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Ágrip

Efni þessa BS verkefnis er kortlagning sprangna og nútíma eldvarpa í 

Fagradalsljalli á vestanverðiim Reykjanesskaga. Markmiðið er að kaiina einkenni 

sprungnarma og hugsanlegt samhengi milli misgengishreyfinga og eldvirkni á þessum 

hl'uta flekaskilanna.

Milli eldstöðvakerfa Reykjaness og Krísuvíkur er svæði sem einkennist m.a. af 

spmngum og spnmgukerfiun, með norðlæga stefnu. Þessi stefna kemur eínnig fram í 

gossprangum, móbergshryggjuiii, og stöpum, t.d. Fagradals^alli.

Sprungukerfi með þessa stefiiu bera oft einkeiiiii sniðgengja, t.d. við Hvalhnúk 

(Pálmi Erlendsson, 1996). Kerfin em skástíg, þ.e. þaii hafa norðlægari stefnu eii 

sprimgumar sjálfar og milli aðliggjandi Miðraðra sprungna myndast oft hólar.

í FagradalsJQalli era sjö sprungukerfi m,eð norðiæga stefnu á u.þ.b. 1.5 km 

breiðu svæði. Þau era 0.3-2.4 km löng, skástíg og spraiigutiólar era víða á þeim. 

Sprangurnar og hólarnir skera sig að sumii leyti úr áður kortlögðum sprungum. 

Meðaltaisstefna spraiigna í Fagradais^alli er N13°A sem er imm norðlægar en á áður 

kortlögðum sprungum. Yfirleitt er sig á sprangunum á bilinu 0-5 m, nær 

imdantekningarlaust að austanverðu en umtalsvert sig hefur ekki mælst á 

jarðskjáiftasprangum annarstaðar. Stærstu hólamir era óvanalega stórir um 50*100 m.. 

I sprangukerfi d era hóiarnir í grágrýtinu mun stærri en í nútímahraumim. Það bendir 

til þess að misgengið hafi hreyfst oftar en einu siiiiii og það sé eldra en hrauiiin.

Flest eidvörpin, sem fundust við kortlagninguna teiigjast sprangukerfum. Ýmist 

era þau við enda sprungiikerfa eða þar sem sprangiikerfi hliðrast um fáa tugi metra 

eða þar sem stefnubre5̂ ing er á sprangukerfum eða skammt frá þeim.

Flestar stærri gossprungur á Reykjanesskaga hafa strikstefnu í NA-SV, 

liornrétt á ás mi.nnstu þrýstispemiu. Ef lárétt skúfspenna er há í upphafi kvikuvirks 

tímabils má hinsvegar sýna fram á að sprangur geta myndast undir öðra horni en 90° 

og að hreyfingar um þær liafi veralegan sniðgengisþátt. Slíkar aðstæður má vel hugsa 

sér á Reykjanesskaga eftir langt tímabil án kvikuvirkni t.d. nú eftir 650 ára goshlé.

Það er ekki ótrúlegt að gosvirkni af þessu tagi skýri N-S strúktúr stapans og 

annarra stapa með svipaðan strúktúr, e.t.v.einnig myndun sumra jarðhitasvæða á 

þvergengjum.

Atriðaorðalisti: Sniðgengi, sprangur, sprungukerfí, eldvirkni, strúktúr stapa.
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1. Inngangiir

1.1. Formáli

Efni þessa BS verkefnis er kortlagning spmngna og nútíma eldvarpa í 

Fagradals^alli á vestanverðum Reykjanesskaga. Markmiðið er að kanna einkenni 

spmngnanna og hugsanlegt samhengi milli misgengishreyfinga og eldvirkni á 

þessum hluta flekaskilanna. Við kortlagninguna vora notuð GPS-leiðsögiitæki með 

leiðréttingarbúnaði (DGPS).

Milli eldstöðvakerfa Reykjaness og Krísuvíkur er svæði sem einkennist m.a. 

af spmngiim og sprangukerfum með norðlæga stefnu. Þessi stefna kemiir einnig fram 

í gossprangum, móbergshryggjum, og stöpum, t.d. Fagradals^alli. Norður-suður 

stefnur era áberandi í strúktúr Fagradals^alls. Það á einnig við iim fleiri 

móbergsstapa í nágrenni þess og víðar á Reykjanesskaga og Suðurlandi vestanverðu.

Komið hefiir í Ijós að sprungukerfí með þessa stefnii bera oft einkemii 

sniðgengja, t.d. við Hvalhnúk (Fálmi Erlendsson, 1996, Fáimi Erlendsson og Páil 

Einarsson, 1996) og Geitafell (Fáll Einarsson o.fl., 1998). Þaii líkjast því mjög 

sniðgengjum á skjálftabelti Suðurlands (sjá t.d. Fái Einarsson og Jón Eiríksson, 

1982). Kerfin era skástíg, þ.e. þau hafa norðlægari stefnu en sprangumar sjálfar og 

milli aðliggjandi Miðraðra sprungna myndast oft hólar.

Freysteinn Sigiirðsson (1985) hefur bent á gossprangur og móbergshryggi 

með norðlæga stefnu í nágrenni Fagradalsj|alls í tengslum við N-S sprangulínur á 

Reykjanesskaga og allt út á Suðurland. Jón Jónsson (1978) telur gígaröð á 

Fagradalsijalli sunnanverðu vera á sprangum sem stefna nærri beint N-S. Kristján 

Sæmundsson og Ingvar Birgir Friðleifsson (1980) teikna svæðið umhverfis 

Fagradalsgall sem sprangusveim með N-S stefnu.

Hugmyndin að verkefninu kviknaði við kortiagningu jarðskjálftasprangna 

suður af Fagradalsijalli haustið 1996. Kortlagningin var liður í námskeiðinu 

Tektónik við jarð- og landfræðiskor Háskóla islands. Sá áhugi sem þá kviknaði átti 

sér lítilsMttar aðdraganda því áður hafði ég spurst fyrir um myndun bergganga með
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norðlæga stefnu en fátt hafði verið um svör. Við kortlagninguna var okkur 

stúdentum afhent loftmyndir af svæðinu ásamt afriti af jarðfræðikortum Jóns 

Jónssonar. A þeim mátti sjá spmngur með norðlæga stefnu og litla gíga í toppi 

Ijallsins, sem ég taldi hugsanlega geta svarað spurningunni um tilurð berganganna. 

Þegar við gengum upp í hlíð Fagradals^alls til að fá útsýni yfir kortlagningarsvæðið 

hélt ég því áfram upp á íjallið. Auðsjáanlega höfðu spmngurnar í Ijallinu einkenni 

sniðgengja þ.e. skástígar spmngur og sumstaðar hólar á milli þeirra.

22°18TO"V
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Mynd 1: Fagradalsgall er stóri stepinn á myndiimi. Strúktúr hans einkennist niikið 
af N-S límm (Birt með góðfóslegu leyfi Landmælinga islands)
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1.2. Jarðfræði Islands

Jarðfræði Islands einkennist í stórum dráttum af tveiniiir fyrirbærum. Annars 

vegar er það staðsett á Atlantshafshryggniim, sem markar flekaskil Evrasíu flekans 

og Norður Ameríku flekans og hins vegar er Island heitur reitur.

Atlantshafshryggurinn liggur eftir Atlantshafi endilöngu. Hann samanstendur 

af liryggjarstykkjum sem tengjast með þvergengjum. Rekhraði flekana frá 

flekaskilunum er 1 cm á ári. Fyrir siinnan Island nefnist hryggiirinn 

Reykjaneshryggur og liggur sá hluti siiður að Charlie Gibbs þvergenginu. Norður af 

íslandi nefnist hann Kolbeinseyjarhryggur norður að Jan Mayen þvergenginu. Frá 

Islandi liggur einnig Grænlands-Færeyjahryggurinn sem tengir tertíer blágrýtissvæði 

á A-Grænlandi við samskonar svæði i Færeyjum og á Bretlandi. Hann er talin hafa 

myndast við víxlverkun heita reitsins undir íslandi og Atlantshafshryggjarins allt frá 

því að rek hófst á þessum slóðum^^ milljónum ára ( Morgan 1978, Wink 1984).

Á Islandi sunnanverðu eru tvö samhliða rekbelti Reykjanes - Langjökulrekbeltið 

(Vestra rekbeltið) og Eystra rekbeltið. Framhald þeirra á Norðurlandi nefnist Norður 

rekbeltið.

Suðurlandsþvergengið tengir Reykjaneshrygg við Eystra gosbeltið og 

Tjörnesþvergengið tengir Kolbeinseyjarhrygg við Nyrðra gosbeltið. Suðurlands- og 

Tjörnesþvergengið bera þrjú ótviræð einkenni þvergengja. Um þau hliðrast rekbelti 

hryggjakerfisins. Jarðskjálftar á þessum tveimur meiri háttar þvergengjum ná 7 

stigum á Ricliterkvarða. Þeir eru tengdir sniðgengishreyfingum jarðskorpunnar. Þau 

eru þó ekki dæmigerð þvergengi því þau eru ógreinileg í landslagi og að því er virðist 

flóknari en flest þekkt þvergengi á sjávarbotni (Ward 1971, Eysteinn Tryggvason

1973, Páll Einarsson og Jón Eiriksson 1982a ,b).

Rekmiðjan er talin hafa færst fyrir iim 7 milljónum ára frá Snæfellsnesi til 

núverandi staðsetningar á Reykjanes-Langjökulsrekbeltinu (Guðmundur Pálmason 

og Kristján Sæmiindsson 1974). Borgarijarðarandhverfan markar skilin á milli 

jarðlaga mynduðum fyrir og eftir færsluna.
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Eystra rekbeltið er talið framsækið. Framsókn þess byrjaði íyrir 3 milljónum 

ára frá mið Islandi (Kristján Sæmundsson 1979). Myndun þess hefur verið skýrð sem 

yfirstandandi rekbeltafærsla frá Reykjanes-Langjökulsrekbeltinu (Guðmundur 

Pálmason og Kristján Sæmundsson 1974, Kristján Sæmundsson 1979). Eystra 

gosbeitið er ungt og meirihluti gosmyndana þess er innan þess. Gosmyndanir milli 

Eystra gos^ltisins og Reykjanes-Langjökuls rekbeltanna em að mestu leyti 

myndaðir í Reykjanes-Langjökuls rekbeltinu eða við eldvirkni utan rekbelta (Jón 

Eiríksson, 1973).

Heitir reitir einkennast af þrennu. Þeir standa hátt yfir umhverfi sitt, eru 

eldvirkir og og hafa háan hitastigul. island rís 2-4 km yfir aðra hluta 

Atlandshafshryggjarins. Orsökin fyrir því er talið vera iippstreymi heits efnis í 

möttlinum þ.e. möttulstrókur. Heitasti hluti möttulstróksins er talin vera undir 

miðhálendinu og vestiirhluta Vatnajökuls (t.d. Ingi Þ. Bjarnason 1997)

23' 2 2 '

era spnmgusveimar og sniðgengi á kortínu^
(Heimild: Pálmi Erlendsson og Páll Einarsson 1996)  ̂ J



Eldvirkni á íslandi er að miklu leyti á rekbeltunum. Þau einkennast af 

sprungusveimum u.þ.b. 10 km breiðum og 50-100 laii löngum. Sprungusveimarnir 

samanstanda af sprungum. í miðjii spmngusveims þróast megineldstö^ sem 

einkennist af háhitasvæði, öskjumyndun, þróuðu bergi og hi'aðri uppbyggingii. 

Sunnanlands stefna sprungusveimarnir NA-SV en N-S norðanlands (t.d. Kristján 

Sæmundsson 1978).

Skorpan rifnar ef togspenna er of há eða kvikuþrýstingur í eða undir 

skorpunni stuðlar að því að Mn rifni (Páll Einarsson 1991).

1.3. Jarðfræði Reykjanesskaga.

Eftir Reykjanesskaga endilöngum liggur 2 kni breitt smáskjálftabelti sem 

markar flekaskil Evrasíu flekans og Norður Ameríkuflekans. Það er talið vera 

framhald Suðurlandsbrotabeltisins. (Klein og fleiri 1973,1977).

Skáhalt á smáskjálftabeltið eru 4 sprungusveimar sem kenndir em við 

Reykjanes, Krisuvík, Brennisteinsf|öll og Hengil (t.d. ICristján Sæmundsson 1978). 

Stefna sprangna innan sprungusveimanna hefur verið mælt við Voga á 

Vatnsleysuströnd. Meðalstefnan er N54°A (Ágúst Guðmundsson 1980).

Á Reykjanesskaga er bæði eldvirkni og jarðskjálftar. Síðasta gos sem 

áreiðanlegar lieimildir geta um á Reykjanesskaga var u.þ.b. 1340 þ.e. fyrir u.þ.b. 660 

árum (t.d Haukur Jóhannesson og Sigmundur Einarsson 1998). Síðan hefur 

jarðskjálftavirkni verið einráð á skaganiim. Þessi skipting hefur verið skýrð með 

tilgátu um þurran fasa og blautan. Þiirri fasinn einkennist af láréttri spenniisöfnun og 

jarðskjálftavirkni en sá blauti af kviku og eldvirkni (Páll Einarsson og Sveinbjörn 

Bjömsson 1992).

Mikið er um jarðskjáifta á Reykjanesskaga. Skil Evrasíu- og Norður Ameríku 

flekana á Reykjanesskaga eru skilgreind af jarðskjálftum á áðurnefndu 

smáskjálftabelti sem er sjaldnast breiðara en 2 km. Það liggur aiistur eftir skaganum 

endilöngiini allt frá Reykjanesi (Klein o.fl. 1973,1977). Upptök jarðskjálftanna er á 

1-5 km dýpi.

1.2.1. E ld v irk n i á  ís ian d i



Nálægt Reykjanesi era jarðskjálftarnir ekki staðsettir á einu stöku misgengi. Þeir era 

í hrinum þar sem engin skjálfti er greinilega stærri en aðrir. Vestast era 

siggengishreyfingar algengustu misgengishreyfingarnar en austar á skaganum eru 

skjálftarnir meira í meginskjálfta-eftirskjálftahiinum. Þar era sniðgengislireyfingar 

algeiigari en á vestanverðum skaganum. Þar hafa plötuskilin ekki verið kortlögð eins 

nákvæmlega og vestar á skaganum vegna lítillar skjálftavirkni þar undanfarin ár 

(Páll Einarsson 1986).

Reykjanesskaginn er að mestu leyti hulinn nútíma liraunum. Allt bergið er 

þóleiskt basalt að undanteknu súra bergi í Hengli og Hveragerðiseldstöðinni. 

Basaltískt andesít hefur fundist í borholu nr. 12 í Svartsengi ( Hjalti Franzson 1990).

Haukur Jóhannesson og Sigmundur Einarsson (1998) telja eldgos á 

Reykjanesskaga konia í hrinum sem standa yfir í nokkur hundrað ár og verða á um 

þúsund ára fresti. Þeir telja að síðasta hrina hafi byrjað um miðja tíundu öld og endað 

um 1240. Einnig hefur gosið alloft frá landnámi neðansjávar á Reykjaneshrygg. Með 

vissu er vitað um 10 neðansjávargos. Eyjar sem síðan skolaði burt era taldar hafa 

myndast árin 1211, 1422 og 1783 (Sígurður Þórarinsson 1965, Sveinn Jakobsson 

1974).

Gosmyndanir síðustu 12.000 ára á skaganum skiptast eftir aldursröð, formi og 

berggerð í litlar og gamlar pikrít dyngjur, stórar yngri ólivín þóleit dyngjur og þóleit 

hraun frá gossprangum sem era yngst í aidursröðinni ( Sveinn Jakobsson o.fl. 1978).

Miðnes og svæðið austur fyrir Vogastapa er úr grágrýti þ.e.a.s. bergi sem 

jöklar hafa rofið allt gjall af. Einnig er grágrýti á toppi móbergsstapa. Önnur 

grágrýtissvæði á Reykjanesskaga era í K^suvík og þar fyrir austan. Grágrýtið er talið 

vera dyngjuhraun að upprana (Haukur Jóhannesson 1989).

MóbergS” og bólstrabergsmyndanir standa víða upp úr nútímahraunum. Þær 

skiptast í hryggi og stapa.

Berg á Reykjanesskaga er frá Branhes segulskeiðinu þ.e. rétt segulmagnað. 

Einnig er þar berg sem hefur myndast þegar segulpóllinn var rétt sunnan við 

miðbaug. Þetta timabil afbrigðilegrar segulstefnu er nefnt Skálamælifelisatburðurinn 

(Leó Kristjánsson 1992). Berg myndað þá fínnst í næsta nágrenni við Fagradalstjall, i 

Siglubergshálsi, Austara- og Vestara Hraunssels Vatnsfelli, Bratthálsakróki, 

Langalirygg, Höfða og Einbúa sem er smáhæð undir suðurhlíðum Fagradals^alls.

9
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Bergið er allt nokkuð ólivínríkt og hefur líklega myndast í tveim sprungureinum 

(Levi o.fl. 1990). Meðalaldur þess er 42^+/-_5 þúsund ár. Þetta er sama 

segulsviðsóregla og varðveist hefur í fáeinum hraunum sunnan til í Frakklandi.

1.3.1. Fyrri rannsóknir á Reykjanesskaga

Langílest misgengi á Reykjanesskaga hafa strikstefnu í NA. Auk þeirra má 

einnig víða fínna misgengi og sprungur með norðlæga strikstefnu eins og fram 

kemur á jarðfræðikortum (t.d. Jón Jónsson 1978, Kristján Sæmundsson og 

Sigmundur Einarsson 1980).

Jón Jónsson og Ómar Bjarki Smárason hafa mælt 1 m lárétta hreyfmgu á 

sprungu á spmngusvæði, sem er rétt austur af Svartahrygg vestur af Blá^öllum á 

Reykjanesskaga. Þeir telja hana vera sniðgengi. Ekki gátu þeir séð lóðrétta hreyfingu

3. mynd: Séð suður eftir sprungukerfi d. Á myndinm er einnig gjallgígur sem er við noTðuTenda sprungukerfís c. 
Myndin er tekin M  gjallgíg sem er austur af sprungukerfi d  
(Ljósmynd Vigfös Eyjólfeson 1998)
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á því. Jón telur að spmngusvæðið stefni á eldstöðina Strompa og að það styðji e.t.v 

þá skoðun hans að gosið hafi víða á sprungiibelti þegar Strompar mynduðust (Jón 

Jónsson, 1976). Stefnan á milli sprungusvæðisins og Strompa em ekki norður heldur 

í norðaustur og virðist Jón því telja að sprungusvæðið fylgi stefnu 

gliðnunarsprungna. Þó er hugsanlegt að séii hluti spmngukerfmiieð norðlæga 

stefiiu því þær erttskammt frá Hvalhnúksmisgenginu (Pálmi Erlendsson 1996, Pálmi 

Erleiidsson og Páll Einarsson 1996).

Freysteimi Sigurðsson (1985) kortlagði eftir loftmyndum helstu spriingur, 

bresti, misgengi og gjár frá Reykjanestá og austur fyrir Fagradalsijall. Sprungulíniir 

með stefnuna NOA° einskorðist þar við lítið svæði i Hagafelli, Dalhrauni (vestan 

Fagradals^ails) og í Fagradals^alii. Freysteinn bendir á að á þessu svæði séu líka 

a.m.k. 2 stuttar gossprungur með svipaða stefnu og að þessar sprungulínur séii allar 

inni á skjálftabeltinu. Einnig bendir hann á að vestan Þorbjarnarfells sjáist lítið til 

sprungna á skjálftabeltinu enda sé það yfirleitt þakið ungum hraunum. Þó verði 

hlykkur í norðlæga átt á Eldvarpagossprangunni á þessum slóðiim og að sprimgur, 

móbergshryggir, gjár og misgengi með norðlæga stefnu finnist víða á skjálftabeltinu 

austur að Kleifarvatni en óviða iitan þess. Einnig bendir hann á að þessar norðlægii 

stefnur niegi líka finna austan Kleifarvatns í framhaldi af skjálftabeltinu t.d. í 

Brennisteinsíjölium, austan á Heiðinni Há. Einnig séu þær austan vestra gosbeltisins 

umhverfis Hveragerði og á Ingólfs:Qalli og jafnvel enn austar. Þannig megi rekja þær 

slitrótt frá Reykjanesi og aiistur á Siiðurlandsundirlendi. Freysteinn telur að þessar 

stefnur geti samsvarað því að iim sprangiir sé ræða sem myndast hafi við afstæða 

færslu lands til vesturs norðan skjálftabeltisins en til austurs sunnan þess. Um þetta 

vill hann ekkert fullyrða því stefnur liafí ekki verið kannaðar á öllu beltinu 

sérstaklega i þessu tilliti.

Haukur Jóhannesson (1989) hefur einnig skrifað um N-S sprungureinar á 

Reykjanesskaga. sem hann telur vera framhald af þeim sprungum sem 

Suðurlandsskjálftarnir eiga upptök sin á og að megi e.t.v. lita svo á að þessar 

sprungur myndi nær samfellt belti frá Suðurlandsundirlendi og út á Reykjanes.

í skýrslu Hjalta Franzsonar (1990) um Svartsengi er lýst greinilegum snúningi 

á Svartsengissvæðinu úr NA-SV til N-S og NNV-SSA bæði í misgengjum, sprungum
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og gossprungum. Hjalti telur liklegt að N-S og NNV-SSA spmngumar séu 

sniðgengi.

Jarðskjálftaspmngukerfi á Reykjanesskaga hafa verið kortlögð sérstaklega á 

þremur stöðum undir leiðsögn Páls Einarssonar. Pálmi Erlendsson (1996) kortlagði 

Hvalhnúksmisgengið í Heiðinni Há 1995. Kortlagningin er hluti af BS. verkefni hans. 

Niðiirstaða verkefnisins er m.a. sú að líklega hafi tvisvar sinnum verið hreyfing á 

misgenginu á síðustu áratugum. Haustið 1996 kortlögðu stúdentar í áfanganum 

Tektónik við Háskóla islands nokkur spmngukerfi suðvestur af Fagradalsíjalli á 

Reykjanesskaga vestanverðum (Páll Einarsson og Páll Imsland, óbirt). Haustið 

1997 kortlögðii stúdendar sama áfanga sprungukerfi í nágrenni Geitafells á 

Reykjanesskaga á austanverðum (Páll Einarsson og fl. 1998).

1.4. Þvergeiigissvæðið á Suðiirlan,di

Suðurlandsþvergengið tengir Eystra rekbeltið og Reykjaneshrygg. Það liggur 

í A-V átt, er 70 km langt og 10-20 km breidd.

Elsta heimild um jarðskjálfta á Suðurlandi er frá 1157. Síðan hafa 

jarðskjálftar valdið umtalsverðu tjóni a.m.k. 33 sirmum (Páll Einarsson og Jón 

Eiríksson 1982a).

Eysteinn Tryggvason (1973) áttaði sig fyrstur manna á því að sprungur á 

Suðurlandi m3mduðu sprungukerfi með norðlæga stefnu. Hann túlkaði það sem 

ummerki hægri handar sniðgengishreyfmgar á norðlægum sniðgengjum.

Helstu sprungukerfi á skjálftasvæðinu á Suðurlandi hafa verið kortlögð af 

stúdentum í jarð- og jarðeðlisfræði undir leiðsögn Páls Einarssonar, Jóns Eiríkssonar, 

Kristins Albertlonar og Páls Imsland. Niðurstöður hafa verið birtar í greinum, 

skýrslum og kortum (t.d. Páll Einarsson og Jón Eiriksson 1982 a,b, Páll Einarsson

o.fl. 1981, Páll Einarsson og Kristján Sæmundsson 1987, Páll Einarsson 1996, Páll 

Imsland o.fl. 1997). Helstu niðurstöður eru þær að jarðskjálftasprungur mynda 

skástígar raðir eða kerfí. Yfirleit hliðrast þær alltaf til vinstri. Sprungumar hafa 

nokkuð breytilega stefnu, yfirleitt frá N til N60°A. Sprungukerfin hafa liins vegar 

norðlægari stefnu. Algengast er að þau stefni í N en líka allt að N20°A. Lengd 

einstakra sprungna er allt frá því að vera innan við 1 m upp í 200 m. Einnig myndast
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hólar suiiistaðar. Þeir eru stundum meira en mannhæðar háir. Hólarnir myndast á 

milli tveggja aðliggjandi sprungna þar sem önniir er hliðruð til vinstri miðað við 

hina. Ekki hafa fundist merki um verulegar lóðréttar jarðskoipuhreyfíngar á 

skjálftasvæði Suðurlands.

Túlkiin Páls Einarssonar og Jóns Eiríkssonar (1982a, b) á 

jarðskjálftaspmngunimi styður túlkim Eysteins Tryggvasonar þ.e. eðlilegast sé að 

líta svo á að þær séu yfírborðsummerki eftir hreyfingu misgengis sem er imdir niðri 

með sömu strikstefnu og spmngukerfíð. Skástígin og spraiiguhólarnir bendi til þess 

að hreyfingar misgengisins séu láréttar. Vesturbaraiurimi lireyfist í norður og 

austiirbarmiirinn í siiður. Misgengin em hægri handar sniðgengi með norðlæga 

strikstefnu.

Ingi Th. Bjamason o.fl. (1993) kortlögðu spriingiir sem mynduðust í jarðskjálftanum 

1 9 Í 2  á Suðurlandi.

j f  ■
4. mynd. Afstaða giaa og spriinguhóla á sniðgengiss-pmngu. Sýndir eru ásar mestii 

spennu (aO og minnstu (03). (HeimiM: Páll Einarsson og Jón Eiríksson 1982a)
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1.4.1. Tengsl eldvirkni og Suðurlandsþvergengisins

Myndun ýmisa fyrirbæra á og í nágrenni við Suðurlandsbret-afeeftið hefur 

verið skýrð með tengslum þess við eldvirkni.

Páll Einarsson og Jón Eiríkson benda á að þótt Suðurland sé eins og hefluð 

§öl samanborið við mörg önnur plötuskil hvíli yngri . ^ ^ i  gosmyndanir frá mið- og 

síðari hliita ísaldar mislægt á eldri lögum m.a. i Ingólfstjalli, Hest:|alli og Vörðufelli 

(Jón Eiríksson 1973, Páll Einarsson og Jón Eiríksson 1982).

Kristján Sæinundsson (1978) lýsir tektónískri stefnu Tindljallajökuls og 

EyjaiQallajökiils sem ANA-VSV eða A-V og Mýrdalsjökuls næstum því N-S. Heklu 

nefnir hann einnig i þessu samhengi. Þetta teliir harm skýrast af láréttri skúfspennu 

þar sem stefna stærstu þrýstispennu sé N45°A. Kristján Sæmundsson og Guðmundur 

Omar Friðleifsson (1992) telja að við endiirlífgun eldvirkni 

Hveragerðismegineldstöðvarinnar hafi myndast smáhryggir úr nióbergi á ANA-VSV 

og NNA-SSV-lægum gossprungum í breyttu spennusviði þegar 

Suðurlandsbrotabeltið færðist yfir svæðið. Myndun móbergshryggja sem snúa í NA- 

SV og N-S þeir yngstu og eldri andesit ganga með sömii stefnur setja þeir ekki í 

samhengi við Suðurlandsbrotabeltið. í grein eftir Kristján Sæmundsson og Ingvar 

Birgi Friðleifsson (1980) um jarðhita og jarðhitarannsóknir er kort af 

Reykjanesskaga. A því má sjá sprungusveimana Ijóra á skaganiim., ásamt tveimiir 

styttri spnmgusveimum með N-S stefnu á kortinu. Aiinars vegar Hveragerðissvæðið 

sem þeir segja vera i sprungusveimi með N-S stefnu. Hins vegar er sprungusveimiir 

með N-S stefnu teiknaður á milli Reykjaness- og Krýsuvíkursprungusveimana. Sá 

virðist ná austur yfir Fagradalsljall en í vestur langleiðina að 

Reykjanessprungusveiminum. Honum lýsa þeir ekki sérstaklega.

Gossprimga Krísuvíkurelda á Reykjanesskaga hefur meginstefnu nálægt 

N45°A en sveigir til austur um þrjá kílómetra sunnan Vigdísarvalla þvert yfir
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Móhálsadal, fær síðan norðlægari stefnu og er skástíg. Túlkun Hauks Jóhannesonar 

og Sigmundar Einarsonar á því er lík skýringu Freysteins Sigiirðssonar á norðlægum 

hlykk Eldvarpagosspmngunnar (sjá hér að framan) þ.e. að á u.þ.b. 5 km breiðu belti 

sem liggur frá Hjalla í Ölfusi og vestur eftir Reykjanesskaga séu víða skástígar 

sprungur, sem stefna norður-suðiir líkt því sem myndast í Siiðurlandsskjálftum. Þar 

seni gossprangan liggur í gegnum beltið kemur fram breyting á stefnu liennar 

(Haukur Jóhannesson og Sigmundur Einarsson 1988, Sigmundur Einarsson o.fl. 

1991).

Stefán Amórsson og Sigurður Gíslason (1990) telja aflmestu jarðhitastaðina í 

ofanverðri Amessýslu að Reykholti undanskildu að mestu bundna við tvö belti sem 

liggja um það bil A-V . Fyrir því nefna þeir ýmsar ástæður m.a. þá að lárétt hreyfing 

eigi sér þar stað á þvergengjum svipað og í Suðurlandsskjálftum. Varmagjafi 

jarðhitakerfanna er talin kvikuinnskot (Stefán Amórsson og Gunnar Olafsson 1986).

í svonefndu Tvöföldu líkani fyrir jarðskjálftasvæðið á Suðurlandi (The dual 

model for the seismic zone) Ragnars Stefánssonar og Páls Halldórssonar (1988) er 

gert ráð fyrir mikilli innskotavirkni i fomii ganga með N-S stefnu á 5 til 10 km 

dýpi. Myndun innskotanna telja þeir geta verið skýringuna á því að 

jarðskjálftasprungur á Suðurlandi virðast myndast á nýjum stað í hvert sinn sem 

skjálfti verður á u.þ.b. 100 ára fresti.

í Vatnaijöllum á Suðurlandi mældist jarðskjálfti árið 1987 af stærðinni 5.8 

sem er túlkaður sem hægri handar sniðgengisskjálfti á N-S misgengi ( Ingi Þ. 

Bjarnason og Páll Einarsson 1991). Ferill forskjálfta, aðalskjálfta og breytingar á 

þenslumælum era túlkað»r sem sniðgengisfærsla sem opnar fyrir kvikuinnskot 

neðarlega í skorpu (Kristján Agústson o.fi. í prentun).

J. Brander og G. Wadge (1973) mældu sniðgengishreyfingu á gossprungumii i 

Vestmannaeyjagosinu 1973. Heildarstefna gossprmigunnar er N17°A en hún 

samanstendur af skástígiim sprungum. Átta syðstu sprungurnar stefna N24°A . 

Gosprunguna í Surtsey telja þeir einnig vera sniðgengi.
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Mynd 5: Ðeiggangur með norðlæga stefiiu í móbeigsstrýtu SV af Fagradalŝ alH. í  toppi strýtuimar er 
gjallgígur. (Ljósmynd: Vigfös Eyjólfeson 1998).

Mynd 6: Gjall í toppi móbeigsstrýtu SV af Fagradalsl^^- Strýtan er talsvert rofín og því hlýtur gjallið 
að vera yngra. (Ljósmynd: Vigfiis Exjólfeson 1998)
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1.5. MYNDUN OG STRÚKTÚR STAPA

Móbergstapar em taldir myndaðir við gos i vatni, oftast i jökli, sem geil hefur 

bráðnað i. Fræðimenn greinir á um hvort stapar myndist i einu gosi eða mesta lagi 

fáeinum (Guðmundur Kjartansson 1943) eða í mörgum gosum (R.Werner o.fl. 1996). 

Stapar og dyngjur eru taldir vera samskonar myndun nema dyngjurnar hafa myndast 

á þurru landi. Stapar eru yfirleitt úr ólivínþóleiíti. Rúmmál þeirra er á bilinu 1-15
3 3km sem er töluvert meira en í öðrum gosum sem em sjaldan meira en 1.0 km 

(Guðmundur E. Sigvaldason og Sigurður Steinþórsson 1974).

I Arnesingasögu er eftirfarandi kafli eftir Guðmund Kjartansson (1943) um 

stapa á bls. 98.

Brúngrýtisstaparnir era gerólikir þeim ^öllum, sem nú voru talin. Þeir eru 
allvíðáttiuniklir margir hverjir og með flötum kolli, bunguvöxnum eða 
öldóttimi. Basalthella liggur yfír brúnbrýtinu og myndar ijallsbrúnirnar, sem 
eru viðast hvar þverhnýptir hamrar. Þetta basalt telst til yngra grágrýtisins, sem 
er nátengt brúngrýtinu, eins og fyrr segir. Einkennilegt má það heita, að 
brúngrýtisstapamir fylgja ekki hinni almennu landnorðurstefnu landslagsins, 
heldur eru þeir yfirleitt langdregnir frá norðri til suðurs. -Hér skulu nú nefnd 
helztu 150II af þessu tagi, en þó aðeins þau, sem hafa greinilegasta stapalögun: 
Blágnípa skagar út undan vesturrönd Hofsjökul. Kjalfell og Hrútafell eru á 
Kili. Skriðufell við Hvítárvatn og Hagafell við Hagavatn ganga bæði fram 
undan Langjökli. Á Laugdælingaafrétti eru Lambahlíðar innst, þá Hlöðufell og 
fremst Skriða. Hrafhabjörg eru austan við Þingvallasveit. Þá má nefna 
Ingólfsfjall og loks Geitafell, stakt jQall í mörkum milli Ölfuss og Selvogs uppi 
á ^allgarðinum.

Nokkrum stórum brúngrýttisljöllum er sleppt úr báðum upptalningunum 
hér að ofan, vegna þess að þeim er að einhverju leyti áfátt um þau einkenni 
hryggja eða stapa, sem nefnd voru. T.d. á Högnahöfði eflaust að teljast til 
hryggjana, en líkist stöpunum i því, að basaltskikar eru i brímum hans. 
HengiUinn verður að teljast stapi, en er mjög haggaður og sundur klofinn af 
misgengissprungiim með landnorðurstefnu. Bláfell svipar einnig til stapa, en er 
lítt kaiinað, virðist mjög rofið að ofanverðu.

Guðmundur lýsti Hlöðufelli og Skriðunni ýtarlega því hann taldi þau góð 

dæmi um stapa ni.a. skrifaði hann eftirfarandi um eldstöðvar á dyngjuhvirfli 

Skriðunnar á bls. 109.

Eitt hefur Skriðan sér til ágætis umfram öll önnur þess konar Ijöll í 
Árnessýslu: Á hæstu bungu hennar er stór gígur, alveg óskaddaður. Reyndar



má til sarnis vegar færast, að gígarnir séu tveir. Báðir saman mynda þeir lægð i 
flallskollinn, á að gizka 800 m langa og hér um bil helmingi mjórri. Liggur hún 
því sem næst frá norðri til suðurs. Norðurendi lægðarinnar er grunnur (5-10 m), 
og era iiinanverðir barmar hans og botn úr brúngrýti. En í suðurendanum er 
djúpt ker með snarbröttum börmum og tjöm í botni. Dýpt þess var á að gizka 
20-25 m niðiir að vatni, er ég var þama á ferð (18. ágúst 1941), en ekkert 
verður ráðið í dýpt tjarnarinnar. Kerbarmarnir era úr þurmum hraunlögum með 
rauðu gjalli á milli. Brött og sprungin jökulfönn lá af suðurbarminum niður í 
vatn, og jakar flutu á vatninu. Lágur hryggur um þvera lægðina skilur þetta ker 
frá nyrðra gígnum. Þessar eldstöðvar eru á sjálfum dyngjuhvirflinum, 
upptökum grágiýtiskraunanna á Skriðu En gerð kersins ber það með sér að 
síðustii afrek jarðeldsins þarna hafa verið gufusprengingar, en ekki hraunflóð.
Ef til vill er kerið miklii 5mgra en grágrýtishraunin. Aldrei hefur meginjökull 
landsins á síðasta jökultíma gengið yfir þenna eldgíg, þá hefði hann fyllzt af 
jökulruðiiingi, eins og virðist hafa átt sér stað um nyrðra gíginn, sem er eflaust 
eldri. En hiim sjálfstæði jökulkúfur, sem jgallið hefur einhvern tíma haft (sbr. 
hinar geislalægu rispur), liefur lítið sem ekkert getað spillt kerinu, því að 
sjálfur jökiillivirfillinn hefur legið yfir því.

Guðmundur rökstuddi stapakemiinguna m.a með því að staparnir eru flestir

ílangir frá norðri til suðurs (bls. 122 )̂

Fer þá skýring Sonders að verða einfaldari: Hér hefur mjó ræina úr 
jarðskorpunni gengið upp. Grágrýtisskjöldurinn brotnaði við og ýttist til beggja 
hliða, en brot úr honum tolldu þó ofan á brúngrýtisfleygnum, sem upp gekk. 
Hið knýjandi afl eða árek slíks fleygs er að Sonders dómi gufuspenna ílangs 
magmahleifs í jörðu niðri. Með svipuðum hætti og hér er lýst telur Sonder 
brúngrýtisgarðana yfirleitt til orðna, og er það að mínu áliti seiinilegasta 
skýringin, sem fram hefur komið á myndun þeirra.
Sonder skýrir myndun brúngrýtisstapanna á sama hátt , telur þá ris:Qöll, sem 
ýtzt hafi upp af magmaþrýstingi. En þar þykir mér skýringin nokkru hæpnari. 
Staparnir era svo ólíkir tindagörðunum að lögun, að óþarft er að gera ráð fyrir 
sams konar myndun beggja ^alltegundanna. Auk lögunarinnar ber það á milli, 
að garðamir liggja allir í landnorðurstefnu, en staparnir eru flestir ílangir frá 
norðri til suðurs. En landnorðurstefna er -eins og oft hefur verið tekið fram-hin 
tektóníska meginstefna alls héraðsins. Miklu veigameiri mótbára gegn 
tektónískri myndun brúngrýtisstapanna, er þó sú að eitt þeirra Ijalla, sem bezt 
hefur stapaeinkennin, er sannanlega mynduð með öðram hætti. Á ég hér við 
Ingólfsljall, sem nánar verðu frá sagt í næstu grein.

•^'Í grein um stapakenninguna og Surtsey eftir Guðmund (1966) minnist hann

ekkek á N-S stefnur í stöpum en telur þá kistulaga og grunnflöt þeirra oft kringlóttan
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eða sporöskjulaga. Einnig benti hann á að hliðar sumra móbergsstapa em kynlega 

beinar og fylgi nokkuð helstu sprungustefnum.

J.G. Jones (1969) rannsakaði móbergsvæðið í nágrenni Laugarvatns. í kafla 

um umhverfi bendir hann á að stapamir þar snúi í N-S sem sé ekki í samræmi við 

tektónik svæðisins. Stefnuna skýrir hann með jökulrofi, því jökulrákir þar hafi N-S 

stefnu. Hann nefnir Skriðuna, sem gott dæmi um þetta. Það er nokkuð athyglisvert 

því Guðmundur Kjartansson (1966) nefnir Skriðuna fyrsta í röð dæma um hið 

gagnstæða þ.e. stapa með kynlega beinar hlíðar sem fylgja helstu sprungustefnum.

Karl Grönvold (1982) telur að sumir óreglulega lagaðir stapar séu nokkrar 

myndanir samrunnar og eigi það sérstaklega við um stapa á Reykjanesskaga.

Mynd 7: Á myndinm eru spnmgur c25 og c26 og spmnguhólar c24 og c30. Myndin er tekm 
tíl suðuis frá gjallgíg sem er við enda kerfís c.
(Ljósmynd: \̂ gfi&s Eyjólfeson 1998).
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Mynd 8: Suður af spmngukerfí f  er þessi sétkeimilega myndun þ.e. gjall og umhverfis er grágtýtí. 
(Ljósmynd: \^gffis Eyjólfeson 1998)

Mynd 9: Stutt ftá eldvarpinu á myndinni hér að ofen er amiað svipað fyrirbæri við suðurenda 
spnmgukerfís e. Gosin sem þessi tvö eldvöip ha& myndast við hafa veríð stakar sprengiiigar. 
^jósmynd: Vigfös Eyjól&son 1998)
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2. Rannsóknarsvæðið

Fagradalsfjall er á vestanverðum Reykjanesskaga u.þ.b. 5 km austur af 

Svartsengi. Fagradalsljall er stapi. Neðsti hluti ^allsins er úr bólstrabergi, brotabergi 

og túffi. A því er grágrýttishetta. Langhóll nefnist hæsti hluti þess og er 385 m. Hann 

er úr móbergsbrotabergi (Jón Jónsson 1978). Tvö nútímahraiin eru á IJallinu 

siiðvestanverðii. Nyrðra liraunið er afar þunnt og er ekki á jarðfræðikortum. í því era 

tvær kleprabreiðiir og ein gjallbreiða. Önnur kleprabreiðan er hugsanlega nyrsti 

gígurinn á koitum Jóns sem telur stutta gígaröð á Fagradalsljalli sunnanverðu vera á 

sprungum sem stefna nærri beint N-S. Hraunið frá henni er þunnt. Sprungur í 

hranninu í dalnum Göm vestur af Fagradalsj^alli telur Jón stefna eins og sprungiirnar 

á Fagradalsijalli. í Görn era litlar gjallbreiður, sem ekki era á jarðfræðikortum. Frá 

einni hefur rannið hraun. Flatamiál hraunsins á JJallinu sunnanverðu áætlar Jón 0.59 

km2 og rúmmál þess 0.002 kiii3. Harm áætlar flatamiál Borgarhrauns, sem runnið 

hefur frá gíg í suðurhlíð ^allsins, 3.22 km2_og rámmál 0.06 km3. Á korti Kristjáns 

Sæmundssonar (1995) mynda gígamir uppi á ^aliinu röð ásamt stóra gígnum í 

suðurhlíð þess. Á korti Kristjáns er annar gjallgígur vestur af stóra gjallgígnum^sem 

er ekki hluti af gígaröðinni. Norður af Fagradals^alli eru nokkrar gígaraðir með NA- 

SV stefnu.

Yfirborð grágrýttisins á Fagradals^alli er yfirleitt brotið upp þ.e. frostveðrun 

og jökulrof virðist hafa brotið það og plokkað. Einnig er yfirborð hraunana brotið og 

frauðkennt. Sprungur í þeim era yfirleitt lokaðar og veggir siggengja hafa oftast 

hrunið nema þar sem þær era í hrauni eða grágrýtti með heilu yfirborði.

Leó Kristjánsson (1998, mmmlegar upplýsingar) hefur fundið 

segulsviðsóreglu í Fagradals:|alii suðvestanverðu, sem getur verið frá 

Skálamælifellsatburðinuiii. Einnig getur verið um annan atburð að ræða. Hratinlag er 

í miðri suðurhlíð Fagradalsgalls við stóran gjallgíg. Einnig er grágrýti á stalli í 

vestiirhlíð íjallsins. Því er Ijóst að Fagradals^all er myndað í nokkrum gosum.

Strúktúr Fagradals^alls einkennist mikið af N-S línum svipað og stapamir 

sem Giiðmundur Kjartansson lýsti í Árnesingasögu (1943). Það á við um fleiri stapa

B.S.-ritgerð í jarð- og landfræðiskor________________ ______________________  Vigfús Evjólfsson
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í nágrenni Fagradalsíjalls og víðar á Reykjanesskaga og Suðurlandi vestanverðu þ.e. 

Hraunsels Vatnsfell, Svartsengisfell (Sýrlingsfell), Stóra Meitil, Hestfjall, og Búrfell 

í Grímsnesi.

Ummerki um jarðhita á Fagradalssvæðinu hafa fundist í efnasamsetninu 

vatns (Freysteinn Sigurðsson 1978), viðnámsmælingum (Lúðvík S. Georgsson 

1979, Lúðvík S. Georgsson og Helga Tulinius 1983) og í jarðóróamælingum (Gunnar 

Þór Gunnarsson o.fl.,1996).

10. mynd: Gjall í gjallgíg utan í sprunguhól bal5 á spmngukerfí b. 
(Ljósmynd: \^gfús Ejjólfeson 1998)
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3. Vinnulýsing

3.1. Útivinna og úrvinnsla

Fyrst voru kort og loftmyndir af Fagradals^alli og næsta nágrenni skoðuð 

gaumgæfilega og leitað að sprungum og eldvörpum. Veturinn 1996 -1997 og haustið 

1997 fór ég 15 - 20 ferðir upp á FagradalsijalL Veðrið var ^ölbreytt og varð ég 

nokkrum sinniim að hætta við vegna rigningar eða roks. Oftast var ég einn á ferð. En 

þegar rjúpnaveiðitímabilið hófst varð skyttunum starsýnt á mig þar sem ég vappaði 

með stórt GPS tækið í skærgulum bakpoka umhverfís sprunguhóla og eftir 

sprungum. Þó hættu þær sér ekki nærri til að spyrjast fyrir um athafnir mínar. í fyrstu 

ferðunum gerði ég fátt annað en að reyna að átta mig á aðstæðum, skrifa stuttar 

athugasemdir og leita að fyrirbæmm sem ekki eru greinanleg á loftmyndum. Því næst 

rissaði ég upp afstöðu sprungna, sprunguhóla og eldvarpa og skiifaði stuttar 

atliugasemdir og lýsiiigar í dagbók. Að lokum kortlagði ég áðurnefnd fyrirbæri með 

GPS staðsetningatæki og lýsti ítarlega. Ganga sem ég fann í móbergsstrýtu í 

suðvesturhluta Fagradals^alls kortlagði ég eiiinig með DGPS staðsetningartækinu. 

Breidd þeirra mældi ég með tommustokk. Lýsingar voru ýmis skráðar beint í dagbók 

eða lesnar inn á segulband og síðan slegnar inn í tölvu. Einiiig gróf ég í 

gjallmyndanir í dalnum Görn til að fullvissa mig um að ekki væri um gjallkarga ofan 

á hrauni að ræða.

Að lokum voru samtals 24 kort í mælikvörðunmTi 1:25000, 1:8000 og 1:2000 

unnin í tölvu með GMT , Photoshop og Corel hugbíinaði.

3.2. Áhöld

Kortlagt var með GPS leiðsögutæki með leiðréttingarbúnaði (DGPS). Það

tekur við leiðréttingarmerkjum sem send eru frá Reykjanesvita samhliða því að

reikna staðsetningu út frá boðum gervihnatta. Staðalfrávik þess er 0,5 m í láréttu

plani og 1 m í lóðréttu plani (Pálmi Erlendsson 1996, Páhiii Erlendsson og Páll

Einarsson 1996). Einnig voru notaðar loftmyndir, ýmis jarðfræðikort af
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Reykjanesskaga (sjá heimildalista), áttaviti, jarðfræðihamar, lúpa, tommustokkur og 

malarskófla.

4. Niðurstöður og vangaveltur

í Fagradals^alli em sjö jarðskjálftasprangukerfí, sem stefna því sem næst í 

norður. Þau dreifast á u.þ.b. 1.5 km breidd svæði. Spningukerfi a, sem er vestast, er 

nyrsti endinn á spmngukerfí sem er suðvestur af ijallinu. Lengd sprungukerfanna er 

frá 0.3 tii 2.4 km. Þau em skástíg og á þeim finnast víða sprimguhólar. Sprungurnar 

og hólarnir í FagradalsQalli skera sig að sumu leyti úr áður kortlögðum sprungum á 

Suðurlandi og á Hvalhnúksmisgenginu. I fyrsta lagi munar iimtalsverðu á stefnii 

spmngnanna. Meðaltalsstefna sprungna sem mynduðust í jarðskjálftanum 1912 á 

Suðurlandi er N39°A (Ingi Þ. Bjamason o.fl., 1993) en meðaltalsstefna spmngna í 

Fagradalsijalli er N13°A. Algengasta spmngustefnan í Fagradals^alli er á bilinu 

N10°A til N20°A en er N30°A til N40°A á Siiðiirlandi (Fáll Einarsson og Jón 

Eiríksson, 1982). í öðru lagi er yfirleitt sig á sprungunum í Fagradals:5^Wi 

umtalsvert sig hefiir ekki mælst á jarðskjálftasprungum annarstaðar. Sigið er á bilinii

0-5 m og er nær undantekningarlaust að austanverðu. I þriða lagi eru stærstu 

spninguhólarnir í Fagradals^alli mun stærri að þvermáli en þeir hólar sem kortlagðir 

hafa verið annarstaðar. Stærstu hólamir eru um 50*100 m. Þeir virðast vera þar sem 

stefnubreyting eða hliðrun er á sprungukerfunum. I sprungukerfí d em 

sprimguhólamir í grágrýtinu mun stærri en þeir sem em í nútímahraunum. Það 

bendir til þess að færsla hafi verið oftar en einu sinni á misgenginu og það sé eldra 

en hraunin.

Flest eldvörpin sem fundust við kortlagninguna tengjast sprungukerfimum. 

Ýmist eru þau við enda sprungukerfa eða þar sem sprungukerfi hliðrast um fáa tugi 

metra eða þar sem stefnubreyting er á sprungukerfum eða skammt frá 

sprungukerfum.

Sprungukerfi a liggur frá norðri til suðurs í gegnum móbergsstrýtu 

SV af Fagradalsíjalli. í henni eru berggangar sem hafa norð- og austlæga stefnu og 

líka N35°A. Gangamir standa allt að 2 m upp úr móberginu. Á toppi strýtunnar eru 

tvær gjallbreiður sem liklega era yngii en strýtan.



Á sprangukerfi b hefur gosið við tvo spmngulióla ba6 og bal5. Kerfið 

hliðrast um 40 til vinstri við spmnguhól ba6 en spriinguhóll bal5 er við suðurenda 

undirkerfis bb. Það era þrjár gjallbreiður 200 m SV af sprimguhól bal5. í suðurhlíð 

FagradalsJjalls er gjallgígur beint mðiir af syðri enda undirkerfis bb.

Sprungukerfi d hiiðrast um 40 m til vinstri í nyrðra nútímahrauninu. Þar eru 

þversprungur með NA-SV og AV-læga stefnu og stutt gígaröð með sömu stefnur.

Á gígaröð með N33°A stefnu á sunnanverðu Ijallinu er nyrsti gígurinn þar 

sem lítilsháttar stefnubreyting er á sprungukerfí d, annar gígurinn er á sprungukerfi c 

og sá syðsti er í Qallshiíðinni.

Við enda sprungukerfa e og f  era lítil og sérkennileg eldvörp sem virðast hafa 

myndast við staka sprengingu.

Bólstrabergshryggurinn Kast sem er við ^allið vestanvert stefnir u.þ.b. 

N35°A. Annar bólstrabergshryggur liggur frá honum í vesturátt.

Tengsl eldvirkninnar á þessu svæði við sniðgengi vekur spumingar um eðli 

hennar. Flestar stærri gossprungur á Reykjanesskaga hafa strikstefnu í NA-SV, þ.e. 

stefna hornrétt á ás minnstu þrýstispennu. Gangurinn sem fóðrar gosið opnast 

þannig á nióti minnstu mótstöðu. Ef lárétt skúfspeima er há í upphafi kvikuvirks 

tímabils má hins vegar sýna fram á að sprungur geta myndast undir öðru horni en 90° 

og að hreyfingar um þær hafi veralegan sniðgengisþátt. Vel má hugsa sér að slíkar 

aðstæður geti verið fyrir hendi á Reykjanesskaga eftir langt tímabil án kvikuvirkni, 

til dæmis nú um þessar mundir, eftir u.þ.b. 650 ára goshlé.

Það er ekki ótrúlegt að gosvirkni af þessu tagi skýri N-S strúktúr stapans og 

annarra stapa með svipaðan strúktúr þ.e.a.s. gosið getur eftir N-S sniðgengjum og 

stuttum A-V þversprungum eða NA-SV lægum sprungum. Sprungur með NA-SV 

stefnu geta opnast í beinu framhalti af losun skúfspennunnar t.d. þar sem 

jarðskjálftasprangukerfin hliðrast, breyta um stefnu eða í beinu framhalti af þeini þ.e. 

við enda þeirra. Svona eldvirkni getur e.t.v. einnig skýrt myndun sumra 

jarðhitasvæða á þvergengjum.
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11. mynd: Áttarós sem sýnir stefimr sprungim í Fagradalsigalli.
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7. Viðauki A: Lýsingar 

Móbergsstrýta SV af FagradalsJjalli

Suðvestur af Fagradals^alli er móbergstrýta. Á toppi hennar em tvær 

gjallbreiður. Sú nyrðri er þunn en hin er öllu meiri iim sig og efnismeiri.

í hlíðum strýtunnar era nokkrir gangar. Tveir gangar í norðausturhlíðinni hafa 

AV læga stefnu og einn gangur í norðurhlíðinni hefur NA-AV læga stefnu. I 

vesturhlíð strýtunnar er óreglulegur gangiir sem stefnir í NA-AV og annar 

óreglulegur með norðlæga stefiiu. Syðsti hluti hans vísar beint í norðiir en sveigir 

norðar til N20°A. Frá honum hafa rofist í það minnsta 2 m af móberginu. Því verðiir 

að teljast líklegt að gjallið á toppi stiytunnar sé yngra en strýtan.

Breidd ganganna er á bilinu 0.35-2 m. Lengri gangurinn í norðausturhlíðinni er 

breiðastur en gangurinn með norðlægustefnuna grennstur.

Bergið í göngunum er dökkgrátt, fín- til smákoriia, ystu 5-7 cm gangana era 

hraðkældir, móbergið næst þeim er rauðbakað, brotsár eru hvöss, veðranarkápa er 

brún, dílar era ólivín og feldspat, blöðramar raða sér oft í bönd samhliða 

gangastefnu. Blöðruhlutfallið er frá engri upp í 40 % á einstaka stað. Þar er bergið 

fínkorna. Þvermál blaðra er oftast 1-3 mm.

Sprangukerfi a liggur í gegnum strýtunna. Stærsti hliiti kerfisins er suður af 

henni sá hluti hefur austlægari stefnu en norðurhlutimi þ.e.a.s. kerfið breytir um 

stefnu í strýtunni. Ég kortlagði aðeins norðurhlutann sem er í bólstrabergsstrýtunni 

K ast, af Fagradals^alli. Suðurhlutinn hefur verið kortlagður af stúdentum í jarð- og 

jarðeðlisfræði (Páll Einarsson og Páll Imsland óbirt).



Sprangukerfi a

Sá hliiti sprungiikerfis a sem hér er lýst er í bólstrabergshryggnum Kast og er 
aðeins nyrsti hlutinn á spmngukerfi sem liggur suður frá móbergsstrýtu sem er SV af 
Fagradals^alli. Það hefur verið kortlagt af stúdentum í jarð- og jarðeðlisfræði 
( Páll Einarsson og Páll Imsland óbirt) . í strýtimni eru gangar með NA-, norð- og 
AV lægar stefnur og gjallgígur á toppnum ( sjá lýsingar hér að framan).

a l. Grasi, vaxinn dæld sem liggur upp eftir suðausturhlíð Kasts. Þegar upp er 
komið breytist Mn í u.þ.b. 1-2 m breiða og 40 cm djúpa rennu. Rennan endar sem 
láréttur stallur, sem verður smám saman ógreinilegri. Syðstu 44 m sprimgiinnar 
stefna í N19°A, næstu 86 m stefna í N4°V og nyrstu 140 metramir stefna í N14A°.

Sprangukerfi b

Nyrðri hluti sprangukerfis b, ba er í vesturhlíð FagradalsjQalls. Það Íiggur að 
mestu leyti á breiðum stalli og endar að sunnan í dalnum Görn sem er á milli 
Fagradalsljalls og bóistrabergshryggjarins Kasts. Það liggiir að hluta til í 
nútímalirauniim. Einnig standa 5 spmnguhólar upp úr seti. Skammt frá þeim er 
grágrýtisbútur. Sprungukerfið hefur norðlæga stefnu. Á því eru m.a. tveir stórir 
sprungiihólar með gjallmyndunum. Aiinar er þar sem kerfið hliðrast uni fáa tugi 
metra. Tuttugu og fimm metra SV af syðra eldvarpinu em þrjár gjallbreiður. Tvær 
stærri breiðurnar era undir 20  cm lagi af gjailblönduðum jarðvegi en sú mimista er á 
yfirborðÍEU.

bal. Sprunga. Nyrst er lína í móbergi u.þ.b. 450 m norðar en næsti hóll ba2. Nyrstu 
10 metramir stefna í N4A° . Þar liggur hún í seti og er mosavaxin. Síðan sveigir hún 
í N25°A. Sá hluti er 62 m langur. Þar er hún gróðurlaiis þurr farvegur. Sprungan er 
öll í móbergi.
ba2o Spranguhóll, sem er nokkurn veginn kringlótt grjóthrúga. Þvermál ii.þ.b. 14 m.. 
Nyrstur 5 misstóra hóla sem mynda nær beina lína í N-S. Umhverfis þá er set en 
hólamir eru úr bergi.
ba3, Sprunguhóll u.þ.b. 20 m suður af sprunguhól ba 2. Grjóthrúga iim 8 metrar að 
þvermáli.
ba4. Sprungiihóll um 30 m suður af sprunguhól ba3. Grjóthrúga um 20 m í þvermál. 
baSo Sprangulióll um 2-3 m suður af sprunguhól ba4. Kringlóttur um 8 m í þvermál 
og 1.0 -1.5 m hár. Virðist vera úr kleprum.
ba6 » Sprungiihóll. Aflíðandi. Að vestan er hann úr gjalli en að austan virðist hann 
vera úr eldra bergi. Suður af hólnum er nútímahraun. í því eru sprungur ba8-bal4. 
Þær liggja í suðurátt frá hólniim suðaustanverðum og enda 40 m norðvestur af 
spmnguhól ba 15, sem er tæplega 300 m sunnar í dalniim.
ba7» Greinilegt niðurfall í mosa. Syðst er það grasivaxið, mesta dýpi u.þ.b. 0.5 m 
nyrst en grynnra að sunnanverðu, stefna N7A° og lengd 44m. 
baSo Sprunga í nútímahrauni. Spninguveggirnir hafa hranið. Hún er í beinu 
framlialdi af sprungu ba, er greinileg og grasi vaxið. Hún er dýpst u.þ.b. 1.0 m og 
stefnir í N10°A . Lengd 22 m.

B.S.-ritgerð í jarð- og landfræðiskor_________________________________________Vigfíis Eyjólfsson

33



ba9o Niðurfall í nútímahrauni, sem liggur eitt og sér um 20 m austur af öðrum 
sprungum. Það er greinilegt, grasi vaxið og u.þ.b. 0.5 m dýpst. Stefna þess er 
austlægari en annarra sprungna á þessu svæði eða N40°A og 26 m langt. 
balO. Niðurfall í nútímakrauni. Tæpa 30 m suður af sprungu ba 8 lítilega hliðrað til 
austurs. Það er mosa- og grasivaxið, mesta dýpt u.þ.b. 1.5 m syðst. Stefna N12°A og 
lengd 14 m.
b a ll .  Sprunga sem stefnir beint á syðri enda sprungu balO. Sprunguveggirnir hafa 
hrunið. Hún er u.þ.b. 1.5-2.0 m djúpt, er í nútímahrauni, grasivaxin og stefnir í 
360°. Lengd 12 m.
bal2, Spmnga 0.5-1.0 m djúp, mosa- og grasivaxin, í nútímahrauni.
Sprunguveggirnar hafa hrunið nema nyrst er u.þ.b. 5 m löng sprunga, ekkert sig. 
Stefna N17A° og lengd 38 m.
bal3o Niðurfall rúmlega 1 m djúpt nyrst. Lítilega hliðrað til austurs miðað við 
sprungu ba 12 og byrjar um 15 m sunnar, í nútimahrauni og grasivaxið. Stefna 
N26°A og lengd 9 m.
bal4» Niðurfall um 10 m beint suður af sprungu ba 13. Ógreinilegt, grasivaxið og 
liggur utan i hlið. Ekkert sig. Stefna N9°A og lengd 8 m.
bal5. Suðurendi undirkerfis ba eru tveir samvaxnir sprunguhólar. Á milli þeirra er 
grjótgarður sem virðist vera sama myndun og hólamir. Frá nyrðri hólnum liggur 
annar grjótgarður til SV að gjall- og klepragíg. Frá honum hefur runnið hraun til 
norðurs. Saman mynda þessi fyrirbæri skeifulaga hólaþyrpingu.

Sprungukerfi bb

Þetta litla kerfi er á nesi á suðvestanverðu ijallinu. I þvi eru 11 sprungur sem 
yfirleitt hafa sig að austanverðu en engir hólar eru á milli þeirra. Hins vegar er 5 
bogar á milli sprungna sem eru jafnháir yfirborði að vestanverðu en hallar jafnt frá 
sigvegg niður að yfirborði að austanverðu. A sprungukerfi e era sambærileg fyrirbæri 
og eitt e8 myndar hól. Stefna kerfisins er N20°A. Það er i norður af kerfi ba og er 
þvi liklega framhalt af þvi. Suðurendi þess er á suðurbrún ijallsins og niður af 
honum er gjallgígur í hlíðinni. Flann er á jarðfræðikorti Kristjáns Sæmundssonar 
(1995). Nyrsta sprangan og nyrsti bogahóllinn eru i þunnu nútimahrauni ásamt hluta 
af næst n}Tstu sprungunni. Að öðru leyti er kerfið í grágrýti með brotnu yfirborði.

hhh  Mðurfall breitt u.þ.b. 4 m, dýpi 4 m, ekkert sig, grasi gróið. Stefna N22°A og 
lengd 12 m.
bb2. Bogahóll, þ.e. jafnhár yfirborði að vestan, meðfram honum að austanverðu er 
0.5 m djúp renna.
bb3» Niðurfall, breitt u.þ.b. 4 m, dýpi 3.0 m, sig 0.5 m að austan, grasi gróið. Stefna 
N23°A og lengd 12 m.
bb4, Bogahóll, jafnhár yfirborði að vestan, 0.5 m sig að austan, yfirborð brotið eins 
og umhverfið.
bb5» Niðurfall, breitt 5 m, dýpi 4.0 m, 0.5 m sig að austan. Stefna N17°A og lengd 
8 m.
bb6. Bogahóll, jafnhár yfirborði að vestan, 0.5 m sig að austan, syðst eykst sigið í
1.5 m.
bb7. Sprunga, sig að austan 1.5 m, að mestu lokuð en 0.5 m víð gjóta i hermi 
fniðurfall). Stefna N12°A og lengd 8 m.



bbSo Bogahóll, jafnhár yfirborði að vestan, 1.5 m sig að austan.
bb9» Spranga, lokuð, 1.5 m sig að austan, grasi gróin. Stefna N22°A og lengd 9 m.
bblO» Bogahóll, jafnhár yfirborði að vestan 1.0-1.5 m sig að austan.
b b ll. Sprunga, sig að austan, 1.0-1.5 m, yfirborð hrauns að vestan brotið, engin
opnun sjáanleg. Stefna N20°A og Íengd 8 m.
bbl2o Spmnga, sig að austan 1.5 m, engin opnun sjáanleg, yfirborð hrauns að vestan
brotið, grasi gróin. Stefna N 16°A og lengd 10 m.
bbl3» Sprunga, sig að austan 1.5 m, engin opnun sjáanleg, yfirborð hrauns brotið, 
grasi gróin. Stefna N13°A og lengd 10 m.
bbl4» Spranga, niðurfall, sig að austan 0.5 m, yfirborð hrauns brotið, engin opnun
sjáanleg. Stefna N11°A og lengd 4 m.
bbl5. Óljós grunn lína í mosa. Stefna N11°A og Íengd 16 m.
b b l6 . Sprunga, sig að austan 1.5 - 2.0 m, engin opnun sjáanleg, yfirborð hrauns 
brotið. Stefna N25°A og Íengd 10 m.

Sprangiikerfi c

Sprungukerfi c er staðsett á milH sprungukerfa b og d. Það er allt i 
nútimahrauni. og samanstendur af 14 sprunguhólum og 12 sprungum. Lengd 
kerfisins frá norðri til suðurs er u.þ.b. 280 m og 120 m breitt. Yfirborð hraunsins er 
að langmestu leyti brotið. Þar sem yfirborð hraunsins er heilt eru sprungumar opnar 
en annars em þær lokaðar vegna liruns sigveggja. Við norðurjaðar kerfisins er stærsti 
gjallgígurinn á ijallinu.

clo Nyrst er hlykkjótt sprunga að mestu lokuð vegna hruns. Hún endar að 
sunnanverðu í sprunguhól c2. Opnun er mest 0.5 m og mesta dýpi u.þ.b 1.5 m. Sig 
að austan er mest 3 m. Stefna N26°A og lengd 32 m.
c2. Sprunguhóll. ílöng grjóthrúga með langás í NA stefnu. Hæð 4.0 m að austan en
jafnhár yfirborði að vestan. í hólnum mætast sprungur c l, c3 og c5.
c3, Sprunga, sem liggur í boga til SA. Sig að norðan 2.0 m. Stefna N41°V. Lengd 20
m.
c4, Hóll um 15 m frá eystri enda sprungu c3. ílöng grjóthrúga með langás í NV-SA 
stefnu. Hugsanlega sprunguhóll. Hæð 1.5 m.
c5. Sprunga með upptök að norðanverðu i sprunguhól c2. Him endar að sunnanverðu 
við tvær smásprungur c6 og c7. Sig að austanverðu er uni 1.0-1.5 m. Sprungan er að 
mestu lokuð en opnun er mest um 0.5 m . Yfirborð hraunsins er brotið. Stefna 
N22°A og lengd 32 m.
c6 o Stutt sprunga. Samhliða henni er önnur jafnlöng sprunga c7. Breidd 0.3-0.8 m 
og mesta dýpi 3 m. Stefna N49°A og lengd 4 m.
c7« Sprunga. Um 1.0 m breið og u.þ.b. 2.5 m djúp. Stefna N39°A og lengd 4 m. 
c8 . Sprunga. Nyrðri endi hennar er um 20 m austur af nyrðri enda c5. Sig að austan
1.5 m. Engin opnun, yfírborð hrauns er brotið. Stefna N21°A. Lengd 26 m. 
c9. Sprunguhóll með langás í NV . Svipaður að lögun og sprunguhóll c2. Hæð 1.5-
2.0  m miðað við yfirborð að norðan og austanverðu en jafnhár yfírborði að sunnan.



clOo Spmnga sem liggur frá eystri enda sprunguhóls c9. Sigið er 1.5 m að 
austanverðu. Sprungan er lokuð og yfirborð hraunsins er brotið. Stefna N24°A og 
lengd 44 m.
c l l .  Sprunga sem er lítillega hliðruð til austurs miðað við sprungu clO. Sig að austan 
er um 1.5 m. Yfirborð hraimsins sem hún liggur í er brotið. Stefna N38°A og lengd 
18 m.
cl2. Grunn gróin lína. Hliðruð um 10 m frá suðurenda sprungu c ll .  Stefna N32°A 
og lengd 16 m.
cl3. Sprunga, sem endar norðan í sprunguhól cl4. Hún er 30 cm breið og u.þ.b. 1.0 
m djúp, Stefna N30°A og lengd 2 m.
cl4. Sprunguhóll. Grjóthrúga um 1.5 m há, sem stendur við vestuijaðar gjallgígsins. 
Hún hefur langás með stefnu í ANA.
cl5. Grunn, greinileg lína í mosa. Norðurendi hennar liggur frá vesturenda 
sprunguhóls cl4. í beinu framhaldi af henni liggur sprunga c l6 . Stefna N20°A og 
lengd 6 m.
c l6. Sprunga sem er beint framhald spmngu c l5. Hún er 1.0-1.5 m breið og 2 m 
djúp. Yfirborð hraunsins sem sprungan liggur i er heilt. Hún endar að sunnanverðu í 
sprunguhól c l7. Stefna N20°A og lengd 6 m.
cl7o Sprunguhóll. Litil, lág grjóthrúga um 1.5-2.0 m i þvermál og um 0.5 m há. 
c l8 . Sprunga. Nyrðri endi hennar er um 5 m SSA af spamguhol cl7  og endar i 
austanverðum sprunguhól cl9. Hún er 0.5 m víð og 1.5 m djúp. Stefna N36°A og 
lengd 18 m.
cl 9, Hugsanlegur sprunguhóll. Hann stendur tæpa 2 m upp fyrir umhverfið að norðan 
en er jafnhár yfirborði að sunnanverðu. Um 10 m vestar standa 3 sprunguhólar c22, 
c23 og c24. Þessir ^órir spranguhólar mynda nokkuð beina línu þvert á 
sprungustefnuna.
c20. Sprunguhóll. Grjóthrúga um 1.5 m há , 4 m breið og 10 löng. Vesturendi hennar 
er um 8 m vestur af norðurenda sprungu c l2 .
c21o Sprunguhóll. ílöng grjóthrúga 29 m long, u.þ.b. 4 m breið og mesta hæð 2.5-3.0 
m. Hann liggur austur frá sprunguhól c20 og liggur ásamt honum þvert á 
sprungustefnuna.
c22. Sprunguhóll. Grjóthrúga u.þ.b. 1 m há, 8 m breið og 14 m löng með langás 
þvert á sprimgustefnu. Myndar ásamt sprunguhólum c23 og c24 röð af 
sprunguhólum, sem liggja þvert á sprungustefnu, frá nyrðri enda sprungu c25. 
c23. Sprunguhóll. Hæð 1.5 m. 
c24. Sprunguhóll. Hæð 1.5-2.0 m,
c25. Sprunga með 1.5 m sigi að austan. Hún er lokuð nyrst en.sunnar opnast hún og 
er 2 m víð. Þar er dýpi hennar u.þ.b. 4 m og sig 0.5 m. Þar sem yfirborð hraunsins er 
heilt er sprangan opin annars er hrunið ofan í hana. Stefna N22°A. Lengd 24 m. 
c26o Opin sprunga. Sig að austan er 0.5 ni, breiðust er hún u.þ.b. 2.5 m og dýpst 5-6 
m. Nyrst þar sem sprangan er opin liggur hún i hrauni með heilu yfírborði en sunnar 
þar sem yfirborð hraunsins er him lokuð. Stefna N21°A og lengd 74 m. 
c27„ Sprunguhóll. Hæð 1.5 m. 
c28. Sprunguhóll. Hæð 1.0 m. 
c29o Sprunguhóll. Hæð tæpir 2 m.
c30o ílangur sprunguhóll u.þ.b. 40 m langur. Mesta hæð hans er 2.5-3.0 m. Hóllinn er 
bogadreginn og stendur við suðurenda c29 og liggur þaðan 20 m í A-V en sveigir 
siðan til NNA.



B.S.-ritgerð í jarð- og landfræðiskor_________________________________________Vigfus Eyiólfsson

Sprungukerfi d

Sprungiikerfi d er á ^allinu vestanverðu. Það er 1.6 km langt og stefna þess er 
N3°V. Kerfið liggur i grágrýti og tveimur nútímahraunum. Nyrðra hraunið er ekki á 
jarðfræðikortum. Það er afar þunnt og erfitt að átta sig á jöðrum þess. í þvi eru tvær 
kleprabreiður og ein gjallbreiða. Önnur kleprabreiðan er uppi á hæð þar sem 
sprimgukerfið hliðrast um 40 m til vinstri. Hún er einungis örfáir veðraðir kleprar og 
er hugsanlega nyrsta eldvarpið á kortum Jóns Jónssonar (1978). Austur af henni er 
önnur kleprabreiða og SV af henni er gjallbreiða. Einnig eru þar þversprungur með 
AV- og NA-SV lægar stefnur þ.e. sömu stefnur og gigaröðin. Á sprungukerfí sem 
myndaðist 1896 á Suðurlandi eru einnig þversprungur með AV læga stefnu á tveimur 
stöðum þar sem það Miðrast (Páll Einarsson og Jón Eiríksson 1982). Sunnar er 
gjallgigur 30 m austur af kerfinu þar sem það breytir lítillega um stefnu. Einnig er 
þar eina eyðan í kerfinu á stórum kafia. Gígurinn er nyrstur i röð þriggja gjallgiga 
með stefnuna N33°A. Næsti gígur suður af honum er við enda sprungukerfís c og sá 
syðsti er í suðurhlíð Fagradalsijalls. Spranguhólar í grágrýtinu eru mun stærri en þeir 
sem eru i nútímahraununum. Syðsti hluti kerfisins er stallur í suðurhlíð 
Fagradals^alls. Skriðurnar fyrir ofan hann hafa ekki jafnað harm út sem bendir til 
þess að kerfíð sé virkt. í syðra hrauninu er 4-5 m hár sigveggur úr kleprabergi.

áL  Nyrst er greinileg mosavaxin ílöng dælt í grágrýti. Yfirborð hraunsins er ekki 
heilt heldur brotið upp. Hún er mest u.þ.b. 1 m djúp og 2 m breið. Lengd 4 m og 
stefna N41A°.
d2, Sprunga. Greinileg grasi- og mosavaxin dælt u.þ.b. 1 m djúp og 2 m breið sem 
endar i sprunguhól d2. Lengd 15 m og stefna N5°A.
d3o Sprunguhóll, ilangur u.þ.b. 10 * 20 m, með stefnu langás i NNV og u.þ.b. 2 m 
hár, brattur ur helium.
cl4o Sprunga, beint suður af sprunguhól d3 er dælt, u.þ.b 1 m djúp og gróin.Lengd 4 
m og stefna N1°A.
i5 . Sprunga með u.þ.b. 3 m sigi að austan. Him er nokkum veginn beint suður af 
sprunguhol d3. Sigveggurinn er hruninn. Undir honum er grasi gi'óinn hvammur. 
Sprungan er i ungu klepra- og helluhrauni.Lengd 61m  og stefna N2°V. 
d6. Það er spurning hvað þetta er. Þetta hallar jafnt frá eystra yfirborði niður að 
vestra yfirborði og er úr hellu- og kleprahrauni. Það er hæpið að þetta sé hólsmyndun 
en þó hugsanlegt.
d7o Sprunguhóll i klepra- og helluhrauni. Hæð miðaða við eystra yfirborð u.þ.b. 3.0 
m en u.þ.b. 0.5 m miðað við yfirborð umhverfis að vestan. Það er erfitt að átta sig á 
útlínum hans að austan.
d8 . Lokuð sprunga i nútímahrauni. Sig að austan er 2 m. Sigveggurinn er hruninn,
undir honum er grasi vaxinn bali. Lengd 14 m og stefna N 15°A.
d9. Sprunga, mosavaxin, dýpi mest 1.0 m. Lengd 18 m og stefna N2°A.
dl§» Óljós grasi vaxinn dælt i nútíniahrauni. Lengd 11 m og stefna N12°A.
d l l .  Hugsanlega sprunguhóll. Sprungukerfið hliðrast um hann um 30-40 m til
vinstri. Hæð u.þ.b 2.0 m miðað við yfírborð að austan en að vestan er hlið og ekki
hægt að sjá skil á milli hennar og hólsins. Hóllinn er bæði úr grágrýtti og



nútímahrauni sem virðist liggja yfir hann. Í toppnum er litil kleprabreiða sem
hugsanlega er nyrsti gigurinn á korti Jon Jónssonar (1978).
d l l .  Óljós grasi vaxinn dæld. Lengd 24 m og stefna N7°A.
il3o Litill sprunguhóll úr helium. Hæð 1.5 m.
i l4 ,  Ógreinileg dæld í grasi. Lengd 10 m og stefna N27°A.

dl5. Grunn dæld i nútímahrauni. Lengd 4 m og stefna N1°A.
cll6. Grasi groinn hvammur u.þ.b. 4 m breiður, 64 m langur og 3-4 m djupur. Stefna
N60°A. Það er gjallbreiða 20 m vestur af honum i jaðri nútímahraunsins.
íll7, Greinileg dæld i grágrýtti. tæplega 0.5 m djúp, u.þ.b. 2 m breið. Lengd 22 m og
stefnaN52°A.
dl8» Greinilega dæld, 20-30 cm djúp og u.þ.b. 0.5 m breið sem liggur þvert á 
aðalsprungukerfið. Hún er greinilegust austast. Lengd 56 m og stefna N84°A.
(119« Sprunga með 0.5 m sigi að austan. Norðurendi sprungunnar er í nútímahrauni 
en hún endar að sunnan i sprunguhól d20 sem er út grágrýti. Lengd 16 m og stefna 
N2°A.
d20o Nokkuð brattur sprunguhóll. Mosavaxinn grjóthrúga. Hæð miðað við vestra 
yfirborð er 2.0 m en 2.5 miðað við yfirborð að vestan. Hann er ilangur í NNV-SSA, 
um 40 m langur en er breiðastur 20 m.
d21. Sprunga sem byrjar að norðan í sprunguhól d20. Sig að austan 0.5 m. Sigveggur 
er hruninn. Lengd 9 m og stefna N1°A.
d22« Sprunga með sigi að austan. Sigið er nyrst u.þ.b. 1.5 m en á 5.0 m kafla er 3 m 
breitt niðurfall, þar er sigið tæpir 2 m. Lengd 18 m og stefna N2°A. 
d23. Stór, ávalur sprunguhóll. Mosavaxinn grjóthrúga. Hæð 1.5 m miðað við vestara 
yfirborð en 3.0 m miðað við eystra yfirborð. Hann er ilangur samsíða sprungustefnu
u.þ.b. 40 m langur en 30 m breiður.
d24o Lokuð sprunga með 1.5 m sigi að austan. Sigveggurinn er hruninn. Undir 
honum er grasi vaxinn bali. Lengd 25 m og stefna N5°V.
d25, Sprunguhóll sem er ógreinilegur að sunnan. Hæð miðað við vestari b am  1.5 m 
nyrst, mesta hæð miðað við eystri barm u.þ.b. 4 m.
d26o Lokuð sprunga með 1.0-1.5 m sigi að austan. Sigveggur hefur hrunið yfir 
sprunguna. Undir veggnum að austan er grasi gróinn bali. Lengd 6 m og stefna 
N6 °V.
d27o Sprunga i nútímahrauni með 1.0 m sigi að austan. Yfirborð liraunsins er því sem 
næst alls staðar brotið upp. Lengd 13 m og stefna N3°A.
Framhald sprungukerfisins er i hrauninu nema annað sé tekið fram. 

d28. Sprunguhóll. ílöng grjóthrúga með langás samhliða sprimgukerfínu. Sprunga 
d27 liggur frá honum norðvestanverðum og sprunga d29 suðvestanverðum. 
d29. Sprunga með 1.0 m sigi að austanverðu. Sigveggur hefur hrunið yfir sprunguna. 
Undir veggnum að austanverðu er grasi gróinn bali. Lengd 14 m og stefna N11°A. 
d30. Ógreinileg dæld í mosa með 0.5 m sigi að austan. Lengd 8 m og stefna N35°A. 
d31. Sprunguhóll, hæð miðað við vestari bami 1.0 m en 0.5 m miðað við þann 
eystri.
d32» Lokuð sprunga, með 1.0 m sigi að austan. Syðstu 10 m er ekkert sig en þar 
verður hún greinilegri. Þar er djúpt niðurfall í hana. Hún endar syðst í sprunguhól 
d34. Lengd 22 m og stefna N11°A.
d33„ Opin sprunga, 0.5 m djúp með mosavaxna barnia. Lengd 4 m og stefna N10°A. 
d34. Sprunguhóll 1.0 m hár.



d35. Spmnga. Nyrst er hún gjóta 1.5 m djúp og 0.5 m víð en sunnar er Mn niðurfall 
í mosa. Lengd 5 m og stefna N25°A.
íl36. Spmnga. Syðst er hún 0.5 m djúpt niðurfall í grasið. Tveimur metrum sunnar er
0.5 m sig, u.þ.b. 5 ni sunnar er sigið 1.0 m. Emi sunnar breytist sprungan í grasi
vaxna gjá 4 m langa, 2-3 m breiða og tæplega 2 m djúpa. Syðst er sigið 1.0 m.
Sprungan endar að sunnanverðu í sprunguhól d37. Lengd 30 m og stefna N8°A.
i37» Sprunguhóll, hæð yfir eystri bami 3.0 m en 1.0 m yfír vestari bami.
d38o Opin spranga. Nyrstu 3 metrana er hún opin gjá 1.0 m djúp, 2 m breið. Sunnar
er hún með 1.0 m sig að austan. Lengd 24 m og stefna N2°A.
d39. Sprunga með 1.0 m opnun. Byrjar að norðan í sprunguhól d37 en endar að
sunnan í sprunguhól d40. Lengd 10 m og stefna N8°A.
d40. Sprunguhóll, hæð miðað við vestari barni 1.5 m en 2.0-3.0 m miðað við eystri 

barm. Sprunga d39 liggur frá honum til norðurs og sprunga d42 til suðurs. 
d4L Lokuð sprunga. Hugsanlega framliald af sprungu d38. Sig að austan er tæpir 2.0 
m fyrir miðri sprungu en minnkar til endanna. Lengd 11 m og stefna N17°A. 
d42o Lokuð spranga, sig að austan 1.5 m. Sigveggurinn hefur hrunið, undir honum er 
grasi gróinn hvammur. Syðst er sprungan ógreinileg. Lengd 26 m og stefna N3°A. 
d43. Ógreinileg sprunga, sig að austan 1.0 m. Sigveggurinn er hruninn. Lengd 26 m 
og stefna N7°A.
d44. Sprunga með 2.0-2.5 m sigi að austan. Hun er að mestu lokuð nema syðst. Þar 
er Mn 1.0 m djúp. Lengd 18 m og stefna N10°A.
d45. Opin sprunga, mosavaxin. Sumstaðar hafa veggir hennar hrunið. Dýpi í það 
minnsta 1.5 m, breidd 1.0 m. Endar að sunnan í sprunguhól d45. Lengd 2 m og stefna 
N17°A.
á46. Sprungulióll. Yfirborð hraunsins austur af honum er heilt. Þar hefur hann mjög 
greinilegar útlinur. Hæð 1.0 m.
d47, Opin sprunga i hrauni með heilu yfirborði. Dýpi 4.0 m, mesta breidd 1.5-2.0 m, 
þrengist til suðurs. Lengd 6 m og stefna N27°A.
d48. Sprunga. Syðst er sigið 2.0 m. Þar er sigveggurinn hruninn. Sunnar er sigið 4-5 
m þar er yfírborð hraunsins heilt og sigveggurinn líka lieill og sprungan opin og 2.0 
m breið. Sunnar er yfírborð hraunsins brotið og sigveggurinn hruninn. Sigið minnkar 
til suðurs og syðst er ekkert sig. Lengd 128 m og stefna N14°A. 
d49» Lokuð sprunga, sig að austan 1.0 m. Sigveggurinn er hruninn, undir honum er
grasi vaxinn bali. Lengd 26 m og stefna N 19°A.
d50. Grasi gróinn dæld, breidd 2-3 m, dýpt 1.0-1.5 m, syðst er 1.0 m djúp gjóta. 
Lengd 9 m og stefna N26°A.
d5L Niðurfall, breidd 3-4 m, sumstaðar sést 2.0 m niður í bergið að öðru leyti er það 
grasi gróið. Syðst er 1.0 m djúpt niðurfall. Lengd 18 m og stefna N26°A. 
d52» Framhald af niðurfalli, d51 en sveigir til austur, dýpt 1.0 m, breidd 2.0 m. Lengd 
6 m og stefna N47°A.
d53. Niðurfall, breidd 1.0-2.0 m, dýpt 1.0 m, grasi vaxið, í miðju þess er 1.0 m djúp
gjóta. Lengd 12 m og stefna N3°A.
d54. Niðurfall, grasi gróið. Lengd 16 m og stefna N5°A.
d55. Niðurfall, breidd 1.0 m, dýpt 1.0 m, grasi gróið og grýtt. Lengd 6 m og stefna
N44°A.
d56« Niðurfall, mosa- og grasivaxið , grýtt, dýpi 1.0 m. Lengd 15 m og stefiia N5°A. 
d57. Sprunga, sig að austan 2.0 m, sigveggur er hruninn. Lengd 8 m og stefna N6°A. 
d58» Bogi sem hallar jafnt frá sigvegg. Svipað fyrirbæri á sprungukerfi e myndar hól.
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cl59o Lokuð sprunga, sig að austan 2.0 m. Sigveggur er hmninn, undir honum er grasi 
gróirni laut. Lengd 16 m og stefna N°A.
Í60. Hugsanlegur sprunguhóll utan í hraunjaðrinum. Jafnhár yfirborði að austan en
stendur 5.0 m yfir vestra yfirborð.
d61= Hugsanlegur sprunguhóll 1.0-1.5 m Mr.
d62, Sprimga. Nyrst er hún lokuð en suiinar er hún opin á 2-3 m kafla, vídd tæpur
1.0 m, mesta dýpi 1.5 m. Hún liggur á milli spmnguhóla d63 og d64. Lengd 16 m og 
stefiiaN18°A.
d63. Lítill spranguhóll 0.5-1.0 m hár. Hugsanlega er hann og spriinguhóll d64 sami 
hóllimi sem skorinn er í tvemit af spmngu d62. 
d64o Lítill spmnguhóll, hæð 0.5-1.0 m.
d65» Ógreinileg lína í mosa, dýpt 0.5 in, ekkert sig. Lengd 24 m og stefna N9°A.
d66. Hugsanlegur sprungiihóll, kringlóttur, liæð 1.0-1.5 m.
ú67. Ógreinileg lína í mosa, dýpt 0.5 m. Lengd 9 m og stefna N28°A.
d68. Lokuð sprunga, sig að austan 2-3 m. Sigveggur er hruninn undir honum er grasi
gróinn hvammur. Lengd 10 m og stefna NO°A.
d69» Hugsanleg sprunga sem liggur úr nútímahi'auninu suður í grágrýtið. Sig að 
austan er 3.0 m, sigveggur er hraninn. Lengd 20 m og stefna N4°A. 
d70« Þurr vatnsrás í grágrýti, 1.0-2.0 m breið í mosa. Lengd 60 m og stefna N27°A. 
d71. Niðurfall, mosa- og grasivaxið í grágrýti, dýpt 0.0-1.5 m, breidd 2.0 m, ekkert 
sig. Lengd 54 m og stefna N16°A.
d72o Grasi gróinn staliur sem virðist hafa sigið að NA Það er ekki hægt að áætla 
hversu hátt sigið er. Stallurinn endar í einhverskonar hrúgu sem virðist þó ekki vera 
sprunguhólL Það er skriða fyrir ofan stallinn en hefur ekki jafnað hann út. Lengd 30 
m og stefna N2°A.
d73. Grasi gróinn stallur í grágrýti í suðurhlíð Fagradalsijalls, breidd nokkrir metrar. 
Nyrst hluti hans er fyrir neðan hólinn sem sprunga d72 endar í. Efst er stallurinn 
ógróinn en syðst er hann grasi vaxinn. Skriðui' eru íyrir ofan hann en hafa þó ekki 
jafnað hann út. Lengd 300 m og stefna N3°A.
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B.S.-ritgerð í iarð- og landfræðiskor Vigfiís Evióifsson

Sprungukerfi e

I sprangukerfi e era 7 sprangur og 4 hólar. Fyrirbæri e l l  er afar líkt 
sprunguhól e8 nema það myndar ekki hól heldur hallar jafnt frá brún sigveggjana 
norðan og sunnan við. Svipiið íyrirbæri era á sprangukerfum c og d. Líklegt er að 
það sé samskonar myndim eða svipuð og spranguhólamir. Stefna kerfisins er í 
iiorður. Lítið eldvarp er 42 m austur af suðiirenda þess. Það líkist eldvarpi sem er 
beint suður af sprangukerfi f. Þau standa upp úr grágrýti. Ekkert hraun hefur rarniið 
frá þeiiii og virðast þau hafa myndast í gosi sem hefur bara staðið í augnablik.

e l. Sprunga í grágrýti. Yfirborð grágrýtisins er brotið upp. Breidd 2.0 m syðst en 
mjókkar til norðurs. Mesta dýpi 1.5-2.0 m syðst. Hún endar að sunnan í 
spranguhól e2. Lengd 12 m og stefna N23°A.
e2. Lítill ílangur spnmguhóll með langás í NNV-SSA. Hann er mjög spriinginn og
1.0 m Mr.
e3. Óljós grann dæld. Við norðurendann er lítii gjóta. Lengd 0.7 m og stefna N15°V. 
e4o Hugsaniega lokuð sprunga. Sig að vestanverðu 1.0 m. Frekar óljóst. Lengd 16 m 
og stefna N13 °A.
eS. Hugsanlegur spranguhóil. Þó helst til heillegur. Hæð u.þ.b. 1.0 m. 
e6 . Bogi. Sig að austan ii.þ.b. 1.5 m syðst en minnkar til norðurs. Nyrst er sig ekkert. 
Hallar jafnt frá vestara yfirborði niður að eystra yfirborði. Engin opnun sjáanleg. 
e?« Sprunga með 0.5 m sigi syðst að austan. Engin opnun sjáanleg. Yfirborð lirauns 
er brotið. Sigveggur hefur hrunið niður. Nyrstu u.þ.b. 5 m erii djúp hola sem er u.þ.b.
1.0 m djúp miðað við yfirborð að austan en u.þ.b. 2.0  m miðað við yfirborð að 
vestan. Breidd u.þ.b. 3 m. Lengd 46 m og stefna N9°A.
e8o Bogadreginn strúktúr utan um sprunguhól e9. E.t.v. sama fyrirbæri. Hallar jafnt 
frá vestari bríin misgengis niður að eystra yfirborði..
e9. Spranguhóll. Hæð miðað við vestara yfirborð u.þ.b. 1.0 m, u.þ.b. 1.5 m miðað við 
vestara yfirborð.
elO» Spruiiga með 1.0 m sigi nyrst að austan. Sigveggurinn er hruninn. Undir honum 
er. grasi gróinn hvammur. Um miðja sprangu er sigið u.þ.b. 1.5 m. Lengd 40 m og 
stefna N6 °A.
ell» Bogadreginn strúktúr líkist mjög e8 . Sig að austan er u.þ.b. 2.0 m syðst. 
Yfirborð hallar jafnt frá sigveggsbrún að vestan niður að eystra yfirborði. 
el2. Lokuð sprunga með sigi að austan. Sigveggurinn er hruninn undir honum er 
grasi gróinn hvammur. Um miðja sprangu er sigið u.þ.b. 2.0-2.5 m. Það er bergið i 
sigveggnum heilt á u.þ.b. 3 m kafla. Syðstu u.þ.b. 10 m er sigið 2 m. Lengd 58 m og 
stefna N6 °A.
el3» Bogadreginn strúktúr. Byrjar að norðanverðu við suðurenda sprungu el2. Syðst 
er 1.5 m sig að austan. Svipað fyrirbæri og el 1 og e8 .
el4, Niðurfall, grasi gróinn hvammur, syðst er sigið u.þ.b 0.5 m. Sigið eykst í átt til 
norðurs og er u.þ.b. 1.5-2.0 m að austan. Það era djúpar gjótur í því. Niðurfallið er í 
grágrýti. Lengd 50 m og stefna N10°A.
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Sprangukerfí f

Sprimgukerfi f  liggur samsíða sprungukerfi e. í því em 9 spmngiir og 3 
spmnguhólar. Hvergi mælist sig á sprungunum. Kerfíð er allt í grágrýti. Heildarlengd 
þess er u.þ.b 380 m og stefna þess er N4 °V. Lítið eldvarp er í 170 m fjarlægð frá 
suðurenda þess í N4°A. Það og annað lítið eldvarp sem er við suðurenda 
sprungukerfis e standa ein og sér upp úr grágrýtinu. Bæði em þau fremur sérkennileg 
(sjá mynd xx.) og gosið sem þau hafa myndast við getur varla hafa verið annað en 
ein stök sprenging.

fl. Nyrst er greinileg dælt í mosa. Syðsti hlutimi er sérstaklega greinilegur. Stefna er 
N2°V og lengd 50 m. Sig er ekki sjáanlegt. Suðurendi dæltarimiar er við austurenda 
spranguhóls G.
G. Hugsanlega spninguhóll en þó helst til heillegur og svipuð fyrirbæri eru nálægt
sem ekki er hægt að tengja við sprangukerfí. Langás snýr í AV
f3. Ógreinilegt lína í mosa. Stefna N15°A og lengd 10 m.
f4. Mðurfall, greinilegt nyrst, ekkert sig, stefna NO°A og lengd 12 m.
f5» Niðurfall í m osa, ekkeit sig, stefna N3°V og lengd 20 m.

Sprunga , dýpi að minnsta kosti 1.0 m, ekkert sig, stefna N7°A og lengd 12 m. 
f7. Niðurfall í mosa, greinilegt, ekkert sig, stefna N2°A og lengd 22 m. 
iSo Litili sprungLihóll, hæð 1.0 m.

Opin sprunga, vidd 0.5 m, dýpt i það minnsta 2.0 m, ekkert sig, stefna N6°A og 
lengd 12 m.
flO. Niðurfall 1 mosa, greinilegt, u.þ.b. 1 m á dýpt, ekkert sig, stefna N6°A og lengd 
12 m.
i l l .  Sprunguhóll mosavaxinn, brotinn, spranga flO nær i gegnum harm. Hæð 1.5 m 
fl2. Niðurfall i mosa, ógreinilegt, greinilegast syðst, ekkert sig, stefna N3°V og 
lengd 14 m.
fl3. Niðurfall, brotið og mosavaxið, greinilegt, ekkert sig, stefna N10°A og lengd 20 
m.

Sprangukerfi g

Sprungukerfi g er u.þ.b. 2.4 km langt og er lengsta sprungukerfið i §allinu. 
Það hefur norðlæga stefnu og samanstendur af 4 styttri kerfum. Það nyrsta gl-gl3 
samanstendui' að mestu leyti af þurrum vatnsrásum og þremur sprunguhólum og er 
allt frekar óljóst en sést greinilega á loftmynd. Annað kerfið gl4-g30 samanstendur 
af litlum liólum og stuttum sprungum. Syðsti hluti þess liggur samsiða norður hluta 
þriðja kerfisins g31-g49. Á honiim eru afar stórir hólar, sem eru allt að 50 m breiðir 
og 100 m langir og 11 sprimgur. Syðstu sprungurnar i kerfinu hafa sig að vestan og 
skera sig að því leyti frá öðrum sprungum í fjallinu, sem hafa sig að austanverðu.
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Austur af því er lítið kerfi g50-g52, sem samanstendur af tveimur stuttum sprungum 
og einum sprunguhól.

gl.Nyrsti liluti sprungukerfisins er lægð i grágrýti u.þ.b. 0.5-1.0 m breið, 12 m long 
og stefnir i N5°A.
g2. Sprunguhóll, sem samanstendur af stórum steinblokkum u.þ.b. 80 m suður af 

lægð gl. Hóllinn er u.þ.b. 2 m hár og myndar hólaþyrpingu ásamt sprunguhólum g3 
ogg4.
g3o Sprunguhóll, nokkum veginn kringlótt grjóthrúga, sem er 1.0-1.5 m há. 
g4, Ilangur spmnguhóli, 1.0-1.5 m hár. Austan við harm er groin mosavaxinn lægð. 
g5, Þurr vatnsrás um 250 m sunnan við spranguhóla g2-g4, frekar óljós en sést á 
loftmyndinni, vel groin, ekkert sig og u.þ.b. 4 m breið. Lengd 52 m og stefna N12°V. 
g6« Óljós þurr vatnsrás, sem sést á loftmynd. Myndar ásamt 7 öðrum vatnsrásum
u.þ.b. 300 m langt kerfi. Vatnsrásin er u.þ.b. 0.5 m breið og er að mestu mosavaxin. 
g7. Þurr vatnsrás, breidd 2-5 m. Lengd 19 m og stefna N8°A. 
g8 . Óljós lina, sem sést á loftmyndinni, sig að vestanverðu 0.5 m. Lengd 10 m og 
stefna N4°V.
g9, Þurr vatnsrás, sem liggur um 80 m austan við vatnsrásir g7-g8 og glO-gl3, breidd
4-5 m. Mun lengri en aðrar vatnsrásir í kring. Lengd 188 m og stefna N15°A.
glOo Niðurfall í mosa. Lengd 20 m og stefna N11°A
g lL  Þurr vatnsrás, 1 m breið, 0.5 m djúp. Lengd 18 m og stefna N5°V.
gl2» Grunn lægð í landslaginu 1.0-2.0 m breið, mosavaxin eins og umhverfið. Lengd
18 m og stefna N4°A.
gl3. Þurr vatnsrás u.þ.b. 40 m sunnar en gl2. Hugsanlega framhald af sprungu gl2. 
Breidd u.þ.b. 3 m. Lengd 46 m og stefna NO°A.
gl4. Sprunguhóll u.þ.b. 280 m suður af vatnsrás gl3. Nyrstur nokkurra sprunguhóla 
og sprungna, sem liggja um 120 m vestur af sprungukerfi, sem samanstendur af mun 
stærri hólum og sprungum. Hóllinn er nokkuð heillegur og u.þ.b. 1.0 m hár. 
gl5, Sprunguhóll, sem er u.þ.b. 40 m SV af sprunguhól gl4 og er nokkuð brotinn. 
gl6» Niðurfall u.þ.b. 60 m suður af sprunguhólum gl4 og gl5. Nyrst 4 sprungna og 3 
hóla, sem mynda 200 m langt kerfi.Niðurfallið er 1.5 m breidd og grynnra en 0.5 m. 
Lengd 6 m og stefna N37°A
gl7. Sprunguhóll. Grjóthrúga 1 m há, kringlótt, greinileg og mosavaxinn. Grjóthrúga, 
g 18.Óljóst niðurfall í mosa, sem liggur austan i sprunguhól gl7. Lengd 6 m og 
stefna N33°A
gl9» Sprunga, sem endar að sunnanverðu í sprunguhól g20. Nyrst er hún niðurfall en 
er opin sprunga að norðanverðu. Breidd 1.0 m. Lengd 6 m og stefna N33°A 
g20, Sprunguhóll 0.5-1.0 m hár, nokkum veginn kringlóttur, mosavaxinn, brotinn og 
nokkuð jafnhár umhverfinu að austan. Hóllimi er ílangur með NNA stefnu og frekar 
ógreinilegur
g21« Óljóst niðurfall i mosa, 0.5 breidd, lengd 3 m og stefna N23°A.
g2 2 .Sprunguhóll, hæð 1.0-1.5 m, brotin. Útlinur hans eru óljósar.
g23. Greinilegt niðurfall í mosa u.þ.b. 120 m suður af sprunguhól g22. Það myndar

stutt kerfi með sprunguhólum g24 og g26 og sprungu g25. Það endar að sunnanverðu
í sprunguhól g24 og er u.þ.b. 1 m djúpt, 0.5-1.0 m breidd. Lengd 8 m og stefna
N30°A
g24» Sprunguhóll, brotinn, ílangur i NNV-SSA, hæð 1.0-1.5 m og mosavaxinn.



g25. Niðurfall, greinilegt, grasi vaxið, ekkert sig. Sumstaðar era djúpar dældir i 
grasið, sérstaklega syðst. Lengd 24 m og stefna N 10°V.
g26. Spranguhóll, hæð 1.0 ni, u.þ.b. 20 m að þvermáii, nokkuð kringlóttur, allur 
brotinn eins og yfirborð hraunsins í kring og mosavaxinn. Sprunga 25 kemur í beinu 
framhaldi af honum til norðurs.
g27. Greinileg dæld u.þ.b. 180 m suður af sprunguhól g 26. Myndar ásamt 
sprunguhólum g28 og g29 og sprungu g30 u.þ.b. 60 m kerfi. Dæltin er um 0.5-2.0 m 
breið, 10 m löng og stefnir i N26°A.
g28. Sprunguhóll, greinilegur, 1.0-1.5 m hár, brotinn eins og hraunið umhverfis og 
nokkum veginn kringlóttur.
g29« Spranguhóll, sem er því sem næst samvaxinn við sprunguhól g28. Hann er
u.þ.b. 1.5 m hár og brotinn eins og hraunið umhverfis.
g30» Óljóst niðurfall í mosa, u.þ.b. 12 m suður af sprunguhól g29, mesta dýpt u.þ.b.
1 m, lengd 6 m og stefna N27°A.

g3L Sprunguhóll u.þ.b. 120 m austur af spranguhól g22. Nyrstur 4 stóra sprunguhóla 
sem mynda ásamt 11 sprangum og 4 minni sprunguhólum 1.2 km langt sprungukerfi. 
Hóllinn er mosavaxin ilöng grjóthrúga með langás í NNA u.þ.b. 40x50 m. 
g32. Sprunga, sig að austan 1.0-1.5 m. Liggur frá sprunguhól g31. Lengd 34 m og 
stefna N9°A.
g33.Vatnsrás í mosa. Endar að sunnanverðu við sprunguhól g34 að austanverðu. 
Lengd 30 m og stefna N7°V.
g34» Spranguhóll,u.þ.b. 60 langur og 40 m breiður með langás i norður. Hóllinn er 
nokkumveginn jafnhár umhverfmu að norðanverðu.
g35» Þurr vatnsrás þ.e. rönd af ógrónu grjóti í mosa. Lengd 58 m og stefna N16°A. 
g36. Þurr vatnsrás, sem endar u.þ.b. 14 m norður af sprunguhól g37. Lengd 44 m og 
stefna N2°A
g37. Sprunguhóll. Mosavaxinn grjóthrúga með langás í norður u.þ.b. 50x100 m að 
þvermáli og er ásamt sprunguhól g44 stærsti sprunguhólinn á :§allinu. Hæð u.þ.b. 4 
m
g38. Spranguhóll við norðurenda sprungu g39 en er þó e.t.v. helst til heillegur miðað 
við aðra sprunguhóla á l^allinu. Hóllinn er úr litið rofnu bergi og er ilangur nieð 
langás í A-V u.þ.b. 35x20 m að þvennáli.
g39. Niðurfall 5 m breidd sem liggur frá sprunguhól g38 suður að sprunguhól g40. 
Það er grasi vaxið og byrjar nyrst í u.þ.b. 1.5 metra djúpri gjótu. Það er ekkert sig á 
nyrðri helmingi niðurfallsins en 2.0-2.5 m sig að austan á syðri hlutanum. Lengd 126 
m og stefna N2°A
g40o Sprunguhóll, 1.0-1.8 m hár með langás i norður u.þ.b. 8x15 m. Brotinn og 

mosavaxinn.
g41. Sprunguhóll. Mosavaxin grjóthrúga u.þ.b. 20 suður af sprunguhól g40. Með 

langás í norður u.þ.b. 18x40 m að þvermáli. Hæða u.þ.b. 2 m. 
g42„ Sprunga með sig að austan. Spranguhóll g44 er u.þ.b. 35 m suður af sprunguhól 

g41. Frá spranguhól g44 liggur hryggur með bröttum hliðum að austan og vestan. 
Eystri hliðin g42 getur verið sprimga með sigi að austanverðu. Lengd 26 m og stefna 
N3°A.
g43. Hugsanleg sprunga með sigi að vestan. Lengd 25 m og stefna N7°V.

g44, Sprunguhóll. Stór mosavaxin grjóthrúga með langás í norður u.þ.b. 60x90 m.
Hæð 4-5 m.



g45o Spmnghóll. Nokkum veginn ávöl, kringlótt, mosavaxin grjóthrúga, sem er
u.þ.b. 14 m siiður af sprimguhól g44. Hæð 1.5 m.
g46. Sprunga með 2-3 m sigi að vestan. Sigveggurinn er hruninn undir honum er 

grasi groinn hvammur. Sprungan er nyrsti hluti 4 oreglulegra sprungna sem liggja i 
suðurátt frá sprunguhól g45. Þær hafa sig að vestanverðu og skera sig að því leyti frá 
öðrum sprungum i gallinu. Lengd 80 m og stefna N9°V. 

g47. Sprunga með 1.5-2.0 m sigi að vestan. Sigveggurinn er hrunimi undir honum er 
grasi groinn hvammur. Lengd 18 m og stefna N 15°A.
g48, Sprunga með 2.5 m sigi að vestan. Sigveggurinn er hruninn undir honum er 

grasi groinn hvammur. Lengd 39 m og stefna N9°V.
g49»Grasi groinn hvammur, nyrst er hann 1.0-1.5 m djupur en endar syðst i u.þ.b. 3 

m djupri og 4 m breiðri grasi gróiimi rennu. Lengd 106 m og stefna N5°V.

g50» Sprimguhóll, sem er u.þ.b. 150 m austur af sprunguhól g44. Hann myndar ásamt 
sprungum g51 og g52 u.þ.b. 70 m langt hliðarkerfi, sem stefnir 1 N27°A. Hóllinn er 
mosavaxinn, nokkum veginn kringlóttur og er u.þ.b. 8 m 1 þvermál. 
f51» Sprunga, sem byrjar að sunnanverðu í sprunguhól g52. Syðst er hún opin og 
áætlað dýpi 1.0-1.5 m. Nyrst er hún niðurfall. Sig að austanverðu er 0.5 m. Lengd 14 
m og stefna N24°A.
g52, Sprunga i lítið rofnu hrauni, u.þ.b. 40 norður NNA af sprungu g51. Sig að 
austan er mest 1 m. Lengd 10 m og stefna N24°A.
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B.S.-ritgerð í iarð- og landfræðiskor_______________________________________ Vigfus EviólfssonVigfus Eviólfsson

Kort a: Spnmgukerfi a í Fagradals^alli



B.S.-rítgerð í iarð- og landfræðiskor Vigfus Eviólfsson

Kort b l: Spnmgukerfi ba í Fagradals^alli
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B.S.-ritgerð í jarð- og landfræðískor Vigfus Eyiólfsson

Kort b2: Sprungukerfi ba í Fagradals^alli

— 63°53'45"N

— 63°53'39"N
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Kort b3: Sprungukerfi ba í Fagradals^alli

— 63°53'33"N

— 63°53'30"N
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Kort b4: Sprungukerfi bb í Fagradals^alli



B.S.-ritgerð í iarð- og landfræðiskor Vigfus Eyjólfsson

Kort c: Spningukerfi c í FagradalsQalli

22°18'12"V 22°18'06" V 22°18'00"V 22°17'54"V

63°53'18"N

63°53'15"N

63°53'12"N

63°53'09"N

 ̂ Sprunga
Sprunguhóll

H  Hellu- og kIeprahraun.Brotm táknar óljósan jaðar. 
Gjall- eða klepiagígur
Bogar sem halla ja&t M  sígvegg. Eiim myndar hól.
Gangur

20 0 20 40 60 80m
Mælikvarði 1:2000
5 cm á korti svara til 100 m á landi
Hæðarlinubil 20 m
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Kort d l: Spningukerfí d í Fagradals^alli
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Kort d2: Sprungukerfí d í FagradalsQalli

22°18'00"V 22° 17'48 "V

— 63°53'39"N

— 63°5333"N



B.S.-ritgerð í iarð- og landfræðiskor Vigfus Eviólfsson

Kort d3: Spningukerfi d í Fagradals^alli

22°18'00"V 22°17'54"V 22°17'48"V

Sprunga
Sprungutióll

H I  Helhi- og kleprahraun.Brotin lina tálmar óljósan jaðar. 
Gjall- eða klepragígur
Bogar sem halla ja&t fiá sigvegg. Einn myndar hól.

^  Gangur

-d27

d28

^d29

d35

d41

d43

d40

d42

L

63°53'27"N

63°53'24"N

63°53'21"N

(S3°53'18"N

20 0 20 40 60 80m
Mælikvarði 1:2000
5 cm á korti svara til 100 m á landi
Ha:ðarlínubil 20 m
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Kort d4: Sprungukerfi d í Fagradals^alli
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Kort d5: Sprungukerfi d í Fagradals^alli



B.S.-rítgerð í jarð- og landfræðiskor Vígfus Eyjólfsson

Kort e&fl 
Spnmgukerfi e og f í FagradalsQalli

22°17'36"N 22°17'30"N

Spnmga
Spiui^uhóll
Hellu- og kleprahraun.Biotin lúia táknar óljósan jaðar. 
Gjall- eða klqnagígur
Bogar sem halla ja&t M  sígvegg. Einn myndar hól.
Gangur

20 0 20 40 60 80m
Mælikvarði 1:2000
5 cm á korti svara til 100 m á landi
Hæðarllnubil 20 m
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Kort e&f2: Sprungukerfi e og f í Fagradals^alli
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Kort gl: Sprungukerfi g í Fagradals^alli



B.S.-ritgerð í iarð- og landfræðiskor Vigfús Eviólfsson

Kort g2; Spnmgukerfi g í Fagradals1|alli

22°17'18"V 22°17'12"V 22°17'06"V

Sprunga
SpnmgulióU
Helhi- og MqjrdimmBrotiii lína táknar óljósan jaðar. 
Gjall- eða ldq>ragígur
Bogar sem halla jafiit M  sigvegg. Einn myndar hól.
Gangur

20 0 20 40
Mælikvarði 1:2000
5 cm á korti svaa fil 100 m á landi
Hasðarlínubil 20 m

60 80m
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B.S.-ritgerð í jarð- og landfræðiskor Vigfus Eyjólfsson

Kort g3: Sprungukerfi g í Fagradals^alli

— 63°53'45"N

— 63°53'42"N



B.S.-ritgerð í jarð- og landfræðiskor Vigfus Eyjólfsson

Kort g4: Sprungukerfi g í Fagradals^alli



B.S.-ritgerð í iarð- og landfræðiskor_________________________________________Vigfíxs EviólfssonVigfíxs Evjólfsson

Kort g5: Spnmgukerfi g í Fagradals^alli
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Kort g6: Sprungukerfi g í Fagradals^alli



B.S.-ritgerð í jarð- og landlræðiskor Vigfijs Eyiólfsson

Kort g7: Sprungukerfi g í FagradalslQalli

22°17'12"V 22°17'06"V 22°17'00"V

— 63°53'21"N

— 63°53'18"N

— 63°53'15"N

'IT'XT

Spnmga
Spnmguhóll
Helhi- og klepralirauii.Bn)tin lina táknar óljósan jaðar. 
Gjall- eða klqjragígur
Bogar sem halla ja&t M  sigvegg. Einn myiidar hól.
Gangur

20 0 20 40 60 80m
Mælikvarði 1:2000
5 cm á korti svara til 100 m á landi
Hæðarlinubil 20 m
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B.S.-ritgerð í iarð- og landfræðiskor_______________________________________ Vigfus Eviólfsson

Gangarl: Gangar í móbergsstrýtu SV af FagradalsQalli



B.S.-ritgerð í iarð- og landfræðiskor Vígfus Eviólfsson

Gangar 2: Gangar í móbergsstrýtu SV af Fagradals^alli
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