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Jarðfræðileg umfjöllun og rannsóknir I

• Jarðfræðilegar og bergfræðilegar skoðanir í lok 19. aldar: Pajkull, Helland, 
Þorvaldur Thoroddsen

• Ray Dearnley 1954: A contribution to the Geology of Loðmundarfjörður

• Hjörleifur Guttormsson 1974: Árbók FÍ 1974 Austfjarðafjöll

• Lúðvík E. Gústafsson et al.  1989: Tertiary Silicic Rocks in the Area of teh 
Kækjusjörð Rhyolitic Volcano, Eastern Iceland

• Lúðvík E. Gústafsson 1992: Geology and Petrography of the Dyrfjöll Central 
Volcano, Eastern Iceland

• Paquette et al. 2007: Mesozoic zirkons in Miocene ignimbrite from E-
Iceland: a splinter of a continental crust?

• Hjörleifur Guttormsson 2008: Árbók FÍ 2008 Úthérað



Jarðfræðileg umfjöllun og rannsóknir II

• Steffi Burchardt 2009: New insights into the mechanics of sill emplacement 
provided by field observations of the Njarðvík Sill, Eastern Iceland

• Martin et al. 2011: Geodynamics of rift-plume interaction in Iceland....

• Steffi Burchardt et al. 2011: Three dimensional geometry of concentric 
intrusice sheet swarms in the Geitafell and Dyrfjöll Volcanoes, eastern 
Iceland

• Lúðvík E. Gústafsson 2011: Ágrip af jarðsögu Borgarfjarðar og 
Loðmundarfjarðar

• Olgeir Sigmarsson 2011: Hvítserkur: Fjall sem myndaðist í setskál

• Olgeir Sigmarsson et al. 2012: Gliðnunarhraði Íslands

• Erla Dóra Vogler 2014: Berggrunnskortlagning Breiðuvíkur á Austfjörðum



Eldstöðvar á 

Borgarfjarðar/

Loðmundarfjarðar-

svæðinu





Megineinkenni eldstöðvanna á svæðinu

• Öskjumyndun og flikrubergslög í öskjunni og í nágrenni: Dyrfjöll, 
Breiðavík, Herfell

• Herfellsflykrubergið er með mestu sýnilegu útbreiðslu (lágmark 5 
km3). Einn stærsti flykrubergsmassi sem vitað er um á landinu er í 
Breiðuvíkuröskju, fjöllin Hvítserkur og Leirufjall.

• Allar eldstöðvar eru virkar á sama tíma

• Kækjuskörð eldstöðin er lítil rýólíteldstöð með nokkrum 
flikrubergslögum með mjög takmarkaðri útbreiðslu og a.m.k. þrem 
hraunlögum. Ekki ljóst hvort hvort um sjálfstæða eldstöð er að ræða, 
eða „útstöð“ (parasitic volcano) frá hinum þremur megineldstöðvum



Aldursgreiningar



Dyrfjöll megineldstöðin



Kækjuskörð eldstöð
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Herfell megineldstöð



Hvernig tengist svæðið myndun landsins?
Úr grein Olgeirs Sigmarssonar o.fl. Í Náttúrufræðingnum 2012



Sérstaða Borgarfjarðar/Loðmundarfjarðar í 
jarðfræði Austurlands

Tvær hugsanlegar sviðsmyndir
1. Svæðið er norðan við þversprungubelti sem er 

fyrirennari Tjörnesþversprungubeltisins, og er kvika að 
bræða eldri skorpu, líkt á Torfajökulssvæðinu í dag

2. Svæðið er hliðareldstöðvarkerfi eins og 
Öræfajökulssvæðið í dag, vegna aukins innstreymis 
möttulefnis sökum færslu 
Norðuratlantshafssliðnunarbeltis í grennd við heita 
reitinn. Möttulefni bræðir ummyndaða skorpu sem leiðir 
til mikillar myndunar SiO2-ríkrar bergkviku.



Rannsóknarspurningar/-verkefni

• Nákvæm kortlagning alls svæðisins
• Afmörkun eldstöðvanna: þrjár hafa verið kortlagðar (Dyrfjöll, 

Breiðavík, Kækjuskörð), ein er kortlögð gróflega að hluta (Herfell), 
vísbendingar eru um enn eina sunnan Húsavíkur (SiO2-ríkt berg) 

• Tenging við jarðlagastaflann sunnan Loðmundarfjarðar
• Nákvæmari berggreining
• Eru vísbendingar um forn þversprungubelti?
• Er hægt að staðfesta tilvist fornrar meginlandsskorpu undir svæðinu?
• Kortlagning og útbreiðsla flykrubergslaga
• Hvað skýrir þéttleika eldstöðva og óvenjulega kröftug sprengivirkni í 

þeim?


