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UM VERKEFNIÐ
Hörfandi jöklar er samvinnuverkefni umhverfis- og auðlindaráðuneytisins og Vatnajökulsþjóðgarðs. Aðrir
samstarfsaðilar eru Veðurstofa Íslands, Jarðvísindastofnun Háskóla Íslands, Náttúrustofa Suðausturlands,
Jöklarannsóknafélagið og Durham háskóli. Markmið verkefnisins er að auka vitund fólks, raunar um allan
heim, um þær loftslagsbreytingar sem nú eiga sér stað og áhrif þeirra á umhverfið. Hér á landi sjást beinar
afleiðingar hlýnandi loftslags einna best á jöklunum.
Jöklar náðu sögulegri hámarksstærð eftir landnám, nálægt lokum 19. aldar. Á öldunum sem liðu þar á
undan höfðu þeir gengið fram dali og út á sléttlendi framan þeirra. Þetta tímabil er nefnt litla ísöld. Á
Suðausturlandi, þaðan sem jöklar voru ætíð í augsýn af þjóðleiðum og býli dreifð á sléttlendi framan þeirra,
er hvað gleggstur vitnisburður þessarra jöklabreytinga. Framgangur skriðjökla frá sunnanverðum
Vatnajökli hafði mikil áhrif, vatnshlaup úr jökulstífluðum inndölum og jökulár, sem flæmdust um
sléttlendið, spilltu ræktarlöndum og gerðu bændum erfitt fyrir, bæði fyrr á öldum og langt fram á 20. öld
(Egill Jónsson, 2004; Helgi Björnsson, 2009).
Á síðasta áratug 19. aldar tóku jöklar hins vegar að hopa og rýrna. Hopið var hægt á fyrri hluta 20. aldar en
á síðustu áratugum hefur hraði þess aukist. Jöklabreytingar eru nú svo örar að auðveldlega sjá má þær á
milli ára, jafnvel mánaða. Hop jöklanna hefur haft ýmis áhrif, t.d. á landmótun, farvegi vatnsfalla og landris.
Á Suðausturlandi mynda víðáttumiklir jökulaurar sléttlendið og við fyrstu sýn virðast þeir fremur einsleitir.
Land sem birtist undan jöklunum er þakið ummerkjum eða landmyndunum sem skýra atburðarás
jökulhopsins. Og þar sem eru lægðir framan við jökulsporðana, hafa myndast lón.
Jökulaurar eru þó ekki einsleitir þegar þeim er gefinn nánari gaumur. Þeir eru samsettir af setmyndunum
sem jöklarnir sjálfir hafa skilið eftir og jökulárseti, þar sem jökulkvíslar hafa runnið. Í setið hefur jökullinn
skráð sögu sína, framskrið á fyrri tíð og framvindu hopsins síðustu 120 ár eða svo. Jökulgarðar, sem t. d.
myndast vegna skammvinns árlegs framskriðs, sökum minni bráðnunar að vetri en sumri, gefa
vísbendingar um hve mikið bráðnar hvert ár. Lagskipt set sýnir að fleiri framrásir hafa átt sér stað á síðustu
árþúsundum. Önnur algeng ummerki á jökulaurum eru t. d. jökulkembur og malarásar, stallar og jökulker.
Þar sem jökull hefur sorfið klappir sjást rofmerki eins og jökulrákir, hvalbök og brotfletir. Með tíð og tíma
nemur gróður þetta land. Því birtist sífellt eyðilegra land þegar nær dregur sporðum jöklana. Hver
skriðjökull býr að sinni eigin sögu svo segja má ólíkar hliðar jökulhops birtast við hvern þeirra.
Einn hluti verkefnisins Hörfandi jöklar er að leggja út gönguleiðir í sunnanverðum Vatnajökulsþjóðgarði
(mynd 1) þar sem gestir garðsins geta gengið að fjölmörgum ummerkjum um landmótun jöklanna og séð
með eigin augum þau áhrif sem loftlagsbreytingar hafa á jökla, landslag og samfélög manna í nágrenni
þjóðgarðsins. Lagt var af stað með það í huga að á þessum leiðum yrði hægt að sjá vitnisburð um rofmátt
jöklanna, menjarnar sem þeir skilja eftir og að skynja hve ört þeir hopa.
Hér eru lagðar fram tillögur að fimm gönguleiðum innan þjóðgarðsins og tekið saman hvaða upplýsingum
er hægt að koma á framfæri á hverri leið. Úttektin var gerð á þessum leiðum sumarið 2017. Starfsmenn
Náttúrustofu Suðausturlands og Vatnajökulsþjóðgarðs sáu um að velja leiðirnar. Einnig fengum við góða
hjálp frá Dr. David Evans, frá Durham háskóla, við val á leiðunum og að lýsa jökulmenjum.
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Mynd 1. Suðausturland, Vatnajökull og skriðjöklar hans. Gönguleiðirnar eru á stöðum sem eru merktir
með stjörnum; við Skaftafell, Jökulsárlón, Heinabergslón og Heinabergsvötn og Hoffellsjökul.
Leiðirnar sem eru tilgreindar hér eru allar mjög aðgengilegar og tekur yfirleitt stuttan tíma að ganga þær.
Auðvelt er að aka að þeim og í öllum tilfellum er um að ræða hringleiðir svo að sífellt ber eitthvað nýtt fyrir
augu. Reynt var að velja þær með misjafnar áherslur varðandi landmótun og hop í huga.
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SKÝRINGAR
Hér eru stuttlega útskýrð landform sem koma fyrir sjónir á gönguleiðunum sem eru nefndar til sögunnar.
Berggangur (enska dike) myndast þar sem innskotskvika hefur troðist inn í sprungur og brotfleti og
storknað. Við rof birtast berggangar sem mjó berglög, oftast hornrétt á fyrirliggjandi berglagastafla.
Endagarður (e. End moraine, terminal moraine) er sá garður sem er fjærstur jökli. Endagarður markar hvar
jökull hefur lengst gengið fram.
Dauðís (e. Dead ice) eru leifar af kyrrstæðum jökli sem einungis á fyrir sér að bráðna. Ef slík leif er þakin
seti eða jökulurð er bráðnunin hæg. Slík svæði mótast af bráðnuninni, í hóla og lægðir (dauðíslandslag).
Grettistak/grettistök (e. Erratic) eru stór grjót sem berast með jöklum, ýmist ofan á, inni í eða botnlagi.
Þegar jökull hopar eða hverfur sitja þeir eftir.
Hörfunargarðar (e. Retreat moraine, push moraine) eru lágir jökulgarðar innan við endagarða. Myndast
við framskrið jökuls að vetri vegna þess að þá bráðna þeir hægar. Geta myndast árlega.
Jökulgarðar/jökulöldur (Moraine) myndast framan við sporða jökla vegna framskriðs og síðan hops í
kjölfarið eða ef sporðurinn situr á sama stað um talsverðan tíma.
Jökulkembur (e. Flutes) eru lágir ávalir langhryggir eða gárur, sem fylgja straumstefnu jökla. Þær myndast
undir jökli, hlémegin frá grettistökum eða annarri fyrirstöðu.
Jökulker (e. Kettle holes) myndast þar sem ísstykki hafa setið eftir þegar jökull hopar. Þar sem jökulset
hylur bráðnandi ísinn myndast dældir sem oft eru fullar af vatni.
Malarás (e. Esker) myndast af völdum framburðarsets sem hefur safnast í eða fyllt vatnsrásir á, í eða undir
jökli. Við hop sitja eftir malarhryggir eða bingir sem vitna um rennslisstefnu upphaflegu árinnar.
Rauð millilög (e. interlava sediment layer) eru rauðleit lög sem liggja á milli hraunlaga. Þau eru oftast
sambland af lífrænum og ólífrænum jarðvegi. Rauði liturinn er talinn stafa m. a. af efnaveðrun.
Rofmörk/svarflína (e. Trimlines) verða til í fjallshlíðum vegna jökulrofs. Af þeim má dæma um fyrri þykkt
jökuls.
Sagtannagarður (e. Sawtooth moraine) er hlykkjóttur jökulgarður sem myndast framan við sprunginn
jökulsporð.
Sethjallar/jaðarhjallar (e. Kames) myndast við jaðra jökla þar sem set getur safnast fyrir, t. a. m. í
smálónum eða árfarvegum. Þegar jökullinn hopar þverr vatnið og eftir situr setið í hjöllum eða stöllum. Ef
setið hefur lagst ofan á ís, myndast oft jökulker þegar hann bráðnar.
Urðarbök/jökulöldur (e. Drumlin) eru ávalar ílangar hæðir sem myndast undir jöklum.
Urðarrani (e. medial moraine) myndast eftir að tveir jökulstraumar hafa mættst framan fjalls eða annarrar
fyrirstöðu. Rofefni, svonefndar jaðarurðir renna þar saman og mynda rák á mótum hinna sameinuðu
jökulstrauma.
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1. JÖKULSLÓÐ Í SKAFTAFELLI
Jökull, jarðfræði, jurtir
Lengd: 4,3 km, hringleið.
Göngutími: 1,5—2 klukkustundir.
Viðfangsefni/Athyglisvert: Jökulmenjar, hop jökuls og staða jökuljaðars á ýmsum tímum,
Lýsing: Frá gestastofu í Skaftafelli liggur hringleið að Skaftafellsjökli (mynd 2). Gatan er breið og malbikuð
að hluta. Í allmörg ár hefur verið boðin fræðsla á þessari leið. Hún er með þeim hætti að við stíginn eru
númeraðir stólpar sem vísa í númer í fræðslueinblöðungi sem aðgengilegur er í gestastofunni.
Í verkefninu Hörfandi jöklar hefur gönguleiðin verið lengd lítillega (4,3 km) og bætt við stöðvum og skiltum.
Á leiðinni inn að skriðjöklinum er hop jökulsins rakið með ártölum sem sýna stöðu jökulsporðsins á
mismunandi tímum. Einnig eru númeraðar stöðvar á leiðinni sem vísa í bækling með upplýsingum um það
sem fyrir augu ber, sem er m.a. jökulgarðar, sethjalli og jökulker, malarás og framvinda gróðurs við hop
jökuls. Á mynd 2 má sjá leiðina og stöðvar þar sem teknar hafa verið saman upplýsingar um áhugaverð
fyrirbæri, sjá töflu 1.

Mynd 2. Gönguleiðin (gul lína) frá þjónustumiðstöðinni að Skaftafellsjökli. Rauðir punktar vísa í töflu 1.
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Tafla 1. Staðir á Skaftafellsjökulsaurum þar sem hægt er að sjá ummerki um jökulhop og jökulmenjar af
ýmsu tagi. Auðkenni vísar til punkta á mynd 2. Hnit eru gefin í metrum (Iceland grid, x og y) og gráðum
(lat og lon).
heiti
P
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9a
S9b
S9c
S10
S11
S12
S13
S14
S14a
S15
S16

x
599469
599656
599683
599771
600051
600112
600197
600240
600428
600459
600487
600559
600607
600689
600793
600996
600676
600763
600443
600099

y
391985
392191
392254
392311
392491
392555
392594
392641
392702
392702
392713
392725
392759
392857
392969
392596
392546
392534
392450
392270

lat
64,01674
64,01853
64,01908
64,01957
64,02110
64,02166
64,02198
64,02239
64,02288
64,02287
64,02297
64,02305
64,02334
64,02420
64,02517
64,02177
64,02141
64,02128
64,02062
64,01911

lon
-16,96574
-16,96179
-16,96119
-16,95936
-16,95352
-16,95223
-16,95046
-16,94955
-16,94567
-16,94504
-16,94446
-16,94298
-16,94197
-16,94023
-16,93803
-16,93413
-16,94070
-16,93893
-16,94553
-16,95268

Skýring
Skaftafell bílastæði
Berggangar í Skaftafellsheiði
Rauð millilög
Endagarður frá 1904
Túff
Grjóttökusvæði
Jökulgarður 1940
Frostveðrun
Stuðlaberg í Skaftafellsheiði
Sethjallar og jökulker
Sethjallar og jökulker
Sethjallar og jökulker
Jökulgarður 1980
Berggangar í Skaftafellsheiði
Sethjallar og jökulker
Jökulgarður 1995
Jökulgarður 1960
Jökulgarður 1960 (má sleppa)
Jökulþykkt (rofmörk)
Jökulgarður 1934 (?)

Leiðin hefst við Skaftafellsstofu (P) þar sem verður upphafsskilti með upplýsingum um gönguleiðina. Við
fyrstu stöð (S1) má sjá bergganga í Skaftafellsheiði (mynd 3). Næsta stöð (S2) sýnir rauð millilög. Við stöð
S3 má sjá endagarð frá 1904 og stóra steina sem borist hafa fram með jökulá. Næsta stöð er við stórt
móbergsbjarg (S4) sem fallið hefur úr heiðinni. Þaðan er farið að grjóttökusvæði (S5) frá 1969, þar sem
tekið var efni fyrir í tilraunavarnargarða við Skeiðará árið 1969. Því næst er farið að endagarði frá 1940
(S6). Næst er stoppað og skoðuð ummerki frostveðrunar (S7). Við stöð S8 má sjá stuðlaberg í
Skaftafellsheiði.
Við stöðvar S9a-b má sjá jökulker og stalla (mynd 4). Þarna verður lika komið fyrir skilti með fræðslu um
sethjalla og jökulker. Í stöð S10 er komið að jökulgarði frá 1980. Við S11 má aftur sjá bergganga. Við S12
má sjá sethjalla og jökulker. Þaðan liggur leiðin meðfram strönd lónsins framan við Skaftafellsjökul, uns
komið er á jökulgarð frá 1995 (S13). Við þennan stað er hugmynd um að setja skilti með fræðslu um
árfarvega jökulárinnar frá Skaftafellsjökli. Áfram er haldið og farið yfir árfarveg frá 1970 að jökulgarði frá
1960 [S14 eða S14a, tveir möguleikar á staðsetningu, sama og nr. 12 í Jökulslóð [joining of two outlet
glaciers]. Næsta stopp er S15, þar sem sjá má rofmörk í Skaftafellsheiði. Við punkt S16 er komið að
endagarði frá 1934 en þar er minnismerki um breska stúdenta sem fórust á jöklinum 1953. Þar er hugmynd
um að koma upp skilti með upplýsingum um leiðangur þeirra.
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Mynd 3. Helga Árnadóttir við staur nr. S1 á Jökulslóð að Skaftafellsjökli. Ljósm. SG 14. okt. 2016.

Mynd 4. Við stöð nr. 9 (9a-c). Sethjallar og jökulker sem hafa myndast þar sem bráðnandi ís var undir
jökulaurnum. Ljósm. SG 14. okt. 2016.

KYNNING LEIÐAR
Upplýsingum á þessari gönguleið verður komið á framfæri á eftirfarandi hátt:
•

Í útprentuðum bækling sem verður aðgengilegur í gestastofum og á heimasíðu VJÞ (uppfæra þarf
þann sem nú þegar er til).
13

•

•
•

4 skilti:
o Upphafsskilti (látlaust).
o Við stöðvar S9, (S9a-c, punktar 175 og 176 úr vettvangsferð). Jökulker og stallar, malarás.
David Evans til í að aðstoða.
o Við stöð S13 (punktur 178 úr vettvangsferð). 1995 jökulgarður. Árfarvegur o.fl. David
Evans til í að aðstoða.
o Á torgi framan við Skaftafellsstofu. Minnisvarði um bresku nemendurna.
Með því að leggja út ártöl, sem sýna stöðu jökulsporðs á ákveðnum tíma.
Á heimasíðu Hörfandi jökla og tenging af heimasíðu VJÞ yfir á heimasíðu Hörfandi jökla Í
gönguleiðar appi (ef það verður sett upp).
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2. GÖNGULEIÐ Á VESTURBAKKA JÖKULSÁRLÓNS
Myndun Jökulsárlóns, Esjufjallarönd
Lengd: 2 km, hringleið.
Göngutími: < 1 klukkustund.
Viðfangsefni/Athyglisvert: Jökulmenjar, strandlínur, jökullón, myndun lóna, urðarrönd (Esjufjallarönd),
árfarvegir, jökulhop og staða jökuljaðars á ýmsum tímum.
Lýsing: Stutt hringleið, að hluta til tengd Jöklaleiðinni, gönguleiðinni frá Jökulsárlóni að Fjallsárlóni. Er sá
hluti stikaður og þar hefur myndast göngustígur. Á þessu stigi eru ekki stígar annars staðar.
Lögð verður út um 2 km hringleið á vesturbakka Jökulsárlóns. Upphaf leiðarinnar er um 1,5 km vestan við
Jökulsá á Breiðamerkursandi. Við stíginn sjálfan verða sett skilti með stöðu jökuljaðarins á ákveðnum tíma.
Þar verða ekki mörg ártöl, því að Breiðamerkurjökull hopaði seint þarna og við jaðarinn myndaðist lón. Eru
því fá ummerki þar sem hægt er að benda nákvæmlega á hvar jökullinn stóð í lóninu. Á stígnum sjálfum
verður m.a. fræðsla í formi skilta og fræðslubæklings um lónstæði Jökulsárlóns frá 1930, bent á gamlan
árfarveg Jökulsár og grettistök sem honum tengdum, hjalla sem myndaðist af jökulám og lónstæðum og
grjótdreif úr Esjufjallarönd. Á mynd 5 er gönguleiðin sýnd og áhugaverðir staðir á henni. Tafla 2 lýsir því
sem áhugavert er á hverri stöð. Mynd 6 sýnir svæðið úr lofti.

Mynd 5. Gönguleið (gul lína) við Jökulsárlón. Rauðir númeraðir punktar vísa í töflu 2.
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Tafla 2. Staðir á vesturbakka Jökulsárlóns þar sem ummerki sjást um jökulhop og jökulmenjar af ýmsu
tagi. Auðkenni vísar til punkta á mynd 5. Hnit eru gefin í metrum (ISN93 x og y) og gráðum (lat og lon).
Auðkenni
P
B1
B1a
B2
B3
B3a
B4
B5
B6
B7

x
636252
636330
636258
636076
635910
635873
635747
635678
635627
636091

y
396176
396279
396288
396437
396483
396492
396459
396358
396188
396307

lat
64,04172
64,04261
64,04272
64,04412
64,04460
64,04470
64,04445
64,04357
64,04207
64,04295

lon
-16,21055
-16,20887
-16,21033
-16,21392
-16,21727
-16,21802
-16,22062
-16,22213
-16,22332
-16,21373

Skýring
Bílastæði og kynningarskilti
Upphafskilti leiðar og Jökulárlónsskilti
Jökulsárlón, Esjufjallarönd (má sleppa)
1930 lón og strandlína
Jökulgarður (ca. 1938) og aurkeila (alluvial fan)
Aurkeila (alluvial fan) eldri en 1944
Grettistak, borið fram af kvísl
Árfarvegur og rofmáttur, stallar
Grettistak frá Esjufjöllum, Esjufjallarönd
Frostveðrun, plokkun, fléttur og rákir

Mynd 6. Horft yfir vesturbakka Jökulsárlóns þar sem gönguleiðin er fyrirhuguð. Ljósm. Náttúrustofa
Suðausturlands/SG, 1. mars 2017.
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Frá bílastæði 1,5 km vestan við Jökulsá á Breiðamerkursandi (P) liggur 2,0 km fræðslustígur. Við bílastæðið
verður skilti sem vísar á leiðina. Frá bílastæðinu er næsti áfangi stór steinn (B1). Þar verður upphafsskilti
leiðar og fræðsluskilti um myndun lóna, kelfingu jökla og áhrif hennar á hop jökla (athugið, punktur B1a,
er útsýnistaður rétt vestan við stóra steininn, hvort vísað sé á hann eða ekki er enn óákveðið). Frá
steininum er gengið eftir núverandi Jöklastíg meðfram bakka lónsins í norðvestur. Við fyrstu stöð (B2) er
hægt að sjá strandlínu frá stöðu Jökulsárlóns árið 1930 (mynd 7). Stuttu síðar er komið að jökulgarði (B3)
frá seinni hluta 4. áratugarins og aurkeilu eftir jökulkvísl, eldri en 1944 (B3a). Síðan sveigir leiðin frá lóninu
og fylgir árfarvegi að grettistaki (B4) sem borist hefur fram með jökulánni í miklum vatnavöxum (mynd 8).
Árfarveginum er fylgt áfram að stöð B5 þar sem sjá má ummerki rofmáttar þessarar skammlífu jökulkvíslar
sem rann hér fyrir 1944, hugsanlega bara í 10 ár. Áfram er gengið vestur farveginn og upp úr honum, yfir
stalla og þar snúið við til suðurs, eftir vesturbrún farvegarins, að stóru grettistaki (B6) sem situr á brúninni.
Það er að öllum líkindum komið frá Esjufjallarönd og þess vegna líklegast Esjufjöllum. Þegar líður að lokum
hringsins er stöð við punkt B7 þar sem sjá má frostveðrun og plokkun, jökullrákir, fléttur og skófir.

Mynd 7. Horft yfir Jökulsárlón og til Breiðamerkurjökuls, frá stöð B2. Ljósm. HÁ, 27. júní 2017.
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Mynd 8. Árfarvegurinn sem er frá fyrri hluta 20. aldar (eldri en 1944, stöðvar B4, B5 og B6). Ljósm. HÁ,
27. júní 2017.

KYNNING LEIÐAR
Upplýsingum á þessari gönguleið verður komið á framfæri á eftirfarandi hátt:
•
•

•
•
•

Skilti við bílastæði sem vísar á fræðslustíg.
3 skilti við stóran stein.
o Myndun jökulslóna og kelfing. Hækkun sjávarborðs.
o Sagan: Myndin af sæluhúsinu, tekin 1937.
o Kort af leiðinni og númer stöðva.
Með því að leggja út ártöl, sem sýna stöðu jökulsporðs á ákveðnum tíma.
Á heimasíðu Hörfandi jökla og tenging af heimasíðu VJÞ yfir á heimasíðu Hörfandi jökla
Í gönguleiðar appi (ef það verður sett upp).

Til minnis fyrir bækling/skilti: Skýringarmyndir/útskýringar af aurkeilu, grettistaki. Mynd (í bækling eða á
skilti við stóra stein af stöðu jökuls 1930 eða 1945) til að gefa til kynna að á þessum stað hafi allt verið hulið
jökli á þeim tíma.
Til minnis fyrir gönguleið: Setja vegvísa á gatnamót fræðsluleiðar og núverandi gönguleiðar.
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3. GÖNGUSLÓÐ VIÐ HEINABERGSLÓN
Jökullón, dauðís, strandlínur
Lengd: 1,9 km, hringleið.
Göngutími: 45 mín.
Viðfangsefni/Athyglisvert: Jökulmenjar, dauðíslandslag, rofmörk í fjöllum, strandlínur, árfarvegir og
rofstallar, hop jökuls og staða jökuljaðars á ýmsum tímum.
Lýsing: Stutt hringleið sem liggur yfir jökulgarða að lónstæði Heinabergsjökuls og með lóninu og árkeilu
Dalsár. Er sá hluti stikaður og þar hefur myndast stígur. Á þessu stigi eru ekki stígar annars staðar.
Frá bílastæði við Heinabergslón (sjá staðsetningu á mynd 9) verður lagður út um 2 km fræðslustígur með
áherslu á stöðu Heinabergsjökuls á ákveðnum tíma, árfarvegi, strandlínur jökullóna, dauðíslandslag og
jökulmyndað landslag eins og sagtannarjökulgarða. Stígurinn mun tengjast að hluta inn á núverandi
göngustíga. Á mynd 9 sést gönguleiðin og stöðvar á henni, sbr. töflu 3.

Mynd 9. Gönguleiðin (gul lína) við Heinabergslón. Rauðir númeraðir punktar vísa í töflu 3.
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Tafla 3. Staðir við gönguleiðina við Heinabergslón þar sem sjást ummerki um hop Heinabergsjökuls og
jökulmenjar af ýmsu tagi. Auðkenni vísar til punkta á mynd 9. Hnit eru gefin í metrum (ISN93 x og y) og
gráðum (lat og lon).
Auðkenni
P
He1
He2
He3
He4
He5
He6
He7
He8

x
662073
662016
661940
661686
661674
661715
661763
661835
661969

y
426034
425963
425991
426471
426599
426683
426669
426386
426229

lat
64,29799
64,29738
64,29766
64,30208
64,30324
64,30397
64,30382
64,30125
64,29978

lon
-15,65047
-15,65173
-15,65326
-15,65798
-15,65810
-15,65715
-15,65617
-15,65500
-15,65240

Skýring
Bílastæði og upphafskilti
Sagtannarjökulgarðar (eldri en 1945)
H 1945 og árfarvegur
H 1945 Heinabergsjökull
Dalsá og sethjallar (árfarvegir)
H 1930 Heinabergsjökull
H 1904 Heinabergsjökull
Jökulgarður
Haugaruðningur, dauðíslandslag

Lagt er af stað frá bílastæði (P) þar sem verður skilti með upplýsingum um Hörfandi jökla og leiðina. Leiðin
fylgir síðan núverandi göngustíg í suðvestur að árfarvegi þar sem komið er að sagtannarjökulgörðum á
leiðinni (He1). Þar skammt frá er árfarvegur Heinabergsvatna frá 1945 (He2). Gengið er þaðan niður að
Heinabergslóni og til norðurs meðfram lóninu og eftir árkeilu Dalár (mynd 10). Þegar leiðin fer að halla
uppí mót og farið er upp stalla, er komið að punkti He3 þar sem jökullinn lá árið 1945. Á næstu stöð er
skýrð myndun stalla sem Dalsá hefur valdið (He4). Gengið er upp stallana að þeim stað þar sem jökullinn
lá árið 1930 og 1904 (He5 og He6). Þarna er leiðin komin að mynni Heinabergsdals og leiðin snýr nú tilbaka
til suðurs áleiðis að áberandi jökulgarði (He7) og eftir honum. Þaðan er gott útsýni yfir Heinabergslónið
(mynd 11). Síðasta stöð á leiðinni er við punkt He8, þar sem eru skýr ummerki um dauðíslandslag.

Mynd 10. Heinabergslón að vetri. Sagtannarjökulgarðar neðst t. v. og aurkeila Dalsár framan við
Heinabergsdal t. h. Ljósm. Náttúrustofa Suðausturlands/SG, 1. mars 2017.
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Mynd 11. Heinabergslón og Heinabergsjökull séð frá punkti He7 á gönguleið. Ljósm. HÁ, 27. júní 2017.
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KYNNING LEIÐAR
Upplýsingum um þessa gönguleið verður komið á framfæri:
•
•
•

Á skilti við upphafsstað (bílastæði). Kort af leiðinni og númer stöðva. Kynning á Hörfandi jöklum.
Með því að leggja út ártöl, sem sýna stöðu jökulsporðs á ákveðnum tíma (1945, 1930,1904).
Á heimasíðu Hörfandi jökla og tenging af heimasíðu VJÞ yfir á heimasíðu Hörfandi jökla.Í
gönguleiðar appi (ef það verður sett upp).

Til minnis fyrir bækling: Skýringarmyndir af sagtannarjökulgörðum, dauðíslandslagi og myndun stalla.
Til minnis fyrir gönguleið: Setja vegvísa á gatnamót fræðsluleiðar og núverandi gönguleiða.
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4. GÖNGULEIÐ EFTIR FARVEGUM HEINABERGSVATNA
Þar sem áður mættust jökultungur
Lengd: 4,0 km, hringleið.
Göngutími: 1,5 klukkustund.
Viðfangsefni/Athyglisvert: Jökulmenjar, jökulgarðar, jökulkembur, jökulker, malarás, virkt dauðíslandslag,
árfarvegir, hop jökuls og staðsetning jökuljaðars á ýmsum tímum.
Lýsing: Hringleið sem liggur frá „þurrabrúnni“ (gamla brúin yfir Heinabergsvötn), norður yfir jökulgarða og
jökulkembur að virku dauðíssvæði við Heinabergsvötn og þaðan til suðurs eftir sífellt eldri farvegum
Heinabergsvatna þar sem Skálafells- og Heinabergsjöklar mættust. Enginn stígur hefur enn sem komið er
markast á þessari leið.
Áherslur á þessari leið eru jökulhop og breytingar á farvegi Heinabergsvatna eftir litlu ísöld. Á leiðinni er
gengið yfir jökulgarða frá fyrri hluta 20. aldar. Fyrir augu ber jökulker, malarásar og dauðíslandslag sem er
ennþá virkt. Einnig er gengið eftir farvegi Heinabergsvatna frá því fyrir 1930. Leiðin er um 4 km hringleið.
Á mynd 12 sést gönguleiðin og stöðvar á henni, sbr. töflu 4.

Mynd 12. Gönguleiðin (gul lína) sunnan við Heinabergsvötn. Rauðir númeraðir punktar vísa í töflu 4.
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Tafla 4. Staðir við gönguleiðina, m. a. eftir farvegum Heinabergsvatna. þar sem sjást ummerki um hop
Skálafells- og Heinabergsjökuls og jökulmenjar af ýmsu tagi. Auðkenni vísar til punkta á mynd 12. Hnit
eru gefin í metrum (ISN93 x og y) og gráðum (lat og lon).
Auðkenni
P
HeS1
HeS2
HeS3
HeS4
HeS5
HeS6
HeS7
HeS8
HeS9
HeS10
HeS11
HeS12

x
663028
663123
662923
662596
662506
662300
662218
662215
662359
662533
662823
662928
663124

y
422948
422876
422776
422976
423148
423469
423592
424122
424285
424206
423886
423816
423289

lat
64,26989
64,26920
64,26840
64,27035
64,27193
64,27491
64,27605
64,28079
64,28218
64,28139
64,27839
64,27772
64,27290

lon
-15,63415
-15,63229
-15,63652
-15,64304
-15,64469
-15,64859
-15,65016
-15,64963
-15,64649
-15,64299
-15,63735
-15,63528
-15,63181

Skýring
Bílastæði
Brúin (skilti til staðar)
Endagarður 1890
Hörfunargarðar, aldamótin 1900
Jökuljaðar 1904
Jökulkemba
Jökuljaðar 1930
Dauðíssvæði, ker og haugar,virkt, H 1930
Malarás, var líklegast staðsett á milli jökla
Árfarvegur, ca 1930
Heinabergsvötn, fyrir 1904
Heinabergsvötn, um 1890 og síðar
Heinabergsvötn, til 1890 og síðar

Leiðin hefst við bílastæði rétt norðan við „þurrabrú“, gömlu brúna yfir Heinabergsvötn (P) þar sem verður
skilti um leiðina og bæklingur (mynd 13). Frá bílastæði er gengið að gömlu brúnni (HeS1) þar sem nú þegar
er skilti um sögu brúarinnar. Þaðan er gengið yfir brúna að þeim stað sem jökullinn stóð árið 1890 (HeS2).
Síðan er komið að hörfunargörðum sem mynduðst um aldamótin 1900 (HeS3). Þaðan er gengið áfram og
komið að þeim stað sem jökullinn stóð árið 1904 (HeS4). Þaðan er farið yfir nokkra garða frá þessum tíma
þar til komið er að jökulkembu (HeS5) sem er mjög áberandi (mynd 14). Skömmu síðar er komið að stað
sem jökullinn var árið 1930 (HeS6). Áfram er haldið og komið að lóni þar sem er virkt dauðíssvæði og
kerhaugar (HeS7, mynd 15) og á þeim stað verður líka merkt fyrir stöðu jökuls árið 1930. Næsta stöð er
uppi á malarás þar sem jökultungur Heinabergs- og Skálafellsjökuls mættust árið 1904 (HeS8). Þaðan er
snúið við og gengið til baka í farvegi Heinabergsvatna frá 1930 (HeS9). Áfram liggur leiðin eftir farvegi frá
1904 (HeS10) og að lokum um farveg Heinabergsvatna frá 1890 (HeS11). Síðasti hluti leiðarinnar liggur eftir
árkeilu Heinabergsvatna frá 1890 og síðar (HeS12).

KYNNING LEIÐAR
Upplýsingum um þessa gönguleið verður komið á framfæri:
•
•
•
•

Á skilti við upphafsstað (bílastæði). Kort af leiðinni og númer stöðva. Kynning á Hörfandi jöklum.
Muna: Mynd sem sýnir hvernig Skálafells- og Heinabergsjökull náðu saman.
Með því að leggja út ártöl sem sýna stöðu jökulsporðs á ákveðnum tíma (1890, 1904, 1930).
Á heimasíðu Hörfandi jökla og tenging af heimasíðu VJÞ yfir á heimasíðu Hörfandi jökla.
Í gönguleiðar appi (ef það verður sett upp).

Til minnis fyrir bækling: Skýringarmyndir af jökulkembu, dauðíslandslag, malarás, jökulgarðar.
Til minnis fyrir gönguleið: Setja vegvísa á gatnamót fræðsluleiðar og núverandi gönguleiða.
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Mynd 13. Brúin yfir Heinabergsvötn sem þá voru (HeS1). Endagarður frá um 1890, sést ofan hennar og
yngri jökulgarðar fjær. Ljósm. Náttúrustofa Suðausturlands/SG, 16. ágúst 2017.

Mynd 14. Jökulkemba mynduð út frá niðurgröfnu, jökulrákuðu grettistaki (HeS5). Ljósm. SG, 10.
nóvember 2016.
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Mynd 15. Virkt dauðíssvæði, þ. e. leif af jöklinum er enn grafin í set og að bráðna (HeS7). Ljósm. HÁ, 27.
júní 2017.

26

5. FRÆÐSLUSTÍGUR VIÐ HOFFELLSJÖKUL
Jökullón, breytilegt hop jökla
Lengd: 0,5 km hringleið.
Göngutími: ~ 20—30 mín.
Viðfangsefni/Athyglisvert: Jökulmenjar: Endagarður (jökulgarður), lónstæði og hop Hoffellsjökuls,
rofmörk á klöppum.
Lýsing: Stutt hringleið eftir jökulöldu við lónstæði Hoffellsjökuls og að klöpp í Geitafellsbjörgum. Þar er gott
útsýni yfir lón Hoffellsjökuls. Stígur hefur nú þegar myndast á þessari leið og á einni stöð eru fræðsluskilti.
Við þessa leið þyrfti að bæta við skiltum. Á gönguleiðinni þarf að ganga undir Geitafellsbjörgum og þyrfti
að ítreka að fara um með aðgát ef hætta er á grjóthruni. Ekki verður hop jökulsins rakið með ártölum á
gönguleiðinni en vakin athygli á breytilegri hegðun á hopi, eftir því hvort jökull er á þurru landi eða í lóni.
Áherslurnar á þessari leið eru jökullón og staða Hoffellsjökuls en jökullinn lá lengi fremst á ölduna. Leiðin
liggur síðan að jökulnúinni klöpp (hvalbak) þar sem eru glögg merki þess hvernig jökull sverfur til klappir
og berg, ýmist með grjóti í botni jökulsins eða með rofi rennandi vatns. Leiðin er um 500 m löng. Mynd 16
sýnir gönguleiðina og áhugaverðar stöðvar á henni, sbr. töflu 5.

Mynd 16. Gönguleiðin (gul lína) sunnan við Hoffellsjökul. Rauðir númeraðir punktar vísa í töflu 5.
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Tafla 5. Staðir við lónið framan við Hoffellsjökul þar sem kynna má ummerki um hop og jökulmenjar af
ýmsu tagi. Auðkenni vísar til punkta á mynd 16. Hnit eru gefin í metrum (ISN93 x og y) og gráðum (lat og
lon).
Auðkenni
P
Ho1
Ho2
Ho3

x
673539
673463
673479
673343

y
440068
440080
440170
440281

lat
64,41804
64,41818
64,41898
64,42004

lon
-15,39748
-15,39905
-15,39861
-15,40129

Skýring
Bílastæði og upphafskilti
Skilti um lón Hoffellsjökuls
Skilti (núverandi)
Jökulnúin klöpp

Lagt er af stað frá bílastæði þar sem er skilti sem kynnir Hörfandi jökla (P) og fræðslu á svæðinu. Þaðan er
gengið upp á ölduna þar sem verður skilti sem segir frá lóninu (Ho1). Frá því er gengið eftir öldunni í norður,
að útsýnisstað (Ho2) þar sem nú þegar eru 3 fræðsluskilti frá þjóðgarðinum (mynd 17). Möguleiki er að
ganga þaðan að jökulnúinni klöpp (Ho3) sem er skýr vitnisburður um rofmátt jökla og hvernig þeir sverfa
berg (mynd 18). Þaðan gengin sama leið til baka.

Mynd 17. Endagarðurinn framan við lónstæðið hjá Hoffellsjökli. Stöð Ho2 fyrir miðri mynd. Ljósm.
Náttúrustofa Suðausturlands/SG, 28. október 2016.

KYNNING LEIÐAR
Upplýsingum um þessa gönguleið verður komið á framfæri:
•
•
•

Á skilti við upphafsstað (bílastæði). Kort af leiðinni og vísun í skilti. Kynning á Hörfandi jöklum.
Á heimasíðu Hörfandi jökla og tenging af heimasíðu VJÞ yfir á heimasíðu Hörfandi jökla.
Í gönguleiðar appi (ef það verður sett upp).
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Mynd 18. Jökulsorfin klöpp ofan við lónið framan Hoffellsjökuls (Ho3). Ljósm. SG, 1. september 2015.

29

HEIMILDIR
Egill Jónsson (2004). Í veröld jökla, sanda og vatna. Í Helgi Björnsson, Egill Jónsson & Sveinn Runólfsson
(ritstj.), Jöklaveröld (bls.11—86). Reykjavík: Skrudda.
Evans, D. J. A. 2016. Vatnajökull National Park (South Region). Guide to a glacial landscape legacy.
Vatnajökull National Park. Reykjavík. 224 bls.
Helgi Björnsson og Finnur Pálsson (2004). Jöklar í Hornafirði. Í Helgi Björnsson, Egill Jónsson & Sveinn
Runólfsson (ritstj.), Jöklaveröld (bls. 125—164). Reykjavík: Skrudda.

30

