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TILLAGA – PROPOSAL 
 

Breiðdalseldstöð-Geopark 

Breiðdalshreppur &  Djúpavogshreppur 

Austurland 

Breiðdalur Central Volcano – Geopark 

Breiðdalsvík/Breiðdalur &  Djúpivogur  

 East Iceland 

Mynd 1. Fjallakeðjan á milli Berufjarðar og Breiðdals séð til austurs. Ljósa bergið á tindum og skriður 

þeirra er líparít. Tindarnir voru aðrennslisgígar Breiðdalseldstöðvar sem liggja á fyrrverandi slóða 

eldfjallsins.  Frá vestri til austurs: Flögutindur, Smátindar, Röndólfur, Slöttur og Stöng.  

Mynd eftir Skarphéðinn G. Þórisson. 

Figure 1. The mountain range between Berufjörður and Breiðdalur viewed to the east. The peaks with light 

coloured talus slopes are rhyolite vents and plugs, located on the eastern flank of the ancient Breiðdalur volcano. 

From west to east they are: Flögutindur, Smátindar, Röndólfur, Slöttur and Stöng. The assumed origin of the 

Skessa ignimbrite is close to the mountains in the foreground fig 36 stop 10. Photo by Skarphéðinn G. Þórisson. 
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1. Inngangur - samantekt 

Breiðdalseldstöð var virkt eldfjall fyrir rúmlega 9 milljón árum, hún liggur á milli Berufjarðar 

og Breiðdals í landi Djúpavogshrepps og Breiðdalshrepps. Jöklarnir á ísöld hafa rofið 

landslagið þannig að hægt er að sjá inn í kulnaða eldstöðina. Ísöld lauk fyrir rúmlega 12.000 

árum. Fleiri en 10 slíkar eldstöðvar finnast á Austurlandi. 

Sérstaða Breiðdalseldstöðvar er hins vegar að hægt er að keyra í kringum hana, ganga upp 

að henni og yfir hana. Nánast öll stig í lífi eldfjallsins eru sjáanleg einhvers staðar á því svæði 

sem hér er lýst (mynd 2). Það er einstök upplifun að ganga og skoða sig um "í innviðum 

eldfjalls“ eins og hægt er í tilfelli þessarar eldstöðvar.  

Kjarninn og aðalgígur eldstöðvarinnar var í kringum fjallið Matarhnjúk (912 m), en tindarnir 

á milli Breiðdals og Berufjarðar Stöng, Slöttur, Smátindar, Flögutindur og Berufjarðartindur 

voru einnig gígar eldfjallsins (Walker 1963) mynd 1. Þeir eru gerðir úr rhýoliti og eru harðari 

heldur en umhverfið, sem leiðir til þess að þeir standast veðrun lengur. 

Einnig liggur hinn heimsfrægi staður Teigarhorn á svæðinu, en þar hafa fundist flestir og 

stærstu zeolítar í heiminum (sjá bls. 7.) 

Langtímahugmynd er að gera svæðið í kringum óvirka eldfjallið í Breiðdal 

(Breiðdalseldstöð) að svokölluðu ,,European Geopark“, sem vísar til sérstakra 

jarðfræðifyrirbæra: http://www.europeangeoparks.org/ .  Um merki er að ræða, svipað og 

gæðamerki á vörum.  

Verkefnið er ekki komið í formlegan feril en þetta skjal er upphaf verksins, til að kanna 

áhuga viðkomandi aðila á svæðinu, sveitarfélaganna Breiðdalshrepps og Djúpavogshrepps 

og ferðaþjónustuaðila á svæðinu. Breiðdalssetur er stofnun sem leggur megináherslu á  

jarðfræði  svæðisins og er því í forsvari verkefnisins.  

Til að geta sótt um merkið þarf mikla undirbúningsvinnu. Eftirfarandi gögn þurfa að vera 

til:   

 

*Bæklingur sem lýsir jarðfræði svæðisins.  

*Merktar gönguleiðir og kort 

*Jarðfræðileg upplýsingamiðstöð (Breiðdalssetur og Teigarhorn)  

*þjónusta á borð við salerni, veitingastaði o.s.frv 

 

Ástæða þess að Breiðdalseldstöð kemur til greina í þessu verkefni er að Ísland er frægt fyrir 

eldvirkni þó að einungis lítill hluti eyjunnar tilheyri virka gosbeltinu. Hægt er að 

markaðssetja Austurland með því að vekja athygli á þeim eldstöðvum sem hér er að sjá. 

Áhugavert fyrir fólk er að sjá annars vegar virk eldfjöll á gosbelti Íslands, eins og t.d. Öskju 

eða Kötlu (Kötlusvæðið er þegar orðið geopark) og hins vegar óvirk eldfjöll og innviði þeirra, 

sem ekki er hægt að sjá á virkum eldfjöllum.  

Kynning á þessu er mikilvæg til að draga athygli fjölbreyttra hópa ferðamanna austur á land. 

Merkið European Geopark myndi styrkja ferðaþjónustu á svæðinu til muna. Sem stendur er 

Breiðdalssetur að leita eftir fjármagni til að gefa út bækling með stuttum lýsingum af þeim 

jarðfræðifyrirbærum sem sjá má í kringum Breiðdalseldstöðina. 
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Mynd 2. Handteiknuð mynd sem sýnir staðsetningu Breiðdalseldstöðvar í núverandi landslagi, séð að 

sunnan. Teikningin í kassanum er eftir Walker 1963, en tenging landslags við  frumteikningu  eftir M. 

Gasser starfsmann Breiðdalsseturs 2016.  

Figure 2. Coloured hand sketch showing the spatial position of Walker's profile of the fossil Breiðdalur Central 

Volcano (fig.31) in a topographic profile of Breiðdalur valley. The mountain range along the valley is shaded 

slightly darker yellow. By M. Gasser after Walker, 1963. Vertical exaggeration 2x. 

 

Mynd 3. Tillaga um útlínur fyrir Breiðdalseldstöð geopark. Útlínur fylgja fjallgarðinum   á milli Stöðvarfjarðar 

og Breiðdals, Fáskrúðsfjarðar og Breiðdals, síðan á Breiðdalsheiði fylgja mörkin Axarvegi og síðan fjallakeðjunni  

við Berufjörð út á Djúpavog. 

Figure 3. Suggestion for outline of the proposed „Breiðdalur Volcano Geopark“, see figure 4 for localities of 

special character. 
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2. Áhugaverðir staðir á tilgreinda svæðinu, sjá nánar á bls. 5-26 (á ensku) 
 

1. Djúpivogur – Gangasveimur Álftafjarðareldstöðvar 

 

2. Teigarhorn & Búlandstindur – Verndaður  fundarstaður steinda auk steinasafns og jökla sem 

mynda fjallapíramíða. 
 

3. Vegamót þjóðvega 1 & 939 (Öxi) - Breiðdalseldstöð: Suðurhlið eldfjallsins, samsett hraunlag (basalt 

og líparít), aðrennslisgígar Breiðdalseldstöðvar 

 

4. Blábjörg flikruberg – Myndbreyttur túff, sambrætt gjóskubergslag 

 

5. Karlsstaðir - Gangasveimur Álftafjarðareldstöðvar framhald (1),  veitingastaður 

 

6. Streitishvarf – Blandaður gangur, suðurendi af ≥15km löngum gangi, blandberg 

 

7. Breiðdalsvík - Sylla, Breiðdalssetur- jarðfræðisetur (Gamla Kaupfélagið), lítið steinasafn 

 

8. Vegamót  1 & 966 – Breiðdalseldstöð: Botn, yfirsýn yfir uppbyggingu eldstöðvar 

 

9. Jórvík - Breiðdalseldstöð: yfirsýn um uppbyggingu fjallshlíðar eldstöðvar og kjarninn.  
 

10. Skessutúff, opna við Skriðuárbrú á veginum 966 – Breiðdalseldstöð: Skessutúff sambrætt 

gjóskubergslag, leiðarlag Breiðdalseldstöðvar, stærsta flikrubergslag á Íslandi. Líklega eitt af fyrstu 

gosum eldstöðvar. 
 

11. Hesthálsá, brekka upp á Breiðdalsheiði - Breiðdalseldstöð: Kjarninn og toppur. Öskjuvatnssetlög, 

súrt gosberg á seinni hluta virkni eldjallsins. Flæðibasalt sem urðaði eldstöðina. 
 

2. Sites of interest in proposes area, detailed on p. 5-26  
 

1. Djúpivogur - Dyke swarm of Álftafjörður central volcano 

 

2. Teigarhorn & Búlandstindur – Protected mineral site, glacial pyramid carving 

 

3. Cross road nr. 1 & 939 (Öxi) - Breiðdalur central volcano - Southern flank of volcano edifice, composite lava, 

silicic vents and plugs 

 

4. Blábjörg ignimbrite - Low-grade metamorphic welded tuff horizon 

 

5. Karlsstaðir farm- Álftafjörður dyke swarm cont.,  Restaurant 

 

6. Streitishvarf - Composite dyke, southern end of a ≥15km long mafic/felsic composite dyke 

 

7. Breiðdalsvík - Dolerite sill, Walker Centre (Breiðdalssetur/Gamla Kaupfélagið), rock sample collection. 

 

8. Cross road –  nr. 1 & 966 - Breiðdalur central volcano, bottom view, Breiðdalur Valley, bottom of  fossil 

volcano edifice, overview internal structure of volcano flank 

 

9. Jórvík - Breiðdalur central volcano: Overview of volcano flank to core transition 

 

10. Outcrop near bridge  over river Skriðuá on road 966 - Breiðdalur central volcano: skessa welded tuff, marker 

horizon, probably one of the first eruptions of the Breiðdalur volcanic centre 

 

11. Hesthálsá, slope Breiðdalsheiði pass - Breiðdalur central volcano: Core and top view, crater lake sediments, 

acid late stage volcanics, flood basalts burying volcano 
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