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UM FRAMVINDU VERKEFNISINS 

Verkefnið Hámarksútbreiðsla Kvískerjajökla í lok litlu ísaldar gekk út á að meta stærð jökla í 

Kvískerjafjöllum, í lok 19. aldar, bera saman við núverandi stærð til þess að meta flatarmáls- og 

rúmmálsbreytingar og hve langt fram í Múlagljúfur þeir náðu. Þessir jöklar eru á meðal skriðjökla í 

austanverðum Öræfajökli og hafa aldrei verið kannaðir fyrr. Mörgum er þegar kunnugt um að jöklar 

hér á landi voru stærri í lok 19. aldar en nokkru sinni frá því að land byggðist. Það var í lok langvinns 

kuldaskeiðs sem nefnt er „litla ísöldin“. Í Austur-Skaftafellssýslu gengu jöklar fram á láglendið og 

tíðarfar og jökulvötn ollu sum staðar talsverðum búsifjum í kjölfarið. Eftir það hafa jöklar styttst og 

rýrnað mikið.  

Á síðustu árum hafa flestir skriðjöklar á suðaustanverðu landinu, frá Morsárjökli allt austur á 

Lambatungnajökul, verið kortlagðir með það að markmiði að meta ákomu- og rúmmálsbreytingar frá 

lokum litlu ísaldar (~1890). Verkefnið er liður í því að fullgera heildarmynd af umfangi Vatnajökuls og 

annarra stórra jökla, í hámarksútbreiðslu á þeim tíma. Örfáir skriðjöklar eru enn ókortlagðir með þeim 

aðferðum sem hér um ræðir. Markmiðið í þetta sinn var kanna jöklabreytingar Kvískerjajökla á 19. og 

20. öld og rúmmálsbreytingar þeirra og að draga upp kort og greinargerð um niðurstöðurnar. Þær 

munu nýtast í frekari spálíkön. Þær og kortið má nýta í fræðslu um breytingar í kjölfar hops jökla, í 

kennslu eða leiðsögn um svæðið. 

Árið 2015 var sótt um styrk og veittu Kvískerjasjóður styrk það ár og Vinir Vatnajökuls styrktu verkefnið 

árið eftir. Fljótlega var hafist handa við að draga saman gögn og líklegar heimildir um þetta svæði. 

Meðal upplýsinga sem tókst að safna voru ábendingar og frásagnir frá síðustu eftirlifandi 

Kvískerjasystkinana, þeim Helga og Hálfdáni Björnssonum. Þessar upplýsingar voru ákaflega 

mikilvægar, sem og þau skrif bróðurs þeirra Flosa Björnssonar. 

Haustið 2016 voru farnar rannsóknarferð upp í Kvískerjafjöll, þar sem m. a. voru gerðar athuganir á 

fornum jökulgörðum auk þess sem metin var fyrri hæð jöklanna. Veturinn 2016—2017 var, frá þessum 

upplýsingum og að auki gömlum kortum, ritheimildum, fjölmörgum loftmyndum, og 

https://d.docs.live.net/100cf6f917024b9f/Skjöl%20Náttúrustofu/Verkefnisstjórnun/Náttúrustígur/kristin@nattsa.is
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gervitunglamyndum var dreginn upp mynd af hámarksstærð og framvindu Kvískerjajökla á síðustu 

öldum. Líkön voru gerð af rúmstærð Kvískerjajökla með tveim aðferðum þaðan sem meta mátti 

flatarmáls- og rúmmálsbreytingar. Þar sem niðurstöður voru ekki fyllilega í samræmi við eðlisfræði 

jökulíssins var farin önnur rannsóknaferð í Kvískerjafjöll til þess að bera raunveruleg ummerki saman 

við spálíkön. 

Á næstu síðum verða helstu niðurstöður kynntar. Verkefnið var kynnt með veggspjaldi á ráðstefnu EGU 

(European Geophysical Union) árið 2017 í Vín í Austurríki. Með þessari greinargerð og því sem þar var 

kynnt má segja að það verkefni sem sótt var um styrk til sé að fullu lokið. Grein um þetta verkefni er í 

vinnslu og mun verða birt í virtu vísindatímariti. Mun eintak af greininn verða sent til Kvískerjasjóðs 

eftir birtingu. 

HELSTU NIÐURSTÖÐUR 

Kvískerjajöklar eru í austanverðum Öræfajökli á milli Kvíárjökuls og Hrútárjökuls (mynd 1). Þeir hafa 

hopað mikið frá hámarksútbreiðslu á litlu ísöld, úr ~10 km2 í 6,4 km2 árið 2010, þ. e. um 37% eða 0,03 

km2/ári. Við áætlum rúmmálstapið út frá mismuni tveggja hæðarlíkana. Nákvæmt LiDAR hæðarlíkan af 

yfirborði jöklanna frá 2011 var dregið frá endurgerðu yfirborðsslíkani þegar þeir voru í hámarksstöðu 

á litlu ísöld. Endurgerða líkanið byggir á fjarkönnunargögnum, loftmyndum, gömlum kortum, 

ljósmyndum, jarðfræðilegum ummerkjum á vettvangi og leysimælingu (LiDAR). Neðri hluti líkansins var 

endurgerður með því að nota einfalt ísflæðilíkan í landupplýsingakerfis-forritinu ArcGIS, sett saman af 

Pellerito o. fl. (2016). Frá þessum gögnum áætlum við að rúmmálstap frá 1890 til 2010 um 0,47 km3 að 

vatnsgildi (v.g.), árleg rýrnun sé 0,004 km3 v.g. og massatapið 0,38 m/ár jafndreift yfir jökulflatarmálið. 

 

Mynd 1. Kort af svæðinu sem kynnt var á ráðstefnu EGU 2017. Fyrst Ísland, þá Öræfajökull og að lokum 
Kvískerjafjöll. Á kortið eru merktir jaðrar jöklanna í hámarki litlu ísaldar, um 1930 og 2011. Auk þess jökulgarðar 
í fjallendinu. Kortagerð Snævarr Guðmundsson. Byggt á LiDARgögnum (Jóhannesson, o.fl., 2011), Loftmyndasafni 
LMÍ, myndagrunni Loftmynda ehf, fjölmörgum skámyndum og vettvangsvinnu. 
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Meðal annars sem kom í ljós er að jöklarnir voru sennilegast í hámarksstærð á miðri 18. öld eða meira 

en 120-140 árum fyrr en flestir aðrir jöklar á þessu svæði. Nyrðri jökullinn náði vel niður í Múlagljúfur 

á meðan jöklarnir voru sem stærstir og var reyndar enn ofan í gljúfrinu um 1930. Í mynni gljúfursins 

myndaðist lón. 

Tafla 1. Flatarmáls og rúmmálsbreytingar Kvískerjajökla frá lokum litlu ísaldar til 2011. Tímabilin sem rakin voru 
eru frá um 1880—1930, 1930—2011 og svo heildartímabilið. 

Ár 

Year 

Stærð 

Area (km
2

) 

Tímaabil 

Period 

Árabil 

Yrs 

Minnkun 

Area loss (km
2

) 

Minnkun 

Area loss % 

M.rýrnun 

AAR (km
2

/yr) 

Rúmmálstap 

Vol loss (w.e. km
3

) 

Árleg afkoma 

ASML (w.e. m/yr)  

1880 10.4 1880—1930 50 1 9.6 0.02 0.15 -0.27 

1930 9.4 1930—2011 81 3 31.9 0.037 0.32 -0.45 

2011 6.4 1880—2011 131 4 38.4 0.03 0.47 -0.38 

 

  

Mynd 2. Vinstri myndin sýnir 3 mánaða meðalsumarhita frá um 1840, tveggja mælistöðva. Hægri myndin sýnir 
breytingar á hvorum jöklinum frá um hámarksstöðu, á 20. öld og til 2011. 
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Mynd 3. Veggspjald um verkefnið sem kynnt var á ráðstefnu EGU 2017 (sjá þakkardálk, neðst t.h). 
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RÁÐSTÖFUN STYRKS FRÁ KVÍSKERJASJÓÐI 

Óskað var styrks frá Kvískerjasjóði árið 2015 til þriggja vettvangsferða og úrvinnslu á korti, auk 

samantektar á greinargerð. Þegar sótt var um styrkinn var lögð fram verkáætlun sem miðaðist 

við þann tíma sem reiknað var með að tæki að vinna verkið. Stefnt var á lok árs 2016 en verkið 

tafðist m.a. vegna þess að verkefnið vatt upp á sig og ákveðið var að kynna það erlendis á 

jarðvísindaráðstefnu.  

KOSTNAÐUR 

Í heild kostaði verkefnið tæpar 3.3 millj. kr. Kvískerjasjóður styrkti verkefnið um 800.000 kr. 

eða um 24% af raunkostnaði. Nýttist styrkurinn til að greiða fyrir vettvangsferðir, 

grunnúrvinnslu fyrir kortagerð og kortlagningu svæðis. Annar kostnaður sem verkefnið ber 

sem og vinnulaun hafa verið greidd af styrk Vina Vatnajökuls, Náttúrustofu Suðausturlands og 

samstarfsfélaga í verkefninu, Helga Björnssyni, jöklafræðingi hjá Háskóla Íslands. 

TEKJUR 

Tekjuliðir utan vinnuframlags komu frá Vinum Vatnajökuls og Kvískerjasjóði. Í allt 1.8 millj. kr. 

 

 

 

Virðingarfyllst 

15. ágúst 2018 

      

Snævarr Guðmundsson, 

Sviðsstjóri, Náttúrustofu Suðausturlands, 

Nýheimar, Litlubrú 2 

780 Höfn í Hornafirði 

Sími: 4708061 

Póstfang: snaevarr@nattsa.is 

 

 

Kristín Hermannsdóttir 

Veðurfræðingur 
Forstöðumaður Náttúrustofu Suðausturlands 
Nýheimum, Litlubrú 2, 780 Hornafirði 
Sími- 4708060, GSM- 8634473 


