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SAMANTEKT 

Rannsóknir þær, sem hér er greint frá, eru liður í verkinu Umhverfi og orkuöflun – 
jöklalandslag, sem unnið hefur verið að undanfarin 4 ár vegna Rammaáætlunar um 
nýtingu vatnsorku og jarðhita. Verkið er unnið fyrir Auðlindadeild Orkustofnunar og 
Landsvirkjun. Rannsóknirnar hafa einkum beinst að ummerkjum fornra lóna að 
Fjallabaki norðvestan Mýrdalsjökuls. Árið 2002 voru jökulmenjar framan við Entujökul 
og Sléttjökul kortlagðar og ummerki Emstrulóns, sem er syðsta stóra jökullónið, 
rannsakaðar nánar. 

Þegar ísaldarjökullinn hörfaði af svæðinu fyrir 9.000–9.500 árum mynduðust lón í 
lægðum milli móbergshryggja. Syðsta lóninu, Emstrulóni, var haldið uppi af 
bergþröskuldi og jaðri jökulsins þegar hann lá við brúnina við Botna, þar sem efsti hluti 
Markarfljótsgljúfurs er nú. Gljúfrið var ekki orðið til og náði jökuljaðarinn vestur fyrir 
gljúfurstæðið. Á þessum tíma gaus í jökuljaðrinum við Botna og Tuddahraun rann út í 
Emstrulón, sem þá var í sinni efstu stöðu, um 525 m y.s. Þegar jökullinn hörfaði frá 
Botnabrún fór vatn að renna til vesturs og suður með jökuljaðrinum og var það upphaf 
myndunar Markarfljótsgljúfurs.   

Entujökull náði sinni mestu útbreiðslu á Nútíma fyrir um 2.000–2.500 árum, en aðrir 
hlutar norðan- og norðvestanverðs Mýrdalsjökuls ekki fyrr en um 1890, eins og flestir 
jöklar landsins. 

Emstrulón fylltist smám saman af seti, sem víða má skoða í bökkum þó stór hluti 
lónsetsins sé hulinn hraunum og hlaupseti eða rofinn í burtu. Lónsetið er langgrófast 
syðst, næst þröskuldinum sem hélt því uppi, en verður fínna er fjær dregur jöklinum þar 
sem vatnsdýpi hefur verið meira. Sjá má merki þess að jökulhlaup tengd eldgosum undir 
Mýrdalsjökli hafi borist út í lónið áður en gljúfrið grófst. Ummerki a.m.k. 3ja goshlaupa 
hafa fundist í Emstru- og Torfalóni og eru þau öll eldri en 8.000 ára. Í nyrðri hluta 
lónskálarinnar eru gjóskulög sem einnig hafa fundist í Launfitarlóni og Torfalóni og 
sýna að enn var vatn í lóninu fyrir um 6.000 árum. Seinna runnu hraun niður yfir 
sunnanvert lónstæðið en þau komu úr gígum á Mælifellssandi. Ekki er vitað hve hraunin 
eru mörg, en eitt þeirra má sjá ofan á lónsetinu við brúna yfir Markarfljót og finnst það 
einnig sunnan fljótsins handan gljúfurs, sem sýnir að gljúfrið var ekki til þegar hraunið 
rann. Fyrir um 2.000 árum, um það bil þegar Entujökull var í mestri útbreiðslu á 
Nútíma, varð eldgos undir Mýrdalsjökli. Fylgdi því stórt jökulhlaup, sem breiddist út 
yfir lónstæði Emstrulóns og huldi það hlaupseti. Þetta hlaup gróf Markarfljótsgljúfur í 
þá mynd sem það er í dag. 
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1. INNGANGUR 

Rannsóknir þær, sem hér er greint frá, eru liður í verkinu Umhverfi og orkuöflun - 
jöklalandslag, sem unnið hefur verið að undanfarin 4 ár vegna Rammaáætlunar um 
nýtingu vatnsorku og jarðhita. Verkið er unnið fyrir Auðlindadeild Orkustofnunar (fyrir 
fé úr Orkusjóði) og Landsvirkjun og miðast að því að kortleggja jökulmenjar á 
hálendinu svo hægt verði að meta verndargildi þeirra þegar velja skal milli mismunandi 
virkjunarkosta. 

Árið 2001 beindust rannsóknirnar m.a. að ummerkjum fornra lóna að Fjallabaki 
norðvestan Mýrdalsjökuls. Fyrri rannsóknir Orkustofnunar á því svæði hófust á fyrstu 
árum níunda áratugarins, en þá var svæðið forkannað, einkum með tilliti til berggrunns, 
vegna hugsanlegrar virkjunar Markarfljóts. Niðurstöðum var skilað í skýrslu ásamt 
jarðfræðikorti (Snorri P. Snorrason og Freysteinn Sigurðsson 1983). Ennfremur var 
fjallað um jarðfræði svæðisins í Árbók Ferðafélags Íslands (Freysteinn Sigurðsson 
1988). 
Höfundar þessarar skýrslu hafa unnið að rannsóknum á lausum jarðlögum á þessu svæði 
allt frá 1982, með löngum hléum þó. Á níunda áratugnum voru rannsóknirnar kostaðar 
af Orkustofnun og fyrstu niðurstöðum skilað í skýrslu (Ingibjörg Kaldal og Elsa G. 
Vilmundardóttir 1983). Verkefnið var síðan lagt til hliðar af hálfu stofnunarinnar eftir 
1987, en höfundar héldu áfram rannsóknum fyrir styrk frá RANNÍS og í samstarfi við 
hóp vísindamanna frá Háskólanum í Árósum. Fjallað hefur verið um niðurstöður 
þessara rannsókna á ráðstefnum (Kaldal og Vilmundardóttir 1989, Ingibjörg Kaldal og 
Elsa G. Vilmundardóttir 1990, Árný E. Sveinbjörnsdóttir et al. 1992, Elsa G. 
Vilmundardóttir og Ingibjörg Kaldal 1992, Ingibjörg Kaldal, Elsa G. Vilmundardóttir 
og Guðrún Larsen 1995). 

Yfirliti yfir rannsóknir á jökullónunum var skilað í skýrslunni Forn lón að Fjallabaki 
haustið 2001 (Elsa G. Vilmundardóttir og Ingibjörg Kaldal 2001). Árið 2002 voru 
stundaðar framhaldsrannsóknir á ummerkjum syðsta lónsins, Emstrulóns, en saga þess 
er flókin og setlög þess víða hulin hraunlögum og jökulhlaupaseti eða mikið rofin. 
Einnig voru jökulmenjar framan við Entujökul og Sléttjökul kortlagðar á myndkortum 
og með athugunum í felti. 

Til að forðast óþarfa endurtekningar í þessari skýrslu verður óspart vísað í skýrsluna 
Forn lón að Fjallabaki. 
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2. JÖKULMENJAR FRAMAN VIÐ NORÐVESTANVERÐAN 
MÝRDALSJÖKUL 

Ekki er mikið vitað um hörfum ísaldarjökulsins á þessu svæði og er hún án efa nokkuð 
flókin. Lítið er af ummerkjum um skrið jökulsins, enda er svæðið nálægt ísaskilum hans 
í lok síðasta jökulskeiðs (Ingibjörg Kaldal og Skúli Víkingsson 1990). Einungis hafa 
fundist jökulrákir á tveim stöðum, enda varðveitast þær illa á móbergi, sem er aðal-
bergtegund svæðisins. Í ísaldarlokin klofnaði jökullinn upp í fleiri smájökla á háfjöllum. 
Jökullinn hörfaði til suðausturs til núverandi Mýrdalsjökuls en skildi eftir sig 
jökulmiðjur yfir Torfajökuls- og Kaldaklofsfjöllum auk Tindfjalla.  

Jökulmenjar framan við Entujökul og Sléttjökul hafa verið kortlagðar með hjálp mynd-
korta frá Loftmyndum ehf., og eru þær sýndar á jarðfræðikorti í vasa aftast í skýrslunni. 
Áhersla var einkum lögð á jökulgarða og aðrar jökulmenjar, sem gefa til kynna hvernig 
ísaldarjökullinn hörfaði af svæðinu og hvernig útbreiðslu þessara jökla hefur verið á 
Nútíma eftir að landið varð jökullaust. Auk eiginlegra jökulgarða, sem myndast ýmist 
við framrás jökuls eða kyrrstöðu, voru kortlögð önnur ummerki sem sýna hvar 
jökuljaðarinn hefur legið á ákveðnum tíma. Þar má nefna endasleppa sanda sem 
myndast framan við jaðarinn þar sem jökulvatnið hefur streymt undan jöklinum og 
jaðarhjalla sem myndast hafa þar sem jökullinn hefur legið upp að bröttum fjallshlíðum. 
Á kortinu eru einnig sýndir farvegir sem myndaðir eru við annað rennslismynstur en í 
dag, svo sem endasleppir farvegir sem byrja t.d. á fjallsbrún sem jökullinn hefur legið 
uppað.  

 

 

Mynd 1:  Jökulkembur nýkomnar undan Sléttjökli.  
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Mynd 2:  Túlkun jökulmenja framan við Entujökul. 
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Á rannsóknarsvæðinu er nær ekkert af jökulruðningi nema í nánd núverandi jökuls. 
Víðasthvar er jökulruðningurinn kembdur, þ.e. í honum hafa myndast svokallaðar jökul-
kembur, sem eru langir hryggir sem sýna ávallt síðustu skriðstefnu jökulsins. Á 
jarðfræðikortinu (í vasa) eru sýnd ummerki jökulhlaups sem kom undan Entujökli þegar 
hann náði mestri útbreiðslu á Nútíma og einnig jökulárset sem er í myndun núna.  
Mynd 2 sýnir túlkun jökulmenjanna á jarðfræðikortinu og verður hér á eftir gerð grein 
fyrir þeim. 

2.1. Hörfunarskeið ísaldarjökulsins 

Gular línur sýna elstu jökuljaðrana frá hörfunarskeiði ísaldarjökulsins. Ystu ummerkin 
eru frá því “Entujökull” hinn forni fyllti dalinn milli Botna og Langháls. Á því stigi má 
gera ráð fyrir að jökultungan hafi náð eitthvað vestur yfir Markarfljótsgljúfur sem þá var 
ekki til. Eins og vikið er að síðar í kafla 3,2 er ekki hægt að sjá annað en að Tuddahraun 
hafi runnið upp að jökuljaðrinum á þessu stigi, úr gígaröð sem hefur verið alveg við 
jökuljaðarinn ofan við Botna og er jökulurin. Áður en jökullinn hörfaði frá brúninni 
rann leysingavatn út yfir hraunið. Sunnan megin í dalnum eru einnig nokkrir 
“endasleppir” farvegir þar sem jökulvatn hefur náð að sullast yfir brúnina og grafa m.a. 
Slyppugil. Niðri í dalnum norðanverðum, vestan Botna, er rofbrún sem nær örugglega 
markar stig í hörfuninni og sunnan megin í dalnum er jökulgarður sem er yngri, en þó 
örugglega frá hörfun ísaldarjökulsins. 

2.2. Hámarksútbreiðsla Entujökuls á Nútíma 

Ekki er vitað hvort Mýrdalsjökull hvarf algjörlega eða hvort einhver jökull var eftir á 
efstu fjallstindum, sem er þó frekar ólíklegt. Á Mýraskeiðinu síðara (Sub-Atlanticum), 
sem hófst fyrir um 2500 árum, kólnaði loftslag skyndilega og úrkoma jókst til muna. Þá 
náðu margir brattir háfjallajöklar mestri útbreiðslu á Nútíma t.d. Kvíárjökull frá Öræfa-
jökli og Hálsjökull í Snæfelli (Sigurður Þórarinsson 1964). Svo virðist sem Entujökull 
sé í flokki þeirra jökla, því utan við garðana frá 1890 (sjá kafla 2.3), sem almennt marka 
hámarksútbreiðslu á Nútíma, eru eldri garðar. Rauðar línur á mynd 2 sýna jökulmenjar 
af þeim aldri. Austustu ummerki þessarar framrásar eru í skarðinu milli Smáfjalla og 
Stórkonufells. Þar er röð jökulgarða, sem grafist hafa síðar af jökulhlaupi og austan 
undir Litla Mófelli hafa garðarnir alveg sópast burtu af því, nema hluti þess nyrsta. 
Jökullinn hefur náð að senda smá tungu norður í skarðið milli Mófellshnauss og Stóra 
Mófells. Svo virðist sem ystu mörk þessarar jökultungu niðri í dalnum hafi legið um 
hálfan km innan við núverandi Markarfljótsgljúfur. Augljós merki þess að jökulhlaup 
hafi komið undan jöklinum þegar hann var í hámarksútbreiðslu, má víða sjá framan við 
jaðarmyndanirnar. Meginstraumur hlaupsins hefur komið út um skarðið milli 
Stórkonufells og Smáfjalla, en hluti hlaupsins hefur komið undan tungunni milli 
Mófellshnauss og Stóra Mófells. Einnig hefur hluti hlaupsins komið undan tungunni 
niðri í dalnum. Svo virðist sem Markarfljótsgljúfur hafi að miklu leyti grafist í þessu 
hlaupi. Nánar verður skýrt frá því í kafla 3,3, en þess einungis getið hér, að í sniðum á 
láglendi hafa fundist ummerki þessa hlaups. Aldur þess er um 2.000 ár. 
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2.3. Hámarksútbreiðsla Mýrdalsjökuls á Nútíma 

Allir stóru jöklarnir á landinu náðu mestri útbreiðslu á Nútíma skömmu fyrir aldamótin 
1900. Víðast hvar má enn sjá jökulgarða sem mynduðust þá framan við jökulinn, en 
jöklar fóru síðan almennt að hörfa frá þessum görðum um 1920. Græna línan á kortinu 
sýnir garða frá þessum tíma framan við Entujökul og Sléttjökul. Á endilöngum Mæli-
fellssandi marka ystu garðar, sem víða eru tvöfaldir, þessa útbreiðslu (sjá kort í vasa). 
Jaðarinn lá rétt sunnan undir Mælifelli, en náði að skríða langleiðina yfir Bláfjöll. 
Sunnan og austan undir Bláfjöllum eru hraungígar. Jökullinn hefur kaffært syðstu 
gígana, en enn má þó vel sjá hringlögun þeirra. Hraun sem runnu inn í Hvanngil og út 
yfir lónstæði Emstrulóns eru komin frá þessum gígum, og er fjallað nánar um í kafla 
3.2. Jökuljaðarinn lá utan í austurhlíð Smáfjalla, en sunnan þeirra gekk jökullinn út yfir 
2.000 ára gömlu jökulgarðana, og eyðilagði þá að miklu leyti. Jaðar Entujökuls náði upp 
undir hlíðar Stóra Mófells og Mófellshnauss, en þar fyrir austan er endasleppur sandur 
þar sem annað meginútrennsli jökulvatns var á þessum tíma. Þegar jökullinn hörfaði 
aftur frá sandinum hætti vatn að streyma þar út og leitaði niður í farveg Syðri Emstruár. 
Brún endasleppa sandsins sem varð eftir þegar jökullinn hörfaði er um 70 m há. Niðri í 
Entudalnum náði jaðarinn niður á Sanda, þar sem eru tveir samhliða garðar eins og 
framan við Sléttjökul. 

Mitt á milli mestu útbreiðslu Sléttjökuls og jökuljaðars eins og hann var 1999 (blá lína á 
mynd 1 - kortlögð eftir myndkortum), markar víða fyrir óljósum hrygg sem að öllum 
líkindum er grafinn jökulgarður, eldri en aldamótagarðurinn. Ekki er vitað um aldur 
hans.  

Fyrir framan vestustu tungu Sléttjökuls er ungur jökulgarður á um 8 km kafla. Mesta 
fjarðlægð hans frá jaðrinum 1999 er rúmlega 200 m. Að sögn Magnúsar Tuma 
Guðmundssonar sá hann árið1992 ummerki um lítið framhlaup í jöklinum. 
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3. EMSTRULÓN 

3.1. Yfirlit og útbreiðsla 

Emstrulón hefur verið stærst lónanna að Fjallabaki, eða um 25 km2. Því var haldið uppi 
af berghafti, sem var þar sem efsti hluti Markarfljótsgljúfurs er nú. Útlit er fyrir að jaðar 
hins hörfandi ísaldarjökuls hafi eitthvað komið þar við sögu líka. Efstu hjallar þessa 
gamla lóns eru í rúmlega 525 m hæð, eða sömu hæð og Torfalón, enda virðast þau hafa 
náð saman í efstu stöðu (Elsa G. Vilmundardóttir og Ingibjörg Kaldal 2001).  

Mynd 3:  Yfirlitskort af Emstrulóni. Í efstu stöðu hafa Emstrulón og Torfalón náð 
saman. Númerin vísa í snið sem sýnd eru á mynd 13.  

 

Mesta útbreiðsla lónsins er sýnd á mynd 3. Náði lónið frá berghaftinu í suðvestri, inn að 
Torfahlaupi við Stóra-Grænafjall í norðri og inn í dalverpið milli Stórusúlu og Brattháls 
í austri. Vestan farvegar Innri-Emstruár hafa hraunlög og flóðset frá Mýrdalsjökli hulið 
eða rofið setlög Emstrulóns að miklu leyti.  
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3.2. Nútímahraun 
Elsta hraunið sem vitað er um á svæðinu hefur verið kallað Tuddahraun, eftir 
móbergskollinum Tudda, skammt sunnan við Hattfell. Hraun þetta var fyrst kortlagt af 
Snorra P. Snorrasyni og Freysteini Sigurðssyni (Snorri P. Snorrason og Freysteinn 
Sigurðsson 1983). Hraunið hefur runnið frá gígaröð sem liggur eftir endilangri brúninni 
ofan Botna (sjá jarðfræðikort í vasa) meðan lónið var enn við lýði. Hraunið hefur 
augljóslega runnið út í vatn því það er bólstrað á neðraborði. Gígaröðin hefur legið 
alveg við jökuljaðarinn þegar hann lá við brúnina og hraunið að öllum líkindum runnið 
upp að honum. Vatnsfarvegir liggja út frá brúninni og hefur jökulárset borist út yfir 
hraunið frá jöklinum.  

Nokkur yngri hraun hafa runnið niður yfir lónstæðið, en þau eru líklega öll upprunnin á 
Mælifellssandi í gígum sem eru rétt austan við Bláfjöll (Snorri P. Snorrason og 
Freysteinn Sigurðsson 1983). Óljóst er um aldur hraunanna og fjölda, þótt hraunbrúnir 
sjáist víða getur verið um beltabrúnir að ræða. Elsta hraunið má sjá í austurbrún bugsins 
við Markarfljótsbrú (mynd 4). Hraunið hefur runnið eftir að lónstæðið var orðið tómt 
eða lækkað í því. Við Markarfljótsbrú sést vel hvernig hraunið hefur runnið niður í 
farvegi sem grafist hafa ofan í lónsetið. Þetta hraun nær að Markarfljóti austan 
brúarinnar en finnst einnig sunnan fljótsins handan Markarfljótsgljúfurs, sem sýnir að 
gljúfrið hefur ekki verið til á þeim tíma, a.m.k. ekki í þeirri mynd sem það er núna. 
Dýpstu farvegirnir eru í um 440 m y.s. 

 

 

Mynd 4:  Lónset í bakka við Markarfljótsbrú. Hraun rann í farvegi sem grófust í 
setið eftir að lónið var orðið tómt. Örin bendir á um 2000 ára gamalt 
jökulhlaupsset ofan á hrauninu. 
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3.3. Jökulhlaup 
A.m.k eitt stórt jökulhlaup kom undan Entujökli, þegar Mýrdalsjökull náði út á milli 
Stórkonufells og Smáfjalla, fyrir um 2.000 árum (sjá kafla 2,2). Hlaup þetta leitaði í 
fyrstu niður með Hattfelli að vestanverðu (Snorri P. Snorrason og Freysteinn Sigurðsson 
1983), þar sem það gróf djúpt gil í hraunin og eru þar fallegar bogadregnar fossbrúnir. Í 
byrjun hlaupsins grófst einnig djúpt gil sunnan Fauskheiðar. Fljótlega tók hlaupið að 
grafa sér farveg í gegnum Súluhryggi, þar sem Innri-Emstruá rennur nú. Skildi hlaupið 
eftir sig feikilega bunka af svörtum sandi, sem nú hylja lónsetið á stóru svæði neðan 
Súluhryggja (mynd 5) og breiða sig út yfir lónsetshjallana sunnan og suðaustan Illusúlu. 
Í kvosinni norðan Súluhryggja og Stórusúlu eru hins vegar óhuldir lónsetsbakkar og 
einnig í farvegi Markarfljóts neðan Torfahlaups. Líklegt má telja að jökulhlaupið hafi 
verið afleiðing eldgoss undir Mýrdalsjökli. Hlaupið gróf Markarfljótsgljúfur í þá mynd 
sem við sjáum í dag. 

 

 

Mynd 5:  Ummerki stórs jökulhlaups sem kom undan Entujökli fyrir 2000 árum 
og gróf sér skarð í gegn um Súluhryggi. Hlaupið skildi eftir sig mikla bunka 
af svörtum sandi sem sjást beggja megin farvegarins. Stórkonufell í baksýn.  

 

Auk ummerkjanna á Emstrum má kalla Tröllagjá við Einhyrningsflatir til vitnis um 
stórhlaup á þessum slóðum. Athuganir höfunda á jarðvegi innst í Tröllagjá árið 1985 
gáfu til kynna að allur jarðvegur þar er yngri en 2000 ára, en talsvert eldri en svokallað 
Grágula lag, sem er um 1.300 ára (Elsa G. Vilmundardóttir og Ingibjörg Kaldal, óbirt 
gögn frá 1985). 
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Við gjóskulagarannsóknir sumarið 2001 á bökkum Þverár í Fljótshlíð og Markarfljóts 
austan Þórólfsfells og víðar fundust ummerki eftir sex 1.400–6.200 ára gömul goshlaup 
frá Mýrdalsjökli (Kate T. Smith et al. 2002, in press). Við þetta má bæta, að einnig 
fundust ummerki eftir hlaup frá Torfajökulssvæðinu í tengslum við gosið í Vatnaöldum 
fyrir rúmum 1.100 árum, þegar Landnámslagið féll, en ljósi hluti þess kom upp í 
Hrafntinnuskeri (Guðrún Larsen 1984). Efni úr því hlaupi fannst fyrst við Smáratún í 
Fljótshlíð (Elsa G. Vilmundardóttir og Ingibjörg Kaldal 1996, óbirt gögn).  

Þannig hafa ummerki sjö goshlaupa fundist á vatnsviði Markarfljóts á láglendinu. Sex 
tengd eldsumbrotum í Mýrdalsjökli og eitt á Torfajökulssvæðinu. Í skýrslu Elsu G. 
Vilmundardóttur og Ingibjargar Kaldal 2001 er gerð grein fyrir >8.000 ára gömlum 
goshlaupum frá Mýrdalsjökli sem skildu eftir sig ummerki í Torfa- og Emstrulóni. Efnið 
úr þeim settist til í lónunum og átti ekki undankomuleið vegna þess að meginhluti 
Markarfljótsgljúfurs var enn ógrafinn.  

Í doktorsritgerð sinni lýsir Hreinn Haraldsson (1981) ítarlega jarðgrunni vatnasviðs 
Markarfljóts á láglendi. Jarðvegsmyndun í Austur-Landeyjum er öll yngri en 2.000 ára 
samkvæmt C14 aldursgreiningum. Undir jarðveginum er þykkt sandlag, sem nær niður 
fyrir jarðvatnsborð. Hreinn telur sandmyndunina til komna vegna loftslagsbreytinga. 
Síðar (1983) leiddu rannsóknir Snorra Páls og Freysteins í ljós að hlaupummerkin á 
Emstrum eru einmitt af svipuðum aldri og er þá nærtækast að telja að hlaupsetið hafi 
borist um Landeyjarnar og víðar um láglendið og haft geysimikil umhverfisáhrif á 
svæðinu frá Holtsósi að Hólsá (sjá einnig grein Freysteins Sigurðssonar 1988). 

Síðastliðið sumar fundu höfundar 1,5 m þykkan jarðveg með gjóskulögum milli hlaup-
lagsins og lónsetsins í Emstrulóni norðan Súluhryggja. Gjóskulögin í jarðveginum 
benda til þess að aldur hlaupsins sé nær því að vera 2000 heldur en 2500 ára eins og 
nánar er skýrt í kafla 3.4.1. 

Að öllu ofansögðu og því sem sagt var í kafla 2,2 má telja víst að umrætt hlaup sé um 
2.000 ára og hafi komið undan Entujökli þegar hann var í hámarksútbreiðslu á 
Mýraskeiðinu síðara. Ástæða er til að kanna þennan þátt í jarðsögu svæðisins mun 
nánar, m.a. með tilliti til umhverfisraskana, sem ætíð fylgja goshlaupum, og geta leitt til 
byggðaröskunar. Einnig þarf að meta hvaða áhrif slík goshlaup geta haft á hugsanleg 
virkjunarmannvirki og miðlunarlón.  

3.4. Lýsing á lónsetinu 
Eins og fram kom hér að ofan er lónsetið að miklu leyti hulið. Hér á eftir verður 
lónskálinni skipt í þrjá hluta til hagræðingar (sjá mynd 3 og jarðfræðikortið þar sem 
lónstæðið er sýnt með blárri línu):  

1. Innsti hluti lónsins er í kvos sem afmarkast af Bratthálsi að norðanverðu og 
Súluhryggjum og Stóru-Súlu að sunnan. 

2. Miðhlutinn, sem nær niður að Markarfljótsbrú.  

3. Syðsti hlutinn, frá Markarfljótsbrú að þröskuldinum vestan við Botna. 
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3.4.1. Innsti hluti lónsins 
Þessi hluti lónsins er sá eini sem ekki er hulinn eða rofinn burtu. Víða eru góðar opnur í 
lónsetið sem ber þess merki að vera myndað í rólegu umhverfi. Þykkir bunkar eru af 
fínlagskipu silti, með stöku öskulögum. Um nánari lýsingu á lónsetinu vísast í skýrsluna 
Forn lón að Fjallabaki (Elsa G. Vilmundardóttir og Ingibjörg Kaldal 2001, kafla 4 og 
5). Farvegir hafa skorist niður í gegn um lónsetið svo víða má sjá góð snið í setlögin. 

Austast í kvosinni norðan Stórusúlu er setið þó grófara, mest gjóskurík sandlög með 
lagskiptum siltlögum á milli. Lónið hefur verið grunnt og mikið efni hefur borist inn í 
það með “Kaldaklofskvísl” og “Bláfjallakvísl” þess tíma, sem streymdu undan nálægum 
jökuljaðri. Þegar jökullinn var að hörfa úr kvosinni setti jökulvatnið af sér grófara 
jökulárset, lagskipta möl og sand. Hóll úr þessu gamla seti er við árbakkann, innarlega í 
kvosinni, þar sem sjá má fallegt snið í jökulársetið (mynd 6). Er það gegnumskorið af 
nokkrum ískílum sem mynduðust í frosnu setinu áður en lónið fyllti lægðina. Þeir eru 
um 1,5 m víðir efst og a.m.k. 4–5 m djúpir eftir því sem séð verður. Slíkir ískílar 
myndast þegar jörð frýs og springur. Set berst ofan í sprunguna, sem víkkar og dýpkar 
með hverju árinu. Af þessu má ráða, að a.m.k. þessi hluti kvosarinnar hafi verið 
jökullaus í einhvern tíma áður en lónið náði þangað inn. 

 

 

Mynd 6:  Ískílar í jökulárseti í innsta hluta Emstrulóns. Myndin er tekin til 
suðvesturs. Brattháls í baksýn og Tindfjallajökull lengst til vinstri. 

Djúpur farvegur er grafinn í lónsetið frá Súluhryggjum til norðurs og nær að sameigin-
legum farvegi Kaldsklofs- og Bláfjallakvísla skammt austan við Illusúlu. Farvegs-
bakkarnir hækka eftir því sem norðar dregur. Næst Súluhryggjum eru þeir úr ljósbrún-
leitu lagskiptu silti, en þegar komið er miðja vegu í átt að Bratthálsi hefur farvegurinn 
grafist niður úr brúnu siltlögunum. Undir þeim taka við a.m.k. 2 þykk lög af svörtum 
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sandi, sem líta út fyrir að vera úr hlaupgjósku, og þykk lög af grásvörtu silti, sem 
tengjast hlauplögunum. Neðra hlauplagið er áþekkt hlauplaginu PL undir GRA-1 í sniði 
00-01 í Torfalóni og er hugsanlega frá sama atburði (Elsa G. Vilmundardóttir og 
Ingibjörg Kaldal 2001, kafli 7). Þegar kemur norður undir Brattháls, eru þessi dökku 
sand- og siltlög orðin allsráðandi, en brúnu siltlögin að fjara út.  

Snið 01-11 er dæmigert fyrir þennan kafla lónsetsins (mynd 13). Í miðjum 
siltbunkanum er leiðarlagið GRA-1 (um 8.500 ára). Ekki var hægt að mæla þetta snið 
nema rétt upp fyrir GRA-1 vegna veðrunar. Þó fannst meint gjóskulag SILK-A9, um 
6.600 ára gamalt súrt gjóskulag frá Kötlu (Guðrún Larsen 2000) nokkru ofar í 
bakkanum. Sjá nánari lýsingu á sniðinu í skýrslunni Forn lón að Fjallabaki frá 2001, 
bls. 33 og staðsetningu á mynd 3. 
Snið 02-01 er mælt í bakka ekki langt frá (sjá mynd 3), þar sem hægt var að mæla efsta 
hluta lónsetsins og jarðveg með öskulögum ofan á því. Ofan á er 2.000 ára gamla 
hlaupsetið (mynd 7). Vegna mikils bratta var ekki hægt að mæla niður á leiðarlagið 
GRA í sniðinu, en um það bil 4 m eru niður að því. Ofarlega á því bili er um 1 m kafli af 
gulbrúnu silti sem er mjög afmyndaður og felldur vegna fargs. Milli hlauplagsins og 
siltsins er jarðvegur með gjóskulögum, sjá snið MA-02-01 og lýsingu á næstu síðu. 
Skipta má efni bakkans í 3 aðalhluta: 

 

 

Mynd 7:  Lónsetsbakkar í innsta hluta Emstrulóns. Ljósa þunna lagið ofarlega í 
bakkanum, sem örin bendir á, er öskulagið GRA-1 sem er um 8500 ára 
Dökka setið í yfirborði er frá jökulhlaupi sem kom undan Mýrdalsjökli fyrir 
um 2000 árum. Dökkbrúna röndin undir hlaupsetinu er jarðvegur, sbr. snið 
02-01 á mynd 8. Myndin er tekin til austurs. Stórasúla er í baksýn. 
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• Hlaupset. Efst er um 4 m þykkt lag af hinu 
2.000 ára gamla hlaupseti frá Entujökli. 
Stærstur hluti þess er svartur sandur og möl, en 
steinar af ýmsum stærðum er blandað saman 
við og víða er dreif af stórum björgum á 
yfirborði.  

• Jarðvegur með gjóskulögum og sandlag. 
Heildarþykkt jarðvegsins er 1,7 m og sandlagið 
undir honum er 50 cm þykkt. Jarðvegurinn er 
dökkbrúnn og í honum greindust 29 misþykk 
gjóskulög (sjá mynd 8). Sum eru svört og 
sverja sig í ætt við Kötlu. Önnur eru brúnleit og 
“Hekluleg” Eitt sker sig úr og er ljósgrátt og í 
því allt að 5 mm langar nálar. Það hefur 
einkennisstafina UN og er um 2.700 ára og 
komið frá Mýrdalsjökli (Guðrún Larsen 2000). 
Það er í neðri hluta sniðsins og undir því eru 
tvö ljósbrúnleit lög, annað sem hefur mikla 
kleyfni, en í hinu eru hnöttótt korn. Við höfum 
fundið þessa gjóskulagasyrpu á nokkrum 
stöðum á norðan- og vestanverðu 
Markarfljótssvæði, t.d. í Grashaga og í 
vegskurði ofan við Álftavatnsskála (Elsa G. 
Vilmundardóttir og Ingibjörg Kaldal óbirt 
gögn). Neðsti hluti jarðvegsins ber merki um 
innskol og er blandaður ljósum rúnnuðum 
vikurmolum úr GRA-1. 

Þótt brúnu gjóskulögin undir UN séu Hekluleg 
vantar þar Selsundslagið HEKLA-S og HEKLA-4 
sem finnast í jarðvegi í Torfalóni (Elsa G. 
Vilmundardóttir og Ingibjörg Kaldal 2001). Af 
þeim gögnum sem við höfum, er ekki hægt að 
segja nákvæmlega til um hvenær jarðvegur tók að 
myndast ofan á lónsetinu, en leiðarlagið SILK-A9 
sem er um 6.600 ára finnst ofarlega í siltinu þar líkt 
og í Torfalóni. Af því má draga þá ályktun að ekki 
muni miklu í tíma, en hugsanlega hefur jarðvegs-
myndun hafist eitthvað seinna í Emstrulóni. 

Sandlagið á mörkum siltsins og jarðvegsins er lag-
skipt. Mest er um milli- og fínsand, sem er silt-
blandaður í efsta hlutanum.  

Jarðvegssniðið gefur ákveðnar vísbendingar um 
hámarksaldur hlaupsetsins, sem liggur ofan á því. 
Ofan á leiðarlaginu UN (um 2.700 ára) greindust 
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15 gjóskulög í jarðveginum, en það bendir til að nokkur hundruð ár hafi liðið frá því 
að það féll og þar til hlaupsetið myndaðist.  

Mynd 8:  Snið 02-01 í innsta hluta Emstrulóns. 

Ef gert er ráð fyrir að 2 gjóskulög, sem skilji eftir sig ummerki í jarðvegi falli á svæðið á 
hverri öld þá er það vísbending um að um 700 ár geti verið milli UN og hlaupsetsins.  

• Lónset. Lónsetið er hér með líku sniði og annars staðar. Það er úr fínlagskiptu silti 
með lögum af grófara efni inn á milli; oftast er grófa efnið gjóskulög. Bakkinn er 
þverbrattur á þessum stað og ekki hægt að lesa sig eftir honum. Leiðarlagið GRA-1 
er á um 4 m dýpi frá yfirborði siltsins og er þykkt þess um 20 cm. Ekki var hægt að 
ganga úr skugga um hvort leiðarlagið SILK-A9 væri í bakkanum ofan við GRA-1, 
en það kemur fram í lónsetinu skammt frá mælistaðnum. Í bakkanum sjást fellingar í 
lónsetið eins og víðar í lónunum. Um 1,5 m neðan við GRA-1 er 0,5 m þykkt lag af 
svörtum sandi. Svipað lag fannst í sniði 01-11 (mynd 13). Siltbakkinn endar í 
lækjarfarvegi, sem er að grafa sig niður í lónsetið. 
Skammt frá þeim stað þar sem við tókum sniðið skerast tveir farvegir og þar er siltið 
ljósgrátt og ólagskipt og myndar rúmlega 3 m þykka linsu, sem lagskipta siltið 
leggst að (mynd 9). Efnið í linsunni er úr GRA-1 og í því eru hvítir, núnir 
vikurmolar eins og víða má sjá í skoluðu silti úr GRA-1 í Torfalóni. Sjá má hvernig 
linsan þynnist til beggja enda og rennur saman við GRA-1. Þarna virðist hafa verið 
lægð í lónbotninum þegar GRA-1 féll og gosefnin safnast í lægðina. Undir þessu 
lagi fundum við gróðurleifar, þær einu sem við höfum fundið í Emstrulóni. Þetta eru 
grófgerðir stilkar af ármosa líkt og við höfum fundið bæði í Launfitar- og Torfalóni 
og köllum “tröllahár” (Elsa G. Vilmundardóttir og Ingibjörg Kaldal 2001). 
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Mynd 9:  Gjóskulagið GRA-1 frá Torfajökli hefur hér safnast saman í lægð í 
lónbotninn og nær allt að 3 m þykkt. 

3.4.2. Miðhluti lónsins 
Í miðhluta lónstæðisins, sem nær frá Súluhryggjum/Illusúlu niður að Markarfljótsbrú, er 
mikill hluti lónsetsins rofinn burt, eða algjörlega hulinn þykku jökulhlaupsseti. Þó má á 
stöku stað finna opnur í setið. Snið sem er mælt vestan undir Fauskheiði er dæmigert 
fyrir þennan hluta lónstæðisins (staðsetning á mynd 3 og snið á mynd 13). Erfitt er að 
mæla þarna vegna þess hve setið er mikið veðrað og hrunið úr bakkanum. Þó náðist 
fjögurra metra snið sem okkur virðist vera dæmigert fyrir bakkann í heild. Skiptast á 
þunnar syrpur af lagskiptu grófu silti og þykkari, frekar fínsendin lög, allt að 100 cm 
þykk (mynd 10). Samskonar set nær uppá brún, í um 520 m y.s. eða alls um 20 m þykk, 
en þarna er ekkert hlaupset ofaná. Þessi lög hafa myndast áður en gljúfrið grófst, 
væntanlega á sama tíma og siltlögin voru að byggjast upp í lóninu innanverðu og í 
Launfitar- og Torfalóni. Sandrík lög áþekk þessum ná inn að Torfahlaupi. Engin vel 
skilgreind leiðarlög fundust í miðhlutanum.  

 

 

Mynd 10:  Dæmigerð lög í sniði 02-02 í Fauskheiði þar sem skiptast á þunnar 
syrpur af lagskiptu silti og þykkari finsendin lög. 
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3.4.3. Syðsti hluti lónsins 
Syðstu ummerki lónsetsins eru undir bólstruðu Tuddahrauni í brúninni vestan við Botna 
(mynd 11), en þar eru lagskipt malar- og sandlög mynduð fast við jökuljaðarinn. Þau má 
rekja norður í Hattfellsgil. 

Í bugnum við Markarfljótsbrú, rétt innan við gangnamannaskálann á Mosum, eru góðar 
opnur í lónsetið (snið 02-04 á mynd 13). Neðst er jökulárset, mest möl og sandur, en 
eitthvað er þó af stærri steinum. Mölin er gjóskurík með miklu af rauðu gjalli 
(hugsanlega frá Tuddagígaröðinni). Á það má benda, að einungis nyrst og syðst í lóninu 
hafa fundist opnur í undirlag lónsetsins. Annars vegar er það jökulársetið sem ískílarnir 
eru í (kafli 3.4.1 og mynd 6) og hins vegar jökulársetið neðst í sniðinu við 
Markarfljótsbrú.  

Ofan á jökulársetið leggjast lagskipt siltlög um 6–7 m þykk. Þar ofaná eru álíka þykk 
lagskipt sand- og grófsandslög. Í austurvegg árbugsins neðan við brúna sést hraunlag, 
sem rann yfir setið og niður í farvegi sem höfðu myndast í það. Víða eru bólstrar í neðra 
borði hraunsins, einkum í farvegunum, sem bendir til þess að vatn hafi verið í þeim 
þegar hraunið rann. Mynd 12 sýnir tvo af þessum farvegum. Þegar hraunið rann ofan í 
farvegina skapaði það hliðarþrýsting sem raskaði láréttri lagskiptingu í lónsetinu. Við 
það mynduðust fellingar í setinu. Undir farvegunum er lagskiptingin hins vegar 
ótrufluð.  

Efst og yngst í þessum stafla er flóðsetið, sem kom frá Mýrdalsjökli fyrir um 2.000 
árum (sjá mynd 4). 

Engin leiðarlög fundust í þessum hluta lónsins, sem hægt væri að nota til tenginga önnur 
en 2000 ára gamla hlauplagið HL, sem er efst í setstaflanum. 
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Mynd 11:  Séð yfir Markarfljótsgljúfur til austurs. Sjá má hvernið lónsetið undir 
Tuddahrauni endar við brúnina þar sem berghaft og að öllum líkindum 
jökuljaðar (brotalínan á myndinni) héldu Emstru-lóni uppi. Hattfell er í 
baksýn til vinstri. 

Tvö hraun koma við sögu í syðsta hluta Emstrulóns. Það eldra, Tuddahraun, er talið 
vera frá ísaldarlokum á svæðinu eða 9.000–9.500 ára (sjá kafla 3.2). Rauðoxuð 
gjalldreif í jökulársetinu neðst í sniðinu er hugsanlega úr gosinu og eykur líkur á því að 
aldursmunur sé ekki mikill á gosinu og setinu. Yngra hraunið er líklega komið frá 
Mælifellssandi og er nokkur óvissa um aldur þess. Það er þó eldra en 2.000 ára vegna 
þess að goshlaupið fyrir um 2.000 árum hefur runnið yfir það. Það er hins vegar ljóst að 
það hefur runnið eftir að lónið tæmdist eða lækkaði verulega í því og getur varla verið 
mikið eldra en 6.000 ára. 
 

 

Mynd 12:  Lónsetið undir hrauninu við Markarfljót skammt neðan brúar. 
Hraunið rann ofan í farvegi sem grafist höfðu í setið. Við það skapaðist 
þrýstingur sem truflaði lárétta lagskipingu í setinu. Undir farvegunum er 
lagskiptingin hins vegar ótrufluð. 
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3.4.4. Tengingar í Emstrulóni  
Mynd 13 er samsett af fjórum sniðum, sem hafa verið mæld í Emstrulóni, tvö í innsta 
hluta þess, eitt í miðhluta og eitt í syðsta hluta lónsins. 

Tengingin byggir bæði á gjóskulögum og setlögum. Sniðin úr innsta hluta lónsins, (01-
11 og 02-01) sýna góða samsvörun innbyrðis og einnig við setlög Torfalóns (Elsa G. 
Vilmundardóttir og Ingibjörg Kaldal 2001), en lögin í mið- og syðsta hlutanum eru 
talsvert frábrugðin að því leyti að þar eru setlögin grófari og ekki hefur verið hægt að 
greina þar gjóskulög, sem nota mætti sem leiðarlög og tengingar eru þar af leiðandi 
óljósari. 

Lónsetið er langgrófast syðst, næst þröskuldinum sem hélt því uppi, en verður fínna er 
fjær dregur jöklinum og þar sem vatnsdýpi hefur verið meira. Í Emstrulóni eru fínustu 
siltlögin í kvosinni norðan við Súluhryggi og Stórusúlu, en þar hafa fundist leiðarlög 
GRA-1 (um 8.300 ára) og SILK-A6 (um 6.600 ára) sem einnig eru í Torfalóni. Þessi tvö 
lón hafa verið samtengd þegar hæst stóð í þeim (Elsa G. Vilmundardóttir og Ingibjörg 
Kaldal 2001, kaflar 3 og 8). Leiðarlagið PL sem er gjóskuhlaup frá Mýrdalsjökli 8.700–
9.000 ára gamalt virðist ekki vera í syðri hluta Emstrulóns. Vel má hugsa sér að 
jökullinn hafi enn legið yfir þeim hluta lónskálarinnar þegar gosið varð. Innkomuleiðir 
goshlaupsins í lónið hafa þá verið aðallega austan við Stórusúlu og við vesturenda 
Súluhryggja þar sem líklegt er að jökuljaðarinn hafi legið. 
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Mynd 13:  Tengingar milli sniða í Emstrulóni. 
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3.5. Sennileg framvinda jarðfræðilegra atburða á Emstrum 

• Fyrir 9.000–9.500 árum, á hörfunarstigi ísaldarjökulsins, lá jaðar Entujökuls yfir 
dalverpið þar sem Markarfljótsgljúfur er nú. Lón stóð uppi á Emstrum, en því var 
haldið uppi af jöklinum og bergþröskuldi. Hæstu ummerki þessa lóns eru í 525 m 
hæð yfir sjávarmál. Snemma á hörfunarstiginu varð stórt gos í Mýrdalsjökli, sem bar 
svarta gjóskulagið PL út í nyrsta hluta Emstrulóns og Torfalón, en jökuljaðarinn lá 
þá hugsanlega við Súluhryggi. 

• Þegar jaðar jökulsins lá við brúnina ofan við Botna varð eldgos á gígaröð við jökul-
jaðarinn og Tuddahraun rann út í lónið og upp að jökuljaðrinum. Lónið var þá í 
sinni efstu stöðu.  

• Þegar jökullinn hörfaði frá brúninni tók leysingavatn frá honum að renna neðan 
brúnar til vesturs og síðan til suðurs með jaðrinum og var það upphaf myndunar 
Markarfljótsgljúfurs.  

• Jökullinn hélt áfram að hörfa til hæstu fjalla. Vitað er um allmörg eldgos undir 
Mýrdalsjökli á hörfunartímanum (Elsa G. Vilmundardóttir og Ingibjörg Kaldal 
2001) og vafalítið hafa fylgt þeim einhver jökulhlaup, þó þau hafi sjálfsagt verið 
minni en við þekkjum í dag. Hlaupin grófu farvegi í lónsetið.  

• Vitað er að enn var vatn í Emstrulóni og Torfalóni þegar gjóskulagið SILK-A9 féll 
fyrir um 6.600 árum. Lónið tæmdist nokkru seinna niður farveg Markarfljóts og gróf 
hann niður í um 430–440 m y.s.  

• Hraun kom upp á Mælifellssandi og rann niður að Mosum og ofan í farvegi sem 
grafist höfðu í lónsetið (hraunið við Markarfljótsbrú). Hraunið nær yfir Markarfljót 
sem sýnir enn frekar að gljúfrið var þá ekki til í núverandi mynd. 

• Hugsanlega runnu fleiri hraun ofan af Mælifellssandi, en ekki eins langt og elsta 
hraunið. 

• Fyrir um 2.000–2.500 árum hafði Entujökull vaxið á ný og náð mestri útbreiðslu 
sinni á Nútíma. Jökullinn náði þá langleiðina út Entudal og upp í brúnir Stóra og 
Litla Mófells. 

• Fyrir um 2.000 árum varð eldgos undir Mýrdalsjökli með stóru jökulhlaupi í 
kjölfarið, sem breiddist út yfir lónstæði fyrrum Emstrulóns og huldi lónsetið að 
miklu leyti þykku jökulhlaupsseti. Markarfljótsgljúfur grófst í þessu hlaupi niður í 
núverandi mynd.  
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4. FREKARI JARÐFRÆÐIRANNSÓKNIR 

Til þess að fá heildarmynd af sögu lónanna, uppbyggingu þeirra og endalokum vantar 
enn rannsóknir af ákveðnum svæðum eða þáttum sem lítið hafa verið skoðaðir til þessa: 
• Mæla þarf fleiri snið í Launfitarlóni, einkum suðvesturhluta þess næst Fljótsgili, 

m.a. til að kortleggja uppbyggingu lónsetsins, finna aldur þess og afstöðu til hinna 
lónanna. Einnig til að athuga hvenær og hvernig Fljótsgil grófst. 

• Skoða þarf betur hvernig tengingu milli Torfalóns og Emstrulóns hefur verið háttað 
við Torfahlaup. 

• Afla þarf frekari upplýsinga um aldur hrauna og fjölda eldgosa sem hafa komið við 
sögu á Emstrum. Mikilvægt er að kanna betur samspil eldvirkni og jökulhlaupa og 
áhrif þeirra á láglendi. 

Að þessu loknu ætti að vera hægt að fara nær um það, hvenær lónin mynduðust og 
hvernig þau tæmdust. 

Auk þessa sem hér hefur verið upp talið eru þessi fornu lón óþrjótandi náma fyrir ýmis 
konar setlagarannsóknir, sem hafa mikið vísindalegt gildi. Hvarflaga-rannsóknum hefur 
ekki verið mikið verið beitt hér á landi, en ættu að vera auðveldar hér, því mikið er af 
leiðarlögum og því auðvelt að bera saman setmyndun milli sniða og lóna. Eins er fjöldi 
gjóskulaga varðveittur í lónsetinu, sem eru verðugt rannsóknaefni í framtíðinni. Eins og 
fram hefur komið eru í lónsetinu líka ummerki bæði skordýra og plantna og eru þarna 
einstakar aðstæður til að kanna landnám lífs í ísaldarlokin.  
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