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Extinct volcanos in East Iceland from South to North 

Information collection without description, may be uncomplete 

Geitafell Gabbro intrusion and caldera, Hornarfjörður SE-Iceland

 

Map and sections of the Geitafell caldera. The lower section is a schematical profile of the 

inferred volcano edifice. The arrow shos the location of the outcrop in the next picture. By 

Burchardt 2006. 
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Rounded gabbro hummock about 50 m NE from parking at Hoffelssjökull, with glacial 

striation (ice flow from left to right). By Martin Gasser. 

 

 

Lón 

 Text by Hjörleifur Guttormsson 2002: 

“Á Suðausturlandi er safn þeirra þátta, sem skapað hafa Ísland, sýnilegra en víðast hvar annars staðar 

á landinu. Þessu valda óvenjumiklir rofkraftar sem í tímans rás hafa skóflað miklum hluta eldri jarðlaga 

burt og rist þau yngri sundur og myndað ótal dali og gljúfur, þannig að auðvelt er að lesa í bergið. Land 

hefur að sama skapi risið frá upphaflegri stöðu og opinberast þannig á yfirborði miklar djúpbergsmynd-

anir, gabbró, granófýr og jafnvel granít í Lóni og víðar. Talið er að djúpbergið í hornunum við Lón hafi 

orðið til á 1–2 km dýpi undir yfirborði fyrir 6–7 miljónum ára í rótum megineldstöðva af sömu gerð og 

Öræfajökull. Hafa þær að öðru leyti veðrast og rofnað burt að mestu. Jarðlög við sjávarmál í Álftafirði 

og Hamarsfirði eru talin vera nálægt 10 miljón ára gömul en innst í dölum um 6 miljón ára. Elstu jarð-

lögin í þessum landshluta eru hins vegar austar, allt að 13 miljón ára í Gerpi, en yngri eftir því sem 

vestar dregur nær gosbeltinu.“ 
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Vestrahorn intrusion 

 

Vestrahorn, view from south, drawing by Cargill et al. 1928. 

 

Vestrahorn, view from south, picture by M.E. Jónsdóttir. 
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Vestrahorn intrusion seen from the North, Öræfajökull (active volcano) behind. Picture by S. 

G. Þórisson. 

 

Drawing of Vestrahorn intrusion by Roobol 1974.

 

Geological map of Vestrahorn intrusion and surroundings, by Roobol 1974. 
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Eystrahorn intrusion  

 

Geological map and profile of Eystrahorn intrusion and surroundings. Modified by Martin 

Gasser after Blake 1966 and Thordason & Höskuldsson 2002. 

 

Eystrahorn seen from NE, by Kilian Schönberger. 
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Álftafjarðareldstöðin 

 Text by Hjörleifur Guttormsson 2002: 

Á Austfjörðum er að finna leifar margra fornra eldfjalla, sem enski jarðfræðingurinn Walker varð fyrstur til að rann-
saka með nemendum sínum og kallaði megineldstöðvar (central volcanoes), samkynja þeim sem nú eru að verki í 
virkum gosbeltum landsins. (Walker: Geology of the Reydarfjördur area. Austfjarðafjöll, s. 25–31. Við rætur Vatna-
jökuls, s. 211–216. Jarðfræðikort af Íslandi; Höggun)Álftafjarðareldstöð var virk fyrir um 10 miljónum ára og er 
yngri en Barðsneseldstöð og fleiri megineldstöðvar sem merki sjást um austar á fjörðum. Eins og flestar megineld-
stöðvar hefur Álftafjarðareldstöð ekki aðeins skilað af sér basalti heldur einnig ísúrum og súrum berggerðum í 
formi andesíts og líparíts. Verður þeirra víða vart við strönd Álftafjarðar og í eyjum á firðinum á svæði þar sem stór 
askja myndaðist í eldstöðinni. Ríkulegust eru líparítlögin við sunnanverðan fjörðinn, ekki síst í landi þvottár, en 
líparít er einnig að finna við ströndina norðan fjarðar í Blábjörgum og landi Melrakkaness. 

Mælifell hefur orðið til í lítilli öskju um 2 km í þvermál við suðurmörk aðalöskju Álftafjarðareldstöðvar og hefur hún 
fyllst af súrum gosmyndunum og innskotum. Leifar af basalt- og andesíthraunlögum frá Álftafjarðareldstöð er 
meðal annars að finna í Víkurfjalli í Lóni og hallar þeim bratt til suðvesturs. Eldstöðin gæti hafa verið virk í um 500 
þúsund ár en að því búnu biðu hennar sömu örlög og stallsystra hennar – að kaffærast undir basalthraunum sem 
runnu frá gossprungum nær og fjær. Gangareinar út frá Álftafjarðareldstöð er að finna langt til norðausturs, m. a. 
við Djúpavog og á Berufjarðarströnd. (Blake: Geology of Alftafjordur volcano. Helgi Torfason: Investigations into 
the structure of south-eastern Iceland.)” 

 

See: 

Blake D.H., 1970. Geology of Álftafjörður volcano, a tertiary volcanic centre in SE-Iceland. Scientia 
Islandica 2, 43-63.  
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Breiðdalur Central Volcano – Breiðdalseldstöðin 
 

 
 

 
 
Upper picture: parasitic vents of the Breiðdalur Central Volcano, that was active 9 mio years ago, pictures by S.G. 
Þórssson. Lower picture: Caldera area and upper limit of the eroded volcano, flood basalt sections are burring the 
lcano. Pictures by Skarphéðinn G. Þórisson. 
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Map by Walker 1963. 
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 Text by Hjörleifur Guttormsson 2002: 

“Á ferð um innanverðan Berufjörð og Breiðdal komast menn ekki hjá því að veita athygli ljósum og marglitum líp-
arítmyndunum og stórkostlegum tindum sem standa á fjallsrimanum. Aðaltindarnir eru 5 talsins og sjást langt að, 
blasa m. a. við frá Djúpavogi. Njóta þeir sín vel báðum megin frá, þó mismunandi eftir birtu og sjónarhorni. Lita-
dýrðin við innanverðan Suðurdal í Breiðdal, einkum í suðurhlíðum, ber, ásamt mikilli óreglu í berglögum og þykk-
um gjóskumyndunum, vott um að hér sé komið á slóðir megineldstöðvar. Rannsóknir enska jarðfræðingsins Wal-
kers á Austurlandi 1955–1965 beindust meðal annars að þessari eldstöð, sem var sú fyrsta sem hann lýsti, og 
gera þær okkur kleift að segja sögu hennar í aðalatriðum (The Breiddalur central volcano, 1963). 

Greinileg ummerki Breiðdalseldstöðvar hafa verið rakin frá hlíðum Fossárfells sunnan Berufjarðar norður í Bæjart-
ind upp af Þorgrímsstöðum í Breiðdal. Vesturmörk hennar liggja hallandi til vesturs undir Ófærudalsnöfum, og hef-
ur hin forna suðvesturhlíð eldfjallsins afhjúpast norðvestur af botni Berufjarðar. Innri mörk eldstöðvarinnar eru 
nálægt því sem Selá kemur niður hlíðina og hverfa jarðmyndanir frá henni undir Kjalfjallsbrúnir. Austurhluti Breið-
dalseldstöðvar hefur eyðst að mestu en slóð hennar verður þó rakin austur undir Grjóthólatind.Suðurdalur Breið-
dals hefur grafist niður í miðju eldstöðvarinnar og gegnum vesturhluta hennar. Leifar af hátindi eldfjallsins er nú að 
finna á svæðinu frá Berufjarðartindi vestur í Matarhnjúka. Markast þær af geysiþykku líparíthrauni en vestar í 
Ófærudalsnöfum tekur við þykk syrpa af basalthraunum sem á sínum tíma runnu yfir þessa kulnuðu eldstöð. Und-
ir miðbiki hennar virðist hafa verið kvikuþró, en hvergi er þó djúpberg sjáanlegt á yfirborði þótt vottur þess finnist í 
brotabergslögum. Geysileg hitaummyndun hefur orðið á berginu yfir eldstöðvarmiðjunni, að líkindum út frá kviku-
þró, og basalt og andesít hefur þar tekið á sig ljósgrænan lit og er illgreinanlegt frá líparíti með berum augum. 
Kemur þessi myndbreyting bergsins einna best fram við Innri-Ljósá og Blágil í suðurhlíðum Breiðdals, en henni 
fylgir jafnframt einkennandi dreifing holufyllinga og steintegunda í sammiðja lögum út frá kvikuþrónni sem hita-
gjafa. Hluti af miðju eldfjallsins hefur sigið niður um allt að 600 metra og þannig um tíma myndast askja með 
stöðuvatni. þegar hraun svo runnu út í vatnið urðu til bólstrar og brotaberg, sem sjá má í Berufjarðartindi og rim-
anum vestan Berufjarðarskarðs. 

Hnjúkaröðin Flögutindur, Smátindur (Smátindafjall), Röndólfur, Slöttur og loks Stöng upp af Skála í Berufirði hefur 
orðið til síðla í sögu eldfjallsins er líparíthraun ruddust upp um gosrásir og mynduðu þykka gúla ofan á súrum 
gjóskulögum gígbarmanna. Óskiptir líparíthamrarnir sem varðveist hafa sem leifar þessara hraungúla eru óviðjafn-
anlegar myndanir. Víða má komast að þeim, bæði frá Berufjarðarströnd og úr Breiðdal. 

Talið er að Breiðdalseldstöð hafi verið upp á sitt besta fyrir um 8–9 miljónum ára um það leyti sem Álftafjarðareld-
stöð var tekin að kulna. Hins vegar er eldstöðin sem kennd er við Reyðarfjörð talsvert eldri, eins og komið verður 
að síðar. Vitneskja um innbyrðis aldur slíkra eldstöðva fæst m. a. með því að rekja auðþekkjanlegar hraunlaga-
syrpur eða einstök berglög í fjallshlíðum og skoða afstöðu þeirra innbyrðis. Þar koma súr gjóskulög (túff) mikið við 
sögu, en þau hafa oft borist um langan veg út frá megineldstöðvum og skera sig vel frá basaltinu. Eitt slíkt ljóst og 
geysiþykkt gjóskulag er kennt við fjallið Skessu suður af botni Reyðarfjarðar en er talið eiga uppruna sinn í 
Breiðdalseldstöð á fyrstu stigum hennar.” 

 

Coloured hand sketch showing the spatial position of Walker‘s profile of the fossil Breiðdalur Central 
Volcano in a topographic profile of Breiðdalur Valley. The mountain range along the valley is shaded 
slightly darker yellow. By M. Gasser 2016 after Walker 1963. 
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Simplified geological map of the Breiðdalur Central Volcano, from Walker 1963, modified by 

Thordarson & Höskuldsson 2002 and M. Gasser 2018. 
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Thingmúli Central Volcano – Þingmúlaeldstöðin 

 

Map by Carmichael 1964.  
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Reyðarfjörður Central Volcano - Reyðarfjarðareldstöð 
 

  

Map by Gibson 1963. 
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Map by Gibson 1963. 
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Map by Kinsman, Gibson and Walker, 1966. 
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The location of Reyðarfjörður Central Volcano is shown north and south of Reyðarfjörður 
fjord. Picture by Walker 1959 

 

 Text by Hjörleifur Guttormsson 2005 bls 253: 

 
“Reyðarfjarðareldstöð kallast mikið sporöskjulaga megineldstöðvarkerfi sem menjar eru um í Austfjarðablágrýtinu 
þvert á firðina frá Stöðvarfirði í suðri norður í Oddsdal inn af Norðfirði. Leifar hennar eru engan veginn eins rismikl-
ar og háreistar og nöfnu hennar yngri sem kennd er við Breiðdal. Sennilega hefur hún aldrei gnæft sem verulegt 
eldvarp yfir umhverfi sitt. Eldstöðin hefur gosið með hléum og af misjöfnum krafti innan þessa svæðis og inn á 
milli finnast hraunlagasyrpur sem kenndar eru við Kumlafell og Örnólfsfjall og runnið hafa frá sprungugosum. Um 
menjar eldstöðvarinnar við sunnanverðan Reyðarfjörð er fjallað síðar (s. 291). 

Þegar Reyðarfjarðareldstöð hafði runnið skeið sitt til hálfs gerðust stórmerki mikil á svæði við sunnanverðan 
Fáskrúðsfjörð þar sem nú er hlíðin upp af Víkurgerði. Blágrýtislögin sem þar hvíldu nær lárétt í tiginni ró tóku 
skyndilega að rísa og rifna með braki og feiknlegum brestum uns þau stóðu nær upp á rönd og landið hafði lyfst 
um mörg hundruð metra á stóru svæði. Engin vitni voru að þessum atburði utan kannski felmtri slegnir mófuglar 
því að þetta gerðist fyrir 11–12 milljónum ára. Nú hafa basaltlögin veðrast að mestu utan af sökudólgnum sem olli 
?essum fyrirgangi og þeir sem um fjörðinn fara geta dáðst að Sandfelli sem gnæfir í 743 m hæð sunnan fjarðar. 
Er fellið talið eitt besta sýnishorn bergeitils frá tertíertíma á norðurhveli. Nær sporðreist basaltlögin í Smátindum 
sem leggjast upp að sunnanverðu fellinu bera enn vitni um hvað hér gerðist. Litlu sunnar tengjast þau láréttum 
lögum sem liggja fyrir botni Fleinsdals og Sandfellsdals. Heildar?ykkt bergeitilsins er talin vera um 600 metrar og 
líklegt að hann hafi brotist upp í blágrýtisþekju sem var yfir 500 m á þykkt.Undir lok gosvirkni í Reyðarfjarðareld-
stöð brutust súr og basísk hraun samtímis upp um tvær samsíða sprungur beggja vegna Fáskrúðsfjarðar og 
skildu eftir sig áberandi jarðmyndanir. Sunnan fjarðar blasa þær við í Ketti og Gráfelli austan við Stöðvarskarð en 
að norðanverðu sjáum við ummerki þeirra efst á Kappeyrarmúla og í Ljósafjalli við Gilsárdal. Í norðurhlíðum dals-
ins blasir við þversnið af sjálfri gosrásinni. (heimildir: Geology of the Fáskrúðsfjörður area, eftir Gibson. 
Austfjarðarfjöll s.124-127)” 
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Barðsnes – Central Volcano - Barðsneseldstöðin 

 

 

The rest that is visible of Barðsnes Central volcano. Pictures by S. G. Þórisson. 

 

 Text by Hjörleifur Guttormsson 2005 bls 89: 

„Súrar bergmyndanir setja svip sinn á austurhlið skagans norðan Sandvíkur og rísa hærra eftir því sem nær 

dregur Barðsneshorni. Þetta eru leifar eldstöðvar sem nú er að mestu leyti eydd og horfin í sæ austur af 

Barðsnesi en hefur verið allmikil um sig í árdaga þegar hún var virk fyrir um 13 miljónum ára. Hugsanlegt er að 

súrar bergmyndanir í Skrúð og í Skálanesbjargi norður af Dalatanga séu einnig frá henni komnar. Grunnur 

Barðsneseldstöðvar er undir sjávarmáli og það sem við sjáum eru vesturhlíðar eldfjallsins með talsverðum 

staðbundnum halla. Neðstu hraunlögin í Gerpi eru litlu eldri og liggja aðeins neðar í hraunlagastaflanum en ísúrt 

andesíthraun við sjávarmál á Mónesi. Yfir það síðarnefnda hefur runnið líparíthraun 20–30 m þykkt með 

grænleitum glerungi efst. Ofan á því í átt að Barðsneshorni er þykk lagskipt gjóska með hnullungum allt að tvö fet 

í þvermál svo og súrt móberg. Í gjóskunni er um 10 cm þykkt kolalag og niðri undir sjávarmáli rétt austan við Horn 

gefur að líta nokkra kolaða trjástofna í uppréttri stöðu í gjóskunni. Þetta eru elstu þekktu gróðurleifar austanlands, 

ekki ósvipaðar þeim sem finnast í elsta bergi á Vestfjörðum. Móbergslög með plöntuleifum er líka að finna 

neðarlega í Gerpi. Ofan á gjóskunni sunnan við Barðsneshorn eru tvö eða fleiri súr hraunlög á annað hundrað 

metrar á þykkt og vestan á nesinu hefur um 70 m þykkt straumlögótt líparíthraun lagt til Rauðubjörg sem lífga upp 
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á umhverfið með skærum litbrigðum. Á hraunlagamótum finnst þar grænn biksteinn og baggalútar með glerhalli í 

miðju og sjálft bergið veðrast í þunnar flögur. 

Um það leyti sem eldgosum lauk við Barðsnes hafa blágrýtishraun sem innihalda mikið af zeólítum runnið frá 

gossprungum upp að hlíðum eldfjallsins. Ofan á þeim liggur súrt gjóskulag sem kennt er við Barðatanga rétt innan 

við bæ á Stuðlum. Er gjóskan þar um 30 m á þykkt og með plöntuleifum og kísilrunnum trjábútum. Gjóskulag 

þetta finnst í norðausturöxl Sandfells, undir Hádegistindum suður af Sandvík og í Gerpi, og fer þaðan lækkandi allt 

suður undir Vöðlavík. Hugsanlega var gosið sem lagði það til hinsta kveðja frá Barðsneseldstöð.“ 

 

Geology of Mjóifjörður - Jarðfræði Mjóafjarðar 

 Text by Hjörleifur Guttormsson 2005 bls 150: 

 „Á árunum 1989–1993 unnu íslenskir jarðfræðingar að rannsóknum á hraunlagastafla Mjóafjarðar og báru 
niðurstöður sínar saman við rannsóknir Walkers og fleiri breskra jarðfræðinga sunnan Norðfjarðar. Tókst þeim að 
tengja einkennandi hraunlagasyrpur í Mjóafirði við samsvarandi jarðlög í fjöllunum milli Reyðarfjarðar og 
Norðfjarðar og athuganir þeirra náðu einnig norður í Seyðisfjörð. Jarðfræði Mjóafjarðar er að því leyti einfaldari en 
sunnar og norðar að enga megineldstöð er að finna við fjörðinn en austur af við Dalatanga koma fram súr jarðlög 
með líparítmyndunum sem taldar eru ættaðar frá Barðsneseldstöð. Miðja þessarar fornu eldstöðvar gæti hafa 
verið um 10 km austur af Dalatanga þar sem nú er reginhaf. Vegna fjarlægðar frá eldstöðvum er hitaummyndun 
minni í bergi við Mjóafjörð en víða annars staðar í austfirska blágrýtinu og ekki að vænta sérstakrar fjölbreytni í 
holufyllingum. 

Berggangar sjást víða en þéttleiki þeirra er mestur á tveimur svæðum, annars vegar á rein utanvert við fjörðinn 
nálægt Eldleysu og á samsvarandi svæði sunnan fjarðar, hins vegar inn af fjarðarbotni. Eystri reinin liggur að 
líkindum norður úr Reyðarfjarðareldstöð en sú í fjarðarbotni tengist sennilega Breiðdalseldstöð. Jarðlagahalli er 
sem víðar suðvestlægur, þ. e. hraunlögum hallar inn til landsins, og í Mjóafirði fer hallinn vaxandi frá um 5° við 
sjávarmál á Dalatanga í um 9° inni undir Mjóafjarðarheiði, öfugt við það sem almennt gerist, t. d. í Seyðisfirði. 
Skýringin gæti verið jarðlagafarg frá afurðum Þingmúlaeldstöðvar sem á sínum tíma var virk ekki langt suðvestur 
af.Jarðlagastaflinn við Mjóafjörð er gerður af um þriggja km þykkri „lagköku“ ef allt væri sett í lárétta stöðu, 
hraunin runnin frá gossprungum á um þremur miljónum ára, austurkanturinn elstur eða rétt um 13 miljón ára 
gamall við sjávarmál á Dalatanga, vestasti hlutinn í hnjúkum inn af fjarðarbotni kominn úr iðrum jarðar fyrir um 10 
miljónum ára. 

Surtarbrandslögin í Gagnheiðarhnjúk og Slenjufelli eru líklega leifar sams konar skóga og gáfu af sér surtarbrand 
ofarlega í Hólmatindi og Jökulbotnum sunnan Reyðarfjarðar. Þannig má rekja og tengja saman jarðlögin 
austanlands. Þykk og aðgreind setlög eru t. d. ofan við 200 m hæð í báðum Hvítárgiljum inn af fjarðarbotni og 
þeim má fylgja út og upp norðurhlíðar þar sem þau birtast milli hamrabelta ofarlega við Hesteyrardali og efst í 
Tóarfjalli, en einnig víða norðan Seyðisfjarðar. 

(Helsta heimild: Leó Kristjánsson, Ágúst Guðmundsson og Hreinn Haraldsson: Stratigraphy and paleomagnetism 

of a 3-km-thick Miocene lava pile in the Mjoifjordur area, eastern Iceland. Geol. Rundschau 84, s. 813–830)“ 
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Borgarfjörður eystri 

 

 

Geological map of the Hvítserkur mountain area, by Vogler 2014. 

 

 

Geological section through Dýrfjöll mountain area from SW to NE, indicated elevation in 

meters above sea level on the right. Modified by Guttormsson 2008, data by Gústafsson 

1992. 
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Hvítserkur mountain between Loðmundarfjörður and Borgarfjörður, picture by E.D. Vogler. 

 

 

Vopnafjörður 

See article: Glettingur 65-66 - 2016: Brot af jarðfræði Vopnafjarðar  

http://breiddalssetur.is/images/Jardfraedi-geology/Glettingur/65-66-glettingur-2016-geirsson-

jfr-vopnafjordur.pdf 

 

http://breiddalssetur.is/images/Jardfraedi-geology/Glettingur/65-66-glettingur-2016-geirsson-jfr-vopnafjordur.pdf
http://breiddalssetur.is/images/Jardfraedi-geology/Glettingur/65-66-glettingur-2016-geirsson-jfr-vopnafjordur.pdf
http://breiddalssetur.is/images/Jardfraedi-geology/Glettingur/65-66-glettingur-2016-geirsson-jfr-vopnafjordur.pdf

