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Útdráttur 

 

Markmið þessarar rannsóknar er að varpa ljósi á hvernig jöklar geta haft áhrif á mannfólk. Í 

kafla tvö er farið yfir hvað og hvers vegna loftslagsbreytingar eru og hvaða áhrif þær hafa á 

jökla, og þar af leiðandi á fólk. Farið er yfir hvaða afleiðingar bráðnun jökla getur haft fyrir 

mannfólk um allan heim áður en fjallað er sérstaklega um áhrif jökla á Íslendinga. Bráðnun 

íslenskra jökla veldur landrisi og líklega aukinni eldvirkni í eldstöðvum undir jöklunum. 

Jökulár eru veigamikill þáttur í raforkuframleiðslu landsins og jöklar hafa orðið mikilvæg 

auðlind og aðdráttarafl í íslenskri ferðaþjónustu.  

Jöklar hafa líklega hvergi haft eins mikil áhrif á Íslendinga eins og í sveitunum sunnan 

Vatnajökuls en fjallað er um áhrif jökla á líf fólks í Öræfum í Austur-Skaftafellssýslu í þriðja 

kafla. Sambúð manna og jökla í Öræfum var oft erfið áður en jökulárnar voru brúaðar á seinni 

hluta 20. aldar. Miklar breytingar hafa orðið á umgengni manna við jökla og vegna fjölda 

erlendra ferðamanna sem heimsækja suðausturströnd Íslands, m.a. til að skoða jökla, eru þeir 

nú mjög atvinnuskapandi fyrir svæðið. 

Fjórði og fimmti kafli fjalla um niðurstöður og greiningu eigindlegrar 

viðtalsrannsóknar. Tekin voru viðtöl við fimm einstaklinga sem allir hafa kynnst jöklum í 

gegnum starf eða búsetu. Markmið þeirrar rannsóknar var að svara því hvað viðmælendum 

þykir um bráðnun jökla vegna loftslagsbreytinga af mannavöldum og hvort þau haldi að jöklar 

séu hluti auðkennis Íslendinga. Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu m.a. í ljós að  þessir 

einstaklingar litu jöklana mjög jákvæðum augum og töluðu um þá sem tækifæri og auðlind. 

Sumir þeirra höfðu áhyggjur, fylltust sorg og vonleysi yfir því að jöklarnir væru að bráðna og 

töldu líklegt að jöklar ættu á einhvern hátt þátt í sjálfsmynd Íslendinga. Allir viðmælendur 

sögðu loftslagsbreytingar hafa áhrif á líf sitt og veltu vöngum yfir hvernig bráðnandi jöklar 

hefðu áhrif á íslenskt þjóðfélag í framtíðinni.  
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Abstract 

 

The aim of this research is to highlight how glaciers can affect humans. In chapter two the 

causes of climate change as well as its current and potential future effects on glaciers, and 

therefore people, are explored. The consequences of melting glaciers for all humans are 

discussed before the implications for Iceland are specifically addressed. A rebounding 

landmass and the associated potential increase in volcanic activity are highlighted together with 

the hydroelectric resources associated with glacial outflow. Glaciers have also become a pivotal 

resource in Iceland’s tourism industry and this is investigated. 

 In chapter three the particularly close and often hard relationship the people of Öræfi 

in Austur-Skaftafellssýsla have had with glaciers is studied. This relationship has changed 

immensely since the bridging of the outlet rivers in the latter half of the 20th century and the 

regions subsequent transformation into a tourist hotspot. The presence of the glaciers has driven 

much of this tourism and the associated infrastructure and businesses have become a major 

employer in the region.  

 Chapters four and five compose of an analysis of qualitative interviews conducted with 

five individuals who all have encountered glaciers through work or habitat. The aim of this 

research was to find out how those people feel about melting glaciers due to anthropogenic 

climate change and understand if they think that the glaciers of Iceland are intertwined  with 

the sense of what it means to be Icelandic. The results showed that these individuals perceived 

glaciers in a positive way and spoke of them as an opportunity and a resource. Some of them 

expressed worries, sadness and hopelessness over the fact that the glaciers are melting and felt 

that glaciers played at least a part in Icelanders’ self-concept. All individuals claimed climate 

change impacted their lives and speculated about how melting glaciers would affect Icelandic 

society in the future. 
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Formáli 

 

Ég var svo lánsöm að verða til á draumaeyjunni Íslandi undir lok 20. aldar og þar á ofan varð 

hið stórbrotna landslag Öræfa heimili mitt. Engin manneskja sem dvalið hefur í Öræfum kemst 

hjá því að finna fyrir andstæðunum sem náttúran teflir þar fram. Þar rísa háir jökulsveipaðir 

tindar upp af svörtum sandauðnum og undir þeim kúra grónar birkihlíðar í vari frá 

eyðingarmætti elds og ísa. Fegurð og hrikaleiki mætast í sömu andránni og gera manni svo 

bersýnilega ljóst hversu agnarsmá manneskjan er í samanburði við náttúruna.  

 Kynslóðirnar sem áttu heima í Öræfum á undan mér þurftu að kljást við allt aðrar 

áskoranir tengdar þessari stórbrotnu náttúru en ég. Þegar ég fæddist höfðu jöklarnir hopað í 

nokkra áratugi frá því að þeir voru hvað stærstir undir lok litlu ísaldar, jökulárnar orðnar 

brúaðar og flóðvarnargarðar byggðir. Þrátt fyrir að ég deili ekki sömu reynslu af að kljást við 

þessi óblíðu náttúruöfl og fyrri kynslóðir hafa þau engu að síður áhrif á líf mitt, á allt annan 

hátt.  

 Fyrir mér eru jöklarnir tækifæri en þeir hafa gert mér kleift að vinna í minni heimasveit 

við að sýna öðrum hversu magnaðir þeir eru. Á minni stuttu lífsleið hef ég séð miklar breytingar 

á jöklum í Öræfum, en vegna loftslagshlýnunar af mannavöldum bráðna jöklar og ís um allan 

heim. Ástæða þess að jöklar og áhrif þeirra eru umfjöllunarefni þessa verkefnis er reynsla mín 

af að alast upp nálægt jöklum, kynni af eldra fólki sem átti allt aðra reynslu af jöklum en ég og 

áhyggjur mínar af mannmótaðri loftslagshlýnun. 
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1. Inngangur   
 

Markmið þessarar rannsóknar er að upplýsa lesendur um hlutverk jökla í hnattrænu samhengi 

og áhrif þeirra á íslenskt samfélag. Greint verður sérstaklega frá áhrifum jökla á samfélag undir 

Vatnajökli þar sem sambýli manna og jökla hefur verið náið. Að lokum verður veitt innsýn í 

upplifun fimm einstaklinga sem kynnst hafa jöklum og sagt frá upplifun þeirra af hnattrænni 

hlýnun, jöklum, bráðnun jökla og vangaveltum um hvort jöklar hafi þýðingu fyrir sjálfsmynd 

Íslendinga.  

Þetta umræðuefni er tekið fyrir í ljósi loftslagsbreytinga sem nú eiga sér stað og hafa 

m.a. mikil áhrif á jökla. Jöklar eru hluti af kerfi sem kallast freðhvolf (e. cryosphere) en það 

samanstendur af þeim forða vatns á jörðinni sem er geymdur í formi íss. Freðhvolfinu tilheyra 

því snjór, jöklar, hveljöklar, ísjakar, hafís, frosin vötn, sífreri og árstíðabundin frosin jörð 

(IPCC, 2019). Freðhvolfið er eitt af fimm meginkerfum jarðarinnar sem vinna m.a. saman að 

því að búa til og viðhalda ákveðnu loftslagi á jörðinni. Hin fjögur kerfin eru landhvel (e. 

geosphere), lífhvolf (e. biosphere), vatnshvolf (e. hydrosphere) og lofthjúpur (e. atmosphere) 

(National Geographic, 2019).  

Undanfarin tíu þúsund ár hefur samspil þessara kerfa viðhaldið hagstæðum 

lífvænlegum skilyrðum fyrir mannfólk á jörðinni. Þetta tímabil kallast hólósen (e. holocene) 

eða nútíminn í jarðfræðilegri merkingu. Mannskepnan hefur lifað önnur tímabil í jarðsögunni 

en við lífsskilyrði hólósen hafa landbúnaður, iðnvæðing og flókin samfélög og menning þróast. 

Nú ógna athafnir manna stöðugleika þessara kerfa á þann hátt að óafturkræfar breytingar gætu 

orðið á hinum ýmsu smærri kerfum með geigvænlegum afleiðingum í för með sér fyrir 

mannfólk. Ef ekki væri fyrir hlýnun á loftslagi jarðarinnar af völdum bruna jarðefnaeldsneytis 

væri líklegt að jörðin gæti haldist í tiltölulega stöðuga ástandi hólósen í a.m.k. nokkur þúsund 

ár í viðbót (Rockström o.fl., 2009, bls. 472).  

Loftslagsbreytingar hafa víðtæk áhrif á alla íbúa hnattarins, mennska og ómennska, en 

með þessari rannsókn verður athygli beint að þeim afleiðingum sem bráðnun íss hefur á kerfi 

jarðarinnar og á Íslendinga. Jöklar hafa enn áhrif á atvinnu og líf margra Íslendinga, rétt eins 

og þeir gerðu hér á öldum áður en þó á gjörbreyttan hátt. 

Rannsóknin skiptist í þrjá hluta. Fyrsti hluti hennar byggir á náttúruvísindalegum 

gögnum. Hann fjallar um mannmótaða loftslagshlýnun og stöðu jökla á tímum hennar. Þar er 

fjallað um áhrif bráðnandi jökla á kerfi jarðarinnar sem geta haft alvarlegar afleiðingar fyrir 

mannfólk. Síðast í þessum hluta er fjallað um þýðingu íslenskra jökla fyrir Íslendinga m.a. í 
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efnahagslegum og jarðfræðilegum skilningi. Annar hluti rannsóknarinnar byggir á sögulegum, 

náttúru- og mannvísindalegum gögnum. Hann fjallar um áhrif jökla á fólk sem búið hefur í 

meira návígi við þá en flestir aðrir landsmenn, nánar tiltekið í Öræfum, og hvernig þessi áhrif 

hafa breyst í gegnum tíðina. Þriðji og síðasti hluti rannsóknarinnar byggir á eigindlegri 

viðtalsrannsókn. Hann fjallar um upplifun fimm einstaklinga af jöklum, bráðnun þeirra og 

mannmótaðri loftslagshlýnun. Þar er niðurstöðum viðtalsrannsóknarinnar skipt niður í fimm 

þemu og fjallað um hvert þeirra í sínum undirkaflanum. Þemun taka fyrir eftirfarandi 

umfjöllunarefni: áhrif loftslagsbreytinga á upplifun viðmælenda; upplifun þeirra á jöklum sem 

auðlind; tilfinningaáhrif tengd bráðnandi jöklum; íhugun um áhrif jökla á sjálfsmynd 

Íslendinga og samanburður loftslagshlýnunar og kórónuveirufaraldursins. Umræða og greining 

byggir helst á þriðja hluta rannsóknarinnar þó í samhengi við efni fyrri hluta.  

 

1.1 Aðferð og framkvæmd eigindlegrar frumrannsóknar 
 

Verkefnið byggir að hluta til á eigindlegri frumrannsókn. Eigindlegar rannsóknaraðferðir eru 

notaðar til að skilja hugmyndir eða upplifun fólks á einhverju og veita innsýn í viðfangsefnið 

á meiri dýpt en hægt er að gera með megindlegri rannsókn. Megindlegar rannsóknaraðferðir 

gagnast aftur á móti við að safna upplýsingum um ákveðinn hóp sem má með nokkurri vissu 

áætla að séu sannar í enn stærri hópi. Niðurstöðum eigindlegra rannsókna er aldrei ætlað að 

gefa svör sem hægt er að yfirfæra með vissu á stærri hóp eða aðra einstaklinga (Háskóli Íslands, 

2014).   

 Rannsóknin byggir á viðtölum við fimm einstaklinga á aldrinum 25-33 ára sem hafa 

kynnst jöklum, ýmist unnið á þeim og/eða búið nálægt þeim. Markmið rannsóknarinnar var að 

svara því hvað þessum einstaklingum þykir um loftslagshlýnun sem nú á sér stað og veldur 

bráðnun jökla, hvort og þá hvernig hún hafi áhrif á líf þeirra og hvort bráðnun jökla veki með 

þeim tilfinningar. Markmið rannsóknarinnar var einnig að varpa ljósi á það hvort 

viðmælendurnir telji jökla hafa áhrif á sjálfsmynd Íslendinga. Niðurstöðum úr þessum viðtölum 

er ætlað að auka skilning á viðhorfi og tilfinningum þessa fólks til íslenskra jökla og þeirrar 

staðreyndar að þeir fara ört minnkandi en loftslagsbreytingar valda því að mestur hluti íslenskra 

jökla mun bráðna innan 200 ára ef loftslagsspár ganga eftir (Helgi Björnsson, 2009, bls. 129). 

Nánar verður fjallað um framkvæmd rannsóknarinnar í kafla 4.1.  
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2. Samantekt á stöðu jökla í heimi mannmótaðra 
loftslagsbreytinga 
 

2.1 Hvað eru loftslagsbreytingar? 
 

Í þessum kafla verður farið yfir það hvað hefur valdið „náttúrulegum“ loftslagsbreytingum í 

sögu jarðar, af hverju þær loftslagsbreytingar sem hafa átt sér stað á síðustu tveimur öldum 

stafa og hvers vegna magn koltvísýrings í lofthjúpnum eykur hitastig á jörðinni.  

 Umhverfis jörðina er lofthjúpur samansettur úr nitri (um 78%) og súrefni (um 21%) auk 

hlutfallslega lítils magns af koltvísýringi, vatnsgufu og fleiri lofttegunda. Samsetning efna í 

lofthjúpnum er eitt af því sem hefur áhrif á hitastig hans, en loftslagið á plánetunni okkar hefur 

breyst af náttúrulegum orsökum margsinnis í gegnum tíðina. Hitastig á jörðinni hefur á löngum 

tíma sveiflast með þeim afleiðingum að jöklar hafa ýmist breitt úr sér og jafnvel þakið mestan 

landmassa plánetunnar eða dregist saman og horfið alveg (Jóhann Í. Pétursson og Jón G. 

Jónsson, 2003, bls. 81-88). Þessar öfgafullu loftslagsandstæður er talað um sem ísaldir og 

gróðurhúsaástand (e. greenhouse earth). Ísaldir eru þau tímabil þegar jöklar og hafís hylja 

jörðina að hluta en þær skiptast í kuldaskeið, þegar jöklar vaxa, og hlýskeið þegar þeir hopa 

(Helgi Björnsson, 2015, bls. 41). Við lifum á ísöld sem hefur varað í um þrjár milljónir ára en 

ekki á kuldaskeiði heldur á hlýskeiði (Marshak, 2008, bls. 789).   

Það sem talið er hafa áhrif á loftslagssveiflur milli kulda- og hlýskeiða eru a.m.k. sex 

þættir. Þeir eru eftirfarandi: 1) Sveiflur í geislun sólar og geimgeisla (e. cosmic rays), en sú 

orka sem sólin gefur frá sér er missterk eftir magni sólbletta á yfirborði hennar. Einnig telja 

vísindamenn að breytingar á styrk geimgeisla geti haft áhrif á skýjamyndun og þannig 

mögulega haft áhrif á loftslag. 2) Breytingar á halla mönduls jarðar og lögun sporbaugs hennar 

um sólu eða Milankovic-sveifla (e. Milankovitch cycles). Á mörg þúsund ára fresti verða 

breytingar á halla jarðmöndulsins, afstöðu hans við sólu og lögun sporbaugs jarðar um sólu. 

Þessar breytingar valda ýmist öfgum í árstíðum eða temprun og geta hafa ýtt jörðinni inn í 

kuldaskeið. 3) Breytingar á styrk loftúða (e. aerosols) í lofthjúpnum af sökum eldvirkni, en 

þegar stór eldgos hafa orðið á jörðinni hefur loftúðinn sem frá þeim kemur varnað geislum 

sólar að berast að yfirborði jarðarinnar og valdið kólnun. 4) Breytingar á sjávarstraumum, en 

breytingar á saltmagni og hitastigi sjávar geta stöðvað eða breytt braut sjávarstrauma sem dreifa 

varma milli heimshvelanna. 5) Breytingar á endurskinshæfni (e. albedo) yfirborðs jarðar, en 

hvítt yfirborð hefur háa endurskinshæfni og endurkastar hita sólar aftur út í geim á meðan dökkt 
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yfirborð hefur lága endurskinshæfni og dregur í sig hita sólarinnar. Eftir því sem meira af 

yfirborði jarðar er hulið snjó eða ís hefur það jákvæð afturvirk áhrif (e. positive feedback) þar 

sem það eykur á kólnun sem aftur eykur snjó- og ísmyndun. Eins hefur það jákvæð afturvirk 

áhrif á hlýnun eins og við sjáum gerast í dag við það að stærri svæði af yfirborði jarðar eru 

snjó- og íslaus. 6) Skyndilegar breytingar á styrk gróðurhúsalofttegunda í lofthjúpnum 

(Marshak, 2008, bls. 815-818).  

Magn gróðurhúsalofttegunda í lofthjúpnum, sérstaklega koltvísýrings, og hitastig á 

jörðu eru breytur sem haldist hafa í hendur í gegnum sögu jarðarinnar (Ritchie og Roser, 2019). 

Ástæða þess að magn vissra gróðurhúsalofttegunda í lofthjúpnum hefur áhrif á hitastig á 

jörðinni er sú að varmi sem kemur frá yfirborði jarðar (upprunalega frá sólu) kemst ekki eins 

greiðlega aftur út í geim, heldur „rekst“ í lofttegundirnar og við það skapast orka sem hitar upp 

lofthjúpinn. Þær virka eins og gler í gróðurhúsi sem heldur hitanum inni í stað þess að hleypa 

honum upp í himinhvolfið og draga þaðan nafn sitt. Þær lofttegundir sem valda 

gróðurhúsaáhrifum eru koltvísýringur (CO₂), metan (CH₄), hláturgas (N₂O), klórflúorkolefni, 

brennisteinshexaflúoríð og vatnsgufa ásamt fleiri efnum (Jóhann Í. Pétursson og Jón G. 

Jónsson, 2003, bls. 84).  

Koltvísýringur á stærstan þátt í hitun lofthjúpsins af öllum gróðurhúsalofttegundunum, 

eða um þrjá fjórðu hluta á meðan metan og hláturgas orsaka um 17 og 7 prósent hlýnunarinnar. 

Þó skal árétta að þessar lofttegundir eru nauðsynlegar til að á jörðinni skapist lífvænleg skilyrði 

en án allra gróðurhúsalofttegunda væri meðalhitastig við yfirborð jarðar um -18 gráður (Ritchie 

og Roser, 2019). Hvort sem „skortur“ eða uppsöfnun er á koltvísýringi og öðrum 

gróðurhúsalofttegundum í lofthjúpnum ýtir það loftslagi plánetunnar okkar út fyrir þann ramma 

sem okkur og flestum öðrum tegundum sem byggja jörðina núna hentar vel að lifa í eða hafa 

aðlagað sig að.  

Nú er svo komið að hlýnun loftslags frá miðri 19. öld má rekja að mestu leyti til athafna 

manna. Bruni jarðefnaeldsneytis til orkuframleiðslu síðan iðnbylting hófst (miðað við árið 

1750) hefur valdið mikilli losun koltvísýrings út í lofthjúpinn (Vatnajökulsþjóðgarður, 2017, 

bls. 2). „Nú er orðið hlýrra á jörðinni en verið hefur 90% af 4.600 milljón ára sögu hennar 

vegna tveggja alda mengunar andrúmsloftsins.“ (Helgi Björnsson, 2009, bls. 86). Magn 

koltvísýrings í andrúmsloftinu er nú hærra en það hefur verið undanfarin 800.000 ár og hefur 

meðalhiti á jörðinni hækkað um rúmlega eina gráðu síðan fyrir iðnbyltingu vegna þess. Nú er 

styrkur CO₂ í andrúmsloftinu kominn yfir 400 milljónustuhluta (ppm) sem þýðir að af hverjum 

milljón sameindum sem mynda lofthjúpinn, eru 400 þeirra koltvísýringur. Sú tala fer enn 

hækkandi (Ritchie og Roser, 2019). Markmið Parísarsáttmálans, sem 189 aðildarríki og samtök 
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eru fullgildir meðlimir að, er að halda hlýnun á þessari öld vel undir tveimur gráðum frá 

iðnbyltingu og að hún fari helst ekki yfir 1,5 gráður (United Nations, e.d.-a; United Nations, 

e.d.-b). Til að ná þeim markmiðum í loftslagsmálum þarf að draga verulega úr losun 

koltvísýrings (Ritchie og Roser, 2019). Þrátt fyrir að það takist mun jörðin halda áfram að 

hlýna, jöklar munu halda áfram að bráðna og sjávarmál mun hækka um óákveðinn tíma, sem 

veltur á árangri okkar í loftslagsmálum. Þrátt fyrir það sýna útreikningar milliríkjanefndar 

Sameinuðu þjóðanna um loftslagsbreytingar (Intergovernmental Panel on Climate Change eða 

IPCC) fram á verulegan mun á afleiðingum milli þess að grípa til harðra aðgerða og takast að 

halda hlýnun undir tveimur gráðum við aldamót samanborið að gera það ekki. Þessi munur 

kæmi m.a. fram í minni bráðnun jökla, jökulbreiða, snjóþekju, sífrera og hafíss og hefði þar af 

leiðandi minnkandi áhrif á vistkerfi háð ís. Loftslagslíkön IPCC spá fyrir um 1,6 – 4,3 gráðu 

hlýnun undir lok þessarar aldar miðað við hitastig fyrir iðnbyltingu. Hvar á þessu bili hlýnunin 

staðnæmist fer eftir árangri þjóða heims í að draga úr mengun (IPCC, 2019).  

 

2.2 Hvernig hefur loftslagshlýnun áhrif á jökla og hvaða afleiðingar hefur það? 
 

Í þessum kafla verður farið yfir það hvað jöklar eru og hvernig þeir mótast, hvernig 

loftslagshlýnun hefur áhrif á jökla og hvaða þýðingu þeir hafa fyrir jörðina eins og við þekkjum 

hana.  

 Jöklar þrífast aðeins innan ákveðins „glugga“ loftslags þar sem er nægilega kalt fyrir 

þá til að viðhalda sér. Jöklar eru einskonar seigfljótandi ísár sem skríða undan þunga sínum í 

þá átt sem þyngdaraflið togar. Þeir verða til úr snjó þar sem hann nær að safnast upp, en 

kristalarnir sem mynda snjóinn 

endurraðast vegna þrýstings sem 

verður til við uppsöfnun 

snjóalaga. Þannig myndar 

snjórinn á löngum tíma gegnheilt 

lag af ís (Marshak, 2008, bls. 

761-762). Jöklar eru því 

fyrirbæri sem byggja tilveru sína 

á kuldastigi umhverfis síns. Þeir 

eru eins og bankabók sem 

ávaxtast ekki nema meira sé lagt MYND 2: TILURÐ JÖKULÍSS. VATNAJÖKULSÞJÓÐGARÐUR, 2017 
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inn en tekið er út. Gjaldmiðillinn er snjór. Þessi jökulbók er þeim takmörkum háð að einungis 

það sem lagt er inn í nógu mikilli hæð yfir sjávarmáli lifir af ágang sólar og hlýs sumars, og 

einungis sá snjór formar byggingarefni jökuls. Því jökull byggir sig ekki á einu ári. Hann þarf 

til þess marga tugi ára. Það má því segja að ákoma vetrar, eftir að búið er að taka frá leysingar 

sumars, séu sú raunupphæð sem lögð er inn á bókina á hverju ári. Ef þessi upphæð jafngildir 

þeirri sem bráðnar af fremsta parti jökulsins, jökulsporðinum, ætti stærð hans að haldast stöðug. 

Undanfarna áratugi hafa þó flestir jöklar verið reknir í mínus.  

 Samband jökla og loftslags sést best á því hvar jökla er að finna á jörðinni, á norður- 

og suðurhveli, þar sem loftslag er kaldara en nær miðbaugi, vetur eru langir og sumur stutt. 

Þeir geta einnig þrifist á fjallstoppum nær miðbaugi vegna þess að lofthiti lækkar eftir því sem 

ofar dregur. Við það loftslag sem ríkir nú á jörðinni myndast jöklar aðeins ofan 5000 

hæðarmetra frá miðbaugi og upp að 30. breiddargráðu en allt niður að sjávarmáli milli 60. og 

90. breiddargráðu (Marshak, 2008, bls. 761). Hlýrra loftslag þrengir því þann flöt landsvæðis 

sem jöklar þrífast á og ýta tilvistarmörkum þeirra upp í meiri hæð yfir sjávarmáli.  

 En hvers vegna skipta jöklar máli fyrir jörðina? Af þeim 2,5 prósentum vatns á jörðinni 

sem er í formi ferskvatns geyma jöklar um 72 prósent (Helgi Björnsson, 2009, bls. 86). 

Breytingar á jöklum geta því haft afdrifaríkar afleiðingar fyrir hin ýmsu kerfi sem vinna með 

jöklum að því að halda ákveðinni hringrás stöðugri. Áhrifa jökla gætir langt út fyrir 

jarðfræðilega staðsetningu íssins sjálfs en þeir hafa m.a. áhrif á hringrás loft- og hafstrauma 

um hnöttinn, hæð sjávarmáls (Helgi Björnsson, 2009, bls. 90) og virkni eldfjalla 

(Vatnajökulsþjóðgarður, 2017, bls. 42). Breytingar á þessum þáttum hafa svo aftur áhrif á ótal 

vistkerfi, m.a. þau sem mannfólk lifir í eða treystir á.  

 

2.2.1 Jöklar og haf 
 

Í þessum kafla verða tekin dæmi um það hvernig samspil jökla og hafs stuðlar að viðhaldi þess 

loftslags sem við þekkjum og hvernig breytingar í hafinu af völdum íss geta haft áhrif á 

mannfólk.  

 Haf og jöklar eru hluti af sömu auðlindinni, vatni, og tilheyra vatnshvolfinu. 

Freðhvolfið og vatnshvolfið eru þannig nátengd birgðahólf en þegar minnkar í öðru eykst í 

hinu.  Á tímum þegar jöklar hafa verið stórir hefur sjávarmál lækkað og öfugt en slíkar 

breytingar á sjávarstöðu hafa numið 100 metrum og t.d. opnað landleiðir, færar mönnum og 

dýrum, milli Norðaustur Asíu og Norður Ameríku og einnig milli Ástralíu og Indónesíu 
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(Marshak, 2008, bls. 784, 809). Á síðustu hundrað árum hefur sjávarmál hækkað um u.þ.b. 16 

sentímetra og rís nú um 3,6 millimetra á ári eða um helmingi hraðar en það gerði á 20. öld. 

Sjávarmál hækkar bæði vegna þenslu sjávar sökum hlýnunar hans og vegna ört bráðnandi jökla 

(IPCC, 2019). Ef allur ís sem nú er á jörðinni myndi bráðna er líklegt að sjávarstaða myndi 

hækka um 70 metra (Marshak, 2008, bls. 797). Hækkun sjávarmáls á næstu áratugum mun 

ógna byggð nærri sjó víðsvegar um heiminn. 

Breytingar á loftslagi og jöklum 

munu ekki aðeins hafa áhrif sjávarstöðu 

heldur einnig styrk seltu í hafinu og 

virkni hafstrauma. Bæði magn seltu og 

hitastig sjávar hafa áhrif á og knýja 

áfram þá hafstrauma sem flytja varma 

milli heimshvelanna. Þegar mikið magn 

ferskvatns frá bráðnandi jöklum 

streymir út í heimskautahöfin getur það 

haft áhrif á djúpsjávarmyndun, en saltur 

sjór sem er eðlisþyngri en ferskur er eitt 

megin drif í lóðréttri hringrás sjávarlaga 

(Henshaw, Charlson og Burges, 2000). 

Þar af leiðandi eru líkur á því að 

loftslagshlýnun og bráðnandi jöklar hafi 

áhrif á sjávarstrauma á þann hátt að það 

hægist á þeim, þeir breyti um braut eða í 

einhverjum tilfellum stöðvist alveg 

(Marshak, 2008, bls. 797). Dæmi er um 

fyrr í jarðsögunni að snöggleg hlýnun hafi stöðvað flutning varma með hafstraumum til 

norðurhvels og valdið neikvæðri afturvirkni, eða kólnun, a.m.k. á umráðasvæði tiltekins 

straums (Helgi Björnsson, 2009, bls. 87). Norður Atlantshafsstraumurinn flytur nú hlýjan sjó 

úr suðurhöfum upp að ströndum Íslands og veldur því að loftslag hér er mildara en annarsstaðar 

við svipaða breiddargráðu (Vatnajökulsþjóðgarður, 2017, bls. 5). 

Jöklar geta haft bein áhrif á loftslag vegna hárrar endurskinshæfni þeirra. Landsvæði 

hulið ís endurkastar miklu af varma sólar aftur út í geim. Þegar ísinn hopar og minna snjóar 

vegna hlýrra loftslags tekur dökkt yfirborð jarðar við varmanum í staðinn og magnar þá hlýnun 

sem þegar á sér stað. Hverfandi ís getur því hrundið af stað ákveðnum keðjuverkandi áhrifum 

MYND 3: HAFSTRAUMAR. VATNAJÖKULSÞJÓÐGARÐUR, 2017 
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og haft þau jákvæðu afturvirku áhrif að ís bráðnar enn meira og enn hraðar (Stone, 2015, bls. 

211-216). 

 Breytingar á jöklum hafa ýmiskonar áhrif á hafið og lífríkið þar, sem aftur hafa áhrif á 

mannfólkið. Rannsóknir í fjörðum umhverfis Grænland benda til að jöklar hafi áhrif á frjósemi 

lífríkis fjarða þegar sporðar þeirra liggja út í firðina. Jöklarnir bæta hringrás næringarefna 

vegna uppstreymis ferskvatns sem bráðnar neðansjávar og knýr með sér umlykjandi djúpsjó. Í 

fjörðum þar sem jökulsporðar enda á þurru landi gætir þessa áhrifa ekki. Með áframhaldandi 

bráðnun Grænlandsjökuls er líklegt að skriðjöklar hans muni einn af öðrum dragast saman og 

hörfa hærra upp á land með þeim afleiðingum að frjósemi lífríkis fjarða umhverfis Grænland 

minnki. Slík breyting mun ekki aðeins hafa áhrif á lífríki umræddra fjarða heldur einnig 

grænlensk samfélög (Meire o.fl., 2017, bls. 5344-5345).   

Samspil íss og hafs er flókið og ekki er vitað með nægilega mikilli vissu hversu víðtæk 

áhrifin verða af þeirri hörfun íss og jökla sem búist er við að verði á næstu áratugum og 

árhundruðum. Þó er ljóst að þau verða mikil.  

 

2.2.2 Áhrif jökla á Íslendinga 
 

Í þessum kafla verða tekin dæmi þess hvernig jöklar hafa áhrif á fólk á Íslandi. Þrátt fyrir að 

afkoma Íslendinga sé ekki jafn beintengd jöklum og sumra samfélaga þar sem t.d. drykkjarvatn 

og vatn til ræktunar byggist á afrennsli þeirra, fléttast jöklar nánar inn í líf Íslendinga en margan 

myndi gruna við fyrstu skoðun. 

 Jöklar þekja nú um 11 prósent Íslands og geyma ís sem samsvarar um einum sentímetra 

af hækkun sjávarmáls (Helgi Björnsson, 2009, bls. 116; Vatnajökulsþjóðgarður, 2017, bls. 32). 

Bráðnun Íslandsjökla mun því ekki hafa stórvægileg áhrif á heimshöfin en getur haft 

margskonar áhrif á Íslendinga. Hér á landi er afrennsli jökla nýtt til raforkuframleiðslu og 

aðdráttarafl þeirra er mikið fyrir eina arðbærustu atvinnugrein landsins, ferðamannaiðnaðinn, 

a.m.k. fyrir kórónuveirufaraldurinn Covid-19. Jöklar hafa ýmis landfræðileg áhrif á svæði í 

nánd jöklanna s.s. á hreyfingar jarðskorpunnar, framburð og setsöfnun. Jöklar hafa einnig 

sögulegt, menningarlegt og tilfinningalegt mikilvægi fyrir marga Íslendinga. Spár gera ráð fyrir 

að Vatnajökull hverfi að mestu á næstu 200 árum (Vatnajökulsþjóðgarður, 2017, bls. 46) og 

því eru áhrif breytinga á jöklum bæði á umhverfi og fólk afar nálægt og mikilvægt 

umfjöllunarefni.  
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Á Íslandi var árið 2011 tæplega 73 % af raforku landsins framleitt með vatnsafli 

(Orkustofnun, 2012), en margar af öflugustu virkjunum landsins beisla orku sína að miklu leyti 

úr jökulám s.s. Kárahnjúkavirkjun, Búrfellsvirkjun, Hrauneyjafossvirkjun og Sigölduvirkjun. 

Ef loftslagsspár ganga eftir mun rennsli í jökulám aukast um 25-50 prósent með örari bráðnun 

jökla á komandi 30-100 árum þar til það að lokum mun dragast verulega saman eða stöðvast 

(Helgi Björnssn, 2009, bls. 86; Vatnajökulsþjóðgarður, 2017, bls. 46). Eins þekkjast mörg 

dæmi þess að jökulár breyti um farveg við það að jökulsporðarnir sem þær renna undan hopa 

(Halldór Björnsson o.fl., 2018, bls. 95). Þetta hlýtur að valda nokkrum áhyggjum innan 

orkugeirans eða a.m.k. ýta undir leit nýrra lausna. Rennslisvöxtur og breytingar árfarvega mun 

eins hafa áhrif á vegakerfið (Helgi Björnssn, 2009, bls. 86). 

Ferðamannaiðnaðurinn er nú orðinn stærsta atvinnugrein Íslendinga (Arena, 

Bhattacharya, Böwer og Hu, 2017, bls. 10) þó árið 2020 verði þar líklega undantekning vegna 

heimsfaraldurs Covid-19. Um tvær milljónir erlendra ferðamanna komu til Íslands árið 2019 

en mikil aukning hefur átt sér stað á straumi ferðamanna hingað til lands á undanförnum árum 

(Ferðamálastofa, e.d.). Ástæðu þessarar aukningar má m.a. rekja til þeirrar athygli sem Ísland 

fékk í kjölfar eldgoss í Eyjafjallajökli árið 2010. Átak var um að endurreisa atvinnulíf eftir 

fjármálakreppuna 2008 og ráðist var í auglýsingaherferð til að vinna á móti áætluðum 

neikvæðum áhrifum gossins á ferðamannaiðnaðinn. Þessi auglýsingaherferð hafði einstaka 

náttúru Íslands í fyrirrúmi en óhætt er að fullyrði að hún sé helsta aðdráttarafl á komu ferðafólks 

hingað til lands (Arena o.fl., 2017, bls. 4-10). Jöklar eru hluti af þessari hráu og óspilltu náttúru 

sem fólk sækir í að upplifa en stór hluti þeirra ferðamanna sem koma til landsins ferðast um 

Suður- og Suðausturströndina þar sem jöklar eru stærstir og aðgengilegir.  

Jöklar hafa alltaf verið stórbrotin fyrirbæri en þeir hafa á undanförnum áratugum hlotið 

sérstaka athygli í ljósi loftslagsbreytinga. Hörfandi jöklar eru ein sjónrænasta birtingarmynd 

loftslagshlýnunar og því hafa myndir og myndskeið af bráðnandi ís verið notuð í fjölmiðlum 

til að vekja athygli fólks á vandanum. Þessi sýnileiki íss gæti hafa ýtt undir hrifningu fólks af 

honum og það sem er kallað „last chance“ ferðamennska þar sem fólk ferðast í auknum mæli 

til að sjá jökla áður en þeir verða loftslagshlýnun að bráð (Welling, Árnason, og Ólafsdóttir, 

2015, bls. 636, 647). Það sem er fágætt verður jafnan eftirsótt, en jöklar og hverfulleiki þeirra 

eiga án efa hlut í þeim miklu vinsældum sem Ísland hefur öðlast sem áfangastaður ferðamanna. 

Hér á landi er auðvelt að sjá jökla þar sem þeir teygja sig margir allt niður að sjávarmáli og 

varla þarf að víkja af þjóðvegi eitt til að virða þá fyrir sér. Eins og einn viðmælandi minn tók 

til orða þá „er svo auðvelt að komast á jökul á Íslandi að það hlýtur að vera heimsmet!“.  
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Eftir því sem jöklar hopa og þynnast er miklu fargi létt af jarðskorpunni en hún svarar 

með því að rísa upp. Jarðskorpa Íslands rís mest á miðhálendinu nálægt stærstu hveljöklunum 

eða um 40 mm á ári. Á suðurströnd landsins mælist einnig töluvert landris en á Höfn í 

Hornafirði rís land um 15 mm á ári með þeim afleiðingum að innsiglingin um Hornafjarðarós 

grynnist. Hækkun sjávarmáls vegna loftslagshlýnunar hefur þó nokkuð mótvægi þar 

(Vatnajökulsþjóðgarður, 2017, bls. 42). Ef innsigling um Hornafjarðarós myndi lokast og 

sjávarútvegur leggjast þar af, hefði það stórvægilegar efnahagslegar afleiðingar fyrir svæðið. 

Búast má við að í lok þessarar aldar muni land hafa risið um rúman metra við suðausturströnd 

landsins, næst Vatnajökli, en um 10-40 cm annarsstaðar á suður- og austurströndinni og á 

Norðvesturlandi. Aftur á móti má búast við að landsig verði á sama tíma á Vesturlandi um 10-

30 cm (Halldór Björnsson o.fl., 2018, bls. 103). 

 Farglétting vegna bráðnunar jökla veldur ekki einungis landrisi heldur er hún einnig 

talin hafa áhrif á eldvirkni undir ísnum en á Íslandi eru mörg eldfjöll hulin jöklum. Raunar 

leynast virk eldfjöll undir um 60 prósentum af jökulþekju landsins (Helgi Björnsson, 2009, bls. 

116). Við þá þrýstingsbreytingu sem bráðnun íssins veldur getur berg sem er nálægt 

bræðslumarki sínu umbreyst í kviku. Þetta getur því leitt til aukinnar eldvirkni á Íslandi með 

mögulegum efnahagslegum afleiðingum bæði hérlendis og utan landsteinanna (Compton, 

Bennett og Hreinsdóttir, 2015). Ef til vill er virkni eldstöðva Vatnajökuls síðustu ár nú þegar 

hluti af þessu ferli (Vatnajökulsþjóðgarður, 2017, bls. 42).  

 Jöklar og önnur íslensk náttúra hefur verið mörgum listamönnum, ljóðskáldum, 

tónskáldum og rithöfundum innblásturefni auk þess sem þeir eiga stóran sess í hugum og 

hjörtum margra landsmanna. Jöklar, auk eldvirkni og hafs, hafa orðið ákveðið einkennismerki 

fyrir Ísland en þessum þremur fyrirbærum eru gerð skil með litavali þjóðfánans. Nafn Íslands 

hefur augljósa tengingu við ís og gefur til kynna langa sögu þess samfléttaða honum. Ís og 

jöklar eiga allstóran þátt í fortíð Íslands, nútíð og nálægri framtíð en líklega ekki fjarlægri 

framtíð. Hér á eftir verða rakin dæmi um áhrif jökla á líf fólks og velt vöngum yfir því hver 

þau áhrif gætu orðið í framtíðinni. Jöklar hreyfa eflaust sérstaklega við fólki sem hefur 

umgengist þá eða búið í nálægð við þá en Öræfi undir Vatnajökli er tilvalið svæði til að kanna 

áhrif jökla á mannlegt samfélag.  

3. Áhrif jökla á fólk í Öræfum 
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Þar sem Ægis ölduföll 

ymja þyngst við sanda, 

hrein og glæst hin hvítu fjöll 

hæst á Fróni standa, 

herská fljót á hendur tvær 

hart um auðnir streyma, 

þar er byggð mér þekk og kær, 

þar á ég glaður heima. 

Höf. Þorsteinn Jóhannsson  

(Pálína Þorsteinsdóttir, 2010, bls. 20) 

 

Byggðin sem ljóðið lýsir er Öræfi í Austur-Skaftafellssýslu sem er í sameinuðu sveitarfélagi 

ásamt sveitunum austar og nefnist Sveitarfélagið Hornafjörður. Sveitin er á Suðausturlandi 

undir hæsta tindi landsins, Hvannadalshnjúk, sem stendur upp úr öskjubrún Öræfajökuls. 

Öræfajökull er stærsta eldkeila Íslands en askja eldstöðvarinnar er full af jökulís svo að hann 

flæðir fram af brúnum hennar, niður dali og myndar skriðjökla sem teygja sig niður á láglendið 

(Sævar Helgi Bragason, 2010). Frá þessum skriðjöklum streyma jökulár út á svarta sanda sem 

spanna 1000 ferkílómetra uns þeir mæta brimi Atlantshafsins og einkenna svæðið bæði undir 

MYND 4: ÖRÆFAJÖKULL. VATNAJÖKULSÞJÓÐGARÐUR, 2017 
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Mýrdals- og Vatnajökli. Þessir sandar eru tilkomnir fyrir samspil eldvirkni og jökulíss, en 

virkar eldstöðvar liggja í dvala undir ísnum. Þegar þær rumska og bræða íshelluna ofan á sér 

safnast vatn undir jöklunum þar til rúmmál þess nægir til að lyfta jökulsporðinum og steypast 

fram í flóði. Slík flóð bera með sér mikinn aur undan jöklinum og oft brotnar framlína jökulsins 

upp þar sem vatnið streymir undan og jakar fleytast fram með straumnum. Hvað sem fyrir slíku 

flóði verður skolast líklega út í hafsauga eða grefst undir þykku lagi af framburði. Það gefur 

því að skilja að jöklar hafa haft mikil áhrif á lifnaðarhætti fólks sem byggt hefur sveitir Austur-

Skaftafellssýslu, en „[h]vergi á Íslandi hefur nábýli manna við jökla og jökulfljót verið nánara 

og erfiðara en  sunnan Vatnajökuls.“ (Helgi Björnsson, 2009, bls. 228).  

Tilvist jökla er háð loftslagi, en frá landnámi hefur loftslag í heiminum og á Íslandi 

tekið nokkrum breytingum. Þar ber hæst tímabilið sem oft er kallað litla ísöld, en það varði frá 

um 1300-1850 . Á þessu tímabili kólnaði verulega á Íslandi, þó ekki samfleytt, og jöklar gengu 

fram. Frá því að land byggðist og fram að þessu kuldaskeiði voru jöklar á Íslandi talsvert minni 

en þeir eru nú. Margir jöklar Íslands náðu hámarki sínu í stærð um lok 19. aldar og höfðu þá 

ekki verið svo stórir frá lokum síðasta kuldaskeiðs, sem lauk fyrir um tíu þúsund árum. Margir 

jöklar skriðu fram um 10-15 kílómetra á þessum tíma. Frá lokum litlu ísaldar og fram til dagsins 

í dag hafa jöklar á Íslandi hopað, að undanskildum áratugunum 1970-1995. Þá gengu margir 

jöklar fram eða stóðu í stað vegna kólnunar í loftslagi tveimur áratugum áður. Sú kólnun gæti 

hafa stafað af loftmengun sem torveldaði varma sólar að ná til jarðar (Helgi Björnsson, 2009, 

bls. 82-86). Það hefur því verið loftslagsbreytingum háð hversu mikil áhrif jöklar höfðu á 

daglegt líf fólks sem bjó í návígi við þá og hver þau áhrif voru. Jöklar hafa enn í dag mikil áhrif 

á samfélagið í Öræfum þó að þau séu breytt frá því sem áður var.  

 

3.1 Fortíð 
 

Í þessum kafla verður hluti sögu sambýlis manna og jökla í Öræfum rakinn fram til síðustu 

áratuga 20. aldar og helstu áskoranir þess að búa nálægt jöklum dregnar fram.  

Jöklar hafa verið hluti af umhverfi sveitarinnar sem nú heitir Öræfi frá því að sveitin 

byggðist þó svo að stærð þeirra og áhrif á íbúa hafi verið breytileg. Heimildir benda til þess að 

byggð hafi verið á austanverðu undirlendinu þar sem nú heitir Skeiðarársandur fram á miðja 

14. öld áður en jöklar fóru að vaxa í kjölfar loftslagsbreytinga litlu ísaldar. Sigurður Björnsson 

(2007) frá Kvískerjum færði rök fyrir því að stórt hlaup úr Skeiðará hafi eytt þessum bæjum 

árið 1350. Sprengigosið í Öræfajökli, þá nefndum Hnappafellsjökli, sem varð 12 árum síðar 
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eða árið 1362, eyddi byggð í Héraði milli sanda eða Litla-Héraði, eins og sveitin var kölluð þá 

(bls. 169-171; Helgi Björnsson, 2009, bls. 276-282).  

Að þarna á sandinum hafi staðið byggð er til marks um að ekki hafi runnið stór hlaup 

um eystri hluta núverandi Skeiðarársands frá landnámi og fram að miðri 14. öld (Sigurður 

Þórarinsson, 1974. bls. 232-233). Það má að hluta til útskýra með þykkt Vatnajökuls á þessum 

tíma, en minna vatn safnaðist í Grímsvötn á meðan jöklar voru smáir. Flest hlaup sem komið 

hafa í Skeiðará eiga uppruna sinn á Grímsvatnasvæðinu (Sigurður Björnsson, 2007, bls. 175; 

Helgi Björnsson, 2009, bls. 260). 

Eins og fram hefur komið stækkuðu jöklar á Íslandi og gengu fram á litlu ísöld. Þeir 

tóku til við að móta umhverfi sitt með tilheyrandi áhrifum á fólk sem þar bjó. Með framskriði 

sínu eyddu jöklar bújörðum sem stóðu næst þeim. Stækkandi Breiðamerkurjökull gerði ferðir 

yfir Jökulsá erfiðari, en áin var vatnsmikil og eftir því sem jökullinn skreið lengra fram styttist 

áin og þar með möguleikarnir á að velja vað yfir hana. Skeiðará breytti um farveg og rann 

austur með sveitinni (Páll Þorsteinsson, 1985, bls. 79). Um 1700 hafði framburður úr ánni 

valdið útgrynni við Ingólfshöfðu þar sem áður hafði verið hægt að róa til fiskjar (Sigurður 

Björnsson, 2007, bls. 171).  

Ofan á vöxt jöklanna bættist eldvirkni en undir vesturhluta Vatnajökuls eru virkar 

eldstöðvar. Við samgang þessara andstæðu afla, elds og íss, magnast áhrifavald beggja til 

landmótunar. Eldvirkni undir suðvesturhluta Vatnajökuls og í Öræfajökli hefur valdið mörgum 

hamfarahlaupum sem komið hafa fram undan jöklunum. Flest hafa þau komið undan 

Skeiðarárjökli, en þessi hlaup hafa eytt landi og myndað þá svörtu sanda og stórgrýttu aura sem 

nú einkenna svæðið sunnan Vatnajökuls (Helgi Björnsson, 2009, bls. 239, 248-249; Sigurður 

Björnsson, 2007, bls. 169-175). 

 Þessi náttúruöfl eldvirknin, jöklarnir og jökulárnar móta ekki aðeins landfræðilegt 

umhverfi sitt heldur einnig þekkingu, menningu og veruleika mannfólksins sem í þessu 

umhverfi býr. Staðsetning byggðakjarna í Öræfum endurspeglar þau svæði sem sloppið hafa 

best frá jökulhlaupum undan skriðjöklum en milli bæjaþyrpinganna sem standa nærri 

fjallshlíðunum má sjá hrjóstrug landsvæði eftir ágang vatns og framburðar (Helgi Björnsson, 

2009, bls. 279). Ólundarleg náttúra jökulánna og tíð hlaup kröfðust náinnar þekkingar 

heimamanna á þessum miklu vatnsföllum og seinna meir á ferðum yfir jökla til að krækja fyrir 

árnar. Vatnaleiðsögn á sér langa sögu í Öræfum og sennilega má rekja skipulagða jöklaleiðsögn 

um Skeiðarár- og Breiðamerkurjökul framhjá útfalli ánna allt aftur til síðustu áratuga 19. aldar. 

Heimildir eru þó fyrir því að ferðast hafi verið um Breiðamerkurjökul fyrr, en frá miðri 18. öld 

hafi verið farið með sauðfé og stundum hesta yfir jökul.  
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Það krafðist útsjónarsemi og uppfinninga að rata yfir jökla. Hakar voru útbúnir til að 

höggva þrep í jökulinn, litlar brýr voru smíðaðar og lagðar yfir sprungur og sérstakar jöklastikur 

voru fundnar upp sem alltaf vísuðu einum hluta upp í loft sama hvernig þær ultu. Sniðgötur 

voru bornar sandi til að hægja á bráðnun íssins þar undir og mynda færar götur í hliðarhalla. 

Stundum var þráður lagður eftir slóðinni til að rata eftir í vondu skyggni og tilraunir voru 

jafnvel gerðar til að nota sprengiefni við gerð jökulvegarins (Páll Þorsteinsson, 1985, bls. 58, 

79-81; Páll Þorsteinsson, 1978, bls. 112). 

 Áður en árnar sem renna undan suðurskriðjöklum Vatnajökuls voru brúaðar háðu 

ferðamenn um Skaftafellssýslur og fylgdarmenn þeirra oft baráttu upp á líf og dauða í 

vatnsflaumi þeirra. Þessar ár gátu verið miklir farartálmar vegna straumþunga og skjótra 

breytinga sem urðu á rennsli þeirra háðum árstíð og veðurfari. Jökulár bera með sér set, sand 

og möl undan jöklinum og eru vegna þess gruggugar á lit. Erfitt er því að spá fyrir um dýpt eða 

botn ánna áður en ofan í er komið. Jökulár falla oft fram um stórgrýttan jarðveg sem jökullinn 

skilur eftir sig eða dreifa úr sér yfir sand og lausamöl þar sem botn er ótryggur eða kviksyndi 

geta myndast (Helgi Björnsson, 2009, bls. 249-255). Árnar undan skriðjöklum Vatnajökuls 

voru oft mjög erfiðar yfirferðar en þær voru ekki brúaðar fyrr en á seinni hluta 20. aldar. 

Sérstaklega voru Skeiðará og Jökulsá á Breiðamerkursandi erfiðar en þær eiga upptök sín í 

tveimur af stærstu skriðjöklum suðurhluta Vatnajökuls, Skeiðarárjökli og Breiðamerkurjökli. 

Þær eru þau herskáu fljót sem ljóðið í upphafi 3. kafla minnist á og ollu þeirri miklu einangrun 

sem í Öræfum var á tímum áður. Brúin yfir Jökulsá var opnuð 1967 og Skeiðarárbrú árið 1974 

og með henni tengdur hringvegur um Ísland (Pálína Þorsteinsdóttir, 2010, bls. 125-140).  

 Þrátt fyrir að ferðalög yfir jökulár og skriðjökla hafi ekki alltaf verið ákjósanlegur 

kostur voru þau lengi vel eini kosturinn vegna landfræðilegra þátta sem Vatnajökull skapar í 

umdæmi sínu. Í norðri er víðáttumikil ísbreiða og í suðri óhagstæð hafnarskilyrði m.a. vegna 

framburðs jökuláa, sjógangs og landfræðilegra einkenna strandlengjunnar. Öræfingar komust 

því ekki hjá því að fara með hrossalestir sínar ýmist yfir ár eða jökla t.d. til að sækja verslun. 

Til þess var ýmist farið á Höfn, Papós, Djúpavog, Reyðarfjörð eða Eskifjörð eða í vesturátt til 

Víkur, Eyrabakka eða Reykjavíkur (Páll Þorsteinsson, 1985, bls. 93-113).  

Lega Vatnajökuls svo nærri suðurströndinni takmarkar afrétt bænda sunnan hans. Í 

Öræfum er ekki hægt að sleppa sauðfé upp á hálendi á sumrin eins og í mörgum öðrum sveitum 

landsins því að þar er ekkert hálendi sem ekki er hulið ís. Sauðfé í Öræfum hefur því verið beitt 

á láglendi og í stökum fjöllum sem standa milli skriðjöklanna. Til að koma þessu fé í og úr 

sumarbeit þurfti ýmist að reka það yfir ár eða jökla á tímum fyrir brýr. Helst var jökulvegur 

farinn ef mikið var í ám á haustin en á öðrum stöðum vegna þess að sumarbeitin var umlukin 
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jöklum. Hefðbundinn búnaður í smölunum í Öræfum voru heimasmíðaðir mannbroddar og 

broddstangir og eru raunar enn í dag. Tilfellum þar sem þeirra er þörf hefur þó fækkað með 

tilkomu brúa og hopun jökla og ekki eru broddarnir alltaf heimasmíðaðir lengur. 

 

Það eru ekki einungis jöklarnir sem takmarka beitiland heldur gátu óbeislaðar árnar frá 

þeim einnig gert það. Þær breyttu oft um farveg og flæddu yfir gróið land og spilltu þannig 

bújörðum og ógnuðu heimilum fólks. Gamli Skaftafellsbærinn sem stóð við brekkurætur 

MYND 6: FÉ REKIÐ YFIR SKEIÐARÁRJÖKUL AÐ HAUSTI. JÓHANN ÞORSTEINSSON 

MYND 5: FÉ REKIÐ YFIR SKEIÐARÁ AÐ HAUSTI. JÓHANN ÞORSTEINSSON 
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Skaftafellsheiðar er gott dæmi um það en hann var fluttur upp í heiðina á fyrri hluta 19. aldar 

vegna ágangs Skeiðarár. Skeiðará og Skaftafellsá hafa síðan hlaðið aur og eytt landi undir 

heiðinni þar sem áður voru tún Skaftafellsbænda (Þórður Tómasson, 1980, bls. 29-36). 

Jöklarnir og jökulárnar voru eyðingarafl og farartálmar sem gerðu fólki erfitt fyrir að 

ferðast, fá póst- og læknisþjónustu þegar þurfti, að sækja skóla eða fá björg í bú. Þessar 

aðstæður höfðu áhrif á líf og atvinnu fólksins sem var aðallega hefðbundinn búskapur.  

 Ríkið launaði á tímabili það starf að þekkja og viðhalda leið yfir (Breiðamerkur)jökul. 

Varla er teljandi það atvinnutækifæri sem jökullinn skapaði fyrir tíma brúnna í samanburði við 

erfiðleikana sem jöklarnir og jökulárnar ollu í daglegu lífi og starfi fólks (Páll Þorsteinsson, 

1978, bls. 110).  

Öræfingar neyddust til að reyna að læra að skilja jökla, jökulár og dynti þeirra og 

vafalaust var til mikil staðbundin þekking á þeim á tímum áður en sú þekking varð endilega 

almenningi ljós. Það má áætla bæði af frásögnum og heimildum af baráttu fólks við þessi 

náttúruöfl en einnig af því hve hlutfallslega fá slys urðu í þessari baráttu.  

Eflaust hefur Öræfingum fortíðarinnar stundum þótt jökullinn fagur eða a.m.k. mikið 

til hans koma. Jöklar höfðu engu að síður óumdeilanleg neikvæð áhrif á Öræfinga á öldum áður 

að því leyti að þeir gerðu samgöngur erfiðar og þrengdu að landi sem fólk byggði gjarnan 

lífsviðurværi sitt á. Þar af leiðandi höfðu jöklar áhrif á líf og atvinnu fólks en auk þess kom það 

fyrir að fólk lét lífið í viðureignum við jöklana eða árnar frá þeim.  

 

3.2 Nútíð 
 

Í þessum kafla verður varpað ljósi á hvaða áhrif jöklar hafa nú á samfélagið í Öræfum, 

sérstaklega með tilliti til tækifæra sem þeim fylgja í þjónustu við ferðamenn nútímans. Einnig 

verður ný ógn sem felst í sprungu í Svínafellsheiði ofan Svínafellsjökuls útskýrð og tekin dæmi 

um áhrif sem jöklar hafa enn á líf Öræfinga.  

Vegna hlýnandi loftslags ógna jöklar ekki lengur byggð í Öræfum með framgangi 

sínum en loftslagsspár áætla að Vatnajökull minnki mikið á næstu 50 árum og hverfi nær allur 

innan 200 ára (Helgi Björnsson, 2009, bls. 129). Jökulár hafa nú verið brúaðar og varnargarðar 

hafa verið reistir til að verjast ágangi þeirra. Þykkt Vatnajökuls og Skeiðarárjökuls virðist hafa 

skýra tengingu við tíðni og rennslismagn hlaupa um Skeiðarársand, en hlaup í Skeiðará hafa 

orðið tíðari og minni eftir 1938 að undanskildu hlaupinu 1996 sem varð vegna eldsumbrota í 

Gjálp (Helgi Björnsson, 2009, bls. 261; Sigurður Þórarinsson, 1974, bls. 232-233). Að hluta til 

vegna hopandi jökla hafa Skeiðarárhlaup því ekki valdið skaða á mannvirkjum eða truflað líf 
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Öræfinga síðan 1996. Þá rofnaði þjóðvegurinn sitthvorum megin við Skeiðarárbrú og brúna 

yfir Gígjukvísl tók af. Nú hefur Skeiðará með öllu flutt sig yfir í farveg Gígjukvíslar vestar á 

sandinum og minni brú verið byggð yfir Morsá sem nú rennur ein undir brúna. Skeiðarárbrúin, 

880 metra löng, stendur nú eftir á nánast þurrum sandi sem minnisvarði um hið mikla vatnsfall 

sem þarna eitt sinn rann.   

Þrátt fyrir að jöklar minnki og þjóðbraut liggi nú hvorki yfir jökulveg né óbrúaðar ár 

hafa þeir þó enn í dag bein og óbein áhrif á atvinnulíf og afkomu fólks í Öræfum. Jöklar hafa 

nú gríðarlegt aðdráttarafl á ferðamenn og skapa ungu fólki tækifæri til að setjast að í Öræfum 

og starfa við þessa nýju atvinnugrein, ferðaþjónustu.  

Áætlað er að um 950 þúsund erlendir ferðamenn hafi komið í Austur-Skaftafellssýslu 

á árinu 2018, eða um 43% allra ferðamanna sem komu til Íslands með flugi eða ferju. Um 56% 

þeirra ferðamanna sem komu í sýsluna árið 2018 komu utan hins hefðbundna háannatíma, 

þ.e.a.s. utan júní, júlí og ágúst, en frá 2012 hefur mikil aukning orðið í vetrarferðamennsku í 

sýslunni. Fjölgunin hefur hlutfallslega verið mest yfir vetrarmánuðina nóvember, desember, 

janúar og febrúar. Fjöldi ferðamanna sem heimsóttu Jökulsárlón utan sumartíma árið 2018 var 

um 476 þúsund og um 372 þúsund komu að sumarlagi. Ef þetta er borið saman við tölur frá 

árinu 2010 má áætla að aukning sumarferðamanna við Jökulsárlón hafi verið 3,3-föld en 18-

föld utan sumartímans. Þar af var mesta fjölgunin milli nóvember og febrúar eða um 51-föld 

en yfir þessa mánuði komu um 136 þúsund erlendir ferðamenn að Jökulsárlóni árið 2018 

(Rögnvaldur Guðmundsson, 2019, bls. 9-17).  

Óhætt er að álykta að jöklar og sú afþreying sem þeim tengist sé grundvöllur fyrir þeirri 

miklu aukningu ferðafólks á þessum slóðum. Það sem styður þá ályktun er að aukningin er 

mest frá byrjun nóvember og út febrúar en þetta er sá tími árs sem hentar hvað best til 

íshellaskoðunar. Þá er jafnan kalt og minni bráðnun í jöklum. Jökulsárlón, þaðan sem 

ofangreindar tölur eru fengnar, hefur augljóst aðdráttarafl sem tengist jöklum og bráðnun þeirra 

en lónið hefur myndast við það að Breiðamerkurjökull hörfar. Eftir því sem lónið stækkar 

„étur“ það upp jökulbrúnina en dýpt vatnsins er slík að miðstraumur jökulsins nær ekki botni 

heldur flýtur á lóninu. Stór stykki brotna reglulega úr jökulstálinu og skreyta lónið ísjökum. 

Myndun jökullóna hefur skapað grundvöll fyrir nýja grein afþreyingarferðamennsku. Siglt er 

um lónin á ýmsum gerðum af bátum þar sem ísinn er skoðaður.  
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Jökulsárlón sem áfangastaður ferðamanna hefur einnig aðra tengingu við upplifun á 

jöklum og bráðnun þeirra. Það er staðurinn þar sem flest íshellafyrirtæki hafa móttöku á veturna 

og byrja og enda ferðir sínar. Frá upphafi íshellaskoðunar á Íslandi hafa ákjósanlegustu 

hellarnir verið í Breiðamerkurjökli. Aðgengi að jöklinum er nokkuð gott en að honum liggja 

vegslóðar sitt hvoru megin Jökulsárlóns þar sem vestur- og austurstraumar hans liggja 

landfastir.  

Íshellar eru holrými sem myndast inni í eða undir jöklum vegna bráðnunar (Jackson, 

2019, bls. 199-200). Þegar jöklar bráðna myndast vatn á yfirborði þeirra sem seytlar eftir 

smáum farvegum sem það markar í ísinn uns það finnur sér leið niður í gegnum jökulinn. Smáar 

sprænur sameinast í stærri læki og falla niður um sprungur eða aðra veikleika í ísnum og halda 

ferð sinni áfram undir yfirborði jökulsins og bræða göng í gegnum hann innan frá. Þar 

sameinast þessir lækir gjarnan í ár sem streyma undan jöklinum á einum eða fleiri stöðum. Að 

vetri til þegar kólnar og frystir minnkar vatnsmagnið í sumum þessara ganga nægilega til að 

hægt sé að fara um þau og virða fyrir sér margbrotnar hvelfingar jökulsins, innan frá.  

Jöklar hafa í seinni tíð skapað gjöful tækifæri fyrir atvinnulíf á Suðausturlandi en þá 

miklu aukningu í heimsóknum ferðamanna sem orðið hefur þar á síðustu árum samanborið við 

annarsstaðar á landinu má m.a. rekja til þeirra. 

MYND 7: FERÐAMENN Í ÍSHELLI. BJARNI ÞORGEIR JÓNSSON 
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Þrátt fyrir að jöklar séu að verða öllu vandræðaminni og vinsælli nágrannar en þeir voru 

fyrr á öldum stafar nú af þeim hætta af nýrri gerð fyrir byggðarlagið í Öræfum. Þar er um að 

ræða óstöðugleika í hlíðum ofan hopandi jökuls. Ein afleiðinga loftslagshlýnunar og bráðnunar 

jökla eru auknar líkur á skriðuföllum í landslagi þar sem jöklar hopa og/eða sífreri þiðnar 

(Seneviratne o.fl. 2012, bls. 114). Þegar jöklar hörfa og þynnast styðja þeir ekki lengur við 

brattar fjallshlíðar sem þeir skilja eftir við skorinn farveg sinn. Ofan á rof jökulsins og hverfandi 

stuðning við hlíðarnar bætast áhrif frosts og þýðu, aukin úrkoma og hlýrri vetur (Purdie, Gomez 

og Espiner, 2015, bls. 189). Á Íslandi þekkjast fjögur dæmi þess að stórar skriður hafi fallið úr 

fjallshlíðum ofan á jökla frá 1950 til ársins 2018. Árið 2014 gengu smalar í Svínafelli fram á 

langa sprungu í fjallinu vestan megin, ekki langt frá um 400 metra hárri þverhníptri brún 

fjallsins ofan Svínafellsjökuls. Sprungan reyndist vera um 1,7 kílómetri á lengd en hún 

greindist á loftmyndum af svæðinu frá árinu 2011 en ekki á mynd frá 2003. Það efni sem færi 

af stað skyldi hlíðin hrynja ofan á jökulinn þar sem sprungan hefur opnast er áætlað að sé milli 

60 og 100 milljón rúmmetrar (Þorsteinn Sæmundsson o.fl. 2019). Sprungan í Svínafellsheiði 

er fyrsta dæmi þess á Íslandi að óstöðugleiki greinist áður en skriða fellur og þar sem reynt er 

að meta og stjórna mögulegu tjóni sem af henni gæti hlotist. Fall skriðunnar ofan á jökulinn 

gæti orsakað það að hann brotni upp, 

hlaupi fram í lónið og ýti af stað eins 

konar flóðbylgju vatns, íss og grjóts. 

Eftir því sem jökullinn hopar og þynnist 

og lónið stækkar eykst hættan sem 

skriðunni fylgir (Matti, 2020, bls. 1-9). 

Um kílómetra suðvestan við lón 

Svínafellsjökuls er bæjarstæðið 

Freysnes þar sem starfrækt er hótel og 

söluskáli/bensínstöð. Þar standa 

íbúðarhús, starfsmannahúsnæði, eitt 

björgunarsveitarhús, nokkur sumarhús 

auk þess sem þjóðvegur eitt liggur þar í 

gegn.  

Sprungan í Svínafellsheiði hefur 

haft áþreifanleg áhrif á samfélagið þar í 

kring. Snemma árs 2018 setti 

Sveitarfélagið Hornafjörður bann við MYND 8: SPRUNGA Í SVÍNAFELLSHEIÐI. SIGURÐUR RAGNARSSON 
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framkvæmdum á svæðinu þar til óvissustigi vegna sprungunnar yrði aflétt og Almannavarnir 

réðu fólki frá ferðum á og við jökulinn. Þau ferðaþjónustufyrirtæki sem þá buðu upp á ferðir á 

Svínafellsjökul færðu allar ferðir sínar yfir á aðra jökla. Framkvæmdabanni var aflétt í lok árs 

2019 eftir að mælingar frá sprungunni gáfu ekki til kynna gliðnun (Matti, 2020, bls. 12). Engar 

skipulagðar jöklagöngur eru þó farnar á Svínafellsjökul þegar þetta er skrifað og ekki líklegt 

að svo verði framar, en ólíklegt er að nokkurt fyrirtæki meti það áhættunnar virði að selja 

hópum fólks gönguferðir á þessu svæði. 

 Óhætt er að álíta jökla mikilvægan hluta atvinnulífs Öræfinga, og Íslendinga, á 21. öld 

en það er mikil breyting á „hlutverki“ þeirra frá fyrri tímum. Þeim fylgir þó enn nokkur óvissa 

bæði vegna sprungunnar sem myndast hefur ofan Svínafellsjökuls og einnig vegna þess hve 

hratt jöklarnir, ein undirstaða ört vaxandi ævintýraferðamennsku, bráðna. 

 

3.3 Framtíð 
 

Hörfandi jöklar munu hafa annarskonar áskoranir fyrir samfélagið í Öræfum í för með sér en 

þeir hafa gert hingað til. Það að jöklar muni bráðna mikið á komandi áratugum og loks hverfa 

nær alveg mun ekki aðeins hafa áhrif á þá grein ferðamannaiðnaðarins sem byggir beint á 

jöklum heldur einnig á ferðamannaiðnað Íslands í heild sinni. Mörgum mun þykja sjónarsviptir 

að tign jöklanna og sakna aðgengis að þeim sem hefur verið auðvelt en fer nú þegar versnandi. 

Mun sú þróun halda áfram vegna jökullóna sem hafa myndast við sporð flestra skriðjökla sem 

teygja sig niður á láglendið. Einnig verður æ erfiðara að nálgast jöklana í fjalllendi þar sem 

þeir hopa smám saman frá hlíðunum. Þrátt fyrir að vinsældir siglinga um jökullón sem minnst 

var á hér að ofan séu miklar er það þó skammgóður vermir þar sem ísinn er enn aðal aðdráttarafl 

þeirra ferða.  

Bráðnun jökla af völdum loftslagshlýnunar mun að öllum líkindum hafa neikvæð áhrif 

á efnahag Íslands og atvinnutækifæri bæði Öræfinga og annarra landsmanna tengdum þeim. 

Þessi öra bráðnun hefur gefið jöklum aukna athygli og aukið gildi þeirra jökla sem eftir standa 

í huga margra. Því benda sumir fræðimenn á að þrátt fyrir að jöklar séu forsenda fyrir 

jöklaferðamennsku virðist hröð bráðnun þeirra geta verið forsenda fyrir frekari vinsældum 

slíkrar ferðamennsku (Welling, Árnason, og Ólafsdóttir, 2015, bls. 636). Líkur eru því á að 

vinsældir ferða tengdum jöklum muni halda áfram að aukast um einhvern tíma þar til hopun 

jökla verður slík að erfitt, tímafrekt og dýrt verður að komast að þeim. 
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4. Niðurstöður eigindlegrar viðtalsrannsóknar 

4.1 Framkvæmd viðtalsrannsóknar 
 

Eins og fram kom í kafla 1.1 var markmið viðtalsrannsóknarinnar að kanna hvað fólki sem 

kynnst hefur jöklum finnst um þá loftslagshlýnun sem nú á sér stað og veldur bráðnun jökla, 

hvort og þá hvernig hún hefur áhrif á líf þeirra og hvort bráðnun jökla veki með þeim 

tilfinningar. Markmiðið var einnig að varpa ljósi á það hvort viðmælendurnir telji jökla hafa 

áhrif á sjálfsmynd Íslendinga og á hvaða hátt það gæti verið.  

Rannsóknin byggir á þremur viðtölum við fimm einstaklinga, tvær konur og þrjá karla. 

Viðtölin voru tekin í apríl árið 2020. Viðmælendur voru á aldrinum 25-33 ára. Tvö viðtalanna 

voru í formi rýnihópa þar sem tvær konur voru í öðrum hópnum og tveir karlar í hinum. 

Viðtölin voru hálf-formgerð (e. semi-structured) þar sem viðmælendum var gefið færi á að 

stýra umræðunni þó að rannsakandi hafi byrjað hana og stuðst við nokkrar fyrirfram ákveðnar 

spurningar. 

Tilgangsúrtak var notað við val á þátttakendum. Með því er átt við að einstaklingar sem 

búa yfir ákveðinni reynslu af jöklum sem talin var nýtast rannsókninni voru valdir til þátttöku. 

Viðmælendur höfðu t.d. haft atvinnu af að leiðsegja ferðamönnum um jökla, bjuggu eða höfðu 

búið nærri jöklum og/eða höfðu veitt jöklum sérstaka eftirtekt í sínu lífi eða starfi. Niðurstöður 

rannsóknarinnar voru greindar niður í fimm þemu sem hér á eftir koma hvert í sínum undirkafla.  

Rannsóknin hefur ákveðnar takmarkanir en það er erfitt að rannsaka hvernig breytingar 

á jöklum gætu haft áhrif á hugmyndir einstaklinga eða hópa fólks um sjálfa sig. Viðmælendur 

rannsóknarinnar voru beðnir að ímynda sér hvort Ísland án jökla skapaði annars konar 

hugmyndir Íslendinga um sjálfa sig en það Ísland sem við þekkjum nú. Sú rannsóknarspurning 

hefur ákveðna annmarka en í fyrsta lagi er erfitt að ímynda sér alla jökla Íslands horfna þrátt 

fyrir að maður hafi séð þá minnka alla sína ævi. Í öðru lagi er erfitt að gera sér grein fyrir því 

hvort og þá að hvaða leyti náttúrulegt umhverfi fólks hefur áhrif á sjálfsmynd þeirra. 

Rannsakandi hefur sjálf reynslu af viðfangsefni viðtalsrannsóknarinnar og hafði því ákveðnar 

forhugmyndir sem gætu haft áhrif á rannsóknina. Þessar hugmyndir voru eftir fremsta megni 

lagðar til hliðar meðan á viðtölunum stóð og við vinnslu greiningarinnar.  

4.2 „Það væri fáránlegt ef þú myndir segja að loftslagsbreytingar hefðu ekki 
áhrif á líf þitt árið 2020 af því að ég held að þær hafi áhrif á líf allra“ 
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Allir þátttakendur rannsóknarinnar sögðu loftslagsbreytingar hafa áhrif á líf sitt og voru margs 

konar dæmi útlistuð. Þessi dæmi voru bæði í formi áþreifanlegra breytinga, eins og bráðnunar 

jökla, sem höfðu bein áhrif á atvinnu þeirra en þó í meira mæli í formi breytinga á 

hugsunarhætti þeirra sjálfra og/eða samfélagsins.  

Tveir viðmælendanna nefndu að meðvitund og umræða í samfélaginu væri það mikil 

að ólíklegt væri að áhrif af því tagi færu framhjá nokkrum. „Fólk á sjálft að gera vissa hluti 

þannig það hefur áhrif á þitt daglega líf og það vita allir af þessu og hverju þú ert að brenna og 

flugunum sem þú ert að fara og hvað þú ert að gera þannig það hefur klárlega áhrif á þitt 

venjulega líf“ (V.2). Allir þátttakendur viðtalsrannsóknarinnar útskýrðu hvernig dagleg 

ákvarðanataka þeirra litaðist á einhvern hátt af loftslagshlýnun. Þau nefndu t.d. það að vera 

meðvituð um vörukaup í matvörubúðum, hvernig, hvert og hversu oft þau ferðuðust, það að 

endurvinna, kaupa færri föt og almennt að minnka neyslu.  

 Annars konar áhrif sem tveir viðmælendanna nefndu að hnattræn hlýnun hefði á þær 

voru val á menntun. Þær töluðu um að vegna loftslagsbreytinga og áhrifa þeirra lægi áhugasvið 

þeirra og keppikefli á vissum sviðum frekar en öðrum. „Núna er rökrétt að læra eitthvað um 

náttúruna þannig við getum miðlað því“. „Það er tilgangslaust að ná sér ekki í menntun sem 

einhvern veginn stuðlar að því að búa til betri heim eða skilja umhverfið okkar“ (V.1). 

 Einn viðmælandi minntist á hvernig loftslagsbreytingar hefðu einnig áhrif á 

atvinnurekstur og þar með fólk í atvinnurekstri. Hann talaði um að vegna þess hve neytendur 

væru orðnir meðvitaðir um áhrif neyslu sinnar væri umhverfisstefna fyrirtækja orðin eitt af 

lykilatriðum í velgengni þeirra. „Öll fyrirtæki sem taka ekki loftslagsbreytingar inn í summuna 

er ekki að fara að ganga vel á næstu 50 árum“ (V.2). „Sama hversu yfirborðskennt það er eða 

hversu mikið það virkar, þú verður að stíga fram og sýna að þú sért að reyna að flokka eða 

reyna að nota umhverfisvænt“ (V.2). 

Á meðan allir þátttakendur viðtalsrannsóknarinnar létu lofslagsbreytingar hafa áhrif á 

ákvarðanatöku í sínu lífi  lýstu þrír viðmælendur gremju yfir órökréttri áherslu í sambandi við 

sjálfbærni. Þau töluðu um að mikil áhersla væri lögð á einstaklingsframtak á meðan fyrirtæki, 

sem bæru hlutfallslega meiri ábyrgð, slyppu undir radarinn. Einn viðmælendanna talaði um að 

„það mætti skylda ákveðin stórfyrirtæki til að standa sína plikt“ (V.1) . Önnur sagði: „Það er 

rosa skrítið að maður sé heima hjá sér að flokka allt og svo mætir maður í vinnuna og það er 

bara eitthvað, æ það er of mikið vesen“ (V.1). Ákall var eftir frekari aðgerðum stjórnvalda til 

að ákvörðunin um að vera umhverfisvæn/n ylti ekki eingöngu á samvisku neytandans.  
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4.3 Jöklar eru auðlind sem eykur þekkingu og tækifæri 
 

Fjórir af fimm þátttakendum rannsóknarinnar starfa eða hafa starfað sem leiðsögumenn á 

jöklum og því voru áhrif á atvinnu ítrekað nefnd í sambandi við breytingar á jöklum af völdum 

loftslagshlýnunar. Hop jökla gerir aðgengi að þeim síbreytilegt sem getur skapað áskoranir í 

starfi jöklaleiðsögumanna og fyrirtækja. Nokkrir viðmælendanna nefndu þau tækifæri sem 

jöklarnir hafa veitt á þessari öld í sambandi við atvinnu og sem tækifæri til að öðlast dýrmæta 

reynslu. 

Einn viðmælendanna talaði um það hvernig jöklar veittu Íslendingum ekki aðeins 

atvinnutækifæri heldur einnig tækifæri til að kynnast landinu sínu og þeirri menningu og 

arfleifð sem jökullinn hefur átt þátt í að móta. „Stærsti atvinnuvegur Íslands er að sýna fólki 

landið og þar með eru fullt af Íslendingum að tengjast landinu sínu og læra á stíga og læra á 

leiðir yfir fjöll og […] jökla sem annars væru bara búnar að glatast út af því að fólk var að gera 

það bara fyrir 1900 af því að það þurfti þess. Ef þú tekur jöklana út úr þeirri summu þá ertu að 

taka svo ótrúlega mikið úr menningunni hér að hafa alltaf verið að finna upp uppfinningar og 

uppátækjasemi í kringum jöklana og vera ein af þeim þjóðum sem þekkir ís“ (V.2). Hann hélt 

áfram: „Að tengja við öll ljóðin og allar sögurnar og ég hef miklu meiri áhuga á að lesa gamlar 

bækur um þá sem voru að ferðast á jöklum út af því að ég er að ‚gæda‘ og ég tengi við 

staðarheiti, ég tengi við sprungur, ég tengi við karakterinn“ (V.2). Hann lýsti því hvernig jöklar 

sköpuðu grundvöll til að öðlast mikilvæga þekkingu. „Við höfum haft bara svona svæði sem 

er með einna bestu í heiminum til þess að búa til samfélag sem þekkir að ferðast á jöklum, 

þekkir að klifra á jöklum, þekkir að leiðsegja og sýna fólki jökla og ef að sá leikvöllur er ekki 

til staðar þá ertu náttúrulega ekki með neitt fólk sem hefur tækifæri á að læra“ (V.2).  

 Þrátt fyrir að viðmælendur mínir væru af „réttu“ kynslóðinni til að hafa notið tækifæra 

jöklanna frekar en að þurfa að kljást við erfiðleika þeirra, voru þau öll sammála um að þeir 

væru hratt þverrandi auðlind. Einn viðmælandi talaði um að á meðan loftslagshlýnun gæti haft 

neikvæð áhrif á atvinnumöguleika hans í sumum hlutum heimsins, yki hún möguleika hans á 

öðrum stöðum sem tengdust rannsóknarstarfi á ís vegna lofslagsbreytinga. Nokkrir 

viðmælendanna nefndu neikvæð áhrif loftslagshlýnunar og hörfunar jökla á 

ferðamannaiðnaðinn og þar af leiðandi efnahag Íslands. „Ég held að þetta eigi eftir að hafa 

mjög efnahagslega neikvæð áhrif fyrir Ísland af því að ‚túrisminn‘ okkar er náttúran og hún er 

hrá og það er geggjað, hún getur breyst rosa mikið, birkiskógarnir eru ekki það sem heilla 

erlenda ferðamenn“ (V.1). „Jöklar á Íslandi eru eitt stærsta ‚attraction‘ á Íslandi ef þú ætlar að 

[…] skilgreina hvað það er sem dregur fólk að til að koma til Íslands“ (V.2). „Þetta er auðlind 



24 
 

í efnahagslegum skilningi í ferðaþjónustunni, ein stærsta auðlindin“ (V.2). Tveir 

viðmælendanna líktu bráðnun jöklanna á Íslandi við það að missa fiskitegund úr sjónum. 

 

4.4 Sorg, ótti, vonleysi og vanmáttarkennd 
 

Fyrir fólk sem hefur upplifað jákvæða tengingu við jökla, upplifað þá sem atvinnuskapandi, 

hrífandi, sem leikvöll og starfsvettvang, getur hörfun þeirra tengst tilfinningum á borð við 

sorg, ótta og vonleysi og vanmáttarkennd. Þrír af fimm viðmælendum töluðu um að bráðnun 

jökla af völdum núverandi loftslagsbreytinga vektu með þeim einhverjar af þessum 

tilfinningum. Einn viðmælendanna sagði: „Jöklarnir eru svo stór hluti af landslaginu okkar 

heima og náttúrulega vinnunni okkar líka“ (V.1).“[Ég er] leið yfir því að örlög jöklanna hafa 

verið í okkar höndum og það sé okkur að kenna að þeir séu að fara“ (V.1). Annar viðmælandi 

talaði um vonleysi yfir að upplifa stöðugt að verkefnið væri að mistakast og enn annar um 

vanmáttarkennd. „Af því að þetta er búið að vera alltaf að gerast [á hennar lífsleið], þetta er 

búið að vera svona ferli bara alltaf þá líður manni eins og það geti enginn lagað þetta þó það 

sé náttúrulega alveg hægt að draga úr þessum áhrifum“ (V.1). 

 Einn viðmælendanna talaði um að jákvæð reynsla hennar kynslóðar af jöklunum myndi 

gera þá að hálfgerðri goðsögn þegar þeir hyrfu. „Við heyrum frá fólki á aldur við ömmur okkar 

og afa að lífið þá var svo gjörólíkt því sem það er núna og þá skilur maður alveg að fólk átti 

kannski ekkert ótrúlega ástsælt samband við jökla en […] við áttum það, og við gátum bara 

verið að vinna á jöklinum og við gátum bara farið í ferðalag þangað og gist þar eða farið yfir 

jökulinn og í einhverja svona spennandi leiðangra og það verður svo bara ekkert hægt“ (V.1). 

 Einn viðmælendanna minntist á það hve umræðan um jökla væri breytt frá því að 

foreldrar hennar voru ungir. „Það færist í aukana hvað við tölum mikið um þetta líka, þannig 

að okkar kynslóð og næsta kannski mun hugsa meira um mikilvægi jöklanna heldur en kannski 

kynslóðin á undan okkur eða foreldar okkar“ (V.1). Hún nefndi hvernig ungir Íslendingar, 

fæddir á síðustu árum 20. aldar, hefðu á allri sinni ævi aðeins upplifað jökla hopa á meðan 

foreldrar þessarar kynslóðar hefðu upplifað framskrið jökla á Íslandi á sinni lífsleið. Hún 

útskýrði hvernig hún upplifði sorg yfir hvarfi jöklanna en á sama tíma sagði hún: „Ég get heldur 

ekki ímyndað mér að þeir séu ekki að hverfa, það væri mjög ævintýralegt fyrir mér ef jöklarnir 

myndu allt í einu vaxa og stækka“ (V.1). „Mér finnst mjög sorglegt að barnabörnin okkar fái 

kannski ekki að fara á jökul eða sjá þá eða njóta samvista með þeim og svo náttúrulega bara 
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áhrifin sem það [hlýrra loftslag] hefur á heiminn í heild sinni eru mjög dramatísk þannig já ég 

bara svona fyllist einhverri vonleysistilfinningu“ (V.1).  

Það kom endurtekið fyrir að viðmælendur mínir töluðu um jökulinn eins og lifandi veru 

eða persónugerðu hann. Það að persónugera eitthvað er að gefa því mannlega eiginleika og 

jafnvel tilfinningar (Íslensk orðabók, e.d.) og má túlka sem ákveðna væntumþykju til 

fyrirbærisins. Um jöklana var notað orðalag eins og að þeir væru að fara, deyja, væru veikir og 

að þeir myndu ekki endilega jafna sig. Talað var um að njóta samvista við jökla, að eiga við þá 

samband hvort sem það væri ástsælt eða ekki, að samgleðjast jöklum og að það að ganga á 

skriðjökli væri eins og að ganga á beinagrind hans, samanborið við að ganga á snjóþöktum 

jökli.  

  

4.5 Hafa jöklar áhrif á sjálfsmynd Íslendinga? 
 

Afkomandinn 

Sá stóri Hvíti er afkomandi Íslands. 

Þegar hann fer, deyr ekki aðeins hann út, 

Ættarhöfðingi eyjunnar, 

heldur einnig allur ættbálkur hans.  

(Steinunn Sigurðardóttir, 2019, bls. 52). 

 

Jöklar eru hluti af því umhverfi sem íslenska þjóðin á sameiginlegt, en það sem þjóð á 

sameiginlegt er að einhverju leyti skilgreiningin á því hvað það er að vera þjóð (Íslensk 

orðabók, e.d.). Séu jöklar fjarlægðir úr þeirri jöfnu mun eitthvað breytast en erfitt er að segja 

hvað. Einn viðmælendanna velti vöngum: „Hvað er þjóð? Hvað gerir þjóð að þjóð? Það er 

eitthvað sameiginlegt, það er einhver saga og kannski missum við einn hlut úr stóru 

sameiginlegu hlutunum yfir hvað gerir Íslendinga að Íslendingum. Ég veit það ekki. Það er 

landið og fólkið og sagan og tungumálið og þarna ertu með einhverja óþekkta stærð sem er 

samt risastór þegar maður fer að pæla í því“ (V.2).  

Annar viðmælendanna talaði um að eftir því sem fólk yrði nánara einhverju fyrirbæri, 

því meiri áhrif hefðu breytingar á þessu fyrirbæri á það. Ef lífsafkoma fólks byggðist á þessu 

fyrirbæri væri líklegt að breytingar á því hefðu tilfinningaleg áhrif á þetta sama fólk. Hann taldi 

að einstaklingar sem hefðu t.d. alist upp nærri jöklum, heyrt sögur af jöklum, haft atvinnu af 

þeim eða notið samvista við jökla væru líklegir til að verða fyrir einhverjum áhrifum af hvarfi 
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þeirra. Annar viðmælandi taldi jökla geta haft einhver áhrif á sjálfsmynd Íslendinga án þess þó 

að treysta sér til að greina hver. „Hvað er að vera Íslendingur án jökla? Ég get ómögulega áttað 

mig á því en ég held að það hafi fullt af áhrifum sem eru mögulega tilfinningaleg og stolt og 

allt þetta“ (V.2). 

Einn viðmælendanna taldi náttúru og veðráttu Íslands hafa áhrif á fólk vegna þess að 

þeim fylgdi mikil óvissa. „Maður veit ekkert alveg hvað eldfjöllin eða jöklarnir eru að gera, 

þetta dularfulla við náttúruna“ (V.1). Orð hennar má túlka á þá leið að það að búa við 

síbreytilegt umhverfi, veður eða náttúru, geti stuðlað að annars konar hugarfari en á stöðum 

þar sem þessir þættir hafa minni áhrif. „Ég held aftur á móti að landið muni alltaf svona búa 

yfir þessari hörku“ (V.1) sagði hún. Því taldi hún að þó að jöklar minnkuðu eða hyrfu breytti 

það ekki endilega áhrifum íslensku náttúrunnar á fólk. Hún taldi búsetu skipta máli þegar kæmi 

að því hversu mikil áhrif hop jökla hefði á fólk. „Ég held að fyrir fólk sem býr nálægt jöklum, 

já þetta er ótrúlega stór partur“ (V.1). Annar viðmælandi minn samsinnti þessu en taldi þó að 

allir Íslendingar væri a.m.k. á einhverjum tímapunkti stoltir af náttúrunni og vildu tengja 

auðkenni sitt við hana. „Allavega ef maður er að ferðast […] út fyrir landsteinana, fólk er oft 

áhugasamt, og þá […] eru held ég alveg góðar líkur á því að fólk tengi mjög mikið við þessa 

harðneskju og þetta harðneskjulega umhverfi þó að þú sért ekkert endilega alveg innviklaður í, 

eða þó þú sért ekki alinn upp á fjöllum“ (V.1). „Þetta mun kannski hafa svona minni áhrif á þá 

sem búa fjarri jöklum í framtíðinni en samt alltaf einhver kannski“ (V.1). 

Annar viðmælandi minntist á það hvernig mörg íslensk fyrirtæki tengja nafn sitt við ís 

og jökla, að landið sjálft heiti Ísland og að Íslendingar syngja „sjáið jökulinn loga“ og tengja 

það við Ísland, heima. Þessi orð er auðvelt að túlka sem svo að jöklarnir séu í huga þessa 

viðmælanda hluti af þjóðerniskennd Íslendinga og eitthvað sem þeir eru bæði stoltir af og sjá 

sér hag í að tengja sig við. 

 

4.6 „Við erum að fá svona smjörþefinn af einhverskonar framtíð“ 
 

Heimsfaraldur vegna Covid-19 stóð sem hæst á Íslandi á þeim tíma sem viðtölin voru tekin. 

Bráðsmitandi kórónuveiran hafði á þeim tíma farið um heiminn eins og eldur í sinu og virti fá 

landamæri. Það var ekki ætlun rannsakanda í upphafi að taka faraldurinn til umræðu en þar 

sem nokkuð var á hann minnst í viðtölunum var ástæða til að gefa honum vægi. Það 

heimsástand sem ríkti vegna faraldursins var borið saman við framtíðarhorfur vegna 

hamfarahlýnunar og umræðu um loftslagsmál af fleiri en einum viðmælanda.  
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Einn viðmælendanna talaði um andlegt álag sem fylgdi kórónuveirunni vegna 

mismunandi skoðana fólks. Hann talaði um að sumir væru stressaðir, aðrir ekki og maður 

sjálfur þyrfti stöðugt að greina eigin gjörðir og reyna að finna út hvað væri „rétt“ að gera. „Fólk 

hefur svo mismunandi skoðanir og maður er svo stressaður yfir hverjir hafa hvernig skoðanir“ 

(V.2). Hans upplifun var sú að umræðan um loftslagsmál væri stundum á svipaðri leið. Fólk 

hefði mismunandi skoðanir á hvernig rétt væri að hegða sér og fordæmdi gjörðir sem 

samræmdust ekki þeirra eigin skoðunum. „Jafn mikilvægt og það er að gera eitthvað til að 

menn hafi minni slæm áhrif á umhverfi sitt þá má heldur ekki leyfa þessu að verða eitthvað 

málefni sem verður einhvern veginn svo ‚dividing‘“ (V.2).  

Einn viðmælendanna bar saman óvissuna sem fylgdi Covid-19 og þá óvissu sem fylgdi 

hnattrænni hlýnun og talaði um að hún væri líklega mjög andlega erfið fyrir marga. „Allt hangir 

saman og við getum ekkert vitað hvað á eftir að gerast, kannski bara kólnar hérna, kannski 

hlýnar rosa mikið en við vitum allavega að við verðum fyrir áhrifum sama hvað gerist“. „Nema 

þetta [hnattræn hlýnun] er á talsvert stærri skala og á eftir að hafa áhrif á okkur og börnin okkar 

og hin börnin“ (V.1).  

5. Umræða og greining 
 

Eins og fram hefur komið hafa manngerðar loftslagsbreytingar áhrif á jökla sem ýta af stað 

keðjuverkandi áhrifum sem snerta vistkerfi og mannleg samfélög. Áhrif loftslagsbreytinga sem 

þátttakendur í rýnihópum rannsóknarinnar nefndu að hefðu á sitt líf voru bæði í formi aukinnar 

meðvitundar hjá þeim sjálfum og í samfélaginu og aðgerða í samræmi við það. Í einum 

rýnihópanna kom fram umræða um að hnattræn hlýnun væri ástæða fyrir vali á menntun og 

starfi sem tengdist náttúrunni vegna vilja til að leggja sitt af mörkum við að minnka slæm áhrif 

mannanna á vistkerfi okkar og annarra tegunda. Áhrif sem viðmælendur nefndu að bráðnandi 

jöklar hefðu á líf þeirra voru aðlögun í starfi að síbreytilegu aðgengi að jöklum. Eins kom upp 

umræða um skerðingu á atvinnumöguleikum í sambandi við jökla í framtíðinni. Þau ræddu það 

að jöklar væru eitt helsta aðdráttarafl Íslands fyrir erlenda ferðamenn og sumir viðmælendanna 

lýstu yfir áhyggjum af framtíð ferðamannaiðnaðarins á svæðum þar sem hann byggðist að 

stærstum hluta á jöklum. Einn viðmælandi nefndi þó að vegna loftslagshlýnunar væru aukin 

tækifæri fyrir hann í atvinnu vegna rannsókna á jöklum sem krefðust fylgdar 

jöklaleiðsögumanns. Einnig töluðu þrír af fimm viðmælendum um tilfinningaleg áhrif sem 
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bráðnun jöklanna hafði á þau. Tilfinningar sem þau upplifðu voru sorg, ótti, vonleysi og 

vanmáttarkennd.  

 Það kom ekki á óvart með tilliti til aldurs þátttakenda rannsóknarinnar hver afstaða 

þeirra var til jökla. Þau höfðu öll svo að segja eingöngu upplifað jákvæð eða a.m.k. hlutlaus 

áhrif jökla á sig og samfélag sitt. Þ.e.a.s. þau voru öll á barnsaldri þegar síðasta stóra hlaup sem 

olli tjóni varð í Skeiðará árið 1996, þau ólust upp við greiðar samgöngur yfir brúaðar jökulár 

og hafa flest notið góðs af tækifærum til atvinnu tengdum jöklaferðamennsku. Það að þau 

skyldu álíta jöklana auðlind, persónugera þá í tali sínu og syrgja brotthvarf þeirra var í samræmi 

við þann tíma jökla sem þau höfðu upplifað. Í huga eins viðmælanda voru jöklarnir ekki aðeins 

atvinnutækifæri heldur einnig tækifæri til að kynnast eigin landi og öðlast tæknilega færni sem 

væri bæði verðmæt fyrir hann og einnig metin í alþjóðlegu samhengi í klifri og fjallamennsku. 

Þessa færni neyddist fólk til að tileinka sér fyrr á öldum, nú er hún val og í framtíðinni mun 

fólk líklega ekki hafa aðgengileg tækifæri til að öðlast hana.  

Það hvernig þátttakendur rannsóknarinnar persónugerðu jökla má túlka sem 

væntumþykju í þeirra garð.  Þeim voru eignaðir mannlegir eiginleikar og t.d. talað um að þeir 

væru að deyja, í stað þess að hverfa, eða að þeir hefðu beinagrind, eins og þeir væru ekki 

einungis ís. Jöklar hafa áður verið persónugerðir t.d. í ljóðum frá tímum þegar þeir voru til 

töluvert meiri trafala en þeir voru þegar viðtöl þessarar rannsóknar voru tekin. Þó má túlka 

þessa málnotkun þátttakenda sem tilraun til að tjá eftirsjá að jöklunum, kannski sérstaklega 

vegna meðvitundar þeirra um ástæðu bráðnunarinnar, loftslagshlýnun af mannavöldum. 

Þátttakendur rannsóknarinnar vildu meina að jöklar hefðu líklega einhver áhrif á 

sjálfsmynd Íslendinga, sérstaklega þeirra sem hefðu umgengist jökla eða búið nálægt þeim. Þau 

gáfu þó ekki afgerandi svör um áhrif hörfunar og hvarfs þeirra enda erfitt að spá fyrir um 

framtíðina og hugmyndir þjóðar um sjálfa sig, sem er mjög huglægt efni. Nokkrir 

viðmælendanna töluðu um stolt í þessu samhengi. Þau töluðu um að Íslendingar væru gjarnan 

stoltir af náttúru Íslands og langaði að tengja sig við hana, sérstaklega utan landsteinanna. 

Einnig var minnst á hvernig Íslendingar gerðu jökla gjarnan að einkennismerki sínu og gefið í 

skyn að landsmenn gætu upplifað þá sem hluta þjóðerniskenndar t.d. í lagatextanum Ég er 

kominn heim eftir Jón Sigurðsson. Tveir viðmælendanna töluðu um hvernig harðneskja 

íslenskrar náttúru og veðurfars mótuðu fólk að einhverju leyti vegna þess að hún væri utan þess 

sem fólk hefði stjórn á og það þyrfti því að laga sig að henni. Vegna virkni íslenskrar náttúru 

þarf fólk oft að breyta áætlunum sínum í takt við hana. Hvort sem það eru óveður, eldgos, 

jökulhlaup eða eitthvað annað, hefur íslensk náttúra mikil áhrif á daglegt líf landsmanna. Þar 
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sem jöklar eru einungis hluti af þessari náttúru má áætla að þó að þeir hverfi gæti sá hluti 

sjálfsmyndar Íslendinga sem tengist náttúrunni haldist nokkuð óbreyttur.  

Túlka má af niðurstöðum viðtalsrannsóknarinnar að jöklar eru ekki aðeins risavaxin 

ísflykki í hugum þeirra fimm einstaklinga sem rætt var við, heldur eru þeir auðlind, uppspretta 

atvinnu, tækifæri til að kynnast eigin landi, aðdráttarafl og sérstaða. Þeir voru oft persónugerðir 

í umræðu og sagðir vekja stolt með Íslendingum. Fólk hefur mismunandi reynslu af jöklum og 

því hlýtur upplifun fólks af bráðnun þeirra einnig að vera mismunandi. Jöklar eru öflugt 

mótunarafl bæði í landfræðilegum skilningi en einnig menningarlegum og félagslegum. Þessi 

félagslegu áhrif jökla eru verðugt rannsóknarefni á tímum mikilla breytinga á jöklum vegna 

hnattrænnar hlýnunar.  

 

  



30 
 

Heimildaskrá 
 

Arena, M., Bhattacharya, R., Böwer, U. og Hu, X. (2017). Iceland Selected Issues. Sótt af 

https://www.ferdamalastofa.is/static/research/files/ags-2017pdf 

 

Compton, K., Bennett, R. A. og Sigrún Hreinsdóttir. (2015). Climate-driven vertical 

acceleration of Icelandic crust measured by continuous GPS geodesy. Geophysical 

Research Letters, 42(3), 743-750. https://doi.org/10.1002/2014GL062446  

 

Ferðamálastofa. (e.d.). Heildarfjöldi erlendra ferðamanna. Sótt af 

https://www.ferdamalastofa.is/is/tolur-og-utgafur/fjoldi-ferdamanna/heildarfjoldi-

erlendra-ferdamanna 

 

Halldór Björnsson, Bjarni D. Sigurðsson, Brynhildur Davíðsdóttir, Jón Ólafsson, Ólafur S. 

Ástþórsson, Snjólaug Ólafsdóttir, … Trausti Jónsson. (2018). Loftslagsbreytingar og 

áhrif þeirra á Íslandi: Skýrsla vísindanefndar um loftslagsbreytingar 2018. Sótt af 

https://www.vedur.is/media/loftslag/Skyrsla-loftslagsbreytingar-2018-Vefur-NY.pdf  

 

Háskóli Íslands. (2014. 17. september). Aðferðir. Sótt af https://fel.hi.is/adferdir 

 

Helgi Björnsson (2009). Jöklar á Íslandi. Reykjavík: Mál og menning. 

 

Helgi Björnsson. (2015). Af hverju eru jöklar og ís á jörðinni?: Spurningar af Vísindavefnum 

um jökla og loftslagsmál. Reykjavík: Mál og menning. 

 

Henshaw, P. C., Charlson, R. J. og Burges, S. J. (2000). Water and the Hydrosphere Í M. C. 

Jacobson, R. J. Charlson, H. Rodhe og G. H. Orians (ritstjórar), Earth system science: 

From biogeochemical cycles to global change (bls. 109-131). doi.org/10.1016/S0074-

6142(00)80112-6 

IPCC (2019). Summary for Policymakers. Í H.O. Pörtner, D.C. Roberts, V. Masson-

Delmotte, P. Zhai, M. Tignor, E. Poloczanska, … N. Weyer (ritstjórar), IPCC 

Special Report on the Ocean and Cryosphere in a Changing Climate (bls. 1-

42). Sótt af https://report.ipcc.ch/srocc/pdf/SROCC_SPM_Approved.pdf  

Íslensk orðabók. (e.d.). Sótt af https://snara.is/ 

Jackson, M. (2019). The Secret Lives of Glaciers. Vermont: Green Writers Press. 

Jóhann Í. Pétursson og Jón G. Jónsson. (2003). Jarðargæði: Jarðfræði NÁT 113. Reykjavík: 

Iðnú. 

https://www.ferdamalastofa.is/static/research/files/ags-2017pdf
https://doi.org/10.1002/2014GL062446
https://www.ferdamalastofa.is/is/tolur-og-utgafur/fjoldi-ferdamanna/heildarfjoldi-erlendra-ferdamanna
https://www.ferdamalastofa.is/is/tolur-og-utgafur/fjoldi-ferdamanna/heildarfjoldi-erlendra-ferdamanna
https://www.vedur.is/media/loftslag/Skyrsla-loftslagsbreytingar-2018-Vefur-NY.pdf
https://fel.hi.is/adferdir
https://doi-org.ludwig.lub.lu.se/10.1016/S0074-6142(00)80112-6
https://doi-org.ludwig.lub.lu.se/10.1016/S0074-6142(00)80112-6
https://report.ipcc.ch/srocc/pdf/SROCC_SPM_Approved.pdf
https://snara.is/


31 
 

Marshak, S. (2008). Earth: Portrait of a Planet [3. útgáfa]. New York: W. W. Norton 

& Company.  

Matti, S. (2020). Slope Instability Above an Icelandic Glacier (óútgefið 

doktorsverkefni). Háskóli Íslands, Reykjavík  

Meire, L., Mortensen, J., Meire, P., Juul-Pedersen, T., Sejr, M. K, Rysgaard, S., … 

Meysman, F.J.R. (2017). Marine-terminating glaciers sustain high productivity 

in Greenland fjords. Glob Change Biol, 23(12), 5344–5357. Sótt af 

https://doi.org/10.1111/gcb.13801 

National Geographic. (2019, 29. október). Earth‘s Systems. Sótt af 

https://www.nationalgeographic.org/article/earths-systems/  

Orkustofnun. (2012). Raforkuvinnsla staðið í stað síðustu ár. Orkumál: Raforka 8(1), 

2-4. Sótt af https://orkustofnun.is/gogn/Orkumal-arsrit/Orkumal-Raforka-

2012-8-1.pdf 

Pálína Þorsteinsdóttir (ritstjóri). (2010). Undir breðans fjöllum: ljóð og lausavísur. 

Reykjavík: Bókaútgáfan Hólar.  

Páll Þorsteinsson. (1978). Þjóðlífsþættir. Bókaútgáfan Örn og Örlygur: Reykjavík. 

Páll Þorsteinsson. (1985). Samgöngur í Skaftafellssýslum. Páll Þorsteinsson: 

Hornafjörður.  

Purdie, H., Gomez. C. og Espiner, S. (2015). Glacier recession and the changing 

rockfall hazard: Implications for glacier tourism. New Zealand Geographer, 

71(x), 189-202. doi: 10.1111/nzg.12091  

Ritchie, H. og Roser, M. (2020). CO₂ and Greenhouse Gas Emissions. Our World in 

Data. Sótt af https://ourworldindata.org/co2-and-other-greenhouse-gas-

emissions  

Rockström, J., Steffen, W., Noone, K., Persson, Å., Chapin, F. S., Lambin, E. F., … 

Foley, J. A. (2009). A safe operating space for humanity. Nature, 461(x), 472-

475. Sótt af https://www.nature.com/articles/461472a.pdf  

Rögnvaldur Guðmundsson. (2019). Erlendir ferðamenn í Austur-Skaftafellssýslu og 

að þremur stöðum þar 2004-2018/2019. Sótt af 

file:///C:/Users/svanh/Downloads/erlendir_fer%C3%B0amenn_a_skaft_2010_

%C3%A1g2019.pdf 

Seneviratne, S. I, Nicholls, N., Easterling, D., Goodess, C. M., Kanae, S., Kossin, J., 

… Zhang, X. (2012). Changes in climate extremes and their impacts on the 

https://doi.org/10.1111/gcb.13801
https://www.nationalgeographic.org/article/earths-systems/
https://orkustofnun.is/gogn/Orkumal-arsrit/Orkumal-Raforka-2012-8-1.pdf
https://orkustofnun.is/gogn/Orkumal-arsrit/Orkumal-Raforka-2012-8-1.pdf
https://ourworldindata.org/co2-and-other-greenhouse-gas-emissions
https://ourworldindata.org/co2-and-other-greenhouse-gas-emissions
https://www.nature.com/articles/461472a.pdf
file:///C:/Users/svanh/Downloads/erlendir_ferÃ°amenn_a_skaft_2010_Ã¡g2019.pdf
file:///C:/Users/svanh/Downloads/erlendir_ferÃ°amenn_a_skaft_2010_Ã¡g2019.pdf


32 
 

natural physical environment. Í C. B. Field, V. Barros, T. F. Stocker, D. Qin, 

D. J. Dokken, K. L. Ebi, … P. Midgley (ritstjórar), Managing the Risks of 

Extreme Events and Disasters to Advance Climate Change Adaptation (bls. 

109-230). Sótt af https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/03/SREX-

Chap3_FINAL-1.pdf  

Sigurður Björnsson. (2007). Sótt fram: Saga Sýslunefndar Austur-Skaftafellssýslu og 

þættir úr Öræfum. Höfn: Menningarmiðstöð Hornafjarðar.  

Sigurður Þórarinsson. (1974). Vötnin stríð: Saga Skeiðarárhlaupa og 

Grímsvatnagosa. Reykjavík: Bókaútgáfa Menningarsjóðs.  

Steinunn Sigurðardóttir. (2019). Dimmumót. Reykjavík: Mál og menning.  

Stone, D. P. (2015). The Changing Arctic Environment: The Arctic Messenger. 

doi:10.1017/CBO9781316146705.010   

 

Sævar Helgi Bragason. (2010). Öræfajökull. Sótt af 

https://www.stjornufraedi.is/solkerfid/jordin/eldgos-og-eldfjoll/oraefajokull/ 

United Nations. (e.d.-a) What is the Paris Agreement? Sótt af 

https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/what-is-the-paris-

agreement 

United Nations. (e.d.-b) Paris Agreement – Status of Ratification. Sótt af 

https://unfccc.int/process/the-paris-agreement/status-of-ratification 

Vatnajökulsþjóðgarður. (2017). Lifandi kennslustofa í loftslagsbreytingum 

[fræðslubæklingur]. Reykjavík: Vatnajökulsþjóðgarður.  

 

Þorsteinn Sæmundsson, Jón K. Helgason, Ben-Yehoshua, D., Bergur H. Bergsson, Benedikt 

Ófeigsson, Eyjólfur Magnússon, … Halldór Geirsson. (2019). Risk of major rock 

slope failure at the Svínafellsheiði mountain, SE Iceland. Geophysical Research 

Abstracts, 21(x), 1. Sótt af 

https://meetingorganizer.copernicus.org/EGU2019/EGU2019-9650.pdf  

 

Þórður Tómasson. (1980). Skaftafell: Þættir úr sögu ættarseturs og atvinnuhátta. Reykjavík: 

Bókaútgáfan Þjóðsaga. 

 

Welling, J. T., Þorvarður Árnason og Rannveig Ólafsdóttir. (2015). Glacier tourism: a 

scoping review. Tourism Geographies, 17(5), 635-662. doi: 

10.1080/14616688.2015.1084529  

 

https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/03/SREX-Chap3_FINAL-1.pdf
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/03/SREX-Chap3_FINAL-1.pdf
https://www.stjornufraedi.is/solkerfid/jordin/eldgos-og-eldfjoll/oraefajokull/
https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/what-is-the-paris-agreement
https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/what-is-the-paris-agreement
https://unfccc.int/process/the-paris-agreement/status-of-ratification
https://meetingorganizer.copernicus.org/EGU2019/EGU2019-9650.pdf


33 
 

 

Viðtöl 
 

V.1 Viðtal við tvo jöklaleiðsögumenn (kvk) Akureyri 7. apríl 2020 

V.2 Viðtal við jöklaleiðsögumann og skíðaleiðsögumann/sjómann (kk) Akureyri 16. apríl 

2020 

V.3 Viðtal við jöklaleiðsögumann (kk) Svínafell 30. apríl 2020  

 

Myndayfirlit 
 

Mynd 1: Jökull og frosið jökullón. Þorsteinn Jóhannsson ............................................................................... iii 

Mynd 2: Tilurð Jökulíss. Vatnajökulsþjóðgarður, 2017 .................................................................................... 5 

Mynd 3: Hafstraumar. Vatnajökulsþjóðgarður, 2017 ...................................................................................... 7 

Mynd 4: Öræfajökull. Vatnajökulsþjóðgarður, 2017 .....................................................................................11 

Mynd 5: Fé rekið yfir Skeiðará að hausti. Jóhann Þorsteinsson .....................................................................15 

Mynd 6: Fé rekið yfir Skeiðarárjökul að hausti. Jóhann Þorsteinsson ............................................................15 

Mynd 7: Ferðamenn í íshelli. Bjarni Þorgeir Jónsson .....................................................................................18 

Mynd 8: Sprunga í Svínafellsheiði. Sigurður Ragnarsson ...............................................................................19 

 

https://d.docs.live.net/0e173658e531f5f5/Documents/Skóli%202019-20/VOR/BA%20Verkefni/Áhrif%20jökla%20á%20fólk.%20Hnattræn%5eJ%20menningarleg%5eJ%20félagsleg%20og%20hugræn.docx#_Toc41227412
https://d.docs.live.net/0e173658e531f5f5/Documents/Skóli%202019-20/VOR/BA%20Verkefni/Áhrif%20jökla%20á%20fólk.%20Hnattræn%5eJ%20menningarleg%5eJ%20félagsleg%20og%20hugræn.docx#_Toc41227413
https://d.docs.live.net/0e173658e531f5f5/Documents/Skóli%202019-20/VOR/BA%20Verkefni/Áhrif%20jökla%20á%20fólk.%20Hnattræn%5eJ%20menningarleg%5eJ%20félagsleg%20og%20hugræn.docx#_Toc41227414
https://d.docs.live.net/0e173658e531f5f5/Documents/Skóli%202019-20/VOR/BA%20Verkefni/Áhrif%20jökla%20á%20fólk.%20Hnattræn%5eJ%20menningarleg%5eJ%20félagsleg%20og%20hugræn.docx#_Toc41227415
https://d.docs.live.net/0e173658e531f5f5/Documents/Skóli%202019-20/VOR/BA%20Verkefni/Áhrif%20jökla%20á%20fólk.%20Hnattræn%5eJ%20menningarleg%5eJ%20félagsleg%20og%20hugræn.docx#_Toc41227416
https://d.docs.live.net/0e173658e531f5f5/Documents/Skóli%202019-20/VOR/BA%20Verkefni/Áhrif%20jökla%20á%20fólk.%20Hnattræn%5eJ%20menningarleg%5eJ%20félagsleg%20og%20hugræn.docx#_Toc41227417
https://d.docs.live.net/0e173658e531f5f5/Documents/Skóli%202019-20/VOR/BA%20Verkefni/Áhrif%20jökla%20á%20fólk.%20Hnattræn%5eJ%20menningarleg%5eJ%20félagsleg%20og%20hugræn.docx#_Toc41227418
https://d.docs.live.net/0e173658e531f5f5/Documents/Skóli%202019-20/VOR/BA%20Verkefni/Áhrif%20jökla%20á%20fólk.%20Hnattræn%5eJ%20menningarleg%5eJ%20félagsleg%20og%20hugræn.docx#_Toc41227419

