eitt af stærstu umhverfisvandamálum nútímans. Með því að 
öðlast betri þekkingu og afla vísbendinga um atburði sem hafa leikið umhverfið grátt, getur 
það hjálpað okkur við að bregðast við ytra áreiti landnýtingar og umhverfisbreytinga. 

Markmiðið með þeirri rannsókn sem hér er lögð fram var að kanna landhnignun á 
Mosfellsheiði með tilliti til þess að mannlegir og náttúrulegir atburðir hafi leitt til meiri 
uppblásturs jarðvegs og gæðarýrnunar. Í þessari rannsókn voru notaðir setkjarnar úr 
Geldingatjörn en tjörnin er staðsett við sumarhaga og beitilönd Mosfellsheiðar. Nokkrar 
rannsóknir hafa verið gerðar á landhnignun í Mosfellsdal þar sem sýni hafa m.a. verið tekin 
úr mýrum og rofabörðum en ekki hafa verið gerðar rannsóknir á setkjarna úr vatni. Vötn 
bjóða upp á svæðisbundnari gögn er varða jarðvegsrof en fást úr mómýrum og jarðvegi. 
Rannsóknin er því viðbót við fyrri rannsóknir og mun auka þekkingu á landhnignun á 
svæðinu yfir síðastliðin 2600 ár. 

Í rannsókninni verður leitað svara við þeirri spurningu hvaða áhrif landnotkun, loftslag 
og gjóskufall höfðu á stöðugleika lands á Mosfellsheiði. Til þess voru rannsóknir á 
setkjörnunum úr Geldingatjörn gerðar á rannsóknarstofu þar sem greindar voru breyturnar 
segulviðtak, rúmþyngd og hlutfall lífræns innihalds í setinu. Auk þess var gerð 
aldursákvörðun á setkjarnanum til að staðsetja set hans í tíma ásamt því að áætla 
setsöfnunarhraða milli þekktra tímabila. Allt tímatal í þessari rannsókn miðast við eftir Krist, 
þ.e. að öll ár eru almanaksár eftir fæðingu Krists (e. Kr.) nema annað sé tekið fram. 

Fyrsti kafli þessarar rannsóknar fjallar um umhverfi Geldingatjarnar en þar var m.a. 
notast við landfræðileg upplýsingakerfi (GIS) til að reikna út vatnasvið Geldingatjarnar. Í 
kaflanum fræðileg kynning er að finna umfjöllun um forsögulegt umhverfi Íslands, sögulegt 
yfirlit um landnotkun á Íslandi, Mosfell og heiðarlandið, íslenskan jarðveg og jarðvegsrof 
ásamt umfjöllun um gjóskufall, gjóskulagafræði og loftslag. Í kaflanum gögn og aðferðir má 
m.a. finna lýsingar á sýnatöku setkjarnans ásamt úrvinnslu aðferðum gagnanna.  Einnig var 
gerður samanburður á gróðurlausum svæðum eftir misjöfnum tímabilum sem einnig er þar 
lýst. Í næsta kafla eru helstu niðurstöður kynntar í myndum og máli. Umræðukafli tekur svo 
við þar sem niðurstöður eru ræddar og settar í samhengi við fræðilega umfjöllun. Að lokum 
er kafli um ályktanir þar sem rannsóknarspurningu er svarað, heimildir fylgja síðan í 
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kjölfarið. Aftast er svo að finna viðauka en í honum má finna myndir sem teknar voru í 
gönguferð upp á Grímansfell og sýna umhverfi Geldingatjarnar. 
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2 Rannsóknarsvæðið 

2.1 Geldingatjörn og umhverfi hennar  
Setkjarnar sem eru til rannsóknar í þessari ritgerð voru teknir þann 2. apríl 2019 úr 
Geldingatjörn á Mosfellsheiði. Geldingatjörn stendur á flatlendi ofan við og suðaustur af 
bænum Seljabrekku í Mosfellsdal, rétt undir Blásteinsbringum (sjá mynd 1).  
 

 

Mynd 1: Geldingatjörn og nágrenni. 

Geldingatjörn er í 226 m hæð yfir sjávarmáli og er flatarmál hennar um 0,26 km2, 
mesta breidd hennar er 0,45 km en mesta lengd hennar er 0,9 km (Hákon Aðalsteinsson, 
Sigurjón Rist, Stefán Hermannsson & Svanur Pálsson, 1989). Ekki er að finna öruggar 
heimildir fyrir dýpt tjarnarinnar en á heimasíðu veiðileyfishafa tjarnarinnar í dag kemur fram 
að tjörnin hafi botnfrosið í hörðustu vetrum fram til ársins 1950. Þá byggðu landeigendur 
stíflu sem var endurreist árið 2000. Hún hefur leitt til hækkunar á vatnsborði og betri 
lífsskilyrða fyrir urriða en talið er að vatnið sé um 3 m að meðaldýpt (Fish Partner, á.á.). Í 
örnefnalýsingu á Bringum í Mosfellsdal er að finna eftirfarandi lýsingu um Geldingatjörn og 
nágrenni hennar:  
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Suðvestur úr henni rennur Geldingatjarnarlækur (31) í Köldukvísl spölkorn 
fyrir austan Bringur. Sunnan við tjörnina beggja megin lækjar er flöt mýri, 
Geldingatjarnarmýri (32). Austur og upp af mýri þessari eru mýrateygingar 
meðfram litlum læk, er rennur í tjörnina, er nefnast Geldingatjarnarklofar 
(33). Suður af Geldingatjarnarmýri austan Geldingatjarnarlækjar er allstórt 
móaflæmi, er nefnast Móar (34). Sunnan Móa austan Geldingatjarnarlækjar 
og norðan Köldukvíslar er graslendi, mýri og valllendi, er nefnist 
Suðurmýrar (35) (Jón Halldórsson, á.á.). 
 

Samkvæmt skýrslu Árna Hjartarsonar og Þórólfs Hafstað (1977) er aðeins eitt 
sjáanlegt innrennsli í tjörnina, þ.e. ofangreindur draglækur og er rennsli hans 8 l/sek. Einnig 
kemur það fram að rennslið úr tjörninni þ.e. í Geldingatjarnarlæk er 60-100 l/sek en í hann 
renna einnig smásytrur ásamt seytlum frá kílræstum mýrum. Sjá má á mynd 2 hvar innrennsli 
og afrennsli er í tjörnina í suðvestur hluta hennar. Ekki eru nema tæplega 280 m á milli inn- 
og afrennslisstaða, sýnatökustaðurinn var mun norðar við innrennsli tjarnarinnar.  

 

 

Mynd 2: Sýnatökustaður, inn- og afrennslisstaðir. 

Umhverfi Geldingatjarnar er allnokkuð gróið eins og sjá má á gróðurfarsmynd hér að 
neðan (mynd 3). Kortið er unnið út frá innrauðri mynd frá árinu 2017 þar sem rauður litur 
sýnir svæði sem eru ógróin eða lítt gróin, ljósgrænn litur sýnir svæði sem hafa vel gróið og 
heilbrigt gróðurfar. Eins og fram kom í örnefnalýsingu hér að ofan þá er allstórt móaflæmi 
suður af tjörninni ásamt graslendi, mýri og valllendi (Jón Halldórsson, á.á.). Sú lýsing passar 
við gróðurfarsmyndina frá 2017 þar sem gróin, ljósgræn og gul svæði eru að sjá suður af 
tjörninni. Víðsvegar má þó sjá ógróin svæði bæði smáa bletti og stærri svæði eins og austan 
við Grímansfell, við svokallaðan Háamel. 
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Mynd 3: Gróðurfar Geldingatjarnar árið 2017. 

 
Samkvæmt vistgerðakortasjá Náttúrufræðistofnunar Íslands (2018) er moslendi að 

hraungambravist algengust í nágrenni Geldingatjarnar. Einnig er votlendi að 
starungsmýravist og tjarnastararflóavist áberandi kringum tjörnina. Finna má víðsvegar 
mólendisgróður eins og fjalldrapamóavist, lyngmóavist og grasmóavist. Suðvestur af 
tjörninni er graslendi af  língresis- og vingulsvist og snarrótarvist. Lesið af jarðvegskorti má 
sjá að brúnjörð (Brown Andosol) er aðal jarðvegstegund við Geldingatjörn eins og víða á 
suðvesturlandi (Ólafur Arnalds & Hlynur Óskarsson, 2009).  

Sjá má hæð Mosfellsdals yfir sjávarmáli á mynd 4, notast var við hæðarlíkanið 
ArcticDEM með 2 m upplausn frá The Polar Geospatial og því skipt í fimm hæðarflokka. 
Ekki liggja brattar né háar hlíðar að Geldingatjörn þar sem næsta nágrenni hennar er 
tiltölulega slétt. Sjá má brattari og hærri svæði (dökk á lit) til norðurs og norðvesturs frá 
tjörninni eins og Skálafell og Kistufell. Suðvestur af tjörninni gefur að líta brattar hlíðar 
Grímansfells. 
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Mynd 4: Hæð Mosfellsdals yfir sjávarmáli. 

 

2.2 Vatnasvið Geldingatjarnar 

Mikilvægt er að vita umfang vatnasviðs til að túlka og meta gögn hvað varðar jarðvegsrof 
eins og þau birtast í vatnaseti. Þannig var notast við landfræðileg upplýsingarkerfi (GIS) til 
að reikna út vatnasvið Geldingatjarnar, þar var forritið ArcMap frá fyrirtækinu Esri notað. Í 
fyrstu var prófað að nota hæðarlíkan frá Landmælingum Íslands í 20 m upplausn en að lokum 
var notast við nákvæmara hæðarlíkan í 2 m upplausn, ArcticDEM frá Polar Geospatial 
Center. Í Arctoolbox og undir Hydrology eru ýmsar aðgerðir sem hægt er notast við í 
tengslum við vatnafar. Til að reikna út vatnasviðið þurfti fyrst að byrja á að búa til svokallað 
Fill sem fínpússar galla í gögnunum, síðan er það sett inn í aðgerð sem kallast Flow Direction 
eða flæðistefna, þar sem flæðistefna yfirborðsvatns teiknast upp eftir hæðarlíkaninu. 
Reikniaðgerðin Flow Accumulation var keyrð næst en hún safnar saman rennslis þáttum á 
hæðarlíkaninu. Eftir það var aðgerðin Snap to Pour Point keyrð þar sem rennslismark er 
búið til, þ.e. sá staður eða svæði sem vatnsviðið á að teiknast eftir. Þar sem rennslismarkið 
var ekki aðeins einn punktur (Pour Point) heldur allar útlínur Geldingatjarnar, var notast við 
vatnafarsfláka Landmælinga Íslands IS 50V og honum breytt í rasta (polygon to raster), 
þannig var vatnafarsrastinn ásamt útkomu úr Flow Accumulation aðgerðinni sett saman fyrir 
lokaskrefið. Í lokaskrefinu teiknaðist vatnasviðið loks upp með aðgerðinni Watershed, þar 
var skeytt saman útkomum úr aðgerðunum Snap to Pour Point og Flow Direction og 
lokaútkoman var vatnasviðið sem raster sem síðan var breytt í fláka til að nota í kortið (Esri, 
2016). Að lokum var stærð vatnasviðsins reiknuð með aðgerðinni Calculate Geometry þar 
sem Area og Square Kilometers var valið.  
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Sjá má á mynd 5 hvernig vatnasvið Geldingatjarnar teiknaðist upp, vatnasvið 
Geldingatjarnar reyndist vera 2,05 km2, niðurstöðurnar sýna þó ekki raunverulegt vatnasvið 
hennar, en þær eru góðar til viðmiðunar þar sem þær sýna að vatnasvið tjarnarinnar er ekki 
stórt. Sjá má að ekki teiknaðist upp neitt vatnasvið austan megin við tjörnina (sýnt með 
rauðum hring á mynd 6). Samt sem áður er líklegt að þar sé smá hluti til viðbótar. Möguleg 
ástæða þess er að hæðarlíkanið hafi ekki verið nógu nákvæmt. Svæðið austan við tjörnina er 
lágt (sjá einnig mynd 27 í viðauka), þannig mætti fá nákvæmari niðurstöður með því að 
notast við hæðarlíkön byggða á lidar tækni. Slík hæðarlíkön eru mun nákvæmari þar sem 
þétt punktaský af hæðargögnum safnast saman og hægt er að fá nákvæmni upp á nokkra 
sentimetra (Lillesand, Kiefer & Chipman, 2015). 

 

 

Mynd 5: Vatnasvið Geldingatjarnar. 
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Mynd 6: Vatnasvið Geldingatjarnar 2. 

Ekki liggja brattar hlíðar að tjörninni, því er ólíklegt að mikill jarðvegur  berist í 
tjörnina með ofanflóðum. Að auki var sýnatökustaðurinn norðarlega í tjörninni, töluvert 
langt frá inn- og útrennsli hennar (sbr mynd 2). Ofangreindir þættir gera tjörnina hentuga til 
rannsókna á vindbornu setefni. 
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3 Fræðileg kynning 

3.1 Forsögulegt umhverfi Íslands 
Forsögulegu umhverfi Íslands hefur gjarnan verið lýst sem óspilltu, grónu kjarr- og 
birkiskóglendi sem hefur hulið stóran hluta landsins. Þannig er sú þekkta frásögn Ara fróða 
í Íslendingabók þar sem hann segir landið hafi verið viði vaxið milli fjalls og fjöru þegar 
landnámsmenn stigu á land (Árni Daníel Júlíusson, 2013). Mannlaus og ósnortin náttúran 
tók því á móti fyrstu landnámsmönnunum sem stigu hér á land. Skógi vaxið láglendi og 
skjólsamir firðir voru meðal þess fjölbreytta vistkerfis sem beið þeirra, ásamt nægum 
bithögum fyrir búfénað (Zori, Byock, Egill Erlendsson, Martin, Wake & Edwards,  2013). 
Fjöldi rannsókna á frjókornasýnum styðja þessar lýsingar, þar má nefna rannsókn sem gerð 
var í Mosfellsdal að Hrísbrú og Seljabrekku. Þar sýndu frjókornasýni að gróskumikið 
skóglendi hafi verið á svæðinu fyrir landnám (Egill Erlendsson, Edwards & Guðrún 
Gísladóttir, 2014). Fram kom í meistararitgerð Lilju Bjargeyjar Pétursdóttur (2014) að finna 
megi nöfn í Mosfellsdal sem gefa vísbendingar um fyrra gróðurfar dalsins. Þar nefnir Lilja 
einmitt bæinn Hrísbrú, sem bendir til gróskumikils runnagróðurs. Einnig talar hún um 
Skógarbringur sem má túlka sem skóglendisbrekkur og Mosfellsvíðir sem vísar til víðisættar 
eða sambærilegs skóglendis. Þannig má ætla að stöðugt og gróskumikið vistkerfi hafi tekið 
á móti landnámsmanninum Þórði skeggja þegar hann elti öndvegissúlur sínar í Leiruvog og 
hóf búskap á Skeggjastöðum í Mosfellsdal. Í Landnámubók segir jafnframt að landnám 
Þórðar hafi náð yfir allan Mosfellsdalinn og upp á Mosfellsheiði (Jakob Benediktsson, 
1986). 
 

3.2 Sögulegt yfirlit um landnotkun á Íslandi 

3.2.1 Landnám, landnýting, fólksfjöldi og breyttir búhættir 

Landnámsmenn Íslands eru m.a. taldir hafa verið bændur sem lögðust í víking frá Vestur-
Noregi. Um 1200-1000 f. Kr. urðu miklar breytingar á landbúnaði á Norðurlöndunum, áður 
fyrr hafði skógurinn verið aðaluppspretta fóðurs en síðan var farið að safna veturfóðri fyrir 
kýr á engjum sem krafðist mikils vinnuframlags. Farið var að höggva skóga í miklu mæli til 
að búa til beitilönd og heysláttarsvæði. Stéttaskil urðu í bændasamfélaginu í Noregi um árið 
200 þar sem fáir höfðingjar og valdamenn réðu yfir undirstéttum. Mikilvægt var fyrir slíka 
höfðingja að hafa góðan aðgang að matar- og vöruframleiðslu til að efla stöðu sína og 
nautgripir voru taldir verðmætastir til þess. Því þurfti mikla fóðurframleiðslu og skógar viku 
fyrir ræktunar- og sláttursvæðum. Um árið 800 hófst víkingatíminn þar sem Norðmenn fóru 
að flytjast víða vestur á bóginn m.a. til Íslands. Á nýja landinu hófu landsnámsmenn búskap 
sinn með þeim hætti sem tíðkaðist í Noregi. Farið var að höggva skóga til að rýmka fyrir 
byggð og búskap en aðaláhersla var á nautgriparækt eins og í gamla heimalandinu en minni 
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áhersla á sauðfjárbúskap. Þar sem nautgripir neyta ekki birkilaufa nýttist skógurinn ekki til 
fóðurs og því var áhersla á að búa til graslendi til fóðurgerðar (Árni Daníel Júlíusson, 2013). 

Í grein Ólafs Lárussonar frá árinu 1936 um íbúafjölda á Íslandi, fjallar hann um nokkur 
stig byggðaþróunar og fólksfjölda á miðöldum. Fyrsta stig hafi verið á landnámsöld 870-950 
þar sem fjölmenn stórbýli og stórbændur voru ríkjandi á tiltölulega fáum bæjum. Síðan hafi 
annað stig tekið við með vaxandi mannfjölda og uppskiptingu jarða allt fram á miðja 11. öld,  
á þeim tíma urðu flest lögbýli til. Jafnframt taldi Ólafur að á öðru stiginu hafi fólksfjölgun 
verið svo mikil að allt nýtilegt land hafi verið tekið undir nautgriparækt. Nautgriparækt var 
mikilvægasta grein landbúnaðarins á þjóðveldisöld (tímabilið 930-1262/64). Þar sem kýr 
voru landnámsmönnum verðmætastar var verðeining þess tíma talin í kúgildum. Þriðja stig 
byggðaþróunar hafi síðan hafist í lok 13. aldar þegar fleirbýli og hjáleigur urðu til út frá 
lögbýlunum. Í lýsingu Jarðabókar Árna og Páls kemur fram að dæmigerð hjáleiga hafi fullan 
bústofn og fjölskyldubú. Ólafur Lárusson segir í skilgreiningu sinni á hjáleigum að þær hafi 
ekki afskipt land nema tún og engjar, beitilönd voru óskipt með aðaljörðinni (Árni Daníel 
Júlíusson, 2018). Á þann hátt hefur verið tvöföld landnýting á beitilöndum jarða þar sem 
bústofn hjáleigu var beitt ásamt bústofni lögbýlisins.   

Samtímaheimildir segja að gríðarleg fólksfækkun hafi fylgt í kjölfar pestafaraldra á 
15. öld þar sem svartidauði eða plágan mikla gekk yfir á árunum 1402-1404. Henni fylgdi 
byggðareyðing þar sem fjöldi jarða lagðist í eyði í kjölfar pestarinnar, talið er að íbúum 
landsins hafi fækkað úr 60-80 þúsund niður í 20-30 þúsund manns á þessum tveimur árum. 
Heimildir um landskuldir styðja þessa þróun þar sem hjáleiguaðilar þurftu að greiða 
landskuldir og kúgildaleigur. Þeim fækkaði verulega á tímabilinu 1400-1500 þar sem 
minnkandi eftirspurn eftir jarðnæði í kjölfar mannfalls hafði hvað mest að segja (Árni Daníel 
Júlíusson, 2018). Sóttirnar hafa því haft umtalsverð áhrif hvað varðar fólksfjölda og nýtingu 
lands en álag á beitilönd hefur þar af leiðandi minnkað verulega ásamt öðrum gróðurnytjum. 

Niðurstöður rannsóknar á gróðurfarssögu Fljótsdalshéraðs, frjókornagreingar úr 
setkjarna Helgutjarnar á Hallormsstað, sýndu að minnkandi álag landnýtingar manna í 
kjölfar plágufaraldar leiddi til framsóknar birkiskógarins um miðja 15. öld. Gríðarleg 
hnignun birkiskógarins varð í kjölfar landnáms vegna eldiviðarnotkunar landnámsmanna 
ásamt skógarhöggi undir beitilönd búfjárs. Hvarf nær allur birkiskógurinn undir lok 11. 
aldar. Hnignun hans hélt áfram allt til ársins 1400 en eftir það sótti skógurinn í sig veðrið 
allt fram á miðja 18. öld (Sverrir A. Jónsson, Ólafur Eggertsson & Ólafur Ingólfsson, 2012). 
Niðurstöður rannsókna á þróun jarðvegseyðingar í Skaftártungum sýndu að minnkandi 
jarðvegseyðing og álag á gróðurfar varð í kjölfar fólksfækkunar á pestatímabili 15. aldar. 
Talið er að upp úr því hafi beitarálag minnkað sem lýsti sér í því að jarðvegsuppsöfnun varð 
minni en á öðrum tímabilum á undan (Streeter, Dugmore & Orri Vésteinsson, 2012).  

Í kjölfar drepsóttanna á 15. öld breyttust búskaparhættir á landinu þar sem aukning 
varð í sauðfjárrækt í stað nautgriparæktar sem dróst saman. Ein meginástæðan er talin vera 
skortur á vinnuafli þar sem nautgriparækt þarfnast mun meiri heyfangs en sauðfjárbúskapur 
en hægt var að beita sauðfé meira á úthagann þar sem það gekk sjálfala að stórum hluta 
ársins. Því var auðveldara að fjölga sauðfé þar sem ekki þurfti að heyja eins mikið í það og 
nautgripi. Talið er að hin mikla sauðfjárrækt sem varð í kjölfarið, þá sérstaklega eftir 
aldamótin 1800 hafi leitt til mikils uppblásturs jarðvegs vegna þessara breyttu landnýtingar 
þar sem aukið álag varð á úthagann (Árni Daníel Júlíusson, 2018). 
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3.3 Mosfell og heiðarlandið  
Sveitarfélagið Mosfellsbær er víðfeðmt og landmikið sveitarfélag sem dreifir úr sér á tæpa 
20.000 ha (Mosfellsbær, á.á.). Sveitarfélagið afmarkast af Reykjavík, Bláskógabyggð, 
Grímsnes- og Grafningshreppi, Ölfusi og Kópavogi. Í norðurhluta sveitafélagsins er 
Mosfellsdalur sem liggur í austur/vestur stefnu en Þingvallavegur sker dalinn í tvennt. Fyrir 
miðjum dalnum stendur bærinn Mosfell sem dalurinn og sveitarfélagið dregur nafn sitt af, 
efst í dalnum er Mosfellsheiði (Mosfellsbær, 2013). Mosfell kemur fyrir í Landnámubók og 
í Egilssögu þar sem segir að Grímur Svertingsson hafi búið á Mosfelli og verið 
lögsögumaður árin 1002-1003 (Óbyggðanefnd, 2006).  

Mynd 7 sýnir meðalúrkomu árs á árunum 1964 til 2007 á Mosfellsheiði frá 
veðurstöðinni í Stardal. Einnig sýnir mynd 8 meðalhita árs á árunum 1949 til 2017 í 
Reykjavík (næsta veðurstöð frá Mosfellsheiði sem sýnir hitatölur). Sjá má á leitnilínu (trend 
line) myndarinnar að meðalúrkoma á heiðinni var um 1500 mm á ári. Einnig má sjá 
stigvaxandi meðalhita í Reykjavík þar sem meðalhiti er kominn úr 3,8 °C árið 1949 upp í 
5,5 °C árið 2017 (Veðurstofa Íslands, 2007). 
 

 

Mynd 7: Meðalúrkoma árs á árunum 1964 til 2007 á Mosfellsheiði. 

 

Mynd 8: Meðalhiti árs á árunum 1949 til 2017 í Reykjavík. 
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Seljabúskapur var stundaður hér á landi allt frá landnámi þangað til að hann var nánast 
horfinn undir lok 19. aldar (Margrét Björk Magnúsdóttir, 2015). Frásagnir eru af gömlum 
seljabúskapi í nágrenni Geldingatjarnar. Egill Stardal segir frá seljabúskap sem stundaður 
var á Mosfellsheiðarlandi og nágrenni þess í frásögn sinni frá árinu 1985. Þar nefnir hann 
svokallað Mosfellssel sem var austan megin við grasbýlið Svanastaði við Leirvogsvatn. 
Skammt frá selinu voru heyföng einnig sótt víðsvegar frá, jafnvel alla leið frá Reykjavík þótt 
um langan veg væri að fara. Jafnframt nefnir hann Helgusel skammt frá grasbýlinu 
Mosfellsbringum. Einnig segir hann frá Seljadal sem er sunnan megin við Grímansfell, hann 
ber nafn með réttu en seljabúskapur var stundaður þar frá ýmsum bæjum vestan heiða m.a. 
frá Seltjarnarnesi og Reykjavík (Óbyggðanefnd, 2006).  

Fram kemur í Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns frá árinu 1704 að bændur 
í allstórum hluta Kjalarneshrepps ráku geldneyti og hross á Mosfellsheiði ásamt því að nýta 
heiðina sem afrétt fyrir sauðfé. Í jarðarmati á Mosfellsbrauði árið 1855 segir m.a. að jörðin 
sé víðlend og hafi allgott land til sumarbeitar og slægna. Samt sem áður var erfitt að sækja 
þangað heyskap vegna fjarlægðar og ómögulegt að verja það gegn ágangi fénaðar og 
stóðhrossa. Þrátt fyrir að prestseta hafi lagst niður á Mosfelli 1888 var áfram búið á jörðinni 
þar sem Mosfellsbóndinn hélt sauðfé í heiðarlandinu allt árið um kring. Skömmu fyrir árið 
1930 vildi Mosfellshreppur kaupa Mosfellsheiðarlandið vegna brýnnar þarfar á afréttarlandi. 
Yfirvöld létu meta landsvæðið og töldu matsmenn heiðarlandið vera gróðurlítið en hafði að 
geyma að nokkru leyti mýrar og valllendisbrekkur (Óbyggðanefnd, 2006). 
 

3.4 Íslenskur jarðvegur og jarðvegsrof 

Á Íslandi er eldfjallajarðvegur (Andosol) langalgengastur en slíkan jarðveg er finna þar sem 
eldvirkni og áfok er mikið. Móðurberg eldafjallajarðvegs er gjóska sem veðrast hratt og 
dreifist jafnframt langt frá gosbeltum og auðnum landsins, allt að mörg hundruð kílómetra. 
Eldfjallajarðvegi er skipt í fjóra meginflokka (sjá mynd 9), sortujörð (Andic) og glerjörð 
(Vitric), mójörð (Histosol) og annar jarðvegur eins og frerajörð (Cryosol) sem dæmi. 
Sortujörð er eldfjallajarðvegur á grónu landi með einkennandi lífræn efni meðan glerjörð er 
eldfjallajarðvegur auðna og lítið þroskaðs jarðvegs (Ólafur Arnalds & Hlynur Óskarsson, 
2009).  
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Mynd 9: Flokkar eldfjallajarðvegs, (Ólafur Arnalds & Hlynur Óskarsson, 2009). 

 

Íslenskur eldfjallajarðvegur er jafnframt talinn rofgjarnari en flestur annar jarðvegur 
m.a. vegna lágrar eðlisþyngdar. Þannig gætir mikilla áhrifa vindrofs hér á landi þar sem 
mikið magn jarðvegs er rofið og dreifist um landið. Mikil vatnsheldni jarðvegsins vegna 
lágrar eðlisþyngdar hans leiðir af sér meiri frost og þíðu verkun. Þar af leiðandi verður meiri 
hreyfing á jarðveginum sem kemur m.a. fram í jarðsili, ofanflóðum og skriðuföllum ásamt 
myndun þúfna (Rannveig Ólafsdóttir & Hjalti J. Guðmundsson, 2002). 

Íslensk vistkerfi eru í mjög misjöfnu ástandi, sumstaðar er ástand þeirra gott á meðan 
annarsstaðar eru þau verulega löskuð. Vistkerfi geta tekið breytingum þegar þau verða fyrir 
raski vegna ákveðins atburðar. Slíkir atburðir geta verið af náttúrulegum völdum þ.á m. 
gjóskufall, flóð og loftslagsbreytingar. Einnig af mannavöldum vegna landnýtingar á borð 
við vegaframkvæmdir, ræktun lands, skógarhögg og búfjárbeita. Vistkerfi bregðast 
misjafnlega við raski, þanþol vistkerfa er sú geta sem þau hafa til að ná fyrra horfi eftir rask. 
Þannig dregur röskun úr framleiðni vistkerfa. Ýmsir þættir s.s. jarðvegsgerð og gróðurfar 
geta mótað þanþolið en vistkerfi sem innihalda sendinn jarðveg líkt og eldfjallajarðvegur eru 
gjarnan með minna þanþol. Minna röskuð vistkerfi og gróðurrík hafa meira þanþol gegn 
náttúrulegum atburðum á borð við gjóskufall eða loftslagsbreytingum. Á þann hátt geta 
meira röskuð vistkerfi vegna mannlegra atburða magnað upp neikvæð áhrif náttúrulegra 
atburða. Ef raskið verður meira en þanþol þess, leiðir það til hruns vistkerfisins þar sem það 
nær ekki sinni fyrri framleiðslugetu  (Ólafur Arnalds & Ása L. Aradóttir, 2015). Víða hér á 
landi má finna verulega röskuð vistkerfi án þess að því sé veitt nein sérstök athygli, þar spila 
saman bæði atburðir af mannlegum og náttúrulegum völdum sem hafa leitt til röskunar og 
hruns. 

Á seinni hluta 20. aldar hafa augu Íslendinga opnast meira fyrir umhverfismálum og 
landnýtingu á sjálfbæran hátt til að viðhalda og bæta vistkerfi landsins. Þannig hefur 
jarðvegsrof og gróðureyðing dregið úr framleiðni íslenskra vistkerfa en jarðvegsrof hefur 
verið algengt vandamál hér á landi, sérstaklega inn til landsins og á hálendinu. Þar sem 
gróðurkápa hylur land verður nánast ekkert jarðvegsrof á meðan vatn og vindar leika 
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gróðurlaus svæði grátt, feykja og flytja til jarðveg. Þannig geta frjósöm svæði breyst í 
kaldranalegar auðnir þegar að gróðurhula rofnar og vatn og vindar koma af stað jarðvegsrofi. 
Fram kom í rannsóknum á vegum landgræðslu ríkisins og Rannsóknarstofnunar 
landbúnaðarins á jarðvegsrofi á Íslandi árið 1997 að víða um land átti sér stað jarðvegsrof. 
Jarðvegsrof var bæði að finna þar sem gróðurhula var rofin eins og á hálendi en einnig í 
grónu landi sem var afleiðing ofbeitar. Þannig var stór hluti hálendisins ekki beitarhæfur og 
töldu höfundar að beit á auðnum og rofsvæðum eigi ekki saman og sé röng landnýting 
(Ólafur Arnalds o.fl., 1997). 

Samevrópska landflokkunarverkefnið Corine fór fram hér á landi á vegum 
Landmælinga Íslands þar sem landið var kortlagt með gervitunglamyndum og flokkað og 
uppfært á nokkurra ára fresti. Þá var hægt að sjá breytingar á landgerðum og landnotkun á 
milli áranna 2006 til 2012. Helstu niðurstöður voru þær að fjórar stærstu landgerðir á Íslandi 
voru fyrst mólendi, mosi og kjarr sem þöktu um 34 % af heildarflatarmáli landsins. Síðan 
voru ógróin landsvæði 26 %, líttgróin svæði 13 % og að lokum jöklar 10 % (Jensina, 2015). 
Þannig var um 39 % landsins ógróið eða lítt gróið. Slík svæði innihalda 10 % eða minni 
gróðurþekju þar sem gróður svæðisins er strjáll, þúfukenndur eða vex í smátoppum. Yfirborð 
er að stærstum hluta  möl, sandur, grjót, klappir eða leir (Náttúrufræðistofnun Íslands, á.á.). 

Við gjóskufall og áfok þykknar jarðvegur, basísk áhrif gjóskunnar auðveldar veðrun 
gosefna sem stuðlar að uppsöfnun lífrænna efna og leirsteinda. Uppsöfnun þessara efna eru 
ráðandi þættir á eiginleika jarðvegs að því leyti að mikið áfok skerðir frekar lífrænt innihald 
og leirinnihald í jarðvegi. Hinsvegar er jarðvegsfok minna þar sem votlendisjarðvegur 
inniheldur mikið af lífrænum efum og þurrlendisjarðvegur er leirríkur. Þannig má finna einar 
stærstu sandauðnir heimsins á Íslandi vegna basískra gosefna sandsins sem stuðlar að 
jarðvegsrofi (Ólafur Arnalds & Hlynur Óskarsson, 2009). 
 

3.5 Gjóskufall 
Íslendingar hafa í gegnum tíðina þurft að lifa með eldgosum og afleiðingum þeirra. 
Gjóskufall frá eldgosum ásamt kvikugasi og hraunstreymi hefur haft mikil áhrif á heilsufar 
og lífsskilyrði Íslendinga. Þannig er talið að mikið gjóskufall (allt að 35 sm þykkt) frá Heklu 
árið 1104 hafi breytt búsetuskilyrðum í Þjórsárdal þar sem fólk þurfti að flytja búferlum 
(Dugmore o.fl., 2007). Gos í Öræfajökli 1362 gerði Litla-Hérað óbyggilegt um tíma, gjóska 
dreifðist yfir 38.000 km2 svæði og að minnsta kosti 10 km3 af gjósku féll á landið (Sigurður 
Þórarinsson, 1958). Gosið í Lakagígum árin 1783-84, svokallaðir Skaftáreldar, eru taldir 
hafa valdið hvað mestu manntjóni á Íslandi þar sem fólk lést vegna hungursneyðar sem 
fylgdi í kjölfar gossins. Nýlegt dæmi um áhrif eldgosa á heilsufar Íslendinga má nefna gosið 
í Eyjafjallajökli en rannsóknir sýndu að það hafði bæði neikvæð áhrif andlega og líkamlega 
á íbúa í nágrenni eldfjallsins (Gunnar Guðmundsson & Guðrún Larsen, 2016). 

Gjóska hefur ekki síður áhrif á umhverfi og gróðurfar, rannsóknir sýna að vistkerfi eru 
misjafnlega í stakk búin til að takast á við gjóskuföll.  Ákveðnar tegundir gróðurs geta hörfað 
frá svæðum og tækifæri myndast fyrir nýjar tegundir að nema land. Munur er á getu svæða 
til að takast á við gjóskufall. Á þann hátt hafa stöðug svæði með hávaxnari gróður meiri 
seiglu gagnvart gjóskufalli. Gróðurinn grípur frekar gjóskuna og kemur í veg fyrir að hún 
fjúki til og vinni frekari skemmdir á umhverfinu. Lágvaxnari gróður hefur að sama skapi 
minni hæfni til að verjast gjóskufalli. Þykk gjóskulög geta myndað skel yfir gróðurinn og 
hamlað vöxt hans þar sem köfnunarefni og fosfór nær ekki til plantnanna (Sigrún D. 
Eddudóttir o.fl., 2017). Rannveig Ólafsdóttir og Hjalti J. Guðmundsson (2002) komust m.a. 
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að þeirri niðurstöðu í rannsókn sinni á landhnignun á norðausturlandi að megin 
áferðabreytingar á jarðvegssýnum birtust sérstaklega í kjölfar þykkra gjóskulaga. Þannig 
ályktuðu þau að mikið gjóskufall hafi umtalsverð áhrif á landhnignun. Fram kom í rannsókn 
á setkjarna úr Helgutjörn á Fljótsdalshéraði að þykkt gjóskulag frá Veiðivötnum árið 1477 
hafði áhrif á birkiskóginn. Magn birkifrjókorna í kjarnanum minnkaði verulega fyrst á eftir 
þykku gjóskulaginu (Sverrir A. Jónsson, Ólafur Eggertsson & Ólafur Ingólfsson, 2012). 

Það er misjafnt eftir vistkerfum hvernig þau bregðast við atburði eins og gjóskufalli. 
Þannig getur tekið allt frá fáum vikum upp í þúsundir ára fyrir vistkerfi að jafna sig en það 
ræðst af samspili ólíkra þátta sem geta haft áhrif á endurheimtina. Þar má nefna þykkt gjósku, 
gerð hennar og fjarlægð frá eldstöð ásamt tegund, gerð og samsetningu gróðurfars (Ólafur 
Arnalds, 2013). Niðurstöður rannsóknar sem gerð var á gjóskulaginu Heklu 4 við 
Kagaðarhól og Barðalækjartjörn á norðvesturlandi sýndu breytingar á vistkerfum vegna 
gjóskufalls þar sem misjafnar umhverfisaðstæður fyrir gjóskufall höfðu hvað mest áhrif. Á 
þann hátt var umhverfi við Kagaðarhól mun stöðugra fyrir gjóskufallið en við 
Barðalækjartjörn. Kagaðarhól stendur á láglendi í 114 m yfir sjávarmáli en 
frjókornarannsóknir sýndu að svæðið hafði hávaxnari og þéttari gróður á borð við 
birkiskóglendi. Við Barðalækjartjörn sem stendur mun hærra, eða í 413 m yfir sjávarmáli, 
var umhverfi mun viðkvæmara þar sem það hafði að geyma lágvaxnari gróður og gisnara 
birkiskóglendi. Umhverfi Kagaðarhóls hafði því betri getu til að bregðast við ytra áreiti 
gjóskufalls þar sem vistkerfið jafnaði sig tiltölulega hratt eftir gjóskufallið. Hinsvegar 
breyttist vistkerfi Barðalækjartjarnar eftir gjóskufallið þannig að það fór úr því að vera gisið 
birkiskóglendi yfir í lágvaxið lyng- og runnagróðurlendi (Sigrún D. Eddudóttir o.fl., 2017).  
 

3.6 Gjóskulagafræði 
Frumkvöðull gjóskulagafræðinnar er Sigurður Þórarinsson sem setti m.a. á laggirnar 
rannsóknarstofnun fræðinnar á fjórða áratug síðustu aldar. Áhersla Sigurðar var á nútíma 
(s.l. 10.000 ár) gjóskulög á Íslandi og hefur mikil þekking safnast í gegnum tíðina á 
gjóskulögum frá nútíma hér á landi (Esther Ruth Guðmundsdóttir, Jón Eiríksson & Guðrún 
Larsen, 2012).  

Gjóska eldgosa á Norður-Atlantshafs svæðinu dreifist gjarnan um víðfeðmt svæði, allt 
frá 102  km2 til 106 km2 eða meira. Gjóskuna má rekja til uppruna hennar í eldstöðina með 
því að skoða jarðefnafræðilega samsetningu, hún er misjöfn eftir eðli hvers og eins 
eldfjallakerfis. Einnig geta stakir gosatburðir verið með sín sér einkenni á borð við lögun, 
þykkt, grófleika og jarðefnafræðilega samsetningu (Dugmore, Guðrún Larsen & Newton, 
2004). 

Gjóskulagafræði er sérlega hentug til að tengja saman og ákvarða jarðfræðilega, 
fornvistlega og fornleifafræðilega atburðarás eða viðburði. Með aðferðinni er hægt að 
auðkenna augljós gjóskulög sem eru af sama eðliseiginleika m.a. með greiningu á 
rannsóknarstofu. Þannig er stuðst við steindafræðilega skoðun, jarðefnagreiningu á 
glerinnihaldi eða lausum steinefnakornum með rafeindasmásjá eða tilheyrandi verkfæri. 
Aðferðin er því hentug til að afla tölulegs aldurs eða tímatals jarðlaga með því að tengja 
saman við einkenni hvers gjóskulags. Gjóskulagafræðin er því gott aldursákvörðunartól 
(Lowe, 2011). 

Þekkt gjóskulög bæði forsöguleg og frá sögulegum tíma hafa verið notuð hér á landi í 
gegnum tíðina sem leiðarlög þar sem þau hafa dreifst víðsvegar um landið. Heklu eldstöðin 
hefur dreift gjósku víða um suður- og vesturland og má finna ýmis forsöguleg gjóskulög 
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hennar m.a. frá 590 f. Kr. Svokallað miðaldarlag, frá Reykjanesgosi árið 1226, má finna 
víðsvegar á suðvestur horni landsins (Guðrún Gísladóttir, Egill Erlendsson, Lal & Bigham, 
2009). Sennilega er þó þekktasta leiðarlagið svokallað landnámslag með uppruna frá 
Veiðivötnum og Torfajökli frá árinu 877 +/- 1 (Schmid, Dugmore, Orri Vésteinsson & 
Newton, 2017). Sjá má gjóskudreifingu þess á mynd 10 ásamt gjóskudreifingu frá 
Kötlueldstöðinni. 
  

 

Mynd 10: Gjóskudreifing eldstöðva, (Hafliði Hafliðason, Jón Eiríksson & Kreveld, 2000). 

 

3.7 Loftslag 
Loftslagsbreytingar í tengslum við hnattræna hlýnun hefur verið eitt stærsta umfjöllunarefni 
síðustu ára. Vissar loftegundir hita neðri hluta lofthjúpsins og yfirborð jarðar sem birtist í  
gróðurhúsaáhrifum. Með aukinni losun loftegunda á borð við koltvísýring (CO2) vegna 
bruna jarðefnaeldsneytis aukast gróðurhúsaáhrif með tilheyrandi hitun yfirborðs jarðar. Upp 
úr miðri 20. öld hófust mælingar á styrk koltvísýrings í lofthjúpi og hefur styrkur 
lofttegundarinnar aukist með hverju árinu frá fyrstu mælingu. Með hlýnandi loftslagi hafa 
aðstæður hér á landi breyst þannig að á síðustu tveimur áratugum hefur kornrækt aukist 
verulega og er orðin mikilvæg búgrein (Halldór Björnsson o.fl., 2008). Þannig er veðurfar 
orðið hagstæðara til slíkrar ræktunar en þær aðstæður virðast ekki hafa verið til staðar síðustu 
áratugi. Hinsvegar sýndu niðurstöður frjókornarannsókna að Hrísbrú í Mosfellsdal að 
byggrækt hafi verið stunduð allt frá landnámi fram á 13. öld. Niðurstöður höfunda voru þær 
að stuttu eftir árið 1226 hafi öll byggfrjókorn horfið úr frjósýnum. Mögulegar ástæður þessa 
brotthvarfs töldu þeir vera lok svokallaðs miðaldahlýskeiðs og ræktunaraðstæður hafi því 
ekki verið lengur fyrir hendi (Zori, Byock, Egill Erlendsson, Martin, Wake & Edwards, 
2013). 

Vísbendingar eru um að sveiflur hafi verið í loftslagi á Norður-Atlantshafs svæðinu 
síðustu 2000 ár. Þar hafi hlýrri og kaldari skeið einkennt veðurfar ákveðinna tímabila. 
Rannsóknir á loftslagi Norður-Atlantshafs svæðisins hafa verið gerðar þar sem stuðst hefur 
verið við ýmis loftslagstengd gögn á borð við ískjarna, trjáhringi, setlög, hopun og útbreiðslu 
jökla ásamt sögulegum heimildum til að tímasetja kaldari og hlýrri tímabil. Fram kom í grein 
Jóns Eiríkssonar o.fl. (2006) að hægt væri að skipta loftslagi síðustu 2000 ára í annars vegar 
hlýrri eða mildari tímabil og hins vegar í kaldari tímabil. Þannig voru sjávarsets kjarnar 
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víðsvegar úr Norður-Atlantshafi skoðaðir og bornir saman við loftslagsgögn frá ískjörnum 
úr Grænlandsjökli. Með hjálp tímatalsfræðarinnar var hægt að staðsetja ólíkar 
loftslagssveiflur við ákveðin ártöl. Fyrsta tímabilið var milt frá árinu 50 f. Kr. til 400 e.Kr. 
(Roman Warm Period), síðan var kaldara tímabil frá árinu 400 til 800 (Dark Ages Cold 
Period), svo kom aftur mildara tímabil frá árinu 800 til 1300, svokallað miðaldarhlýskeið 
(Medieval Warm Period). Að lokum var kaldara tímabil svokallaðrar litlu ísaldar (Little Ice 
Age) sem stóð frá árinu 1300 til 1900 en þá tók við hlýrra skeið sem stendur allt til dagsins 
í dag.  

Í grein Hughes og Diaz (1994) eru dregnar saman ýmsar loftslagstengdar vísbendingar 
sem benda til þess að hlýskeið miðalda hafi staðið frá 9. öld og jafnvel fram á miðja 15. öld. 
Svipaða sögu má segja um grein Mann o.fl. (2009) þar sem víðtæk loftslagsgögn voru notuð 
til að endurskapa miðaldarhlýskeiðið. Töldu höfundar að tímabilið hafi staðið frá árinu 900 
til um 1250, einnig að hlýindin hafi komið fram á stórum hluta Norður-Atlantshafsins, 
suðurhluta Grænlands, norðurskautssvæðum Evrasíu, og hluta Norður-Ameríku. Þetta 
tímabil var töluvert hlýrra en á seinni hluta 20. aldar. Í sömu grein koma höfundar einnig inn 
á kaldara tímabil litlu ísaldar sem þeir telja að hafi staðið frá árinu 1400 til 1700. Í grein 
Ogilvie og Trausta Jónssonar (2001) fjalla þau um litlu ísöld með Ísland til hliðsjónar. Þar 
telja þau að tímabil litlu ísaldar hafi verið lengra eða frá árinu 1450 til 1900. Hinsvegar 
kemur fram að mikill hafís hafi lokað hefðbundinni siglingaleið á milli Íslands og Grænlands 
árið 1342 sem bendir til þess að kalt veðurfar hafi verið um miðja 14. öldina. 

Í grein Miller o.fl. (2012) kemur fram að framrás jökulhettunnar á 
norðurheimskautssvæðunum við Kanada og á Íslandi við byrjun litlu ísaldar hafi aukist 
verulega fyrst á milli áranna 1275 og 1300 og síðar aftur á tímabilinu 1430 til 1455. Höfundar 
telja að samspil atburða og ákveðinna þátta hafi hrint af stað og viðhaldið þessu kalda 
tímabili. Tíð eldgos voru á fyrri hluta tímabilsins, köld sumur, hafís og kaldur sjór ásamt 
lítilli sólblettavirkni (minni útgeislun frá sól, Maunderslágmark). Á þann hátt hafi orðið til 
kuldaeinangrunar tímabil litlu ísaldar þar sem svifefni frá eldgosum hindruðu inngeislun 
sólar og urðu því kaldari sumur á norðurhveli jarðar. Snjór og ís hefur háan endurgeislastuðul 
en sá mikli hafís sem var m.a. við Ísland viðhélt þá köldum sjó og loftslagi. Auk þess var 
svokallað Maunderslágmark sólbletta á árunum 1645 til 1715, en sólblettavirkni sólarinnar 
gengur í sveiflum og þannig er samband á milli fjölda sólbletta og geislunarstyrk sólar (Eddy, 
1976). Þær rannsóknir sem hér hefur verið farið yfir benda til þess að loftslag á Íslandi hafi 
sveiflast á milli hlýrri og kaldari tímabila síðustu 2000 árin. Nú á tímum erum við stödd á 
hlýju tímabili sem óvíst er að sjái fyrir endann á.  
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4 Gögn og aðferðir 
Setkjarnarsýni úr Geldingatjörn voru tekin þann 2. apríl 2019 í gegnum ís. Allur tiltekinn 
búnaður sem þurfti til sýnatökunnar var dreginn á snjósleða niður að vatni. Holur voru 
boraðar á ísinn með ísbor (mynd 11a.) og gps staðsetning skráð (N64,18543N,  V21,49221), 
síðan var dýpið mælt með lóði (mynd 11b.) til að ákvarða nánar lengdir og samsetningu á 
sýnatökubúnaði. Pólýkarbónat rör, 75 mm breið og 1800 mm löng voru fest við Livingstone 
piston kjarnataka með Bolivia millistykki (mynd 11c.), gúmmíþétting kjarnataka myndar 
lofttæmi og heldur setinu inn í rörunum, álstangir voru festar á kjarnataka til að þrýsta rörum 
niður í setið (mynd 11d.) (Sigrún D. Eddudóttir, Egill Erlendsson & Guðrún Gísladóttir, 
2017). Röraskeri var notaður til að skera rörið frá kjarnataka, tappar voru settir á enda 
röranna til að loka setið inni í þeim. Rörasýnin voru síðan merkt eftir númeri sýnis og holu, 
þannig fékk t.d. sýni 1 í holu 1 nafnið Geld 1.1. 
 

 

Mynd 11: Sýnataka í Geldingatjörn. 

Mælingar á eðlisrænum þáttum setsins fór fram á rannsóknarstofu Háskóla Íslands, til 
að hafa samfellu í mælingunum þurfti tvo kjarna, Geld 1.1. og Geld 2.2. Kjarnarnir voru 
skornir upp endilangt í þar til gerðri sög (mynd 12), skafið var þvert á kjarna með hnífsblaði 
til að opna þá og hreinsa mögulegt svarf frá söguninni. 
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Mynd 12: Setkjarnasögun. 

Öðrum helmingi kjarnans (bæði Geld 1.1. og Geld 2.2.) var pakkað inn og hann settur 
í kalda geymslu merktur archive, hinn helmingurinn var notaður til rannsóknanna. 

 

4.1 Segulviðtak 

Segulmagnaðar steindir mælast í mismiklu mæli og styrkleika eftir mismunandi tímabilum 
í setlögum, þannig má finna jarðvegsrofnar steindir og gjóskulög í setkjörnum. Hærri gildi 
segulviðtaks er gjarnan túlkað sem veðrað, ólífrænt set úr segulmögnuðum steindum. Á 
grundvelli rannsóknar Gathorne-Hardy o.fl. (2009) voru hækkandi gildi segulviðtaks í 
setkjarna þeirra túlkuð sem aukið rof á gróðurhulu þar sem aukið magn segulmagnaðra 
steinda var að finna. Þannig hafa segulviðtaks mælingar almennt verið notaðar til að mæla 
stöðugleika lands. Byrjað var á því að mæla segulviðtak (MS, Magnetic susceptibility) í 
setkjarna Geldingatjarnar, til þess var notaður Bartington MS2 mælir með áföstum MS2E 
segulviðtaksnema og var kjarninn mældur á 1 sm millibili á lágri tíðni (0,46 kHz), 
segulviðtak hvers sentimetra fyrir sig var síðan skráð niður (Dearing, 1999). 
 

4.2 Rúmþyngd 

Rúmþyngd getur gefið vísbendingar um breytingar á stöðugleika umhverfis. Á grundvelli 
rannsóknar Sigrúnar D. Eddudóttur, Egils Erlendssonar, Tinganelli og Guðrúnar Gísladóttur 
(2016) er aukin rúmþyngd í setlögum vísbending um meiri óstöðugleika umhverfis. Þannig 
getur aukin rúmþyngd bent til aukins rofs gróðurhulu. Mælingar voru gerðar á rúmþyngd 
setkjarnans í Geldingatjörn, hitaþolnar postulínsdeiglur voru merktar með númerum frá 1 
upp í 156, þær síðan vigtaðar með Sartorius M-pact vigt með nákvæmni upp á þrjá aukastafi 
frá grammi og þyngd skráð niður. Kubbslaga sýni voru skorin úr kjarnanum á 1 sm millibili 
niður setkjarnana með skera að fastri stærð, 1,44 sm3 og sett í postulínsdeiglurnar (Olga K. 
Vilmundardóttir, Guðrún Gísladóttir & Lal, 2014).  Sýnin voru síðan þurrkuð í Thermo 
Scientific Heratherm ofni við 105°C í sólarhring til að ná öllu vatni úr sýnunum. Eftir 
þurrkun voru sýnin sett í þurrskál og kæld niður í stofuhita þar sem þau voru vigtuð í 
framhaldi og þyngd deiglanna dregin frá þyngd sýnanna. Rúmþyngd (DBD, Dry bulk 
density) var fundin með því að deila þyngd sýnanna með rúmmáli þeirra eins og  jafna 1 
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sýnir (Riddell, Egill Erlendsson, Sigrún D. Eddudóttir, Guðrún Gísladóttir & Steinunn 
Kristjánsdóttir, 2018).   

𝑅ú𝑚þ𝑦𝑛𝑔𝑑 = 	 Þ,-./	(.)
2ú33á5(678)

		[1] 

 

4.3 Lífrænt innihald 

Hlutfall lífræns innihalds getur einnig sagt til um (ó)stöðugleika umhverfis. Á grundvelli 
rannsóknar Tinganelli,  Egils Erlendssonar, Sigrúnar D. Eddudóttur og Guðrúnar Gísladóttur 
(2018) getur hlutfallsleg lækkun lífræns innihalds bent til aukins óstöðugleika umhverfis, þá 
er líklegt að meira rof og áfok sé til staðar. Þar af leiðandi er meira lífrænt innihald að finna 
í jarðvegi þar sem áfok er minna. Við mælingar á lífrænu innihaldi setkjarna Geldingatjarnar 
var notast við mælingu á glæðitapi (LOI, Loss on ignition) til að finna lífrænt innihald setsins 
(OM, Organic matter). Sýnin sem voru rúmþyngdarmæld voru síðan glædd í Cole-Parmer 
glæðiofni við 550°C í fjórar klukkustundir, allt lífrænt efni var brennt í burtu. Sýnin voru 
kæld niður í þurrskál áður en þau voru vigtuð eftir glæðingu til að finna hlutfall lífræns 
innihalds. Lífrænt innihald (%) var svo reiknað með að draga frá þyngd setsins fyrir 
glæðingu og þyngd setsins eftir glæðingu, mismuninum er svo deilt með þyngd setsins fyrir 
glæðingu og margfaldað með 100 eins og jafna 2 sýnir (Heiri, Lotter & Lemcke, 2001).  

 

𝐿í𝑓𝑟æ𝑛𝑡	𝑖𝑛𝑛𝑖ℎ𝑎𝑙𝑑	(%) = 𝑉𝑖𝑔𝑡	𝑜𝑓𝑛þ𝑢𝑟𝑟𝑘𝑎ð𝑠	𝑠ý𝑛𝑖𝑠	𝑓𝑦𝑟𝑖𝑟	𝑔𝑙æð𝑖𝑛𝑔𝑢(𝑔) −

	𝑉𝑖𝑔𝑡	𝑠ý𝑛𝑖𝑠	𝑒𝑓𝑡𝑖𝑟	𝑔𝑙æð𝑖𝑛𝑔𝑢(𝑔)/ 𝑉𝑖𝑔𝑡	𝑜𝑓𝑛þ𝑢𝑟𝑟𝑘𝑎ð𝑠	𝑠ý𝑛𝑖𝑠	𝑓𝑦𝑟𝑖𝑟	𝑔𝑙æð𝑖𝑛𝑔𝑢(𝑔) ∗ 100 [2] 

 

4.4 Aldursákvörðun 

Gjóskulagafræði var notuð til finna jarðlagaskipan setkjarnans og staðsetja þekkt gjóskulög 
í honum ásamt því að afmarka setlög á milli gjóskulaga. Aldursákvörðunin var byggð á 
þekktum gjóskulagasyrpum sem hafa einnig fundist á suðvesturlandi. Í setkjarnanum úr 
Geldingatjörn var að finna gjóskulag frá Heklu 590 f. Kr. en ákveðið var að nota gjóskulagið 
sem neðsta endapunkt í rannsókninni. Einnig var notast við landnámslagið frá árinu 877 +/- 
1, Reykjanes gjóskulag frá 1226 sem einnig er kallað miðaldarlagið og svo síðast en ekki 
síst Kötlu gjóskulag frá árinu 1500 (Guðrún Gísladóttir, Egill Erlendsson, Lal & Bigham, 
2009). Á þann hátt var notast við fjögur gjóskulög af þekktum aldri ásamt efsta hluta kjarnans 
sem er árið 2019. Eins og komið var inn á hér að ofan þurfti tvo kjarna til halda samfellu í 
mælingum, þannig var landsnámslagið (sjá mynd 13) notað sem leiðarlag á milli kjarnanna 
Geld 1.1. og Geld 2.2. Mælt var niður að landnámslagi á kjarnanum Geld 1.1. og síðan haldið 
áfram frá og með landnámslagi niður kjarnann Geld 2.2. 
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Mynd 13: Skörun kjarna eftir leiðarlagi. 

 

4.5 Gróðurmunur 

Við samanburð á gróðurlausum svæðum eftir tímabilum var notast við landfræðileg 
upplýsingakerfi þar sem hnitsett gróður-og jarðakort (Rala) í mælikvarða 1:25.000 frá árinu 
1989 var hlaðið niður af síðu Náttúrufræðistofnunar Íslands. Herforingjaráðskort Dana frá 
árinu 1909 í mælikvarða 1:50.000 sem síðar urðu Atlaskort Landmælinga Íslands voru 
fengin frá heimasíðu stofnunarinnar. Innrauð mynd frá árinu 2017 var fengin frá 
Loftmyndum ehf í gegnum gagnaveitu í kortastofu Öskju (náttúrufræðahús Háskóla Íslands). 
Herforingjaráðskortið var ekki hnitsett og þurfti því að rétta það upp í ArcMap, notast var 
við Georeferencing Tool þar sem þekktir punktar á herforingjaráðskortinu voru tengdir við 
punkta á hnitsettu gróður- og jarðakorti Náttúrufræðistofnunar Íslands. Síðan voru flákar 
teiknaðir upp umhverfis sjáanleg gróðurlaus svæði á herforingjaráðskortinu. Gróður- og 
jarðakortið var flokkað þannig að gróðurþekja var í grænum, gulum og brúnum lit og 
gróðurlaus eða gróðurlítil svæði grá/hvít (mynd 14a.) 

 

 

Mynd 14: Skýringar Gróður- og jarðakorts og ógróin svæði 1989 (Náttúrufræðistofnun Íslands, 1989). 
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Með því að breyta samsetningu banda á kortinu (R-1, G-1, B-3) einfaldaði það kortið 
á þann hátt að gróin svæði teiknuðust gul- og brúnleit en ógróin svæði voru grá/hvít. Þá urðu 
ógróin svæði sýnilegri og þægilegra var að teikna upp fláka eftir þeim eins og mynd 14b 
sýnir hér að ofan (ógróin svæði með bláum útlínum).  

Til þess að útbúa gróðurfarsmynd frá árinu 2017 var innrauða myndin frá Loftmyndum 
ehf. skilgreind upp á nýtt í Image Analysis og svokölluð NDVI (Normalized Difference 
Vegetation Index) mynd búin til. NDVI myndir sýna hlutfallslegan lífmassa svæðis þar sem 
notast er við tvö bönd á litrófinu. Á rauðu bandi gleypir gróður í sig sólarljós og á 
nærinnrauðu bandi er mesti styrkur endurgeislunar frá honum, þannig má sjá misheilbrigt 
gróðurfar með samblöndu þessara banda (Esri, á.á.). Gróðurfarsmyndin var flokkuð í níu 
flokka frá rauðum lit upp í grænan lit, eftir því hversu vel svæðin voru gróin, rauð svæði 
voru ógróin og græn svæði vel gróin.  
 

 





25 

5 Niðurstöður 

5.1 Aldursákvörðun og lýsing á setkjarna 
Tveir setkjarnar (Geld 1.1. og Geld 2.2.) voru látnir skarast til að ná samfellu í mælingum 
og var landnámslagið notað sem leiðarlag. Í setkjarnanum fundust fjögur þekkt gjóskulög 
(sjá mynd 15) sem voru notuð til að átta sig á jarðlagaskipan setkjarnans. 
Segulviðtaksmælingar hjálpuðu við að finna gjóskulög þar sem mikil svörun og há gildi 
komu fram við gjóskulögin. Á grundvelli gjóskulagafræðinnar var hægt að reikna og draga 
upp aldursdýptarlíkan fyrir kjarnann (sjá mynd 16), þannig var hægt að finna jarðlagaskipan 
setkjarnans og afmarka setlög á milli gjóskulaga.  

Á dýpinu 61,5-63,5 sm mátti finna gjóskulag frá Kötlu árið 1500. Á dýpinu 86,5 sm 
var að finna svokallað miðaldarlag frá árinu 1226 sem var þó ekki sjónrænt áberandi, næst 
var landsnámslagið árið 877 að finna á dýpinu 114-115,5 sm. Að lokum var að finna 
Heklulag frá árinu 590 f. Kr. á dýpinu 150,25 sm sem var jafnframt neðsti punktur 
setkjarnans sem var til rannsóknar. Í efsta hluta kjarnans niður að 56,5 sm var að finna fyrst 
brúnt (niður að 24 sm) og síðar dökk olívíu brúnt, siltrík, lífrænt set með mikið af sand-eða 
gjóskulinsum. Þegar komið var að Kötlulaginu á 61,3 sm var efnið mjög dökk blanda af 
vatnaseti og gjósku. Kötlulagið er sérstaklega sjónrænt áberandi í kjarnanum, kolsvart og 
jafnframt þykkasta gjóskulagið, það var nánast hreint gjóskulag sem náði niður að 63,5 sm.  

Niður að 103 sm var aðallega að finna dökk ólívu brúnt, siltríkt lífrænt set, niður að 
114 sm dökknaði siltríka, lífræna setið þar sem einnig var að finna sand-eða gjóskulinsur. 
Síðan kom landnámslagið sem er einnig frekar auðþekkjanlegt þar sem svart og ljóst lag 
liggur saman. Í efra landsnámslaginu á 114 sm til 115 sm var svartur litur gjóskunnar frá 
Veiðivötnum og í neðri hlutanum 115 sm til 115,5 sm var að finna ljós gráa gjóskulagið frá 
Torfajökli. Fyrir neðan landnámslagið niður að 131 sm var að finna dökkt ólívu brúnt, siltríkt 
lífrænt set, síðan kom dökkbrúnt siltrík, lífrænt set niður að 150,25 sm en þar var að finna 
ljós brún/grátt Heklulag frá um 590 f. Kr. Beitt var línulegri brúun til að aldursetja setefni á 
milli þekktra gjóskulaga og á milli gjóskulagsins Kötlu 1500 og yfirborðs (árið 2019). 
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                                                             Hekla – 590 f. Kr.  Mynd 15: Setkjarnar Geldingatjarnar. 
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Mynd 16: Aldursdýptarlíkan. 

 

5.2 Uppsöfnunarhraði sets 
Á grundvelli aldurs-dýptar líkansins var hægt að reikna setsöfnunarhraða tímabila á milli 
þekktra gjóskulaga sem mm á ári (mynd 17). Á tímabilinu 590 f. Kr. til 877 er 
setsöfnunarhraðinn 0,24 mm/ár, svo stígur hann hratt upp á tímabilinu 877 til 1226 og er þá 
0,79 mm/ár. Á tímabilinu 1226 til 1500 er hann orðinn 0,84 mm/ár og á síðasta tímabilinu 
frá 1500 til 2019 er hann 1,18 mm/ár. 
 

 

Mynd 17: Setsöfnunarhraði tímabila. 
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5.3 Segulviðtak 
Sjá má hvernig mælingar segulviðtaks var í setkjarnanum á mynd 18, þar mátti finna há gildi 
við gjóskulögin eins og komið var inn á hér á undan. Á dýpinu 150,5 sm við Heklulagið var 
gildið 101,6, sjá mátti topp á dýpinu 115,5 sm við landnámslagið með gildið 134,3. Áberandi 
hár toppur var í miðju Kötlulaginu á dýpinu 62,5 sm sem mældist með gildið 310,3 og var 
jafnframt með hæsta gildið í setkjarnanum. 

Einnig má sjá áberandi há gildi segulviðtaks þar sem annað hvort gjóskulög eða 
sandlinsur af óþekktum uppruna var að finna. Slíkar linsur var m.a. að finna á eftirfarandi 
dýpum: 46,5 sm (gildið 116,2), 39,5 sm (gildið 144,05), 31,5 sm (gildið 140,6), og  30,5 sm 
(gildið 137,2).  Mest var þó áberandi toppur í óþekktum linsum á dýpinu 13,5 sm (gildið 
262,2) og 12,5 sm (gildið 234,9). 
 

 

Mynd 18: Lýsing efnis og rofbreytur í seti Geldingatjarnar. Einnig eru sýnd loftslagstímabil skv. Jóni 
Eiríkssyni o.fl. (2006) þar sem rauður litur táknar hlýskeið og blár litur kaldari tímabil. 

 

Einnig mátti sjá há gildi á kjarnanum sem ekki voru áberandi gjósku- eða sandlinsur. 
Má þar nefna dýpin 21,5 sm (gildið 169,55), 17,5 sm (gildið 169,95) og 11,5 sm (gildið 
182,45). Dæmi um lægstu gildi sem komu fram í kjarnanum voru á dýpunum 92,5 sm (gildið 
12,3), 91,5 sm (gildið 13,85) og 83,5 sm (gildið 14,3).  

Sjá mátti að meðalgildi segulviðtaks (mynd 19) á tímabilinu 150,25 sm til 115,5 sm 
(590 f. Kr. til 877) var 37,4, á tímabilinu 114,5 sm til 63,5 sm (árin 877 til 1500) var 
meðalgildið mun lægra 25,23. Á tímabilinu 61,5 sm til 13,5 sm (árin 1500 til 1905) var 
meðalgildið hinsvegar 95,07 og á tímabilinu 13,5 sm til 0 sm (árin 1905 til 2019) var það 
88,35. 
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Mynd 19: Meðalgildi segulviðtaks eftir tímabilum. 

 

Þannig sést að ferill (mynd 18) segulviðtaks er nokkuð stöðugur fyrir og eftir landnám 
en er áberandi óstöðugur eftir árið 1500. Munurinn sést einnig bersýnilega á mynd 19 þar 
sem tímabilið 1500 til 1905 er með áberandi hærri meðalgildi segulviðtaks. 
 

5.4 Rúmþyngd 
Sjá má á mynd 18 hér að ofan mismunandi rúmþyngdir hlutsýna úr setkjarnanum á 
rannsóknartímabilinu. Rúmþyngdar aukning var veruleg þar sem sand- og gjóskulinsur voru 
í kjarnanum líkt og gildi segulviðtaks sýndu hér að ofan. Þannig mátti sjá topp í mælingu í 
Heklulaginu með rúmþyngdina 0,5569 g/sm3 á dýpinu 150,5 sm. Næst hæsta mælingin var 
á dýpinu 114,5 sm í landnámslaginu þar sem rúmþyngdin var 1,0486 g/sm3. Sjá mátti 
rúmþyngdartopp í Kötlulaginu þar sem rúmþyngdin var 1,0708 g/sm3 á dýpinu 62,5 sm og 
var jafnframt með hæstu rúmþyngdina í kjarnanum.  

Þar sem sand- og gjóskulinsur af óþekktum uppruna var að finna mældust hærri 
rúmþyngdartoppar. Þannig mældust m.a. eftirfarandi rúmþyngdir á dýpunum 41,5 sm 
(0,4222 g/sm3), 40,5 sm (0,4764 g/sm3), 39,5 sm (0,4104 g/sm3) og 31,5 sm (0,4896 g/sm3). 
Líkt og með mælingum á segulviðtaki hér að ofan var að finna hæstu toppana í óþekktum 
sand- eða gjóskulinsunum á dýpinu 13,5 sm (0,4299 g/sm3) og 12,5 sm (0,6819 g/sm3). 

Háa toppa var einnig að finna þar sem ekki voru áberandi sand- eða gjóskulinsur, sem 
dæmi má nefna dýpin 20,5 sm (0,5264 g/sm3), 19,5 sm (0,5951 g/sm3), 17,5 sm (0,5208 
g/sm3) og 11,5 sm (0,5125 g/sm3). Þess á móti voru lægstu rúmþyngdirnar m.a. að finna í 
kjarnanum á dýpunum 103,5 sm (0,1118 g/sm3), 91,5 sm (0,1417 g/sm3) og 90,5 sm(0,1299 
g/sm3). 
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 Á mynd 20 má sjá að á tímabilinu 150,25 sm til 115,5 sm (590 f. Kr. til 877) var 
meðalrúmþyngdin 0,25 g/sm3, hinsvegar var meðalrúmþyndin á tímabilinu 114,5 sm til 63,5 
sm (árin 877 til 1500) þónokkuð minni eða 0,20 g/sm3. Á tímabilinu 61,5 sm til 13,5 sm (árin 
1500 til 1905) var meðalrúmþyngdin mun meiri eða 0,36 g/sm3, hún lækkar síðan niður í 
0,29 g/sm3 á tímabilinu 13,5 sm til 0 sm (árin 1905 til 2019). 

 

 

Mynd 20: Meðalrúmþyngd eftir tímabilum. 

 

Ferill rúmþyngdar (mynd 18) er þannig mun stöðugri fyrir árið 1500 en á tímabilinu á 
eftir (1500 til 1905), þar eykst rúmþyngdin stöðugt allt til ársins 1905. Stöðugasta tímabilið 
er á milli áranna 877 til 1500, jafnframt er það með lægstu meðalrúmþyngdina (mynd 20). 
 

5.5 Lífrænt innihald 
Lífrænt innihald í setkjarnanum má sjá á mynd 18. Lægsta hlutfall lífræns innihalds mátti sjá 
í þekktu gjóskulögunum á dýpinu 150,5 sm í Heklulagi (5,112 %), 114,5 sm í 
landnámslaginu (1,060 %) og á dýpinu 62,5 sm frá Kötlu (0,908 %) sem var jafnframt það 
lægsta í kjarnanum.  

Sjá mátti lágt hlutfall lífræns innihalds þar sem sjáanlegar en óþekktar sand- eða 
gjóskulinsur var að finna á eftirfarandi dýpum: 41,5 sm (11,513 %),  31,5 sm (11,348 %), 
29,5 sm (13,260 %) ásamt dýpunum 13,5 sm (10,985 %) og 12,5 sm (5,906 %) sem var 
jafnframt með lægsta hlutfallið af óþekktu linsunum.  

Lægsta hlutfall lífræns innihalds þar sem ekki voru sjáanlegar sand- eða gjóskulinsur 
var m.a. að finna á dýpunum 19,5 sm (7,701 %), 17,5 sm (10,800 %) og 11,5 sm (8,672 %).   
Hinsvegar var hæsta hlutfall lífræns efnis m.a. að finna á dýpunum 103,5 sm (39,130 %) sem 
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var jafnframt hæsta hlutfallið, 92,5 sm (30,952 %), 91,5 sm (32,843 %) og 90,5 sm (31,016 
%).  

Áberandi var að sjá hvernig hlutfallið stigmagnaðist upp á við frá dýpinu 10,5 sm og 
upp undir yfirborð eins og mynd 18 sýnir og eftirfarandi tölur: 10,5 sm (15,496 %), 7,5 sm 
(18,548 %), 4,5 sm (26,070 %), og 1,5 sm (32,0 %). 

Meðalhlutfall lífræns innihalds (mynd 21) á tímabilinu 150,25 sm til 115,5 sm (590 f. 
Kr. til 877) var 18,05 %, á tímabilinu 114,5 sm til 63,5 sm (árin 877 til 1500) var 
meðalhlutfallið mikið hærra eða 23,42 %. Á tímabilinu 61,5 sm til 13,5 sm (árin 1500 til 
1905) lækkaði meðalhlutfallið hinsvegar mikið og fór niður í 15,26 %. Á tímabilinu 13,5 sm 
til 0 sm (árin 1905 til 2019) hækkaði það aftur og fór í 20,04 %. 
 

 

Mynd 21: Meðalhlutfall lífræns innihalds eftir tímabilum. 

 

Það má sjá hvernig ferill hlutfalls lífræns innihalds (mynd 18) er hvað stöðugustur á 
tímabilinu 877 til 1500. Meiri óstöðuleiki ferilsins er svo á tímabilinu 1500 til 1905. 
Hinsvegar hækkar meðalhlutfall lífræns efnis stöðugt aftur á tímabilnu 1905 til 2019 (mynd 
21). 
 

5.6 Tengsl á milli breyta 
Sjá má hvernig niðurstöður breytanna segulviðtaks, rúmþyngdar og hlutfall lífræns efnis 
virðast sveiflast í takt við hvor aðra eftir tímabilum. Þannig sýnir mynd 22 ábyggileika 
gagnasettanna þar sem þau eru afar samhljóða sem úr þeim má lesa. Annars vegar má sjá 
samanburð segulviðtaks og hlutfall lífræns innihalds og hins vegar samanburð rúmþyngdar 
og hlutfall lífræns innihalds. Sjá má að fylgni er á milli breytanna á þann hátt að þegar 
segulviðtakið er lágt er hlutfall lífræns efnis hærra. Jafnframt má sjá að þegar rúmþyngdin 
er lág er hlutfall lífræns efnis mikið. 
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Mynd 22: Samanburður breyta. 

5.7 Gróðurmunur 
Sjá má á mynd 23 hvernig samanburður á gróðurlausum svæðum var eftir tímabilum í 
nágrenni Geldingatjarnar. Ógróin svæði frá 1909 og 1989 eru teiknuð í flákum ofan á NDVI 
mynd frá árinu 2017. Sjá má suðvestur af Geldingatjörn að ógrónum svæðum frá 1909 (bláir 
flákar) til ársins 1989 (ljósir flákar með dökkum útlínum) hefur fækkað mikið. Hinsvegar 
má sjá að svæðið austan megin við Grímansfell, við svokallaðan Háamel hafa ógróin svæði 
lítið gróið upp á milli áranna 1989 og 2017. Dökkrauð ógróin svæði gróðurfarsmyndarinnar 
frá 2017 fylgja mikið til mynstri ógrónu flákanna frá gróður- og jarðakorti ársins 1989. 
 

 

Mynd 23: Samanburður gróðurlausra svæða. 

Einnig er að sjá staka, litla ógróna bletti utan við flákana 1989 sem dökkrauðir dílar 
frá árinu 2017. Hinsvegar er að sjá á norðurhluta Grímansfells (mynd 24) að svæðið hefur 
gróið mikið upp frá árinu 1989 en flákinn er teiknaður inn á myndina með dökkum útlínum, 
sjá má grænar skellur sem mikið gróin svæði ársins 2017. 
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Mynd 24: Gróðurfar Grímansfells. 
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6 Umræður 

6.1 Tímabilið 590 f. Kr. til 877 
Ef skoðað er fyrst tímabilið 590 f. Kr. til ársins 877 sést að breyturnar segulviðtak, rúmþyngd 
og hlutfall lífræns efnis (mynd 18) eru nokkuð stöðugar. Meðaltöl breytanna seglviðtaks og 
rúmþyngdar eru einnig næst lægst af tímabilunum, þannig er tímabilið aðeins óstöðugra en 
tímabilið á eftir 877 til 1500. Mögulegt er að þar spili inn kalt loftslagstímabil sem stóð yfir 
á milli áranna 400 til 800 (Jón Eiríkssson o.fl., 2006) sem hefur þá hægt á vexti gróðurs. 
Einnig er möguleiki á að endurflutningur gjósku frá Heklu 590 f. Kr. hafi haft áhrif á 
stöðuleikann. 
 

6.2 Tímabilið 877 til 1500 
Tímabilið 877 til 1500 er stöðugusta tímabilið sem setkjarninn spannar. Það kemur þó 
nokkuð á óvart hversu stöðugt það er miðað við að landnámið hefst á þessu tímabili með 
mikilli landnotkun. Þá hefði mátt búast við meiri óstöðugleika sérstaklega á fyrri hluta 
tímabilsins. Samanber rannsóknina á Helgutjörn, þá hvarf birkiskógurinn nær allur skömmu 
eftir landnám (Sverrir A. Jónsson, Ólafur Eggertsson & Ólafur Ingólfsson, 2012). Þrátt fyrir 
það sýna rofbreytur setkjarna Geldingatjarnar stöðugt ástand, sérlega frá um 910 til ársins 
1500 fyrir utan staka toppa sem tilgreindir voru hér að ofan. Það lýsir sér m.a. í lágu 
meðalgildi segilviðtaks sem lækkaði úr 37,4 niður í 25,23 frá tímabilinu á undan. Jafnframt 
lækkaði meðalrúmþyngdin lítillega ásamt því að meðalhlutfall lífræns innihalds steig upp á 
milli sömu tímabila.  

Líklegasta skýring þess að mestur stöðugleiki ríkti á tímabilinu 877 til 1500 er að hér 
hafi verið mildara loftslag, svokallað miðaldarhlýskeið. Samanber rannsókn Zori o.fl. (2013) 
voru hér aðstæður til að stunda byggrækt allt frá landnámi fram á 13. öld. Samt sem áður er 
þetta tímabilið þar sem áköf landnýting hófst strax í kjölfar landnáms. Skógar voru ruddir til 
að rýmka fyrir byggð og búskap þar sem allt nýtilegt land var tekið undir nautgriparæktun. 
Með vaxandi fólksfjölda jókst seljabúskapur og myndun hjáleiga og fleirbýla með auknu 
álagi á beitilönd jarða. Jafnframt breyttust búskaparhættir á landinu í kjölfar drepsótta 15. 
aldar þar sem gríðarlegt mannfall var og vinnuaflsfrekur búskapur nautgriparæktar hörfaði 
fyrir aukinni sauðfjárrækt (Árni Daníel Júlíusson, 2018). Þannig var hægt að beita sauðfé á 
úthagann næstum allt árið um kring.  Því má leiða líkum að því að á tímabilinu 877 til 1500 
hafi landnotkun umbreytt umhverfinu á þann hátt að það varð viðkvæmara fyrir því ytra 
áreiti sem átti sér stað á tímabilinu 1500 til 1905. 
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6.3 Tímabilið 1500 til 1905 
Það er ljóst að á því tímabili sem setkjarnarnir spanna ríkir hvað mestur óstöðugleiki 
umhverfis í nágrenni Geldingatjarnar frá 1500 til 1905. Það styðja ofangreindar rofbreytur, 
þannig má sjá verulegt stökk í meðalgildum segulviðtaks þar sem þau fara úr 25,23 á 
tímabilinu á undan yfir í 95,07. Svipaða sögu er að segja um breytur rúmþyngdar og lífræns 
innihalds. Þar stígur rúmþyngdin upp frá tímabilinu 877 til 1500 úr 0,20 g/sm3 upp í 0,36 
g/sm3 á tímabilinu 1500 til 1905. Meðalhlutfall lífræns innihalds fellur úr 23,42 % á 
tímabilinu 877 til 1500 niður í 15,26 % tímabilsins 1500 til 1905.  

Það eru greinileg skörp skil sem verða á stöðugleika umhverfisins við upphaf 
tímabilsins í kjölfar þykka gjóskulagsins frá Kötlu. Sambærileg samsvörun rofatburða mátti 
sjá í rannsókn Sigurðar Greipssonar (2012) á Haukadalsheiði. Fram kom að há tíðni 
gjóskufalls þ.á m. þykkt gjóskulag frá Heklu árið 1693 hafi viðhaldið jarðvegseyðingu 
svæðisins og eytt vistkerfi heiðarlandsins. Fram kom í rannsókn Lilju Bjargeyjar 
Pétursdóttur (2014) að gildi segulviðtaks í jarðvegskjörnum sem teknir voru víða um 
Mosfellsdal voru talsvert hærri eftir gjóskulag Kötlu árið 1500 en fyrir þann tíma. Það rímar 
við niðurstöður þessarar rannsóknar. Á þessum tíma er jafnframt talið að litla ísöld sé að 
hefjast, misjafnar skoðanir eru um nákvæmt tímatal en það er allt frá um aldamótin 1300 til 
ársins 1450. Þrátt fyrir það hófst kalt tímabil fyrir árið 1500 og stóð allt fram yfir aldamótin 
1900 þegar ársmeðalhiti fór stígandi. Það styðja veðurfarsgögn frá veðurstöðinni í 
Stykkishólmi (mynd 25), þar sýnir að meðalhiti frá aldamótum 1800 til árisins 1920 hafi 
verið aðeins um 3°C. Upp úr því er talið að hlýindaskeið 20. aldar hefjist þó svo að sjá megi 
sveiflur í hitafari fram yfir aldamótin 2000 (Trausti Jónsson, 2007). Ársmeðalhiti í 
Stykkishólmi var þannig á tímabilinu 1961 til 1990 kominn í 4,9 °C (Veðurstofa Íslands, 
2018). 
 

 

Mynd 25: Ársmeðalhiti í Stykkishólmi 1798-2006 (Trausti Jónsson, 2007). 
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Helstu niðurstöður frjókornarannsóknar Lilju Bjargeyjar Pétursdóttur (2014) í 
Mosfellsdal voru þær að skóglendi hefði hörfað um 67 % fljótlega eftir landnám og fram til 
ársins 1500. Þannig hörfaði skógurinn fyrst við byggð í láglendi og síðast upp á 
heiðarlöndum. Því er líklegt að áhrif landnýtingar hafi haft hvað mest að segja um hvarf 
skógarins fremur en kólnandi loftslag. Þá er líklegra að skógurinn hefði hörfað fyrst ofan frá 
heiðarlöndunum og niður í byggð. Jafnframt kemst hún að þeirri niðurstöðu að skóglendi 
hafi að mestu verið horfið úr Mosfellsdal kringum árið 1500.  

Með breyttri landnýtingu í kjölfar fólksfækkunarinnar á 15. öld færðist kraftur í 
sauðfjárrækt þá sérstaklega á 19. öld (Árni Daníel Júlíusson, 2018). Eins og komið var inn á 
í umfjöllun um Mosfell og heiðarlandið þá hélt Mosfellsbóndinn sauðfé allt árið um kring á 
heiðarlandinu undir lok 19. aldar. Í mati á heiðarlandinu um árið 1930 var það metið 
gróðurlítið (Óbyggðanefnd, 2006). 

Að ofangreindu virtu má segja að búið hafi verið að umbreyta gróðurfari Mosfellsdals 
allt til ársins 1500 þegar gjóskulag Kötlu féll á svæðið. Því hefur umhverfið ekki getað 
brugðist eins vel við ytra áreiti og ef hærra gróðurfar á borð við birkiskóga hefði gætt. 
Samanber rannsókn Sigrúnar D. Eddudóttur o.fl. (2017) brást umhverfi Barðalækjartjarnar 
verr við ytra áreiti gjóskufalls Heklu 4 þar sem vistkerfið hafði lágvaxnari og gisnari gróður 
en við Kagaðarhól. Þar voru umhverfisaðstæður mun stöðugri þar sem vistkerfið hafði að 
geyma hávaxnari birkiskóg. Kalt tímabil litlu ísaldar í kjölfarið hefur ekki hjálpað til við að 
ná endurheimt þar sem gróðurfar hefur átt erfiðara uppdráttar að ná sér á strik. 
 

6.4 Tímabilið 1905 til 2019 
Á tímabilinu 1905 til 2019 má hinsvegar sjá að það ríkir meiri stöðugleiki miðað við 
tímabilið á undan, rofbreytur setkjarnans sýna það glögglega. Það birtist m.a. í hækkun 
meðalhlutfalls lífræns innihalds sem fer úr 15,26 % upp í 20,04 %. Ársmeðalhitinn er einnig 
stígandi á tímabilinu þar sem hann er orðinn 4,9 °C á milli áranna 1961 til 1990 (Veðurstofa 
Íslands, 2018). Það hefur líklega hvað mest um það að segja hvað varðar gróðurframvindu. 
Þannig má sjá gróðurframvindu á nágrenni við Geldingatjörn á milli tímabila þá sérstaklega 
á tímabili 1909 til 1989.  

Ástæða þess að eingöngu var gerður samanburður á gróðurlausum svæðum suður og 
suðvestur af Geldingatjörn var sú að of umfangsmikið var fyrir þessa rannsókn að greina 
víðara umhverfi Geldingatjarnar. Herforingjaráðskort Dana voru gerð á sínum tíma við 
fremur frumstæðar aðferðir miðað við nútíma tækni og þar af leiðandi er ekki hægt að treysta 
á fullkominn áreiðanleika þeirra. Samt sem áður eru þau ótrúlega vel unnin miðað við 
aðstæður og tæki og tól þess tíma, þau eru vel flokkuð svo að munur á grónum og ógrónum 
svæðum sést vel. Með fyrirvara um áreiðanleika gagnanna sést að ógrónum svæðum hefur 
fækkað mikið á milli áranna 1909 og 1989, sérstaklega við Grímansfell.  

Hinsvegar var erfiðara að átta sig á muninum milli áranna 1989 og 2017. Til þess þyrfti 
meiri vinnu við að greina nákvæmlega hver munurinn er á gróðurlausum svæðum. Það gæti 
reynst erfitt þar sem ekki var hægt að notast við innrauða mynd fyrir gróðurlaus svæði árið 
1989. Þess vegna ræðst það af nákvæmni þeirra sem unnu gróður- og jarðakortið árið 1989 
hvernig gróðurlausu svæðin voru skilgreind og kortlögð. Þrátt fyrir það má sjá að 
gróðurlausu flákarnir sem teiknaðir voru upp eftir kortinu fylgja að stórum hluta 
gróðurlausum svæðum frá árinu 2017, eins og við Háamel þar sem litlar breytingar virðast 
vera á milli 1989 og 2017. Nafnið Háimelur gefur líka sterkt til kynna hvernig ástand er á 
svæðinu og því kemur það ekki á óvart að svæðið sé ógróið.  
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Það er því ekki hægt að segja með vissu að ógrónum svæðum hafi fækkað eða fjölgað 
á milli áranna 1989 og 2017. Þannig má víða sjá í dag ógróin svæði og rofabörð eins og 
myndir 29 og 30 í viðauka sýna. Samt sem áður eru vísbendingar um aukna gróðurframvindu 
á svæðinu sem birtist glögglega í norðurhlíðum Grímansfells eins og mynd 24 sýnir (sjá 
einnig mynd 28 í viðauka). Við það styður samsvörun rofbreyta á 20. öld eins og mynd 18 
sýnir. 
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7 Ályktun 
Í þessari rannsókn var lagt upp með að svara þeirri spurningu hver áhrif landnotkunar, 
loftslags og gjóskufalls höfðu á stöðugleika lands á Mosfellsheiði. Ljóst er að allir þessir 
þættir hafa komið þar við sögu. Þannig má sjá á setkjarna Geldingartjarnar hvernig óstöðugt 
tímabil hefur ríkt allt frá 16. öld fram á 20. öld. Það lýsir sér í endurteknum rofatburðum sem 
birtust sem sand- eða gjóskulinsur í efri hluta setkjarnans eða á 46,5 sm til 12,5 sm (tímabilið 
1626-1913). Þannig hefur sífelldur endurflutningur jarðvegs eða gjósku átt sér stað þar sem 
ekki hefur verið nægilega mikil gróðurhula til að hefta slíkt áfok. Rofsár jukust þar af 
leiðandi í takt við minnkandi gróðurhulu. Rofbreytur setkjarnans sýna það í hækkandi 
segulviðtaksgildum, aukinni rúmþyngd ásamt lækkandi hlutfalli lífræns efnis. Sögulegt 
lágmark landgæða var að sjá í kjarnanum á dýpinu 12,5 sm, þar eru áberandi háir toppar í 
segulviðtaki og rúmþyngd ásamt lágmarki í lífrænu innihaldi. 

Leiða má líkum að því að gjóskulag Kötlu hafi kæft að hluta lággróður sem var til 
staðar eftir umbreytingu fyrri tíma. Þar hafi landnýting manna á borð við skógarhögg veikt 
getu vistkerfisins til að bregðast við ytra áreiti. Þessum atburðum er síðan fylgt eftir af köldu 
loftslagstímabili sem takmarkar frjósemi vistkerfis og getu þess til að ná endurheimt. Ofan 
á það bætist aukið álag sauðfjárbeitar á gróðurlítið heiðarlandið, þá sérstaklega á 19. öld. 

Ekki er hægt að fullyrða að ein af þeim þremur breytum þ.e. landnotkun, loftslag og 
gjóskufall sé afgerandi umfram aðra hvað varðar óstöðugleikann á Mosfellsheiði. Líklegast 
er að hér sé um að ræða flókið samspil þeirra allra.  
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Viðauki 
Hér má finna myndir sem teknar voru þann 15. júní síðastliðinn í gönguferð upp á 
Grímansfell og við nágrenni Geldingatjarnar. Tilgangur þessarar ferðar var að ná 
yfirlitsmynd af Geldingatjörn og öðru umhverfi hennar ásamt því að auka innblástur fyrir 
skrif verkefnisins. 
 

 

Mynd 26: Séð yfir Geldingatjörn úr suðvestri. 
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Mynd 27: Hæð norðan við tjörnina lækkar niður til austurs. 

 

 

Mynd 28: Aukin gróðurframvinda í norðurhlíðum Grímansfells. 
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Mynd 29: Ógróin svæði og rofabörð á Grímansfelli. 

 

 

Mynd 30: Rofsvæði milli Háumela og Grímansfells. 


