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“Senn bryddir á Barða” er setning sem gárungar nota til að
gefa til kynna að Kötlugos sé í vændum. Katla er ein af
þekktustu eldstöðvum Íslands og er greypt í þjóðarvitund
landsmanna vegna virkni sinnar á sögulegum tíma. Eldgos og
jökulhlaup úr henni hafa oft valdið miklu tjóni í byggðum og á
gróðurlendi landsins.
Eldstöðin liggur undir Mýrdalsjökli sem gnæfir yfir
suðurströnd landsins um 1500 metra yfir sjávarmáli. Seinasta
stórgos í Kötlu var árið 1918 og stóð það yfir í 3 vikur.
Nafnið Katla er talið upprunnið í

er aðeins örfáir kílómetrar á breidd.

gömlum munnmælum, nánar tiltekið í

Eldgjársprungan

þjóðsögum Jóns Árnasonar, sem herma

norðausturs frá Mýrdalsjökli er hluti af

að fjölkunnug kerling hafi valdið

kerfinu. Eldstöðvakerfið er staðsett

miklum

syðst

hamförum

á

í

eystra

sem

liggur

gosbeltinu

til

og

er

Mýrdalsjökulssvæðinu. Hún hét Katla

heildarflatarmál þess um 1000 km2.

og var ráðskona í klaustri í Álftaveri.

Megineldstöð kerfisins er fjallendið

Hún á að hafa steypt sér ofan í

undir Mýrdalsjökli, með öskju og

suðvesturhluta jökulsins og í kjölfarið

jarðhitasvæðum.

kom hlaup úr jöklinum.

aðallega úr móbergi. Þykkt jökulhvel

Undirfjöllin

eru

Eldstöðvakerfið
Eldstöðvakerfið sem kennt er við
Kötlu er nútímamyndun sem liggur
ofan á Síð-Pleistósen brotabergi og
hraunlögum. Bergið og gjóska Kötlu er
mestmegnis basalt úr milliröð. Ísúrt og
súrt berg úr sömu röð er einnig í
þónokkrum

mæli

í

og

við

eldstöðvakerfið. Kerfið er í heild eins
og sleif í laginu. Það er um 80 km
langt, breiðast suðvestast, um 30 km,

Mynd 1.
Kötlueldstöðvakerfið.
Skyggði flöturinn afmarkar kerfið.

og mjókkar til norðausturs þar sem það
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Mýrdalsjökuls þekur eldstöðina og er
það þykkast á norðurhluta öskjunnar
um 740 m. Utan öskjunnar er ísinn
þynnri og er mest um 450 metrar yfir
geil í framhaldi Eldgjárinnar.
Megineldstöðin

er

undir

sunnanverðum jöklinum og er hún með
hringlaga

grunnflöt.

Flatarmál

öskjunnar innan barma eldstöðvarinnar
er um 110 km2 og þvermál hennar er
30-35 km. Botn öskjunnar nær dýpst
um 680 metra yfir sjávarmál en hæst

Mynd 2. Lega öskjunnar innan
Mýrdalsjökuls.

ná barmarnir 1380 m.y.s. og er askjan
því um 700 metra djúp. Askjan hefur

Gos í Kötlukerfinu

mögulega myndast þegar þrýstingur í

Katla

kvikuhólfi eldstöðvarinnar hefur fallið.

eldgosi

eða

eftir sig gjóskulag í jarðvegi í nágrenni
Mýrdalsjökuls. Eldstöðin hefur gosið

Austmannsbungu. Á brún öskjunnar er

nokkuð reglulega á sögulegum tíma,

að finna nokkur jökulsorfin skörð. Um

eða 1-3 sinnum á öld. Lengd gostíma

þessi skörð geta fallið jökulhlaup frá

er frá 2 vikum upp í allt að 5 mánuði.

lónum á jarðhitasvæðum og við gos
Meginskörðin

Meðallengd goshléa síðan um árið

eru

1500 er 47 ár. Stysta hléið var 13 ár,

Kötluskarð í suðaustri, Sólheimaskarð

milli gosanna 1612 og 1625, en það

í suðvestri og Entuskarð í norðvestri.
Skriðjöklarnir

Þessi

hafa upp úr jöklinum og hafa skilið

í vestri af Goðabungu og í norðri af

jökli.

tuttugu

talning er miðuð við gos sem brotist

neðanjarðar.

Askjan afmarkast í suðri af Háubungu,

undir

um

sinnum á síðustu 1000 árum.

þegar kvikan streymdi úr því, þá annað
í

gosið

sinnum á sögulegum tíma og 18

Þak kvikuþróarinnar hefur þá hrunið
hvort

hefur

lengsta var 80 ár og var það á milli

Kötlujökull,

gosanna 1500 og 1580. Frá árinu 1500

Sólheimajökull og Entujökull liggja út

hafa öll Kötlugos hafist á tímabilinu

frá þessum skörðum. Fjórða skarðið

maí til nóvember. Árið 1955 kom lítið

liggur í norðaustur með stefnu á

jökulhlaup niður á Mýrdalssand og

Eldgjá.

1999
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kom

hlaup

í

Jökulsá

á

Sólheimasandi, en lítil gos undir

öflug

jökulhlaup.

Kvikan

er

jöklinum gætu hafað orsakað þessi

basaltkvika, sem myndi koma upp sem

hlaup.

hraun ef jökullinn lægi ekki yfir
gosstöðvunum. Snerting kvikunnar og
bræðsluvatnsins/íssins veldur því að
kvikan tætist í öflugum sprengingum
og myndar gjósku.
2.

Næst

algengustu

gosin

á

forsögulegum tíma á Kötlukerfinu eru
súr þeytigos á gosopum sem opnast
undir jökli, að því er virðist innan
öskjunnar. Þekkt eru dæmi um 12 slík
gos en þau gætu verið fleiri og er
ekkert þeirra á sögulegum tíma. Talið
er að þessi gos hafi staðið yfir í stuttan

Tafla
1.
Gos
í
Kötlu
eldstöðvakerfinu á sögulegum tíma.

tíma og miðað við magn og útbreiðslu
súru öskunnar hafa þau ekki verið

Á forsögulegum tíma var eldstöðin

mjög kraftmikil.

mun virkari og gaus Katla þá að

3. Í þriðja lagi eru basísk flæðigos á

minnsta kosti 300 sinnum. Fjöldi gosa

gossprungum

hefur að meðaltali verið fjögur á öld en
þó hafa verið allt að 6 - 7 gos á öld á
ákveðnum tímabilum.

Meðallengd

Gos

í

Kötlueldstöðvakerfinu

norðaustan
gosin

í

gætu í raun verið blönduð gos og eru
þá bæði þeyti- og flæðigos, vegna þess

algengasta bæði á sögulegum- og

að hluti gossprungnanna opnast undir

forsögulegum tíma er basískt þeytigos

jökli. Þekkt gos af þessu tagi eru

á gossprungum sem opnast undir jökli,
Mýrdalsjökulsöskjunnar.

sprungureininni
Stærstu

á

þau eru mjög sjaldgæf. Mörg þeirra

1. Hið dæmigerða Kötlugos og það

oftast

og

Kötlukerfinu eru af þessum toga en

á

nútíma virðast hafa verið þrennskonar:

líklegast

megineldstöðvarinnar
Mýrdalsjökuls.

goshléa á þessum tíma var 25 ár.

innan

Eldgjárgos sem var í byrjun 10. aldar,

innan

og er eitt mesta gos sem hefur verið í

Þessum

Kötlukerfinu og Hólmsáreldar sem

gosum getur fylgt mikið gjóskufall,

brunnu fyrir 7500 - 8000 árum.

eldingar og raffyrirbæri í gosmekki og
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Milli þessara gosa hafa öll súru gosin
sem þekkt eru með vissu komið upp.
Eftir Eldgjárgosið varð lengsta goshlé
sem vitað er um á sögulegum tíma í
Kötlukerfinu, auk þess sem að gosið
breytti

eldstöðvakerfinu

töluvert.

Rannsóknir á gjóskulögum hafa leitt í
ljós að í Eldgjárgosinu runnu hraun um
Álftaversafrétt og niður í Álftaver.
Þessi hraun áttu þátt í að gjörbreyta
farvegum

jökulhlaupa

undan

Kötlujökli. Þau ollu því að landið
hækkaði austan jökulsins þannig að
hlaupin áttu ekki jafn greiða leið til
austurs og áður þegar hlaup gátu
dreifst um allan sandinn og orðið
afskaplega

víðáttumikil.

Hlaupin

lögðust því af meiri þunga á svæðið
fyrir vestan hraunið og gátu orðið enn
hættulegri en þau voru áður. Hlaupin
hafa hækkað

sandinn vestan

við

hraunið smám saman og hann náð
sömu hæð og hraunjaðarinn. Í dag nær
sandurinn vel yfir hraunjaðarinn.
Gjóska
Eins og áður segir er gjóskan helst
basaltgjóska úr millibergsröðinni sem

Mynd 3. Meginþykktarásar nokkurra
gjóskulaga frá Kötlu. Grannar örvar
tákna litla gjóskugeira.

sýnir litla en áberandi breytingu með
tíma.

Kötlugjóska er

kolsvört

til

brúnsvört að lit. Hún er að mestu leyti

við ösku og allt upp í stærð vikurmola.

samsett

Kristallar eru sjaldgæfir.

úr

afar

brotnu,

lítið

til

miðlungs blöðróttu gleri sem er á stærð

Gjóskufall er yfirleitt mest fyrstu
daga gossins en getur átt sér stað
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hvenær sem er á gostímanum. Magn

að þær skemmdust. Eftir gosið var

og útbreiðsla gjóskunnar er mjög

grasið þakið eldfjallaösku og svo þungt

breytileg. Þau atriði sem ráða mestu

að tindarnir tóku að brotna af. Þetta

um þessa þætti eru magn uppstreymis í

leiddi í för með sé að bændur tóku að

gosinu, vindstyrkur og vindátt og

notast við járnhrífur og hefur sá siður

fjarlægð frá eldstöðvunum. Stærsta og

haldist síðan.

grófasta gjóskan fellur í nágrenni
gosstöðvanna en því fínni sem hún

Eldingar

verður eru meiri líkur á að hún berist

Eldingar eru algengar í gosmekki

lengra.
Í

7

Kötlugosa og hafa þær í raun fylgt
gosum

af

16

hefur

öllum Kötlugosum sem heimildir eru

megingjóskufallið verið til austurs,

til um. Þeim getur slegið til jarðar í

norðausturs eða norðnorðausturs. Við

a.m.k 30 km fjarlægð frá Kötlu og

yfirborð jarðar eru austlægar áttir

orðið þar fólki og búfé að bana.

algengastar en í ca. 5 km hæð eru
suðvestlægar áttir ríkjandi.

Eldingar sem sló sífellt úr öskunni í

Þannig

gosinu 1918 náðu allt að 20 - 25

getur gjóskufall frá Kötlugosum orðið

þúsund metra hæð. Eldingarnar eiga að

bæði austan og vestan Mýrdalsjökuls á

hafa verið svo sterkar að dimmustu

sama tíma.

götur í Reykjavík urðu albjartar á

Gjóskufall
neikvæð

getur

áhrif

á

haft
gróður

verulega
og

fyrsta kvöldi gossins.

þá

Eldingarnar og önnur raffyrirbæri eru

sérstaklega ef gjóskan fellur á gróna

allt í kringum gosstöðvarnar og eru

jörð á vaxtartíma plantna. Gjóskufall

helst

getur haft áhrif á samgöngur bæði á

gosmökkinn leggur.

að

gæta í

þeirri

átt

sem

Aðalhættan af

landi og í lofti. Hún getur spillt
vatnsbólum,

og

hún

getur

haft

alvarlegar afleiðingar á mannvirki og
þá einkum á gler og lakk ökutækja.
Gjóskufallið hefur þó ekki aðeins haft
slæm áhrif því að í Kötlugosinu árið
1918 fleytti landbúnaði Íslendinga
fram um eitt skref. Fyrir gosið voru
Mynd 4. Svæði þar sem hætta er á
eldingum
í
gosmekki
sökum
eldsumbrota í Kötlu.

notaðar hrífur með trétindum og var
hægt að nota þær vel og lengi án þess
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völdum þeirra er undir mekkinum.
Dæmi er um að fólk hafi hlotið bruna
og jafnvel bana af eldingum í allt að 35
km

fjarlægð

frá

gosstöðvunum.

Eldingarnar geta haft truflandi áhrif á
fjarskipti og orkuflutning og valdið
tjóni á línulögnum og byggingum.
Jökulhlaup
Það hættulegasta við Kötlugosin eru
jökulhlaupin. Síðan á 12. öld hefur
meginhluti hlaupanna komið fram
Kötlujökul og farið um vestanverðan
Mýrdalssand. Þessi hlaup brjóta sér
leið ýmist undan brún Kötlujökuls eða
brjótast

út

Jökulhlaup

úr

honum

koma

að

einnig

ofan.
undan

Sólheimajökli og berast út á Sólheimaog Skógasand og undan Entujökli í
farvegi Markarfljóts. Ástæðan fyrir því
hvers vegna Kötluhlaupin fara nú flest
um skarð Kötlujökuls gæti verið sú að

Mynd 5. Helstu leiðir Kötluhlaupa
1823, 1860 og 1918, sýndar með
örvum.

skarðið úr Kötlujökli er lægst og þar að
auki fellur vatn frá langstærsta hluta
öskjunnar

innan

þúsund rúmmetra rennsli á sekúndu en

vatnasvæðis

svo fjara þau frekar snögglega út eftir

Kötlujökuls.

það. Í kjölfar meginhlaupanna fylgja

Það sem gerir Kötluhlaup sérstök og

oft minni hlaupskvettur. Kötluhlaupin

greinir þau frá öðrum jökulhlaupum er

eru talin hefjast sem vatnsflóð en

að þau standa yfirleitt mjög stutt og

breytast svo í aurflóð þegar rennsli og

hraði þeirra og vatnsmagn getur orðið

rennslishraði

gríðarlega mikið. Jökulhlaupin eru

hámarki.

Þegar

rennslið og hraðinn minnkar sest

blanda af vatni, krapa, ísstykkjum og
gosefnum. Meginhlaupin ná

ná

aurinn og flóðið verður aftur að

fljótt

vatnsflóði.

hámarki, og ná þau allt að 100 - 300
6

Auk gríðarlegs magns af ís bera

umhverfisbreytingum sem orðið hafa á

jökulhlaupin með sér mikið magn af

láglendi Íslands á sögulegum tíma.

nýjum gosefnum og eldri jarðefnum

Eldgjárgosið árið 934 breytti landslagi,

niður á sandana. Gosefnin eru að miklu

vatnafari og nýtingamöguleikum á

leyti nokkuð fínkorna- og blöðróttur

stórum landsvæðum á Suðurlandi. Með

vikur.

Blöðrurnar eru mjög smáar,

Eldgjárgosinu hófst sú þróun sem leitt

flestar

kringlóttar

hefur til myndunar Mýrdalssands eins

og

samtengdar.

Vikurinn er oft blandaður jökulárseti,

og við þekkjum hann í dag.

þ.e. leir og möl og þá aðallega þar sem

svæði voru mögulega gróin fyrir gosið.

jökulhlaupið hefur runnið í farvegi

Kötlugosin

eru

Þessi

vissulega

oft

jökulánna sem renna um sandinn.

stórbrotin og áhrifamikil, en máttur

Hann er tiltölulega hreinn á svæðum

þeirra kemur ekki einungis fram í

þar sem jökulárnar hafa ekki flætt yfir

eyðileggingu, heldur getur nýst landi

á milli Kötluhlaupa. Magn gosefnanna

og

sem hlaupin bera fram er mjög

Kötluhlaupa vinnur m.a. gegn þeirri

breytilegt.

landeyðingu sem á sér stað við

Mýrdalsjökull veitir stöðugt vatni í
margar

ár

bræðsluvatn

en

einnig

undir

vel.

Framburður

Suðurströndina vegna krafta hafsins.

safnast

sigkatla

mönnum

Katla er ávallt í viðbragðsstöðu og

á

er tilbúin að kenna manninum auðmýkt

jarðhitasvæðum og hleypur þaðan í

gagnvart náttúrunni.

smáskvettum. Tólf sigkatlar hafa verið
greindir á svæðinu og hafa þeir

Heimildaskrá

myndast

• Ari

vegna

jarðhitans

undir

Trausti

Guðmundsson,

jöklinum. Þeir eru 20 - 50 metra djúpir

Íslandseldar. Eldvirkni á Íslandi í 10.

og 500 – 1000 m í þvermáli.

Þúsund ár. Vaka Helgafell, 1986.

Stöðug brennisteinslykt af Jökulsá á

• Bergrún

Arna

Óladóttir,

Sólheimasandi, eins og nafn Fúlalæks

Sigmarsson,

gefur til kynna, bendir til sírennslis

Þorvaldur Þórðarson. Hvað leynist

undan

undir Kötlu? Náttúrufræðingurinn 75

sigkatli

á

söðlinum

milli

Goðabungu og Háubungu.
Lokaorð
á

Larssen,

(2-4), bls.115-122, 2007.
• Guðrún

Gos

Guðrún

Olgeir

Larsen, Holocene eruption

within the Katla volcanic system, south
Kötlukerfinu

einhverjum

hafa

valdið

Iceland. Jökull, No. 49, bls. 1-28,

mestu

2000.
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Mýrdalsjökli.
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