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Útdráttur 

Ófyrirsjáanleg eldfjallavá, loftslagsbreytingar og jarðvegsrof hefur mótað líf Íslendinga frá 

örófi alda. Jaðarsvæði, líkt og Jökuldalsheiði, eru sérstaklega viðkvæm fyrir 

umhverfisbreytingum og áföllum þar sem m.a. gjóskufall getur haft neikvæðar afleiðingar á 

slík svæði í nokkrar aldir. Þessari rannsókn er ætlað að auka þekkingu á þeim áhrifaþáttum 

sem geta raskað yfirborði lands til lengri eða skemmri tíma. Þá er ætlunin að auka þekkingu 

á áhrifum gjóskufalls á jaðarsvæði, sem nýtt hefur verið í minnst 1100 ár. Markmið þessa 

verkefnis er að rannsaka umhverfisbreytingar og jarðvegsrof út frá jarðvegsþykknunarhraða 

á Jökuldalsheiði í kjölfar Öskjugossins árið 1875. Aðferðafræði gjóskulagafræðinnar var 

notuð þar sem hraði jarðvegsuppsöfnunar milli þekktra gjóskulaga var skoðaður í samtals 15 

rofabörðum, á fimm svæðum á Jökuldalsheiði. Leitast var eftir að skýra mögulega 

áhrifaþætti, þ.e. hvað hefur áhrif á jarðvegsuppsöfnun á svæðinu. Niðurstöður sýna að 

uppsöfnunarhraði jarðvegs jókst töluvert í kjölfar goss í Veiðivatna-Dyngjuhálskerfinu árið 

1477, samhliða auknum beitarþrýstingi og kólnandi loftslagi. Er Askja gaus árið 1875 hafði 

yfirborð lands mögulega þegar náð þolmörkum þar sem uppsöfnunarhraði jarðvegs mældist 

breytilegur eftir svæðum. Mögulegt er að gjóskufallið árið 1477 hafi komið af stað 

keðjuverkandi rofástandi sem enn má greina nú í dag. 

Abstract 

Unpredictable volcanic disasters, soil erosion and climate change have shaped the lives of 

Icelanders since the settlement in 874 AD. Peripheral areas, such as Jökuldalsheiði in the 

northeast of Iceland, are particularly vulnerable to such environmental changes and events. 

Ashfall, following a volcanic eruption could e.g., have a long-term negative effect causing 

prevailing soil erosion for centuries. This study aims to explore the effects of the Askja 1875 

volcanic eruption on Jökudalsheiði. As well as exploring the effects of soil erosion, human 

exploitation, and climate change in the area. Tephrochronology is used to measure and 

compare environmental change based on soil accumulation rates (mm/year). The results 

revealed an increase in soil accumulation rate after the 1477 eruption in Veiðivötn-

Dyngjuháls volcanic systtem, which kick-started a prolonged period of soil erosion in the 

area for centuries to come. When Askja volcano erupted in 1875 the limits of resistance and 

resilience of Jökuldalsheiði ecosystem had possibly already been reached. Therefore, there 

was no big change in soil accumulation rate following 1875.  
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1 Inngangur 

Íslendingar hafa lifað við ófyrirsjáanlega eldfjallavá frá örófi alda, þar sem hraun og gjóska 

hafa haft váleg áhrif á vistkerfi og samfélög manna. Öskjugosið árið 1875 er dæmi um slíka 

náttúruvá þar sem gjóska lagðist yfir Norðausturland með þeim afleiðingum að jarðvegsrof 

jókst (Sigurður Þórarinsson, 1976), gróðurþekja breyttist (Ólafur Jónsson, 1945) og bændur 

ákváðu að flytjast búferlum (Sigurður Þórarinsson, 1976). Eldsumbrotin í Öræfajökli árið 

1362 ollu sömuleiðis mikilli eyðileggingu (Sigurður Þórarinsson, 1957) en þar „lifði engin 

kvik kind eftir utan ein öldruð kona og kapall“ (Eiríkur Þormóðsson & Guðrún Ása 

Grímsdóttir, 2003). Miklar umhverfisbreytingar urðu í kjölfar Eldgjárgossins árið 938 þar 

sem rúmlega eins metra þykk gjóska kæfði þar gróður með þeim afleiðingum að land varð 

sums staðar óbyggilegt og rof var ríkjandi á nærliggjandi svæðum í nokkrar aldir (Guðrún 

Larsen, 2000). 

Mismunandi umhverfi bregst við gjóskufalli á ólíkan hátt. Afleiðingar gjóskufalls fara m.a. 

eftir þanþoli vistkerfa (Anna María Ágústsdóttir, 2013), landnotkun fyrir og eftir gos 

(Dugmore o.fl., 2007) og gróðurþekju (Zobel & Antos, 1997: Anna María Ágústsdóttir, 

2013; Hreinn Óskarsson, 2010). Sem dæmi bendir rannsókn Simpson o.fl. (2002) til þess að 

gjóska hafi haft minni áhrif á gróskumikil gróðursvæði og skóglendi en á þau svæði sem 

þegar höfðu náð þolmörkum. Gjóskufall hafði sem sagt meiri áhrif á rofin svæði (Ólafur 

Arnalds o.fl., 1997) enda binda ógróin og illa gróin svæði gjósku verr en önnur svæði 

(Þröstur Þorsteinsson o.fl., 2012; Ólafur Arnalds, 2013; Liu o.fl., 2014). Rannsóknir 

Simpson o.fl. (2002) benda einnig til þess að beit og landnýting á tímum gjóskufalls hafi 

áhrif á stöðugleika landslags. Heklugos árið 1300 kann að hafa haft minni umhverfisáhrif en 

Heklugos árið 1104 á sömu jaðarsvæði, þar sem byggð lagðist af og landnotkun minnkaði í 

kjölfar gossins árið 1300.  

Mikil gjóskugos hérlendis geta haft alvarlegar afleiðingar í för með sér þar sem seigla 

umhverfis er nú lítil og mörg svæði á þolmörkum. Gjóskufall getur valdið miklu rofi, 

lélegum loftgæðum og lýðheilsuvandamálum til lengri tíma (Sigrún D. Eddudóttir o.fl., 

2015). Því er mikilvægt að auka þekkingu á áhrifum ólíkra þátta á umhverfið sem og hvernig 

landsvæði, sem hefur verið nýtt í um 1100 ár, bregst við áfalli eins og gjóskufalli. Dæmi um 

slíkt gjóskufall tengist Öskjugosi árið 1875 (Sigurður Þórarinsson, 1976). Markmið þessa 

verkefnis er að rannsaka umhverfisbreytingar og jarðvegsrof út frá jarðvegsþykknunarhraða 

á Jökuldalsheiði (mynd 3.1) í kjölfar gjóskufalls árin 1875, 1477 og 1362. Þá verður lögð 

sérstök áhersla á áhrif Öskjugossins árið 1875. Leitast verður við að svara eftirfarandi 

rannsóknarspurningu: 

• Hver voru áhrif Öskjugoss árið 1875 á stöðugleika yfirborðs lands á Jökuldalsheiði? 

Aðferðafræði gjóskulagafræðinnar er notuð þar sem uppsöfnun jarðvegs verður skoðuð út 

frá þykkt jarðlaga á milli þekktra gjóskulaga í rofabörðum. Niðurstöður verkefnisins munu 

leiða í ljós hvort og þá hvers konar breytingar urðu á jarðvegsuppsöfnun í kjölfar gossins 

árið 1875 sem og hverjir mögulegir áhrifaþættir eru. Niðurstöður munu auka þekkingu á eðli 

jarðvegsrofs á Norðausturlandi, áhrifum gjóskufalls á jarðvegs sem og áhrifum aukins 

jarðvegsrofs á Íslandi. 
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Ritgerðin skiptist í sjö kafla; inngang, fræðilegan grundvöll, kafla um Jökuldalsheiði, gögn 

og aðferðir, niðurstöður, umræður og lokaorð. Í öðrum kafla er fræðilegur grundvöllur 

ritgerðarinnar lagður þar sem fjallað er m.a. um jarðveg, rof, gjósku, gjóskufall og loftslag. 

Þriðji kafli fjallar almennt um Jökuldalsheiði og skiptist í fjóra undirkafla sem fjalla um 

veðurfar, gróðurfar, jarðfræði, gjóskulög og mannvist. Í fjórða kafla er aðferðafræði, 

rannsóknarsvæði, framkvæmd rannsóknar og gögnum lýst. Í fimmta kafla eru niðurstöður 

rannsóknarinnar kynntar. Þá er rannsóknarspurningum svarað í sjötta kafla og niðurstöður 

settar í fræðilegt samhengi. Í sjöunda og síðasta kafla er takmörkum rannsóknarinnar lýst 

auk þess sem komið er með tillögur að frekari rannsóknum 
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2 Fræðilegur grundvöllur 

Fyrir komu landnema til Íslands voru megindrifkraftar vistkerfisbreytinga hérlendis 

loftslagsbreytingar og mikil gjóskugos (Sigrún D. Eddudóttir o.fl., 2020). Gjóskufall (Sigrún 

D. Eddudóttir o.fl., 2017) og loftslagsbreytingar hafa áhrif á m.a. þanþol (resilience) og 

viðnám (resistence) vistkerfa, jarðvegs og gróðurþekju fyrir rofi (Margrét Hallsdóttir & 

Chris J. Caseldine, 2005; Sigrún D. Eddudóttir o.fl., 2015; Ólafur Arnalds o.fl., 1997). 

Viðnám og þanþol vistkerfa lýsir hversu vel vistkerfi þolir rask og hversu hratt það nær aftur 

fyrra ástandi (Grimm & Wissel, 1997; Holling, 1973; Suding, 2011). Umhverfi Íslands hefur 

tekið umtalsverðum breytingum frá komu landnámsmanna árið 874. Áður en land byggðist 

voru hér skóglendi, lyngmóar og votlendi einkennandi á láglendi og mólendi, trjágróður og 

kjarr á hálendi (Margrét Hallsdóttir & Chris J. Caseldine, 2005; Roy ofl., 2018; Sigrún D. 

Eddudóttir o.fl., 2015). Landnámsmenn fluttu með sér landdýr, svo sem kindur, svín, hesta 

og kýr, (Amorosi o.fl., 1997) ræktuðu upp tún og hjuggu niður skóga (Orri Vésteinsson, 

1998) með þeim afleiðingum að hlutfall skóga og gróðurþekju hérlendis minnkaði, 

samsetning gróðurþekju breyttist og jarðvegrof jókst (Ólafur Arnalds o.fl., 1997; Andrés 

Arnalds, 1987). Beit og ósjálfbær landnýting hefur haft neikvæð áhrif á þanþol vistkerfa 

(Dugmore o.fl., 2007). Hafa ber í huga að vandasamt getur verið að aðgreina áhrif 

mannvistar, gjóskufalla og loftslagsbreytinga á vistkerfi (Dugmore o.fl., 2009). Til þess að 

fá betri sýn á ólíka áhrifaþætti umhverfisbreytinga verður hér fjallað nánar um rof, 

landhnignun, jarðveg, gjósku og áhrif loftslagsbreytinga og gjóskufalls á íslensk vistkerfi. 

2.1 Jarðvegur og rof 

Jarðvegur er þýðingarmikil auðlind fyrir samfélög manna þar sem fæðuframleiðsla 

mannkyns veltur á gæðum jarðvegs og þeirri vistkerfisþjónustu sem hann veitir. Jarðvegur 

er gerður úr m.a. rotnandi lífrænum efnum, bergefnum, vatni, ýmsum snefilefnum og 

gastegundum (Ólafur Arnalds, 2013). Jarðvegur hefur þá eiginleika að geta bæði hreinsað 

vatn og bundið koltvísýring (Ása L. Aradóttir, 2009). Íslenskur jarðvegur flokkast að mestu 

sem eldfjallajörð (Andosol) þar sem móðurberg er veðruð gjóska og bergefni (Ólafur Arnalds 

o.fl, 2019; Ólafur Arnalds, á.á.). Þá hefur áfok mótandi áhrif á íslenskan jarðveg (Ólafur 

Arnalds & Hlynur Óskarsson, 2009). Einkennandi eiginleikar eldfjallajarðar eru lítil 

samloðun, lág rúmþyngd, góð vatnleiðni og hátt hlutfall allófan leirsteinda, en kúluleg lögun 

leirsteindanna gerir það að verkum að jarðvegurinn loðir illa saman (Ólafur Arnalds, á.á). 

Þessir eiginleikar gera jarðveginn sérstaklega viðkvæman fyrir rofi (Ólafur Arnalds & 

Hlynur Óskarsson, 2009). 

Þar sem áður voru gróðursælar heiðar með frjósömum jarðvegi eru nú víða kaldranalegar og 

gróðurlausar auðnir (Ólafur Arnalds o.fl., 1997). Jarðvegseyðing hefur markað ásýnd 

Íslands. Jarðvegsrof er að margra sögn með stærstu umhverfisvandamálum nútímans en 42% 

af landsvæði Íslandi er alvarlega rofið (Ólafur Arnalds o.fl., 2001). Jarðvegsrof er þegar 

„losun og flutningur yfirborðsefna sem spillir jarðvegi, hamlar eða gæti hamlað vexti gróðurs 

eða komið í veg fyrir að gróður nemi land í yfirborði jarðvegs” (Ólafur Arnalds o.fl., 1997, 

bls. 18). Valdar þess eru margþættir en þar má nefna ýmist loftlagsbreytingar, gjóskufall, 
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landnotkun manna, ofbeit eða flóð (Ólafur Arnalds, 2015). Jarðvegur er mis viðkvæmur fyrir 

rofi en til rofafla teljast m.a. regndropar, vindur, ísnálar og rennandi vatn (Ólafur Arnalds 

o.fl., 1997). Auk þess hefur staðbundið veðurfar, hæð yfir sjávarmáli og landslag áhrif á rof 

jarðvegs (Rannveig Ólafsdóttir & Hjalti J. Guðmundsson, 2002). Meira jarðvegsrofs gætir á 

hálendi en láglendi, enda er þar kaldara og vaxtartími gróðurs styttri (Dugmore o.fl., 2009). 

Þar sem jarðvegur er grunnur og gróður illa farinn eiga roföfl greiðari leið að yfirborði 

jarðvegs en þar sem gróðurhula þekur þykkan jarðveg og jarðvegsmyndun er ör (Ólafur 

Arnalds o.fl., 1997). 

Í kjölfar komu landnámsmanna hefur umhverfi Íslands tekið breytingum (Ólafur Arnalds 

o.fl., 2001; Egill Erlendsson o.fl., 2017; Lawson o.fl., 2008). Uppsöfnunarhraði jarðvegs 

hefur aukist jafnt og þétt frá landnámi (Dugmore o.fl., 2007; Dugmore o.fl., 2009; Margrét 

Hallsdóttir, 1987) samhliða breytingum á gróðurþekju (Margrét Hallsdóttir, 1987) og auknu 

jarðvegsrofi. Aukinn uppsöfnunarhraði á einu svæði getur bent til aukins rofs í nærumhverfi 

(Dugmore & Erskine, 1994; Margrét Hallsdóttir, 1987). Þá er einnig mögulegt að uppruni 

áfoks hafi breyst frá landnámi (Dugmore & Erskine). Umhverfisáhrif landnámsins eru þó 

mismunandi í tíma og rými (Dugmore o.fl., 2005; Streeter & Dugmore, 2014). Sem dæmi 

var hraði uppsöfnunar meiri á Suðurlandi, í kjölfar landnáms (Dugmore o.fl., 2007; Dugmore 

o.fl., 2009), en á Norðurlandi (Larsen o.fl., 2012). Þá benda rannsóknir Larsen o.fl. (2012) á 

setkjörnum frá Hvítárvatni til þess að rof hafi aukist frá og með fjórtándu öld og náð hámarki 

um aldamótin 1500 og um árið 1935. Með því er átt við að rof hafi aukist á tímum hinna 

myrku miðalda, 450 e. Kr. til um 950 e.Kr, og Litlu ísaldar, 1400 e.Kr. til um 1900 e.Kr 

(Pillans, 2007), en minnkað á hlýskeiði miðalda (Larsen o.fl., 2012), um 950 e.Kr. til um 

1400 e. Kr., er veðurfar var mildara en á aðliggjandi tímabilum (Mann, 2002). Uppsöfnun 

jarðvegs er meiri því ofar og innar í landið sem er farið (Sigurður Þórarinsson, 1981). 

2.2 Gjóska og gjóskufall 

Til gjósku teljast þau lausu gosefni sem þeytast upp og berast um loftið við eldsumbrot 

(Sigurður Þórarinsson, 1944). Gjóska getur verið margvísleg að stærð og gerð en hún berst 

með ríkjandi vindátt og getur lagst yfir stór svæði. Dreifing gjósku fer m.a. eftir kornastærð, 

árstíð, hæð gosmakkar, virkni gossins og veðri (USGS, á.á.). Þá ferðast fínni efni lengra frá 

gosstað en þau grófari (Anna María Ágústsdóttir, 2013). Áhrifum gjóskufalls á umhverfi 

svipar til áhrifa áfoks jarðvegs eða sands (Friðrik G. Olgeirsson, 2007). Svarfgeta gjósku er 

þó líklega meiri vegna mögulegra eituráhrifa efna hennar. Auk þess er gjóska órofin og því 

brúnir hennar hvassar (Anna María Ágústsdóttir, 2013). Rofmáttur gjósku er breytilegur eftir 

áferð, efnasamsetningu, kristöllun, kornastærð og fjarlægð frá gosstað (Ólafur Arnalds, 

2013). Gjóskufall getur haft keðjuverkandi áhrif til bæði skemmri og lengri tíma, þar sem 

jarðvegsrof eykst og vistkerfi breytast. Þá getur gjóskufall skaðað jarðvegslíf þar sem 

aðgengi súrefnis að jarðvegi versnar. Áhrif gjóskufalls á vistkerfi fer eftir m.a. þanþoli 

vistkerfanna, landslagi og hæð yfir sjávarmáli (Anna María Ágústsdóttir, 2013).  

2.2.1 Áhrif gjósku á jarðveg 

Eldfjallajörð er einkennandi fyrir íslenskan jarðveg þar sem veðruð gjóska og basísk 

hraunlög eru meðal móðurefna. Eldfjallajörð myndast oftast á svæðum þar sem gjóskufall er 

títt og mikið (Ólafur Arnalds, 2004) þar sem áfok og ör efnaveðrun gjóskuefna getur haft 

áhrif á eðlisfræðilega, efnafræðilega og líffræðilega eiginleika jarðvegs (Sigurður Reynir 
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Gíslason, 1996). Er gjóska leggst yfir jarðveg getur vatnsleiðni, endurvarp, öndun, og 

niðurbrot hans tekið breytingum. Ljós gjóska getur aukið endurvarp frá yfirborði og þar með 

lækkað hitastig jarðvegs og haft neikvæð áhrif á niðurbrot jarðvegs og virkni örvera. Dökk 

og mött gjóska getur haft gagnstæð áhrif, þ.e. hækkað hitastig yfirborðslaga og aukið 

niðurbrot jarðvegs og virkni örvera (Cook o.fl., 1981; Black & Mack, 1984; Ayris & 

Delmelle, 2012). Umhverfisaðstæður hafa áhrif á dvalartíma (residence time) gjósku á 

jarðvegi, þá aðallega vind- og vatnsrof (Skidmore o.fl., 1994) en í kjölfar gjóskufalls er 

vindrof og öskufok oft ríkjandi. Í sumum tilfellum getur slíkt rofástand varð um áraraðir (t.d. 

Watt o.fl., 2009). Gjóskufok eftir gos á sér einna helst stað innan og í námunda við upphafleg 

gjóskufallssvæði (Ólafur Arnalds, 1998). Þó eru dæmi um að gjóska ferðist hundruð 

kílómetra frá upprunasvæði (Ólafur Arnalds, 2013). Uppsöfnunarhraði jarðvegs á grónum 

svæðum hérlendis getur aukist eftir mikil eldsumbrot, líkt og eftir stórt eldgos í Heklu fyrir 

um 3000 árum sem leiddi af sér gjóskulagið Hekla-3 (Rannveig Ólafsdóttir & Hjalti J. 

Guðmundsson, 2002) enda geta slík eldgos ýtt undir rof (Jórunn Harðardóttir o.fl., 2000).  

2.2.2 Áhrif gjósku á vistkerfi og gróðurfar 

Áhrif gjósku á gróðurfar geta verið bæði jákvæð og neikvæð. Samspil veðurfars, þykkt 

gjóskulaga, tíðni gjóskufoks, hæð gróðurs og tegundasamsetning gróðurþekju ráða áhrifum 

gjóskufalls á vistkerfi (Boyd o.fl., 2005). Gjóska getur haft eyðileggjandi áhrif á gróðurþekju 

þar sem gróður ýmist grefst undir gjósku eða verður fyrir skemmdum, þar sem gjóska sverfur 

yfirborð þeirra (Anna María Ágústsdóttir, 2013). Þá geta yfirborðslög votlenda þornað og 

tegundasamsetning svæðisins þ.a.l. breyst (Buckland o.fl., 1986; Edwards & Craige 1998). 

Smákornótt gjóska getur skert ljóstillífun og frævun plantna (Cook o.fl., 1981). Tegundir 

plantna eru misviðkvæmar fyrir svörfun gjósku og kaffæringu (Zobel & Antos, 1997). 

Hávaxinn gróður, kjarr og skógur er almennt þolnari en lággróður. Þanþol svæða eykst með 

aukinni gróðurhæð (Anna María Ágústsdóttir, 2013; Hreinn Óskarsson, 2010) enda bindur 

gróðurhula lands gjósku og kemur í veg fyrir fok hennar (Ólafur Arnalds, 2013). Á 

gróðursnauðum svæðum og í vistkerfum auðna hefur gjóskufall meiri áhrif en þar sem 

gróðurþekja er mikil. Þar hafa roföflin óheftan aðgang að jarðvegsyfirborðinu (Ólafur 

Arnalds o.fl., 1997). Þá geta áhrif og vindrof gjósku haft neikvæð langtímaáhrif á stöðugleika 

yfirborðs, lífskurn og landnám plantna (Bliss & Gold, 1999).  

Áhrif gjóskufalls á vistkerfi og gróður veltur m.a. á þykkt gjóskulaga (Dahlgren o.fl., 2004), 

árstíma (Sturla Friðriksson, 1981) og landnýtingu (Edwards o.fl., 2004). Gjóskufall hefur 

minnst áhrif á veturna þegar landið er hulið snjó og gróður er í dvala (Sturla Friðriksson, 

1981) en mest eru áhrifin á vorin þar sem græðlingar og mjúkir plöntuvefir eru einstaklega 

viðkvæmir fyrir svörfun gjósku og kafffæringu (Anna María Ágústsdóttir, 2013). Þunnt 

gjóskulag (<0,5 cm) getur verkað sem næringarríkur áburður (Dahlgren o.fl., 2004) og aukið 

næringarframboð tímabundið, við rotnun þess gróðurs sem deyr í kjölfar gjóskufallsins. Þá 

nýtur eftirlifandi gróður oft hitasöfnunar gjóskunnar (Anna María Ágústsdóttir, 2013). 

Þunnu gjóskulagi getur fylgt tímabundin flúor mengun auk þess sem gjóskan getur haft 

neikvæð áhrif á þekju lífskurnar (Ólafur Arnalds, 2013). Þar sem jarðvegsferlar skaðast ekki 

nær gróður sér á strik á skömmum tíma. Gjóskulag sem er 0,5 til 2,5 cm að þykkt hefur meiri 

áhrif á gróðurfar en hið þunna gjóskulag. Þegar gjóskulag er þykkara en 2,5 cm þá þekur það 

alla gróðurþekju svæðis með þeim afleiðingum að einærar plöntur, mosi og sumar fjölærar 

plöntur drepast. Gróðurfar nær sér yfirleittt á strik á fáeinum áratugum í kjölfar slíks 

gjóskufalls. Ef þykkt gjóskulags er meira en 15 cm þá kaffærist gróður. Auk þess verður 

jarðvegur ófrjór, þar sem súrefni nær síður til jarðvegs sem hamlar virkni jarðvegsmyndandi 
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ferla. Eftir slíkt gjóskufall tekur endurhæfing vistkerfis, myndun nýs jarðvegs og landnám 

plantna áratugi eða árhundruð (USGS, á.á.).  

2.2.3 Áhrif gjósku á mannvist 

Gjóskufall getur haft margþætt áhrif á samfélög manna (Self, 2006). Jarðvegsrof, 

langvarandi rykmengun, breytt gróðurþekja og mengun vatns í kjölfar gjóskufalls getur haft 

haft neikvæð áhrif á landbúnað og matvælaframleiðslu. Gosefni geta valdið 

uppskerubrestum, hamlað heyskap og spillt heyjum. Þá getur gjóskufall einnig haft neikvæð 

áhrif á heilsu manna og búfé (Anna María Ágústsdóttir, 2013), þar sem gosefni geta m.a. 

valdið flúoreitrun eða tímabundinni blindu búfénaðs (Sigurður Sigurðsson, 2016). Sigurður 

Þórarinsson (1979) lýsti mögulegum tengslum gjóskufalls og eyðingu byggðar. Þar segir að 

byggð manna geti horfið varanlega á hálendum svæðum ef gjóskulag nemur 20 cm að þykkt. 

Byggð getur lagst af á láglendum svæðum í a.m.k. áratug ef gjóskulag nemur 30 til 50 cm 

en aðeins í 1 til 5 ár ef gjóskulag mælist 15 cm að þykkt. Ef gjóskulag er 8 til 10 cm þykkt 

geta jarðir farið úr byggð í innan við 12 mánuði. Gjóskulög sem eru 0,5 til 1 cm að þykkt 

hafa aftur á móti lítil sem engin áhrif á búsetu manna. 

2.3 Loftslag og áhrif þess 

Breytingar á loftslagi hafa áhrif á mannvist, gróður og vistkerfi (Mitchell o.fl., 1971). Þá eru 

jaðarsvæði sérstaklega viðkvæm fyrir veður- og hitafarsbreytingum (Markús Á. Einarsson, 

1982). Loftslag kallast staðbundið veðurfar sem hefur haldist stöðugt í a.m.k. þrjátíu ár. 

Loftslag einkennist af ákveðnu samspili hitastigs, loftþrýstings, úrkomu og vindafars. 

Loftslagsbreytingar kallast þær breytingar á loftslagi sem vara í meira en tíu ár (Mitchell 

o.fl., 1971). Meginvaldur loftslagsbreytinga eru breytingar á geislunarjafnvægi jarðar 

(Solomon o.fl., 2007). Margs konar þættir geta haft áhrif á loftslag til skemmri tíma, líkt og 

breytingar á virkni sólar eða gjóskumikil eldsumbrot. Við eldgos losna gastegundir (Wilcox, 

1959; LeGuern o.fl., 1998) og gjóska sem geta haft kólnandi áhrif á loftslag (Solomon o.fl., 

2007) og úrkomumynstur (Payne & Blackford, 2008). Sem dæmi telja Þorvaldur Þórðarson 

og Stephen Self (2003) að ársmeðalhiti í Evrópu og N-Ameríku hafi lækkað um 1,3° í um 

tvö til þrjú ár í kjölfar goss í Laka árin 1783–1784.  

Veðurfarssögu jarðar er skipt í hlý- og kuldaskeið eftir því hvert ríkjandi loftslag er á 

hverjum tíma. Meðal kuldatímabila eru hinar myrku miðaldir og Litla ísöld (Pillans, 2007). 

Talið er að hinar myrku miðaldir hafi orðið í kjölfar mikilla eldsumbrota þar sem útgeislun 

sólar náði síður til jarðar vegna gjósku (Toohey o.fl., 2016). Megindrifkraftar Litlu ísaldar 

eru taldir vera lítil virkni sólbletta, aukin eldvirkni, minni virkni Norður-

Atlantshafssveiflunnar og hafísmyndun (Solomon o.fl., 2007). Tímabilið á milli Litlu ísaldar 

og hinna myrku miðalda kallast hlýskeið miðalda (Mann, 2002; Lamb, 1965) en þá er talið 

að hitastig hafi verið hærra og úrkoma minni en nú í dag (Mann, 2002). Er leið á 20. öldina 

hækkaði hitastig og veðurfar varð mildara (Axford o.fl., 2008). Í grein sinni um veður og 

athafnir manna leiðir Markús Á. Einarsson (1982) líkum að því að hlýviðraskeið hafi verið 

hérlendis á tímabilinu 1921–1964 og kuldaskeið árin 1965–1971. Þá hafi hitastig farið 

hækkandi hérlendis frá og með árinu 1971. Til gjósku teljast þau lausu gosefni sem þeytast 

upp og berast um loftið við eldsumbrot (Sigurður Þórarinsson, 1944). Gjóska getur verið 

margvísleg að stærð og gerð en hún berst með ríkjandi vindátt 
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2.3.1 Áhrif hlýskeiðs miðalda 

Það var á tímum hlýskeiðs miðalda (Medieval Climate Anomaly) sem Ísland var numið 

(Hughes & Diaz, 1994). Rannsóknir Mann (2002) benda til þess að hlýskeið miðalda hafi 

einkennst af lítilli úrkomu og hærra hitastigi en á aðliggjandi kuldaskeiðum. Hughes og Diaz 

(1994) telja að vetur hafi verið mildari og sumur lengri í Norður Evrópu. Á tímum hlýskeiðs 

miðalda var uppsöfnun sets í Hvítárvatni í Árnesþingi minni en á aðliggjandi kuldaskeiðum. 

Því getur verið að rof hafi verið minna á þeim tíma en á Litlu ísöld og hinum myrku 

miðöldum (Larsen o.fl., 2012).  

2.3.2 Áhrif Litlu ísaldar 

Á tímum Litlu ísaldar (Little Ice Age) var loftslag svalara, rigningar meiri og stormar fleiri í 

Norður Evrópu en á fyrra hlýskeiði (Boygle, 1999). Jöklar skriðu fram samhliða kólnandi 

loftslagi og Langjökull náði hámarksstærð á nútíma (Holocene) (Larsen o.fl., 2012). Hitastig 

í ágústmánuði á 19. öld var að meðaltali 2,5° C lægra en árið 2005 og 0,5°C lægra en 

meðalhitastig síðasta árþúsundið, frá árinu 1000 til ársins 2000 (Axford o.fl., 2008). Ýmsar 

rannsóknir hafa sýnt fram á orsakasamband milli aukins jarðvegsrofs og kólnandi loftslags 

(Sigrún D. Eddudóttir o.fl., 2020) sem styður tilgátur Axford o.fl. (2008) um aukið 

jarðvegsrof á tímum Litlu ísaldar. Hann telur rof hafa náð hámarki á átjándu og nítjándu öld. 

Grove (1988) lýsti breytingum á gróðurfari á þessum tíma sem hann telur vera vegna verri 

vaxtarskilyrða og sjúkdóma. Jurtkenndar plöntur eru taldar hafa komið í stað trjáa og 

runnagróðurs (Axford o.fl., 2008).  

2.4 Jökuldalsheiði 

Jökuldalsheiði kallast háheiðin milli Möðrudals- og Þríhyrningsfjallgarðs og Jökuldals á 

Norðausturlandi. Háheiðar eru víðáttumikið og roflítið, nær óbyggt landsvæði í um eða yfir 

400 metra hæð yfir sjávarmáli (Anna Rut Arnardóttir o.fl., 2020). Jökuldalsheiði er í ríflega 

500 m y.s. og 394,7 km2 að stærð (Náttúrufræðistofnun Íslands, á.á.b). Þar er að finna 

fjölbreytt gróðurfar, vistgerðir og jarðvegsgerðir. Þar af má nefna votjörð, brúnjörð, 

svartjörð, mójörð sem og malarjörð (Anna Rut Arnardóttir o.fl., 2020). Hér verður nánar 

fjallað um veður- og gróðurfar, jarðfræði og byggðasögu svæðisins.  

2.4.1 Veðurfar 

Á hálendinu norðaustan Vatnajökuls er úrkoma lítil, þar sem langt er til sjávar og vindar hafa 

misst úr sér mestan raka er þangað er komið (Markús Á. Einarsson, 1976). Suðaustlægar 

áttir eru ríkjandi og er sandfok einkennandi fyrir það víðáttumikla auðnasvæði sem norður- 

og austurhálendið er (Erlingur Ólafsson, 1988). 

2.4.2 Gróðurfar 

Í jökulsorfnum lægðum Jökuldalsheiðar eru votlendissvæði, snjódældir, vötn og rústir. 

Undirhlíðar eru mosagrónar og á hæðum skiptast á mólendi og uppblásnir melar 

(Náttúrufræðistofnun Íslands, 2017; Kristbjörn Egilsson & Hörður Kristinsson, 1992). 

Ríkjandi vistgerðir svæðisins eru mólendi, votlendi, melar og sandar (Anna Rut Arnardóttir 
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o.fl., 2020). Jarðvegsrof og gróðureyðing liðinna alda hafa sett svip sinn á svæðið 

(Náttúrufræðistofnun Íslands, 2017; Kristbjörn Egilsson & Hörður Kristinsson, 1992) þar 

sem rofþekja mælist nú 50% og flokkast sem mikil og talsverð (Anna Rut Arnardóttir o.fl., 

2020). Nokkur sauðfjárbeit er nú á Jökuldalsheiði á sumrin (Kristbjörn Egilsson & Hörður 

Kristinsson, 1992) auk þess sem hreindýr hafa dvalist þar á vetrar- og vorbeit (Kristbjörn 

Egilsson & Einar Þórarinsson, 1988) frá því á 18. öld (Náttúrufræðistofnun Íslands, á.á.a). 

Þar veiðist bleikja í vötnum og fuglalíf er ríkulegt en svæðið er alþjóðlega mikilvægt fyrir 

heiðagæsa- og álftavarp (Náttúrufræðistofnun Íslands, á.á.b). 

2.4.3 Mannvist  

Á Jökuldalsheiði fluttust fátækir bændur í leit að sjálfstæði en þar var stærsta íslenska 

heiðabyggð 19. aldar. Mest bjuggu þar 120 manns samtímis á 16 bæjum en byggð var á 

heiðinni frá árinu 1841 til ársins 1946 (Sigurður Þórarinsson, 1976; Hjördís Hilmarsdóttir, 

2018). Mikill harmur fylgdi þar Öskjugosi árið 1875, er gjóska lagðist yfir heiðina alla og 

fyllti lægðir en vikurskaflar urðu mest tveir og hálfur metri að þykkt. Bændur urðu margir 

að flytjast búferlum en þeir sem áfram dvöldu reyndu að hreinsa gjósku af túnum, með 

misgóðum árangri (Ólafur Jónsson, 1945). Árin á eftir byggðust sum býli á ný en byggð á 

Jökuldalsheiði lagðist af árið 1946, þegar meirihluti ábúenda hafði siglt vestur um haf í von 

um betra líf (Hjördís Hilmarsdóttir, 2018). Eldri minjar hafa fundist á Jökuldalsheiði og í 

nágrenni en þar er talin hafa verið mannvist á 13. og 14. öld. Auk þess hafa fundist lurkaleifar 

og hleðslur niður frá því á 12. öld (Orri Vésteinsson, 1996).  

Lengi vel stjórnaðist beit dýra og beitarþrýstingur (grazing pressure) af þeim fjölda dýra 

sem lifði af kalda vetrarmánuði á vetrarbeit (Anna Guðrún Þórhallsdóttir o.fl., 2013). Þar til 

á 19. öld er íslenskt samfélag tók miklum stakkaskiptum. Eignarhald lands færðist úr 

höndum kirkjunnar og krónunnar í hendur sjálfstæðra bænda sem urðu þá fyrst ábyrgir fyrir 

og eigendur eigin búfénaðar (Guðmundur Jónsson o.fl., 1997; Friðþór Sófus Sigurmundsson 

o.fl., 2020). Siglingar til Íslands urðu tíðari svo íslenskar landbúnaðarafurðir byrjuðu að 

seljast í auknum mæli á evrópskum markaði (Gunnar Karlsson, 2000). Auk þess hófst ræktun 

fóðurs á þessum tíma (Anna Guðrún Þórhallsdóttir o.fl., 2013). Þessar breytingar höfðu í för 

með sér aukna sauðfjárbeit allan ársins hring sem og á jaðarsvæðum þar sem beit var ekki 

áður. Beit og ósjálfbær landnýting hefur haft neikvæð áhrif á þanþol vistkerfa (Dugmore 

o.fl., 2007). Þá telja Friðþór Sófus Sigurmundsson o.fl. (2014) og Anna Guðrún 

Þórhallsdóttir o.fl. (2013) að aukin beit samhliða kólnandi loftslagi Litlu ísaldar hafi haft 

afar neikvæð áhrif á vistkerfi og jarðvegsrof á Íslandi.  

2.4.4 Jarðfræði og gjóskulög 

Brúarjökull lá yfir Jökuldalsheiði á ísöld (Hjörleifur Guttormsson, 1987). Berggrunnur 

Jökuldalsheiðar er að mestu úr 0,8–2,6 milljón ára gömlu basísku og ísúru gosbergi með 

setlögum frá fyrri hluta ísaldar. Þó er að finna setlög, á norðanverðri heiðinni, sem eru yngri 

en 0,8 milljón ára, þ.e. frá síðari hluta ísaldar (Árni Hjartarson & Kristján Sæmundsson, 

2014).  

Jökuldalsheiði er í nálægð við þrjár megineldstöðvar; Kverkfjöll, Öskju og Snæfell (Sveinn 

P. Jakobsson o.fl., 2008). Eldvirkni þeirra hefur haft áhrif á landslag, gróðurfar og jarðveg 

svæðisins. Umhverfis Jökuldalsheiði og á heiðinni sjálfri hafa fundist 28 gjóskulög í 

jarðvegi, sem mynduðust um eða eftir landnám. Þar af eru 25 dökk basísk gjóskulög og þrjú 
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ljós súr gjóskulög. Í grein Guðrúnar Larsen (1982) um gjóskulagatímatal Jökuldals er 

gjóskulögum skipt í fimm tímabil eftir helstu leiðarlögum, þ.e. auðþekkjanlegum lögum sem 

finnast í öllum jarðvegssniðum. Til leiðarlaga teljast m.a. ljóst gjóskulag frá Öskjugosi árið 

1875 (A-1875), grátt „a-lagið“ sem á upptök sín í Veiðivatna-Dyngjuhálskerfinu árið 1477 

(V-1477), ljóst gjóskulag frá Öræfajökulsgosi árið 1362 (Ö-1362) og ljóst gjóskulag frá 

Heklugosi árið 1158 (H-1158).  

2.5 Öskjugosið 1875 

„Yfir hrundi askan dimm, átján hundruðsjötíuogfimm“ (Agnar Hallgrímsson, 1970, bls. 42). 

Að morgni þann 28. mars árið 1875 lagðist fíngerð, ljósgrá og rök gjóska yfir Jökuldalsheiði 

og nágrenni (mynd 2.1) (Guðmundur E. Sigvaldsson, 1982). Gjóskulag það varð um 5 cm 

þykkt á tveimur klukkustundum samkvæmt lýsingum Gunnlaugs Snædals af Eiríksstöðum 

(Þorvaldur Thoroddsen, 1885). Nokkurra tíma hlé varð á gjóskufalli og er það hófst á ný var 

gjóskan ljósbrúnni og kornastærð meiri en áður. Kornastærð gjóskunnar jókst er leið á gosið 

(Guðmundur E. Sigvaldsson, 1982). Samkvæmt lýsingum Gunnlaugs Snædal þá urðu í lokin 

„sumir steinarnir hnefastórir“ og gjóskulag 15–20 cm þykkt á þremur og hálfri klukkustund 

(Þorvaldur Thoroddsen, 1885). Samkvæmt Magnúsi Á Sigurgeirssyni (2000) náði þó 

hámarkskornastærð þess aðeins 1–3 mm. Öskjugosið árið 1875 er talið hafa varað í 17 

klukkustundir (Magnús Á Sigurgeirsson, 2000) og myndað 1,83 km3 af gjósku (Carey o.fl., 

2010). Þá benda lýsingar Gunnlaugs Snædals til þess að vindátt hafi verið breytileg á meðan 

eldgosi stóð, sem hann telur geta skýrt hlé á gjóskufalli (Þorvaldur Thoroddsen, 1885). 

 

Mynd 2.1: Útbreiðslukort gjósku úr Öskjugosi árið 1875 (Sigurður Þórarinsson, 1963). 

Rauður fláki táknar rannsóknarsvæði.  



10 

 



11 

3 Gögn og aðferðir 

Rannsóknarsvæði þessarar rannsóknar er Jökuldalsheiði, ofan við heimaslóðir Sigurðar 

Þórarinssonar, föður gjóskulagafræðinnar (Sigurður Þórarinsson, 1976). Því liggur beinast 

við að nýta aðferðir hans, gjóskulagatímatal (Tephrocronology). Í þessum kafla er 

aðferðafræði gjóskulagatímatals gerð skil. Auk þess er gerð grein fyrir rannsóknarsvæði, 

gögnum og gagnaúrvinnslu. 

3.1 Aðferðafræði 

Gjóskulagatímatal eða gjóskufræði er aðferð þar sem gjóskulög eru könnuð eftir útbreiðslu, 

þykkt, aldri og öðrum sérkennum, eins og lit eða grófleika (Sigurður Þórarinsson, 

1944;1976). Á nútíma (Holocene) hafa íslensk eldfjöll myndað um 155 gjóskulög í jarðvegi 

(Guðrún Larsen & Jón Eiríksson, 2008). Sum þessara gjóskulaga finnast á stórum svæðum 

og hafa verið tímasett. Byggt á þeim gjóskulögum er t.d. mögulegt að reikna 

uppsöfnunarhraða jarðvegs og kanna jarðvegsmyndun, rof, byggðasögu og 

umhverfisbreytingar (Sigurður Þórarinsson, 1944;1976). 

Uppsöfnunarhraði jarðvegs (mm/ári) er reiknaður með því að deila árafjölda með þykkt 

jarðvegs milli tímasettra gjóskulaga. Við útreikning á þykkt jarðvegs eru gjóskulög 

undanskilin. Þegar jarðvegsþykknun á milli gjóskulaga er notuð sem mælikvarði á rof er 

gengið út frá því að ekkert rof hafi verið á þeim stað sem mæling er gerð, innan þess tímabils 

sem rannsókn nær til (Segerström & Renberg, 1986). Þá er gengið út frá því að rof og 

uppblástur á einu svæði (source area) skili sér í aukinni jarðvegsþykknun á grónum svæðum 

(sink areas) (Dugmore o.fl., 2009; Segerström & Renberg, 1986). 

3.2 Rannsóknarsvæði 

Rannsóknin nær yfir fimm svæði á Jökudalsheiði á norðaustanverðu hálendi Íslands (mynd 

3.1). Jökuldalsheiði varð fyrir valinu þar sem svæðið býr yfir áhugaverðri sögu mannvistar 

og gjóskufalla (Sigurður Þórarinsson, 1976). Þá hafa gjóskulögum verið gerð góð skil í fyrri 

rannsóknum (Guðrún Larsen, 1982). Auk þess er svæðið mjög rofið sem gerir söfnun gagna 

ákjósanlega. 

Svæði eitt er í 557 m h.y.s. í um 500 til 1000 metra fjarlægð frá Ánavatni og votlendissvæði. 

Landhalli er þar lítill og rofabörð mikil. Svæði tvö er í 571 m. h.y.s. í aflíðandi brekku austan 

við votlendisdokk og heiðarbýlið Grunnavatn. Á svæði þrjú höfðu djúpar vatnsrásir skorið 

sig niður í landslagið en snið voru mæld í miðri hlíð í 569 m h.y.s. Um þriggja metra há 

rofabörð einkenndu svæði fjögur en þar var land flatt, rofið og grasi gróið. Svæði fjögur er í 

538 m h.y.s. Á svæði fimm voru snið tekin í stuttum rofabörðum í litlum dal. Svæðið var í 

562 m h.y.s. en þar reyndist erfitt að finna viðeigandi leiðarlög í jarðvegi. 
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   Mynd 3.1: Gróðurfar á rannsónnsóknarsvæði og staðsetning athugana.. 

3.3 Gagnaöflun og úrvinnsla gagna 

Gagnaöflun fór fram sumarið 2021. Fimm rannsóknarsvæði voru valin með tilliti tilaðgengis 

að rofabörðum og hversu sýnileg leiðarlögin A-1875, V-1477, Ö-1362 og H-1158 voru í 

jarðvegi. Á hverju svæði voru þrjár mælingar gerðar í þremur sniðum. Slétt snið voru stungin 

í rofabörð með múrskeið og skóflu, þau mynduð og gps-hnit tekin. Þá voru mörk gjóskulaga 

merkt með bréfaklemmum, snið dregin upp í bók og lit gjóskulaga lýst. Þrjár lóðréttar 

mælingar með 22,5–25 cm millibili voru gerðar með málbandi í hverju sniði.  

Við úrvinnslu gagna var meðalþykkt hvers gjósku- og jarðlags í sniði mæld og sniðin dregin 

upp í tölvu. Meðalþykkt jarðlaga hvers svæðis var reiknuð, snið fyrir hvert svæði dregið upp 

og þau borin saman. Þá var upphleðsla jarðvegs (mm/ár) reiknuð út frá meðalþykkt 

jarðvegslaga milli þekktra gjóskulaga í jarðvegi, að þykkt gjóskulaga undanskilinni. 

Meðaltal jarðvegsþykknunar í hverju sniði var reiknað sem og meðaltal jarðvegsþykknunar 

á hverju svæði. Grein Dugmore og Buckland (1991) var höfð til hliðsjónar við útreikninga í 

forritinu Microsoft Excel.  
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4 Niðurstöður 

Hér verður gerð grein fyrir niðurstöðum rannsóknarinnar. Fyrst er gerð grein fyrir mælingum 

á hverju svæði fyrir sig þar sem snið eru dregin upp, borin saman og meðalupphleðsluhraði 

hvers tímabils tilgreindur. Á eftir fylgir samantekt þar sem meðalupphleðsluhraði svæða er 

lagður fram. 

4.1 Svæði eitt 

Jarðvegssnið á svæði eitt voru ólík hvað varðar fjölda gjóskulaga (mynd 4.1) og 

upphleðsluhraða jarðvegs milli leiðarlaga (tafla 4.1). Flest gjóskulög fundust í sniði eitt, 

ellefu talsins. Mórauður jarðvegur með svörtum línum var einkennandi fyrir efstu lög í sniði 

eitt en slíkur jarðvegur fannst ekki í öðrum sniðum á þessu svæði. Mikill munur er á þykkt 

jarðvegs ofan við gjóskulag A-1875 en mestur mælist hann 82,80 cm djúpur í sniði þrjú, þar 

sem gjóskulagið sjálft mælist 5,73 cm. 

 

Mynd 4.1: Gjóskulagasnið frá svæði eitt. 

Meðalupphleðsluhraði jarðvegs helst stöðugur á tímabilinu 1158–1477 en eykst svo um 

427,5% í kjölfar gjóskufalls árið 1477. Snið eitt sker sig frá öðrum sniðum þar sem hraði 

upphleðslu er minnstur 0,05 á tímabilinu 1875–2021 en mestur 2,49 á tímabilinu 1477–1875. 

Upphleðsluhraði er mestur á tímabilinu 1875–2021 í sniðum tvö og þrjú. 
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Tafla 4.1:Upphleðsluhraði jarðvegs milli leiðarlaga á svæði eitt (mm/ári). 

Tímabil Snið 1 Snið 2 Snið 3 Meðaltal 

1875 - 2021 0,05 1,85 3,57 1,82 

1477 - 1875 2,49 1,60 1,43 1,84 

1362 - 1477 0,35 0,35 0,59 0,43 

1158 - 1362 0,59 0,27 - 0,43 

4.2 Svæði tvö 

Gjóskulagasnið á svæði tvö mældust styttri en á öðrum svæðum. Öll leiðarlög voru greinileg 

í öllum sniðum en mest fundust sjö gjóskulög í sniði þrjú (mynd 4.2). Ofan við gjóskulag A-

1875 er engan jarðveg að finna í sniði þrjú og aðeins 1,17 cm af jarðvegi í sniði eitt. 

 

Mynd 4.2 Gjóskulagasnið frá svæði tvö. 

Upphleðsluhraði jarðvegs á svæði tvö er að meðaltali minni en á öðrum svæðum. Í sniði eitt 

fer hraði upphleðslu minnkandi frá og með árinu 1362, andstætt við snið tvö þar sem hraði 

eykst á sama tímabili. Í sniði þrjú minnkar hraði upphleðslu lítið í kjölfar goss í Öræfajökli 

árið 1362 en nær fjórfaldast svo í kjölfar goss í Veiðivatna-Dyngjuhálskerfinu árið 1477 áður 

en þykknunarhraði núllast við Öskjugosið árið 1875 (tafla 4.2). 
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Tafla 4.2: Upphleðsluhraði jarðvegs milli leiðarlaga á svæði tvö (mm/ári). 

Tímabil Snið 1 Snið 2 Snið 3 Meðaltal 

1875 - 2021 0,08 0,64 0,00 0,24 

1477 - 1875 0,73 0,56 1,09 0,79 

1362 - 1477 1,08 0,23 0,27 0,53 

1158 - 1362 0,68 0,29 0,34 0,49 

4.3 Svæði þrjú 

Gjóskulag H-1158 fannst ekki á svæði þrjú. Alls voru níu gjóskulög greinanleg í sniðum eitt 

og tvö, ásamt tveimur línum af mórauðum jarðvegi á milli gjóskulaga V-1477 og A-1875. 

Tvö gjóskulög voru greinanleg í sniði þrjú, þar af var gjóskulag A-1875 eina leiðarlagið. 

Gjóskulagið V-1477 eða „a-lagið“ mældist þykkast hér af öllum svæðum eða 9,60 cm í sniði 

eitt og 9,20 cm í sniði tvö (mynd 4.3).  

 

Mynd 4.3: Gjóskulagasnið frá svæði þrjú. 

Á svæði þrjú hefur upphleðsluhraði jarðvegs aukist að meðaltali jafnt og þétt frá árinu 1362. 

Sömu þróun er að sjá í sniði eitt. Í sniði tvö hægist á hraða upphleðslu í kjölfar Öskjugossins. 

Mestur mældist hraði upphleðslu á tímabilinu 1875–2021 í sniði þrjú en ómögulegt er að 

bera þann þykknunarhraða saman við fyrri tímabil þar sem eldri gjóskulög fundust ekki í því 

sniði (tafla 4.3).  

 



16 

Tafla 4.3: Upphleðsluhraði jarðvegs milli leiðarlaga á svæði þrjú (mm/ári). 

Tímabil Snið 1 Snið 2 Snið 3 Meðaltal 

1875 - 2021 1,36 1,24 4,37 2,32 

1477 - 1875 1,29 1,47 - 1,38 

1362 - 1477 0,42 0,30 - 0,57 

1158 - 1362 - - - - 

4.4 Svæði fjögur 

Samanborið við önnur svæði þá er gjóskulag A-1875 lítið á svæði fjögur, það sem það 

mældist að meðaltali 0,25 að þykkt. Snið tvö sker sig frá öðrum sniðum vegna þriggja 

þykkra, svartra gjóskulaga á tímabilinu 1477–1875 (mynd 4.4).  

 

Mynd 4.4: Gjóskulagasnið frá svæði fjögur. 

Uppsöfnunarhraði jarðvegs minnkar eftir gjóskufall árin 1158 og 1875 en eykst í kjölfar goss 

í Veiðivatna-Dyngjuhálskerfinu árið 1477. Mestur er breytileiki á hraða uppsöfnunar milli 

tímabila í sniði tvö (tafla 4.4). Þar er hraðinn jafnframt mestur á þessu svæði, eða 1,79 mm/ári 

í sniði tvö á tímabilinu 1477–1875.  

Tafla 4.4: Upphleðsluhraði jarðvegs milli leiðarlaga á svæði fjögur (mm/ári). 

Tímabil Snið 1 Snið 2 Snið 3 Meðaltal 

1875 - 2021 0,56 0,78 0,05 0,46 

1477 - 1875 1,04 1,79 0,78 1,20 

1362 - 1477 0,26 0,51 0,16 0,31 

1158 - 1362 0,36 1,33 0,31 0,67 
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4.5 Svæði fimm 

Öll leiðarlög er að finna á svæði fimm en gjóskulag Ö-1362 er örþunnt á þessu svæði. Í sniði 

eitt og tvö er ljós gjóska blönduð jarðvegi áberandi fyrir ofan gjóskulag frá Öskjugosi árið 

1875. Mest er níu gjóskulög að finna í sniði tvö, þar af eitt svart ofan við leiðarlag Öskjugoss 

(mynd 4.5).  

 

Mynd 4.5: Gjóskulagasnið frá svæði fimm. 

Hraði upphleðslu hélst fremur stöðugur í kjölfar Öræfajökulsgossins árið 1362 en jókst svo 

umtalsvert í kjölfar goss í Veiðivatna-Dyngjuhálskerfinu. Þá jókst hraði enn fremur í sniði 

þrjú enhægði á honum í sniði eitt og tvö (tafla 4.5). Upphleðsluhraði jarðvegs er mestur á 

tímabilinu 1477 til 1875 eða 2,08 mm/ári. 

Tafla 4.5: Upphleðsluhraði jarðvegs á milli leiðarlaga á svæði fimm (mm/ári). 

Tímabil Snið 1 Snið 2 Snið 3 Meðaltal 

1875–2021 0,64 0,76 1,51 0,97 

1477–1875 2,08 1,90 1,25 1,74 

1362–1477 0,39 0,42 0,92 0,58 

1158–1362 0,34 0,42 0,83 0,53 

4.6 Meðaltal svæða 

Uppsöfnunarhraði jarðvegs var minni á fyrri hluta rannsóknartímabils en nær þrefaldaðist í 

kjölfar goss í Veiðivatna-Dyngjuhálskerfinu árið 1477. Gjóskulag V-1477 er jafnframt 
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yfirleitt þykkasta gjóskulag í jarðvegssniðum, mest er það að meðaltali 9,40 cm í sniði þrjú 

(mynd 4.6).  

 

Mynd 4.6: Meðaltöl gjóskulagasniða á öllum svæðum. 

Er litið er á meðaltal allra sniða þá eykst hraði jarðvegsuppsöfnunar umtalsvert í kjölfar 

gossins árið 1477 en minnkar lítið í kjölfar gosanna árin 1392 og 1875. Svæði tvö er innar í 

landi en önnur svæði en þar er uppsöfnunarhraði jarðvegs að meðaltali minni en á öðrum 

svæðum. Svæði fjögur er nyrst og næst sjávamáli en þar er uppsöfnunarhraði jarðvegs að 

meðaltali næstminnstur. Því er ekki að sjá fylgni milli hæða yfir sjávarmáli og 

uppsöfnunarhraða jarðvegs (tafla 4.6).  

Tafla 4.6: Meðalupphleðsluhraði jarðvegs 

 Svæði 1 Svæði 2 Svæði 3 Svæði 4 Svæði 5 Meðaltal 

1875 - 2021 1,82 0,24 2,32 0,46 0,97 1,16 

1477 - 1875 1,84 0,79 1,38 1,20 1,74 1,39 

1362 - 1477 0,43 0,53 0,57 0,31 0,58 0,48 

1158 - 1362 0,43 0,49 - 0,67 0,53 0,53 

Meðaltal 1,13 0,51 1,42 0,66 0,95  
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5 Umræður 

Markmið þessa verkefnis var að rannsaka umhverfisbreytingar og jarðvegsrof í kjölfar 

Öskjugossins árið 1875 út frá þykknunarhraða jarðvegs á Jökuldalsheiði. Leitast var eftir að 

svara eftirfarandi spurningu: 

• Hver voru áhrif Öskjugoss árið 1875 á stöðugleika yfirborðs lands á Jökuldalsheiði? 

Hér verður fjallað um stöðugleika yfirborðs lands á fjórum tímabilinum þ.e. frá árinu 1158 

til ársins 1362, frá 1362 til 1477, frá 1477 til 1875 sem og frá því þegar Askja gaus árið 1875 

til dagsins í dag. Þá verður fjallað um mögulega áhrifaþætti umhverfisbreytinga á hverju 

tímabili fyrir sig. Áhrifaþættir geta t.d. verið mannvist, landnýting, loftslagsbreytingar og 

gjóskufall. 

5.1 Tímabilið 1158 til 1362 

Þegar tímabilið frá árinu 1158 til ársins 1362 er borið saman við síðari tímabil sést að 

uppsöfnunarhraði jarðvegs er fremur lítill miðað við tímabilin frá 1477 til 1875 og frá 1875 

til dagsins í dag. Mögulegt er að milt loftslag hlýskeiðs miðalda hafi þar áhrif. Á tímum 

hlýskeiðs miðalda var líklegast lofthiti meiri, úrkoma minni (Mann, 2002; Hughes & Diaz, 

1994) og vaxtarskilyrði gróðurs betri en á eftirfarandi kuldaskeiði, Litlu ísöld. Þá átti 

runnagróður mögulega auðveldara uppdráttar á þessu tímabili (Axford o.fl., 2008). Áætla 

má að þanþol lands á Jökuldalsheiði hafi verið meira á þessu tímabili samanborið við þau 

síðari enda er þanþol svæða yfirleitt meira því hærri sem gróður vex (Anna María 

Ágústsdóttir, 2013; Hreinn Óskarsson, 2010). Roföflin verka hægar á yfirborð lands þar sem 

gróðurþekja er þykk (Ólafur Arnalds o.fl., 1997). Mannvistarleifar hafa fundist frá þessu 

tímabili (Orri Vésteinsson, 1998) og því má áætla að menn hafi markað ásýnd sína á landið 

að einhverju leyti á þessum tíma. Þá reynist erfitt að greina nákvæm áhrif mannvistar á þessu 

tímabili þar sem ekki eru til nákvæmar lýsingar á því hvers konar landnotkun fór fram á 

svæðinu.  

5.2 Tímabilið 1362 til 1477 

Uppsöfnunarhraði jarðvegs er minnstur á tímabilinu frá árinu 1362 til ársins 1477. Hraði 

jarðvegsuppsöfnunar minnkar frá fyrra tímabili. Það kemur á óvart þar sem Litla ísöld hófst 

á þessu tímabili (Larsen o.fl., 2012; Boygle, 1999) en jaðarsvæði, líkt og Jökuldalsheiði eru 

sérstaklega viðkvæm fyrir hitafars- og veðurfarsbreytingum, líkt og þeim sem áttu sér stað á 

þessu tímabili (Markús Á. Einarsson, 1982). Þá er ekki að sjá að gos í Öræfajökli hafi haft 

áhrif á stöðugleika yfirborðs lands á þessu svæði. Litlar breytingar á uppsöfnunarhraða 

jarðvegs í kjölfar gjóskufalls frá Öræfajökulsgosi árið 1362 samhliða kólnandi loftslagi 

benda til þess að yfirborð lands hafi verið fremur stöðugt á þessu tímabili. Mögulegt er að 

Jökuldalsheiði hafi verið þakin gróðurhulu eða þykkum jarðvegi á þessum tíma enda eiga 
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gróskumikil vistkerfi auðveldara með að þola rask (Grimm & Wissel, 1997; Holling, 1973; 

Suding, 2011), líkt og gjóskufall (Sigrún D. Eddudóttir o.fl., 2017) eða loftslagsbreytingar 

(Margrét Hallsdóttir & Chris J. Caseldine, 2005; Sigrún D. Eddudóttir o.fl., 2015; Ólafur 

Arnalds o.fl., 1997). Þá var beitarálag mögulega minna á tímabilinu frá 1362 til 1477 þar 

sem beit búfjár var minni (Anna Guðrún Þórhallsdóttir o.fl., 2013; Dugmore o.fl., 2007) auk 

þess sem hreindýr voru ekki að finna (Náttúrufræðistofnun Íslands, á.á.a). 

5.3 Tímabilið frá 1477 til 1875 

Í kjölfar eldgoss í Veiðivatna-Dyngjuhálskerfinu má merkja skörp skil í stöðugleika 

yfirborðs lands á Jökuldalsheiði. Uppsöfnunarhraði jarðvegs er margfalt meiri á tímabilinu 

frá árinu 1477 til ársins 1875 samanborið við hin fyrri. Sem dæmi eykst 

meðaluppsöfnunarharði jarðvegs um 427,5% á svæði eitt. Þetta tímabil einkennist af miklum 

umbreytingum þar sem Litla ísöld náði hámarki (Pillans, 2007), stærsta heiðarbyggð 19. 

aldar myndaðist (Sigurður Þórarinsson, 1976), hreindýr voru flutt til landsins 

(Náttúrufræðistofnun Íslands, á.á.a) og sauðfjárbeit jókst allan ársins hring á jaðarsvæðum 

(Dugmore o.fl., 2007). Slíkar breytingar, auk gjóskufallsins árið 1477, geta haft neikvæð 

keðjuverkandi áhrif á þanþol og viðnám vistkerfa bæði til lengri og skemmri tíma (Margrét 

Hallsdóttir & Chris J. Caseldine, 2005; Sigrún D. Eddudóttir o.fl., 2015; Ólafur Arnalds o.fl., 

1997; Sigrún D. Eddudóttir o.fl., 2017).  

Tímabilið frá 1477 til 1875 markast af „a-laginu“, þykku gjóskulagi sem féll yfir 

Jökuldalsheiði í kjölfar eldgoss í Veiðivatna- Dyngjuhálskerfinu árið 1477 (Guðrún Larsen, 

1982). „a-lagið“ mælist oftast þykkast í gjóskulagasniðum en þykkast mældist það 9,20 cm 

í sniði tvö á svæði þrjú. Þar sem gjóskulagið var þykkt getur gróður hafa grafist undir gjósku 

og orðið fyrir skemmdum (Anna María Ágústsdóttir, 2013). Þá er líklegt að einærar plöntur, 

mosar og sumar fjölærar plöntur hafi depist þar sem gjóskulag var þykkara en 2,5 cm en eftir 

slíkt áfall getur það tekur gróðurfar nokkra áratugi að ná sér á strik aftur (USGS, á.á.). Rof 

hefur orðið ríkjandi á nærliggjandi svæðum í kjölfar mikils gjóskufalls hérlendis, líkt og líkt 

og Heklu-3 (Rannveig Ólafsdóttir & Hjalti J. Guðmundsson, 2002) og Eldgjárgossins árið 

938 (Guðrún Larsen, 2000). Mögulegt er að sagan hafi endurtekið sig á Jökuldalsheiði í 

kjölfar gossins árið 1477. 

Aukin umsvif manna og búfjár á Jökuldalsheiði getur skýrt aukinn hraða 

jarðvegsuppsöfnunar á tímabilinu frá 1477 til 1875 þar sem ósjálfbær landnýting og beit 

getur haft neikvæð áhrif á þanþol vistkerfa (Dugmore o.fl., 2007). Hugsanlega jókst 

beitarþrýstingur á svæðinu samhliða aukinni sauðfjárbeit á 19. öld (Anna Guðrún 

Þórhallsdóttir o.fl., 2013). Sömuleiðis hafði mögulega innflutningur hreindýra á 17. öld 

(Náttúrufræðistofnun Íslands, á.á.a) og uppbygging samfélags heiðarbænda á 19. öld 

(Sigurður Þórarinsson, 1976; Hjördís Hilmarsdóttir, 2018) áhrif á stöðugleika yfirborðs 

jarðar á svæðinu.  

5.4 Tímabilið frá 1875 til 2021 

Þegar askan dimm hrundi yfir Jökuldalsheiði árið 1875 minnkaði meðaluppsöfnunarhraði 

jarðvegs samanborið við fyrra tímabil, frá 1477 til 1875. Þó er misjafnt eftir sniðum og 

svæðum hvort uppsöfnunarhraði jókst, minnkaði eða hélst sá sami. Töluverður breytileiki er 
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á milli svæða þar sem uppsöfnunarhraði mælist mest 2,32 mm/ári á svæði þrjú en minnst 

0,24 mm/ári á svæði tvö. Þessi breytileiki vekur grunsemdir um hvort jarðvegur hafi fokið 

burt eftir Öskjugosið árið 1875 á sumum svæðum og safnast fyrir á öðrum. Enda er öskufok 

og vindrof oft ríkjandi á gjóskufallssvæðum (Ólafur Arnalds, 1998). Ljós gjóska blönduð 

jarðvegi er að finna ofan við gjóskulag A-1875 í sumum sfniðum og getur það verið 

vísbending um áfok gjósku og jarðvegs frá nærliggjandi svæðum. 

Óljóst er hvort vistkerfi Jökuldalsheiðar hafi þegar náð þolmörkum er Askja gaus árið 1875. 

Ýmsar samfélags- og umhverfisbreytingar geta hafa haft bæði neikvæð og jákvæð áhrif á 

stöðugleika yfirborðs jarðar á svæðinu frá og með 1875. Því er óljóst hvort gjóskulag A-

1875 hafi aukið rofmyndun ellegar ekki. Yfirborð lands var óstöðugt á fyrra tímabili, frá 

1477 til 1875, þar sem sauðfjárbeit (Árni Daníel Júlíusson, 2018; (Anna Guðrún 

Þórhallsdóttir o.fl., 2013), rof og kaldranalegt loftslag Litlu ísaldar voru einkennandi (Larsen 

o.fl., 2012; Boygle, 1999). Gjóskufall hefur meiri áhrif á rofin svæði (Ólafur Arnalds o.fl., 

1997) þar sem gjóska binst illa á ógrónu landi (Þröstur Þorsteinsson o.fl., 2012; Ólafur 

Arnalds, 2013). Mosi eyddist og flóar þornuðu við gjóskufall A-1875 (Ólafur Jónsson, 1945) 

en þar sem lággróður er viðkvæmari fyrir svörfun gjósku geta slíkar gróðurfarsbreytingar 

haft neikvæð áhrif á yfirborð lands (Anna María Ágústsdóttir, 2013; Hreinn Óskarsson, 

2010). Því mætti áætla að rofmyndun hafi aukist í kjölfar Öskjugossins árið 1875. Svo er þó 

ekki þar sem meðalupphleðsluhraði jarðvegs minnkar eftir 1875. 

Afleiðingar gjóskufalls á stöðugleika yfirborðs jarðar velta m.a. veðurfari (Boyd o.fl., 2005) 

og landnotkun fyrir og eftir gos (Simpson o.fl., 2002). Í kjölfar Öskjugossins urðu margir 

bændur að flytjast búferlum (Ólafur Jónsson, 1945) en sum býli byggðust á ný áður en 

hálendisbyggðin lagðist af árið 1946 (Hjördís Hilmarsdóttir, 2018). Mögulegt er að 

beitarálag hafi minnkað samhliða brottflutningi heiðarbænda, í kjölfar Öskjugossins, og þar 

með haft jákvæð áhrif á gróðurhulu svæðisins til lengri tíma. Sömuleiðis getur hlýnandi 

loftslag og betri vaxtarskilyrði plantna við lok Litlu ísaldar (Axford o.fl., 2008; Pillans, 2007) 

haft jákvæð áhrif á stöðugleika yfirborðs lands (Margrét Hallsdóttir & Chris J. Caseldine, 

2005; Sigrún D. Eddudóttir o.fl., 2015; Ólafur Arnalds o.fl., 1997). 
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6 Lokaorð 

Samspil veðurfars, landnýtingar, tegundasamsetningu gróðurþekju og gjóskufalla í kjölfar 

eldsumbrota hefur líklega haft áhrif á stöðugleika umhverfis á Jökuldalsheiði frá  og með 12. 

öld. Fyrir Öskjugosið árið 1875 hafði kólnandi loftslag, landnotkun og gjóskufall V-1477 

þegar sett mark sitt á ásýnd landsins. Jarðvegsrof hefur verið töluvert á tímabilinu 1477-1875 

enda var þá jarðvegsþykknunarhraði mun meiri en á fyrri tímabilum. Þá má deila á um hvort 

vistkerfi Jökuldalsheiðar hafi þegar náð þolmörkum sínum er Askja gaus árið 1875. Það er 

hvort gjóskufall í kjölfar eldsumbrotanna hafi verið kornið sem fyllti mælinn, svo rof varð 

allsráðandi þar til sauðfjárbeit minnkaði og loftslag varð mildara, eða hvort gjóskulagið A-

1875 hafði lítil áhrif þar sem yfirborð lands var þegar óstöðugt og rof ríkjandi.   

Þekking á því hvernig jaðarland, sem hefur verið nýtt að einhverju leyti í um 1100 ár, bregst 

við áfalli líkt og Öskjugosi er mikilvæg á tímum loftslagsbreytinga þar sem stöðugleiki 

umhverfis getur raskast. Þá gagnast aukin þekking á sviði jarðvegsrofs og 

umhverfisbreytinga í kjölfar gjóskufalls við mótun aðgerðaáætlana og þróun 

mótvægisaðgerða til þess að draga úr mögulegum eyðileggingaráhrifum slíkra atburða í 

framtíðinni. Þekking á þessu sviði getur einnig leitt í ljós mikilvægi verndar og endurheimt 

vistkerfa sem og skilað sér í aðgerðum gegn jarðvegseyðingu og jarðvegsrofi.  

Rannsókn þessi takmarkast meðal annars af fjölda rannsóknarsvæða og sniða. Með frekari 

gagnaöflun á fleiri svæðum á hinni víðfeðmu Jökuldalsheiði væri mögulegt að fá enn skýrari 

mynd af þróun jarðvegs á svæðinu. Þá væri mögulegt að safna fleiri sniðum á hverju svæði 

en í sumum tilfellum var mikill breytileiki milli sniða innan sama svæðis. Rannsóknir á 

landnýtingu á norðaustanverðu hálendi Íslands gæti sömuleiðis gefið skýrari mynd af því 

hvernig athafnir manna hafa áhrif á stöðugleika lands til lengri tíma.  

Með aukinni þekkingu á sviði náttúruvár, eldsumbrota, rofs og skilvirkra mótvægisaðgerða 

munu Íslendingar vonandi geta lifað í sátt og samlyndi við náttúruna um ókomna tíð. 
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