
sþ. 574. Tillaga til þingsályktunar [239. mál]
um varnar garð vegna Kötluhlaupa.

Flm.: Ágúst Þorvaldsson, Ingólfur Jónsson, Björn Fr. Björnsson, Garðar
Sigurðsson, Guðlaugur Gislason, Steinþór Gestsson.

Alþingi ályktar að skora á rikisstjórnina að láta gera á þessu ári áætlun um
gerð og kostnað við byggingu varnargarða til að verja þorpið Vik í Mýrdal fyrir
Kötluhlaupum.

Þegar er slíkar áætlanir liggja fyrir, skal ríkisstjórninni heimilt, i samráði við
fjárveitinganefnd, að láta hefja framkvæmdir, sem kostaðar verði að 7/8 hlutum af
ríkissjóði.

Greinargerð.
Í fornum heimildum er frá því skýrt, að af völdum jökulhlaupa og eldgosa

i Kötlu á Mýrdalsjökli hafi stundum risið miklar flóðöldur meðfram suðurströndinni
og að slíkar flóðbylgjur hafi gert usla á því svæði, sérstaklega þar sem þorpið Vík
f Mýrdal stendur. Síðustu atburðir af því tagi hafa gerzt í tíð núlifandi manna.
Varð mikil flóðalda. þegar Katla gaus 1918, en einnig varð nokkurt hlaup á Kötlu-
svæðinu 1955.

Eins og kunnugt er, stendur Vik i Mýrdal að hluta til á sandinum undir Reynis-
fjal1i beggja vegna Víkurár. Á undanförnum árum hefur mikið verið rætt um og
varað við þeirri hættu, sem byggðinni niðri á sandinum gæti stafað af Kötluhlaupi,
en jarðfræðingar telja það mjög liklegt, að Katla muni gjósa á næstu árum.

Í framhaldi af ályktun Alþingis var byggður varnargarður austan Höfðabrekku-
[ökuls árið 1964. Er varnargarður þessi 5 metra hár, gerður úr sandi og yfirborð
malarborið. Talið er, að garður þessi standi ekki lengi fyrir hlaupi, ef verulegt
vatnsmagn verður á vestari hluta Mýrdalssands.

Jón Jónsson jarðfræðingur hafur lagt til, að byggður verði annar varnargarður
vestar á sandinum frá Vikurkletti til sjávar, og telur hann, að nægjanlega hár
garður gefi byggðinni á sandinum verulega aukið öryggi. Verkfræðistofan Hönnun h.f.
gerði kostnaðaráætlun um slikan garð i marz 1972. Áætlaður kostnaður við 6 m.
háan sand garð, 4 m. breiðan í toppinn og 750 m. langan, nemur 2 milljónum króna,
tæpum.

Sigurður Þórarinsson jarðfræðingur kemst að svipaðri niðurstöðu og Jón Jónsson
i greinargerð, sem hann nefnir .,Umsögn um það, hvort forsvaranlegt sé, vegna
hættu af völdum Kötluhlaups, að færa enn út íbúðarbyggð á Víkursandí", i júni
1972. Þar segir orðrétt: •.Það þarf þvi að byrja á því að styrkja varnargarðinn milli
Höfðabrekkujðkuls og fjalls, auk þess að gera garð út frá Vikurkletti, sem eitthvert
gagn er i til varnar, áður en meiri ibúðarbyggð verður leyfð niðri á sandinum".

Þá liggur fyrir greinargerð Þorbjörns Karlssonar verkfræðings, er hann nefnir
.,Flóðóldur vegna KötIuhlaupa", nóvember 1972. f lokaorðum greinargerðar verk-
fræðingsins stendur: "Þá þarf að hraða byggingu vamargarðs frá Víkurhömrum til
sjávar og að styrkja garðinn við Hðffiabrekkujðkul. Þessir garðar yrðu fyrst og
fremst hindrun gegn þeim ógnvaldi. sem Kötluhlaupið getur orðið, ef það kemst
vestur að Reynisfjalli, en eins og fram hefur komið munu þeir einnig hafa nokkur
áhrif i þá átt að draga úr áhrifum flóðöldunnar af sjó".

Trauðla þarf frekari vitnanna við. Samkvæmt framangreindu kemur greinilega
f ljós, að þeir sérfræðingar, sem um mál þetta hafa fjallað, eru sammála um, að
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varnargarð beri að gera frá Vikurkletti til sjávar. Svo er og um aðra þá aðila, er
bezt þekkja til. Allir ljúka upp einum munni um, að brýna nauðsyn beri til að marg-
nefndur garður komi sem fyrst til varnar þeirri byggð, sem þegar er fyrir hendi.

Oddvitinn i Hvammshreppi hefur fyrir hönd hreppsnefndar ritað þingmönnum
Sunnlendinga og mjög eindregið óskað þess, að þeir flyttu þingsályktunartillögu
þessa i þeirri von, að Alþingi samþykki hana, svo "að raunhæfar aðgerðir geti hafizt
sem fyrst áður en mannskaðar verða, sem vissulega vofir yfir", svo að tilfærð séu
orð oddvitans i bréfi hans til flutningsmanna.

Greinargerðir sérfræðinganna, sem um mál þetta hafa fjallað, jarðfræðinganna
Sigurðar Þórarinssonar og Jóns Jónssonar og Þorbjörns Karlssonar verkfræðings,
eru prentaðar hér með sem fylgiSkjöl.

Fylgiskjal I.

UMSÖGN
um það, hvort forsvaranlegt sé, vegna hættu af völdum Kötluhlaupa, að færa enn

út íbúðarbyggð á Víkursandi.
Eftir Sigurð Þórarinsson.

Um hættu þá, er byggð á sandinum framan við þáverandi Vikurkauptún i
Mýrdal mundi stafa af næsta Kötluhláupi, skrifaði Pálmi rektor Hannesson stutta
álitsgerð fyrir hönd Rannsóknaráðs ríkisins, dagsetta 28. marz 1950.Var niðurstaða
hans sú, að viðurhlutamikið væri, svo ekki væri fastar að orði kveðið, að byggja
Vikurkauptún niðri á sandinum, og væri þetta bæði vegna hættu á, að hlaup legðist
vestur með Vfkurhðmrum. og vegna hættu af flóðbylgju af völdum hlaupsins.

Siðar, eða 19. okt. 1955,tilkynnir skipulagsstjóri i bréfi, að nokkur byggð yrði
leyfð niðri á sandinum, og er í þvi sambandi vitnað til álits undirritaðs. Mun þar
vera um munnlegar upplýsingar af minni hálfu að ræða, þvi ekki rekur mig minni
til þess að hafa gefið skriflega umsögn um þetta eða látið annað i ljós en það, að
ég teldi hámarksrennsli i Kötluhlaupum töluvert minna en Pálmí Hannesson hefði
gizkað á, og einnig mun ég hafa nefnt, að varnargarður milli s.k, Höfðabrekkujökuls
og fjalls myndi veita nokkurt öryggi. Hygg ég, að ég hafi lagt meiri áherzlu á það
en ætla mætti af áðurnefndu bréfi, að forsendur þess, að meiri byggð væri leyfð
niðri á sandinum, væru þær, að gerðir yrðu varnargarðar það traustir, að í þeim
væri veruleg vernd. Vil ég þvi nú leggja áherzlu á það, að enn hafa ekki verið gerðir
slikir garðar, þ.e, garðar, sem treysta má, að veruleg vörn sé i. Aðalgarðurinn, sem
gerður hefur verið milli Höfðabrekkujökuls og hamra, virðist mér næsta haldlítill,
eins og hann nú er. Þyrfti bæði að hækka hann og breikka og þá fyrst og fremst að
þekja austurhlið hans stórgrýti eða grjótpylsum, ef i honum á að vera vörn að
gagni. Reynsla af siðasta Skeiðarárhlaupi gaf til kynna, að talsverð vörn er i traust-
um fjótgörðum.

nóvember 1969 samdi Jón Jónsson jarðfræðingur greinargerð um hættu af
Kötluhlaupum, er skipulagsnefnd leitaði álits hans, vegna þess að til álita kom þá
að færa út byggð á sandinum. Rekur Jón allítarlega sögu Kötluhlaupa og áhrifa
þeirra til breikkunar sandsins fram af Vikurhömrum og Vik. Leyfi ég mér að vísa
til þeirrar skýrslu varðandi þetta, þvi óþarf er að vera að endurtaka það hér. Frum-
heimildirnar um stærstu Kötluhlaupin eru næsta aðgengilegar, prentaðar i IV. bindi
Safns til sögu íslands. Ræð ég öllum þeim að lesa þær heimildir, er vilja gera sér
raunverulega grein fyrir þvi, hvilikar hamfarir Kötluhlaup tiðum hafa verið og geta
orðið. Niðurstöður Jóns eru þær, að vegna hættu af Kötluhlaupum sé ekki ráðlegt
að bæta við ibúðarbyggð á sandinum en að sæmilega grjótvarinn garður myndi
þó auka verulega öryggi byggðarinnar.
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Jón Jónsson vikur að því í skýrslu sinni, að fylgjast þurfi betur' en gert hefur
verið með breytingum á sandinum fram af Vík og Víkurhömrum.

Samkvæmt uppástungu minni valdi enskur Iandmótunarfræðingur, Miss F. Alayne
Street, það sem verðefni fyrir M. Sc. prófs ritgerð við háskólann í Cambridge að
rannsaka breytingar á Víkur sandi og suðvesturhluta Mýrdalssands, með sérstöku
tilliti til áhrifa Kötluhlaupa. Vann hún að þessu verkefni einkum sumarið 1970 og
næsta vetur og lauk ritgerð sinni vorið 1971. Titill hennar er: Some effects of
jökulhlaups in Central-South Iceland. Þetta er ítarleg ritgerð, byggð á vandlegri
könnun korta (flugmynda) og skráðra heimilda (hún les íslenzku sér til gagns),
svo og á viðtölum við fólk í Vík og víðar og ekki hvað sízt eigin mælingum. Miss
Street hefur m.a, gert allítarlega könnun á komastærðarsamsetningu Víkursands og
suðvestur hluta Mýrdalssands og reiknað út ýmsa parametra kornastærðardreifing-
arinnar i því skyni að gera sér grein fyrir því, að hve miklu leyti breikkun Víkur-
sands síðan 1918 er frá Kötlutanga runnin og að hve miklu leyti vegna efnisflutn-
ings lengra austan að. Niðurstöður hennar eru, að það sé nær einvörðungu Kötlu-
hlaupið 1918, sem lagt hafi til efni í breikkun sandsins síðar, og er hún því efins
um réttmæti þeirrar skoðunar próf. Trausta Einarssonar, að breytingar á Víkur-
sandi eftir 1935 standi ekki í sambandi við Kötluhlaupið, en megi rekja til breytinga
á veðurfari og vindum, er hafi byrjað um 1920.

Niðurstöður Miss Street varðandi breytingar á ströndinni milli Hjörleifshöfða
og Reynisfjalls á þessari öld eru dregnar saman á meðfylgjandi línuritum og korti.
Skv. linuritum hennar hefur ströndin á austurhluta þessa strandlengjuhluta gengið
nokkuð til baka á siðari árum og sandurinn því mjókkað, frá því að útbreiðsla
hans varð mest eftir 1918-hlaupið og myndun Kötlutanga. En sandurinn fram af
Vik er enn heldur að breikka, og telur Miss Street líklegast, að svo verði enn í
nokkur ár, en að síðan megi búast við, að hann geti mjókkað eitthvað, likt og sand-
urinn austar hefur gert, þar til jafnvægi komist á.

Telja má nokkurn veginn öruggt, að næsta Kötluhlaup muni leiða til breikkunar
á Víkursandi. Hversu hröð og mikil sú breikkun verður, fer bæði eftir stærð hlaupsins
og þvi, hvar á Mýrdalssandi aðalhlaupið fellur til sjávar. Hættan á tjóni uppi undir
núverandi Víkurkauptúni af völdum flóðbylgju samfara hlaupi fer væntanlega
minnkandi með hverju nýju hlaupi, en ekki er Víkursandur enn svo breiður, að
hægt sé að útiloka þá hættu. Benda má einnig á það, að með breikkun suðvestasta
hluta Mýrdalssands aukast möguleikar á þvi, að hlaup geti teygt sig vestur eftir sand-
inum i átt til Vikur, ekki aðeins norðan, heldur einnig sunnan Höfðabrekkujökuls.
Gæti þá orðið nauðsynlegt að gera varnargarð. er lægi suður úr Höfðabrekkujökli
i átt til sævar.

Mjög æskilegt tel ég einnig, að traustur garður verði gerður milli Víkurkletts og
sjávar. En enda þótt ég telji, að veruleg vörn geti verið i þeim görðum, er nefndir
hafa verið, álit ég, að fara ætti sér hægt, mjög hægt, með að leyfa frekari byggð niðri
á sandinum, fyrr en séð verður, hvernig næsta Kötluhlaup hagar sér. Og vissulega
dugar ekki að fara þá leiðina að leyfa aukna byggð niðri á sandinum, en gera þá
kröfu, að síðan yrði að bæta og styrkja varnargarðana. Enda þótt stærðfræðilega
útreiknað teljist likurnar fyrir því, að Kötlugos komi fyrir 1976, ekki nema 26%
(J. E. Þorláksson: A probability modelof valcanoes and the probability of eruptions
in Hekla and Katla. Bull. Volcanologique, Napoli 1967, bls. 97-106), getur Kötluhlaup
komið hvenær sem er. Það þarf því að byrja á þvi að styrkja varnargarðinn milli
Höfðabrekkujökuls og fjalls, auk þess að gera garð út frá Víkurkletti, sem eitthvert
gagn er í til varnar, áður en meiri íbúðarbyggð verður leyfð niðri á sandinum.
Og sem fyrr getur tel ég, að jafnvel eftir slíka garðgerð yrði að fara hægt i sakirnar
með byggingarleyfi þar í neðra. Helzt væri það þá, að nokkur íbúðarhús yrðu leyfð
austur með hömrunum í framhaldi af núverandi austustu húsum austan ár. En æski-
legast svæði undir nýbyggingar íbúðarhúsa fyrst um sinn teldi ég brekkurnar upp
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frá kauptúninu austan Vikurár, þvi þar mun grynnra i sæmilega traustan grunn en
vestan Vikurár, en þar er yfirleitt mjög djúpt niður á sæmilegan grunn.

Heyrt hef égi fólki austur þar, að núverandi eigendur þess lands, sem heppi-
legast er fyrir húsalóðir, hyggist selja það ærið dýrt. Um það skal ég ekki dæma,
hvað hæfilegt verð sé fyrir það land, en ætla mætti, að hægt væri að tryggja með
eignarnámi, að Vikverjar þyrftu ekki að greiða óhóflegt gjald fyrir að fá að byggja
á svæðum öhultum fyrir Kötluhlaupum. Væri það, vægast sagt, ósæmilegt að notfæra
sér til hins ftrasta i gróðaskyni þörf Vikurkauptúns fyrir slíkt land, hvað svo sem
kaldur lagastafur kann að heimila i þvi efni, enda trúi ég engum til sliks að óreyndu.

Reykjavik, 24.6 1972.

Sigurður Þórarinsson.

4



'of
o
~ 0
CI
s:
t-

E
g 0
(II

."•..
e
~
~a. 0
QI'-
c:
o

'iA
>
'0

s:
v
e
w

2200
E

m

October 1918

6: South of the trig. point
on Hjörleifshöfgi

5: SOuth of Skiphellir

4: South of 'SÍ<orbeinsflúdir'

3; PrOfile 3 (Fig 50)

2: Profile 2

1: Profile 1

w

Kötlutangi

1690 19101930 1950 1970 Year
Breytingar á strönd Vikursands og suðvesturhluta Mýrdalssands fyrir og eftir
Kötluhlaupið 1918.

o

o

o

5



,~ ,~
".1 •
• I
I., ,

IX' I ':
v, I"

I .":J \ ~'.• \

" ""o ,"

Eg
o~

6



Fylgiskjal lL

Athugasemdir varðandi skipulagningu byggðarsvæðis á sandinum austan undir
Reynisfjalli í Mýrdal.

Eftir Jón Jónsson jarðfræðing.
Inngangur.

Hin siðari ár hefur nokkuð verið rætt um skipulagningu byggðar í Vik i Mýrdal
og einkum þó í sambandi við þá byggð, sem þegar er komin og koma mun á sandinn
báðum megin Víkurár .

Þvi hefur jafnvel verið haldið fram, að hætta væri á, að sjór gengi þarna veru-
lega á land, og einnig, að sjór væri um þessar mundir að ganga á landið við Vik.
Ekki virðast þó mælingar hafa verið gerðar, svo teljandi sé, varðandi þetta spurs-
mál á landinu sjálfu, en aðeins á kortum og ljósmyndum teknum úr lofti. Ekki er
mér heldur kunnugt um, að sett hafi verið fast merki, sem hægt væri að mæla frá
til strandar öðru hvoru, en aðeins á þann hátt er hægt að fá fullar sannanir i málinu.
Það, sem hér fer á eftir, verður því ekki annað en nokkrar ábendingar og hug-
leiðingar samfara nokkrum athugunum, sem erfitt er að draga ákveðnar ályktanir
af vegna þess. hvað þær taka yfir stuttan tíma.

Við sendu strönd.
Öllum þeim, sem byggja sveitirnar við hina miklu sandströnd Suðurlands eða

hafa á annan hátt haft náin kynni af ströndinni, er ljóst, að hún er i einstökum
atriðum verulegum breytingum háð. Eitt ljósasta dæmið um slíkar breytingar er sú
velþekkta staðreynd, að skip, sem strandað hafa á þessum söndum, og þau eru
mörg, eru ýmist nokkuð úti i sjó eða nokkuð uppi á landi. Þetta sýnir, svo að ekki
verður um deilt, að mikil tilfærsla á sér stað á efni meðfram ströndinni og að
breytingar eru þar ávallt nokkrar frá ári til árs og geta jafnvel verið áberandi á
vissum svæðum frá einum mánuði til annars.

Sáralitið er vitað um, hver meginorsökin er hverju sinni, og engar rannsóknir
varðandi sandburð með ströndinni liggja fyrir, enda mundu slíkar rannsóknir verða
mjög erfiðar i framkvæmd.

Sandarnir eru orðnir til af framburði jökulánna fyrst og fremst.
Framburður þessi er svo stórkostlegur. að í stórum dráttum hlýtur ströndin að

færast út. Fæ ég ekki séð, að til greina komi nema aðeins eitt, sem breytt gæti þvi
ástandi, en það væri annaðhvort verulegt landsig eða hækkun á yfirborði úthaf-
anna eða þá samspil hvors tveggja, en útkoman mundi i öllu falli verða hin sama.
A þeim svæðum, þar sem jökulhlaup eru tíð, verður framburðurinn að sjálfsögðu
enn þá stórkostlegri. t þvi sambandi er einkum um Mýrdalssand og Skeiðarársand
að ræða.

Btröndin á vestanverðum Mýrdalssandi.
Ekki verður annað séð af þeim heimildum, sem fyrir liggja, en að sjór hafi á

landnámsöld og lengi eftir það náð alveg upp að Víkurhömrum og a.m.k. á kafla
gert það allt fram til ársins 1660,að sandurinn færðist mjög fram i þvi Kötluhlaupi,
sem þá varð. Eftir það hefur þjóðleið verið um sandinn sunnan Vikurhamra, en var
áður um Arnarstakksheiði eða austur um Heiðardal og Vatnsársund. Enn sér fyrir
götutroðningum i hliðinni austur af Vikurkirkju og eins vestan og ofan við bæinn
i Fagradal. Fram til ársins 1660virðist útræði hafa verið frá Skíphelli, og er sagt,
að sjór hafi verið fast við Skiphellisnefið, en eftir hlaupið voru um 800 m frá hell-
inum til sjávar. Í þessu sama hlaupi virðist ströndin hafa færzt stórlega fram.
einnig vestan Kerlingardalsár og sennilega allt að ReynisfjalIi. Heimildir eru til um,
að við Skorbeinsflúðir, sem eru fram af tanga. sem skagar litið eitt fram úr fjallinu

7



nokkuð austan við Uxafótalæk, hafi skip setið til fiskjar á yfir 30 m. dýpi um
80 m, frá berginu.

Af þeirri heimild má ráða, að það hafi verið nálægt aldamótunum 1599-1600
eða nokkru síðar. Á þessu varð mjög gagnger breyting 1660.eins og áður getur.

Svo farið sé fljótt yfir sögu, skal þess getið, að í Kötluhlaupinu 1860 færðist
sandurinn fram um 800 m. sums staðar á svæðinu milli Hjörleifshöfða og Kerlingar-
dalsár og í siðasta Kötluhlaupi færðist sandurinn vestan við Hjörleifshöfða fram
af aðalfarvegi Múlakvíslar fram um allt að 5 km.

Siðan hefur sandurinn færzt mjög vestur að Reynisfjalli, og er breidd hans
nú, að ég hygg, þreföld til fimmföld á við það, sem var, er ég kom fyrst i Vik, sem
mun hafa verið 1927.

Af þvi, sem hér hefur verið tilfært, sýnist fyllilega ljóst, að sandurinn á þessu
svæði öllu færist fram, þó með mismunandi hraða sé, og stundum geti ráðið kyrrstaða
á vissum köflum og jafnvel nokkuð skafizt burt á öðrum. Ég þekki engin dæmi um
.lið gagnstæða nema i einstökum atriðum (detalj), eins og áður er getið um.

Frá þessu sjónarmiði, þ.e. vegna hættu af ágangi sjávar eingöngu og undir
öllum eðlilegum kringumstæðum, sýnist mér ekki vera neitt við það að athuga, þó
byggð væri skipulögð og reist á sandinum austan undir Reynisfjalli. Hins vegar er
þarna fyrir hendi annar og miklu meiri ógnvaldur, sem átt getur það til að ganga
i bandalag við sjálfan Ægi um framkvæmdir hinna hroðalegustu eyðilegginga, og
að því skal nú vikið.

Katla og Kötluhlaupin.
Ekki er vitað með vissu, hversu oft Katla hafi gosið, frá því að land byggðist,

því mjög eru litlar heimildir til um hin fyrstu gos. Það skiptir og ekki meginmáli
hversu mörg þau eru.

Það virðist í öllu falli hægt að slá því föstu, að heimildir um breytingar á
ströndinni af völdum Kötluhlaupa eru ekki til fyrr en laust eftir 1600, og standa
þær upplýsingar einmitt i sambandi við Kötlugosið 1660.

Af ummælum Landnámabókar virðist mega ráða, að fjörður eða vik hafi verið
við Hjörleifshöfða á þeim tíma, er norræna menn bar þar fyrst að landi, enda
segir berum orðum, að "var þar þá fjörður, og horfði botninn inn að höfðanum".
Ætla má því, að því er fróðir telja, að þetta sé skrifað á 13.öld. t orðunum liggur hins
vegar, að á þeim tíma sé þarna ekki lengur neinn fjörður.

t Landnámu er ennfremur getið um Kerlingarfjörð, og virðist mér lfklegast,
að hann hafi verið milli Hjörleifshöfða og Höfðabrekkufjalls, enda segir i sömu
heimild að "þar er nú Höfðársandur", en Höfðá er vafalaust sama vatnsfall og það,
sem nú á dögum gengur undir nafninu Múlakvísl eða Sandvatn og kemur undan
vestanverðum Kötlujökli.

Þess er getið í sögu Þorláks biskups, að hann hafi 1179 komið að Höfðabrekku,
og er i sömu heimild þess getið um land Höfðabrekku, að það þótti eitthvert bezta
vera, áður en Höfðá spillti. Bærinn á Höfðabrekku stóð neðan undir fjallinu fram til
1660.

Geysimikil urðarhrúgöld eru á sandinum suðaustur af Skiphelli og ganga undir
nafninu Höfðabrekkujökull. Annar "jökull", Lambajökull, er austur á sandinum, nú
að mestu horfinn. "Jökla"-nöfnin á þessum hæðardrögum sýna berlega, að þeir
eru myndaðir á sögulegum tíma. Ekki er mér kunnugt um, að örnefni þessu Uk séu
til nema i Skaftafellssýslu, nánar til tekið á áðurnefndum stað og i Öræfum. Skýring
þessa nafns er auðsæ og engum efa bundin. Þarna hefur geysimikil jakahrönn numið
staðar i Kötluhlaupi, og [akarnir hafa smám saman bráðnað á staðnum og sandur,
möl og stórgrýti, sem i ísnum var, hefur orðið eftir. Jakarnir hafa verið það lengi
að bráðna og myndunin öll verið svo stórkostleg, að [ökuls-nafníð festist við hana og
helzt enn, öldum saman eftir að allur is er horfinn. Líklegast sýnist mér, að Höfða-
brekkujökull sé til orðinn í hlaupinu 1660, en þá eyðilagðist Höfðabrekka og það,
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sem eftir var af landi þeirrar jarðar neðan undir fjallinu. Þætti mér ekki ólíklegt,
.ið urð þessi geymdi undir sér fornar grónar grundir Höfðabrekku. Hafi land
Höfðabrekku verið "eitt hið bezta", hlýtur nokkurt landrými að hafa verið fyrir
hendi, lika neðan fjallsins, enda virðist mega af heimildum ráða, að allt slægju-
land jarðarinnar hafi verið fyrir framan fjallið fram að hlaupinu 1660, enda þótt
fyrri hlaup hafi valdið miklu tjóni á jörðinni, allt frá hlaupi því, er getið er um
i sögu Þorláks biskups.

Skal nú i stórum dráttum rakin atburðarás Kötluhlaupa þeirra, sem sæmilega
glöggar heimildir eru um, og byrjað með hlaupið 1660.

Hlaup þetta hófst að kvöldi þess 3. nóv. og hélzt nóttina alla og daginn eftir,
en rénaði þann 5. Þann 6. og til þess 10. er enn hlaup og fjaraði fyrst þann 11., en
aftur er getið um hlaup þann 12. s.m.

Virðist þvi hlaupið hafa staðið í vikutíma, og er ljóst, að það hefur verið hið
stórkostlegasta, sbr. það, sem hér er að framan er sagt um breytingar á ströndinni.

Næsta gos Kötlu verður svo 1721. Það hófst þann 11. maí kl. 2 um daginn.
Hlaup það, sem gosinu fylgdi, stóð í 4 daga. Það fór vestur með Víkurhömrum og
fyllti gilið hjá Vik, braut báta við Vikurklett og fyllti sundin milli Fagradals og
Höfðabrekkuháls, svo Kerlingardalsá fékk ekki framrás í 20 dægur. Í þessu hlaupi
tók endanlega af bæinn í Hjörleifshöfða, sem til þessa hafði staðið vestan undir
höfðanum. Byggð var svo ekki í Hjörleifshöfða fyrr en 1801,að bær var á ný reistur
þar og þá uppi á höfðanum.

Af heimildum um þetta hlaup er ljóst, að mikið vatn og jakaburður hefur
farið vestur með öllu fjalli, allt frá Kaplagörðum og vestur að Reynisfjalli. Hlýtur
þá geysimikið vatn að hafa farið um sundið milli Höfðabrekkujökuls og fjalls, þar
sem nú hefur verið settur varnargarður.

Næst gýs Katla 1755, og hófst gosið þann 17. október litlu fyrir hádegi, en
hlaup kom ekki fyrr en um nóttina milli þess 17. og 18. eða varla minna en 8-10
klst. eftir að vart varð gossins. Hlaup þetta náði eins og hið fyrra allt vestur að
Reynisfjalli og einnig lokaði það sundunum austan við Fagradal um tíma, svo
{atn flóði allt inn að túni í Kerlingardal. Ekki hef ég heimild um, hversu lengi
þetta hlaup varaði.

I gosi Kötlu 1823 fór vatnsflóð yfir allan sandinn frá Álftaveri til Reynisfjalls.
Það kom i skvettum og varaði í 28 daga samtals. Sumir af þessum hlaupskvettum
virðast hafa verið fremur óreglulegir, en nægir þó til að valda skaða.

Gosið 1860 hófst 2. maí og kom hlaupið fyrst, eða um kl. 2 um daginn. en
til goss sást ekki fyrr en um kl. 5. Þann 15. s.m. kom hlaupskvettur fyrir austan
Hafursey og stóð eitt dægur. Haft er fyrir satt, að þetta hlaup hafi staðið i 16
sélarhrtnga og að i því hafi ströndin milli Hjörleifshöfða og Kerlingardalsár sums
staðar færzt fram um 800 m., enda virðist hlaupið nær eingöngu hafa runnið fram
vestan Hafurseyjar.

Er þá komið að siðasta gosi Kötlu 1918.
Af frásögnum þeim, er fyrir liggja, verður ekki með fullri vissu sagt, hvenær

dags gosið hófst, en þann 12. október var það. Af frásögn úr Vík er ljóst. að jarð-
skjálfti varð þar kl. 13, og eins verða Álftaversmenn fyrst varir við merki um gos
um kl. 13. Er því líkast, að raunverulega hefjist gosið þá. Það er þó ekki fyrr en
um kl. 15.30, sem til gossins og hlaupsins sér bæði úr Vík og Hjörleifshöfða.

Ruddist hlaupið fram milli Hafurseyjar og Höfðabrekkuafréttar og tók yfir allan
sandinn hið neðra, allt frá Múlakvisl að vestan og austur fyrir Lambajökul. Þriðji
"jökulIinn" á Mýrdalssandi er rétt austan við Múlakvísl, og er nú litið orðið eftir
af honum, en hann er um 5 km. austan við Hjörleifshöfða. Hlaupið virðist hafa verið
i algleymingi fram á nótt, en var hætt daginn eftir, en um kl. 21 um kvöldið þess
13. hófst það á ný, og hlaup var enn þann 14. Þann 15. var það minna, en þann
16., 17., 18. og 19. var enn mikið vatn á sandinum vestanverðum. Þann 20. var það
með minnsta móti, en óx um kvöldið. Þann 21. var það orðið lítið og að kalla búið
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þann 26. ÞÓ kom aftur hlaupskvettur allmikill þann 28. Það hófst kl. 14 en fjaraði
um kvöldið. Þetta er tekið eftir skýrslu úr Hjörleifshöfða, en þaðan var auðveldast
að fylgjast með því, sem skeði í sandinum. Ekki virðist hlaup hafa farið austur
af sandinum niður um Álftaver nema fyrsta gosdaginn.

Ekki fór hlaup að þessu sinni vestur með Höfðabrekkufjalli, en beint i sjó fram
farveg Múlakvíslar. Mun Höfðabrekkujökull mjög hafa varnað þvi, að hlaupið færi
vestur.

Þess er getið, að mikil ókyrrð kom á sjóinn við Vík samfara hlaupinu og gengu
út frá því öldur, sem fóru samhliða ströndinni og náðu hærra en hæstu brimöldur.
Kyrrt veður var og gott í sjó, er hlaupið kom.

Af því, sem hér hefur verið rakið, er ljóst, að Kötluhlaup geta hagað sér á
nokkuð mismunandi hátt. Stundum koma þau svo að segja i einu hlaupi, en stundum
i skvettum um lengri tíma. Heita má þó, að þau komi að jafnaði svo að segja fyrir-
varalaust og mjög snögglega.

Við hlaupið 1918 mynduðust tveir stórir taugar út í sjó milli Hjörleifshöfða og
Höfðabrekkufjalls. Er talið, að ströndin hafi þar færzt fram um 5 km. Nú hefur brim
löngu jafnað út þessa tanga og gerði það raunar fljótlega, svo að tanginn varð raunar
aðeins einn og hlaut nafnið Kötlutangi. Ekki er hann lengur áberandi sem tangí, en
færzt hefur ströndin drjúgum fram við hlaup þetta. Við Vík hefur ströndin breíkkað
mjög eftir þetta, og hygg ég, að efni það, sem byggði upp Kötlutanga, sé nú komið
að verulegu leyti á svæðið austan undir Reynisfjalli. Það er og spá min, að ekki
þurfi nema 2-3 Kötluhlaup til að koma Reynisfjalli og e.t.v. einnig Reynisdröngum
á þurrt land.

Sennilega mætti flýta því með því að loka sundinu milli dranga og fjalls. Efni
er nóg við höndina.

Ekki verður hjá því komizt, að sem heild hafi ströndin við Vik færst fram frá þvi
1918. Þó má vel vera, eins og áður er bent á, að smávegis hafi á hana gengið öðru
hverju og á köflum.

Frá því 1967 þar til í ágúst 1969 hefur hún að heita má staðið í stað, eftir þvi
er séð verður af lauslegum mælingum, nema alveg vestur við Reynisfjall. Þar hefur
sandur fyllt upp, svo að bjarg, sem var enn í sjó fyrir um 2 árum, stendur nú upp
úr sandi.

Hætta á Kötluhlaupi.

Það hefur verið talið, að rennsli Kötluhlaupsins 1918 hafi verið um 200.000
m"jsek., þegar það náði hámarki.

Undir öllum kringumstæðum er ljóst, að hlaup þessi eru þvílíkar náttúru-
hamfarir, að erfitt er að gera sér fulla grein fyrir. Vafalaust hækkar MýrdaJssandur
jafnt og þétt, því í raun réttri er hann keila með toppinn við Kötlujökul. Þetta gerir,
að nokkur halli mun vera vestur með hömrunum frá farvegarbrún Múlakvíslar austan
Höfðabrekkujökul. Fari hlaup eða hluti af því vestur milli Höf'ðabrekkujökuls og
fjalls, er Vík í hættu, þ.e.a.s. sá hluti byggðarinnar, sem á sandinum er.

Varnargarður hefur nú verið settur þar á milli, og getur hann vafalaust gert
gagn, sé hann nægilega þéttur, svo að vatn nái ekki að síast í gegnum hann, en fari
svo, er hætt við, að hann standi ekki lengi fyrir hlaupi. Nokkru meiri vörn hefði
verið að hafa garðana tvo með nokkru millibili. Mér sýnist, að líta verði svo á, að með
því að ströndín við Vík hefur mjög færzt fram og er nú orðin margfalt breiðari en
hún var 1918, hafi hættan af völdum brimróts samfara Kötluhlaupi minnkað verulega.

Mér sýnist þó, að byggðin niðri á sandinum sé í svo mikilli hættu fyrir Kótlu,
hlaupum, að ekki sé til þess ráðandi, að við hana sé bætt, a.m.k, ekki fbúðurhúsum.

Um breytingar á ströndinni er það að segja, að setja ætti upp föst merki á
nokkrum stöðum í hömrunum og mæla frá þeim eftir ákveðnum Unum til sjávar.
Mælingarnar ætti að endurtaka árlega. Fæst með því örugg vissa, og fræðilegar
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bollaleggingar verða óþarfar. Mælingar á kortum og loftmyndum, þó góðar geti
lerið út af fyrir sig, eru miklu ónákvæmari og hafa fleiri skekkjumöguleika.

Varnir gegn hlaupum.
Svo miklar hamfarir eru í Kötluhlaupunum, að það er nánast fjarstæða að

ætla sér að bægja þeim frá, þar sem þau koma með fullum krafti.
Hitt er þó vist, að mikið hefur úr þeim dregið, þegar þau hafa náð að breiðast

út um stór svæði og eru að nálgast sjávarhæð. Garður eins og sá, sem áður er
getið, kann þvi að hafa mikla þýðingu. Ég mundi hins vegar telja málinu mun betur
borgið, ef settur væri annar garður í viðbót og jafnframt væru þeir þéttir, svo vatn
komizt ekki i gegnum þá og nái að grafa.

Sæmilega hár, grjótvarinn garður frá Vfkurkletti til sjávar sýnist mér að
mundi geta gefið byggðinni verulega aukið öryggi.

Jónas Eliasson verkfræðingur hefur gert miklar athuganir á ströndinni bæði við
Oyrhólaós og á svæðinu frá ReynisfjalIi og austur fyrir Hjörleifshöfða.Er kort
það, sem þessari grein fylgir, að mestu frá hans hendi og kemur i megindráttum
heim við þær athuganir, sem ég hef gert á eldri og nýrri loftmyndum og kortum
af þessu svæði.

Ætla má, að nú taki fast að líða að Kötlugosi. Ég er þeim mönnum, sem telja
hlaupskvett þann, sem kom 1955, eins konar Kötlugos, algerlega ósammála. Hlaup-
skvetti þá, sem komið hafa og síðar, tel ég miklu fremur benda til aukins hita og
þar af leiðandi bráðnunar i jöklinum og þannig fremur vera ábendingu um það, að nú
liði senn að gosi. Hvenær það kann að koma, kann ekki fremur ég en aðrir að segja,
en ég er fullsannfærður um, að það er í aðsigi og kemur - líklega innan þriggja ára.

Nóvember 1969.

11



·....•
'~ ..:;.

.\ ~~ ~:
'\ .i:
'-.... ,:1'<:»

Ströndin vits Vik fyrr og nú, ásamt breytingum, sem orðið hafa á svæðinu milli
Reynisfjalls og Blautukvislar. Eftir Jónas Eliasson verkfræðing.
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Fylgiskjal III.

Flóðöldur vegna Kötluhlaupa.

Inngangur.

Frá því er skýrt í annálum, að Kötluhlaup hafi valdið flóðöldum meðfram
suðurströnd íslands. Um þetta segir Pálmi Hannesson rektor (1950) í bréfi til
skipulagsstjóra, dags. 28. marz 1950:

"Árið 1721 gerði slík flóðbylgja allmikinn usla, og er talið, að hennar hafi gætt
allt vestur í Grindavík. í Vestmannaeyjum tók hún hjall, er stóð upp frá fjöru-
málinu, en í Vík gekk hún allt U?P á tún, að því er Sveinn Pálsson segir, og má
öruggt telja frásögn hans rétta".

Um hlaup það, sem varð, er Katla gaus 1918, segir Jón Jónsson jarðfræðingur
í umsögn um skipulagningu byggðarsvæðis á sandinum austan undir Reynisfjalli
í Mýrdal (1969):

"Þess er getið, að mikil ókyrrð kom á sjóinn við Vík samfara hlaupinu, og
gengu út frá því öldur, sem fóru samhliða ströndinni og fóru hærra en hæstu brim-
öldur. Kyrrt veður var og gott í sjó, er hlaupið kom".

Þessar flóðbylgjur samfara Kötlugosum hafa m.a. orðið þess valdandi, að
nokkurt hik hefur verið á því að leyfa byggð niðri á sandinum við Vík. Eftir álits-
gerð Pálma Hannessonar rektors (1950), sem áður er nefnd, var lagt gegn byggð
niðri á sandinum. Eftir smáhlaup, sem varð á Kötlusvæðinu í júní 1955, féllst
skipulagsnefnd hins vegar á, að byggt yrði niðri á sandinum, enda skyldu þá gerðar
vissar varúðarráðstafanir, þ.e. garður ofan Höfðabrekkujökuls og varnargarður
austan Vfkurár.

Í nóvember 1969 skrifaði Jón .Jónsson jarðfræðingur álitsgerð, sem hann nefndi
,.Athugasemdir varðandi skipulagningu byggðarsvæðis á sandinum austan undir
Reynisfjalli í Mýrdal". Í þessari álitsgerð Jóns mælir hann með því, að varnargarður
milli Höfðabrekkujökuls og fjalls verði béttur, en að auki verði gerður annar sæmi-
lega hár, grjótvarinn garður frá Víkurkletti til sjávar. Jafnvel með þessum varnar-
görðum telur .Jón í álitsgerðinni, "að byggðin niðri á sandinum sé í svo mikilli
hættu fyrir Kötluhlaupum, að ekki sé til þess ráðandi, að við hana sé bætt, a.m.k.
ekki íbúðarhúsum" .. Jafnframt leggur .Jón til. að sett verði upp, föst merki á nokkrum
stöðum f hömrunum og mælt frá þeim eftir ákveðnum línum til sjávar. Mælingarnar
ætti að endurtaka árlega".

Nú mun vera að komast einhver skriður á gerð varnargarðs út frá Vikur-
. hömrum. og hefur Almannavarnanefnd Vikurumdæmis samþykkt áskorun til fjár-
veitingavaldsíns þess efnis, að .veitt verði nauðsynlegt fé til byggingar grjótvarins
varnargarðs austan Vikurkauptúns. er nái frá Víkurkletti til sjávar. Hins vegar er
ekki vitað til, að gerðar haff verið hæðarmælingar frá föstum punktum í Vikur-
hömrum til sjávar, eins og .JÓn hefur einnig lagt til.

Nýlega hefur Sigurður Þórarinsson (1972) sent skipulagsstjóra álitsgerð varð-
andi viðbótarbyggð niðri á sandinum við Vík. Kemst Sigurður að þeirri niðurstöðu,
að fara eigi sér "mjög hææt með að leyfa frekari byggð niðri á sandinum, fyrr en séð
verður, hvernig næsta Kötluhlaup hagar sér". Bendir hann einnig á. að byrja þurri
á þvi ,.að styrkja varnargarði nn milli Höfðabrekkujökuls og fjalls, auk þess að
gera garð út frá Vikurkletti, sem eitthvað gagn er i til varnar, áður en meiri íbúðar-
byggð verður leyfð niðri á sandinum".

Varnargarðar þeir. sem um er getið hér að framan, gegna því hlutverki að
hindra það. að vatnsflaumurinn í KötIuhlaupi fari vestur með fjalli, vestur að
Reynisfjalli, eins og oft hefur komið fyrir j KötIuhlaupum. Varnargarðarnir draga
þvi á engan hátt úr hættu á flóðbylgju af sjó, en það er efni þessarar greinar að
kanna almennt eðli þessarar flóðbylgju.
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Eðli Kötluhlaupa.
Kötluhlaup hafa ekki orðið síðan reglubundnar vatnamælingar hófust hér á

landi, utan eitt litið hlaup, sem varð í júní 1955,og einhverjir vatnavextir á svæðinu
af og til síðan. Kallar Jón Jónsson þetta hlaupskvetti, enda mun þetta vera smáræði
samanborið við það, sem orðið getur. Um eiginleg Kötluhlaup, sem verða samfara
gosi i Kötlu, eru þó til heimildir í annálum og ítarlegar lýsingar sjónarvotta eru
til af hlaupinu 1918.Af þessum lýsingum og mælingum, sem gerðar voru 1955,hafa
menn gert sér vissar hugmyndir um eðli hlaupanna, og kemur fram, að þau eru
nokkuð frábrugðin hlaupum, sem verða í Grímsvötnum eða Grænalóni. Bendir
Sigurður Þórarinsson (1957) á eftirfarandi einkenni:
1. Hámarksrennsli Kötluhlaupa er mörgum sinnum meira en það, sem mest verður

annars staðar, og hefur verið gizkað á, að rennslið skipti hundruðum þúsunda
teningsmetra á sekúndu. Pálmi Hannesson (1934) áætlaði milli þrjú og fjögur
hundruð þúsund m3/sek., en Sigurður Þórarinsson (1957) telur þá tölu sennilega
ivið háa, en víst megi telja, að rennslið fari yfir 100.000mi/sek. Jón Jónsson (1969)
greinir frá því, að rennsli Kötluhlaupsins 1918hafi verið áætlað 200.000mS/sek.,
þegar það var í hámarki.

2. Kötluhlaup koma mjög skyndilega og standa fremur stutt eða aðeins fáa daga.
Þetta er ólíkt hegðun Grimsvatna- og Grænalónshlaupa, sem yfirleitt eiga sér
margra daga aðdraganda. Þrátt fyrir hið gífurlega hámarksrennsli Kötluhlaupa
er heildarvatnsmagnið sennilega svipað og í meðalhlaupi úr Grænalóni (sjá grein
Sigurðar Þórarínssonar. Jökull 1957) og þá talsvert minna en mælzt hefur í
Grlmsv.atnahlaupum.
Það er hið geysímikla hámarksrennsli Kötluhlaupsins, sem eðlilega veldur

hættu á flóðbylgju við suðurströndina. Varnargarðar við Höfðabrekkujökul minnka
landssvæði það, sem vatnsflaumurinn nær að dreifast yfir, og sé gert ráð fyrir þvi,
að allt rennslið (200.000mS/sek.) fari milli Höfðabrekkujökuls og Lambajökuls, sem
er um 12 km. vegalengd við ströndina, gefur Manningsformúla meðalhraða vatnsins
um 4.75 m/s og meðaldýpi um 4,6 m. Hreyfiafl þessa vatnsflaums er um 2,3 Gw, er
það kemur i sjó fram, þar sem hallinn á sandinum er reiknaður 1:135.

Þegar þessar tölur eru bornar saman við allt virkjað vatnsafl á íslandi, sem
i dag er um 2,8 Mw, sést, að hér er ekkert lítilræði, sem sjónum er ætlað að gleypa.
Enda sýnir það 'sig, að orkan berst út í formi flóðöldu, sem vegna botnhallans kemur
aftur að landi og getur þar valdið spjöllum á mannvirkjum, sem hún nær til.

Leið fl6ðöldunnar frá Kötluhlaupi.
Þegar flóðaldan skellur út í sjó, kemst truflun á sjóinn með þeim afleiðingum,

að ölduhreyfing heldur áfram út frá ströndinni. Þar sem aðgrunnt er og afliðandi
botn, eins og út af Mýrdalssandi, breytir aldan stefnu sinni vegna misdýpisins, og
kemur hluti hennar aftur að landi.

Gera má sér nokkra grein fyrir því, sem gerist, ef tekin er bein strandlfna með
afliðandi botnhalla. Gerum ráð fyrir því, að hlauprennsli, 12 km breitt, komi út i
sjóinn, en þessi breidd svarar nokkurn veginn til fjarlægðar frá Höfðabrekkujökli
að LambajökIi. Um það bil 6 km. vestan Höfðabrekkujökuls kemur Reynisfjall út
i sjó, en þaðan austur að Víkurklettum er um 3 km vegalengd. Við höfum þá einfalt
likan af aðstæðum, sem sýnt er á 1. mynd.

Gert er ráð fyrir því, að sú ókyrrð, sem á sjóinn kemur, þegar flóðaldan kemur
fram. dreifi sér jafnt í allar áttir til hafs. Er þá einfalt reiknidæmi að finna út, hve
mikill hluti orkunnar kemur að landi við hina 3 km. strandlengju frá Reynisfjalli
að Víkurklettum. Af 1. mynd kemur fram, að alda innan ca. 90 geira kemur að landi
á fyrrgreindu svæði, og er það um 5% orkunnar, sé reiknað með jafnri dreifingu
í allar áttir frá ströndinni.

Nú vaknar sú spurning, hve há alda svarar til 5% af orku hlaupsins. Áður var
fundið, að afl hlaupsins, er það kemur í sjó fram í hámarki, er um 2,3 Gw, þannig
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að 5% af því er 0,115Gw eða 115 Mw. Sé gert ráð fyrir þvi, að öll þessi orka haldi
áfram til hafs, fæst, að þetta samsvarar 1 m hárri öldu á 100m dýpi miðað víð 3 km
langan öldufald. Þegar slik alda kemur inn á 10 m dýpi, má gera ráð fyrir. að hæð
hennar hafi þrefaldazt, ef hún ekki brotnar. Aldan hækkar enn, þegar dýpið minnkar,
og sést þvi, að þarna getur orðið um geígvænlegt flóð að ræða, ef réttar aðstæður
eru fyrir hendi.

Það skal viðurkennt, að þeir reikningar, sem að ofan er lýst, miðast við talsverða
einföldun á aðstæðum eins og þær eru fyrir hendi á sandinum og strandlengjunni
austan Víkur. Hvað þessar raunverulegu aðstæður koma til með að breyta gangi
flóðöldunnar, er flókíð að reikna út, en i því sambandi má benda á eftirfarandi atriði:
1. Ekki var reiknað með neinni eyðingu á orku hlaupsins er það kemur fram i sjó.

1þess.u sambandi má nefna, að mikið rót kemst á sjóinn, þar sem hlaupið kemur
fram, sem óhjákvæmilega hefur i för með sér einhverja eyðingu orkunnar.
Þannig má sýna, að ef aðeins helmingur orkunnar kemst áfram til hafs, lækkar
ölduhæðin um 30%. Dregur þetta því ekki nema að óverulegu leyti úr flóð-
hættunni.

2. Reiknað var með beinni reglulegri strandlínu milli Vikur og hlauprennslisins.
Ef reikna á nákvæmlega út, hvaða leið aldan raunverulega fer, þarf að hafa
nákvæmar upplýsingar um lögun strandlengjunnar og botndýpi nokkra km til
hafs. Þessar upplýsingar eru ekki fyrir hendi, þar sem fáar mælingar eru til
frá þessum slóðum, auk þess sem botninn og ströndin eru sifellt að breytast
vegna sandflutnings. Þess skal getið, að óreglulegur botn hefur þau áhrif að
draga úr orkunni og þar með ölduhæðinni sums staðar og þá jafnframt að
auka ölduhæðina annars staðar.

Þá verður að geta þess, að ekki er tekið tillit til áhrifa vikurinnar sjálfrar.
þar sem Reynisfjall gengur út í sjó. Vel er hugsanlegt, að lögun víkurinnar og
botnlag geti valdið hermusvörun (resonans), sem magnár ölduna enn frekar,
en slikt er ekki óþekkt fyrirbæri, þar sem jarðskjálftaflóðöldur (tsunamis) hafa
gert hvað mestan usla.

3. Reiknað var með því, að hlaupið dreifðist jafnt á hið 12 km breiða rennslis-
svæði. Ekki er þar tekið tillit til áhrifa Hjörleifshöfða, sem er um það bil mið-
svæðis milli Höfðabrekkujökuls og Lambajökuls. Gera verður þó ráð fyrir því,
að meiri hluti rennslisins fari vestan Hjörleifshöfða, sem þýðir, að orkan beinist
fremur í vesturátt, þegar til sjávar kemur. Eykur það enn á hættuna í Vik.

4. Aðeins var reiknað með flóðöldu á svæðinu frá Reynisfjalli að Víkurklettum.
Að sjálfsögðu kemur einnig flóðaida á land milli Vikurkletta og Höfðabrekku-
jökuls, og má reikna með henni enn hærri en vestan Vikurkletta. Varnargarður
frá Vikurklettum til sjávar mundi hindra spjöll af völdum þeirrar öldu vestan
Vikurkletta.

5. Vitað er, að sandurinn fram af Vík hefur breikkað síðan 1918 og heldur enn
áfram að breikka (sbr. umsögn Sigurðar Þórarinssonar, 1972). SIik sandbreiða
dregur þvi meir úr áhrifum flóððldu af sjó sem hún er breiðari, en ekki er
unnt að meta þessi áhrif, nema hæðarmælingar á sandinum séu fyrir hendi. Eins
og fram kemur hér að framan, hafa engar slíkar mælingar verið gerðar á siðari
árum.
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1. mynd. Einfalt Iikan af flóðóldu vegna Köt!uhlaups.
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Lokaorð.
Hér að framan hefur verið fjallað um hættu á flóðöldu af sjó í Vík í Mýrdal,

sem myndast af völdum Kötluhlaups. Er komizt að þeirri niðurstöðu, að veruleg
hætta geti hér verið á ferðum, en jafnframt bent á það, að hér er um mjög flókið
fyrirbæri að ræða, reikningslega séð, og óvissa um margt. Með frekari fræðilegum
athugunum á þó að vera unnt að gera þessu efni rækilegri skil en hér hefur verið
gert, en slikt krefst tíma, sem ekki var fyrir hendi að þessu sinni.

A þessu stigi vil ég eindregið taka undir varnaðarorð þeirra jarðfræðinganna
Jóns Jónssonar og Sigurðar Þórarinssonar, að fara beri mjög varlega í að leyfa
byggð i Vik í Mýrdal að dreifast út á sandinn. Þá þarf og að hraða byggingu
zarnargarös frá Vikurhömrum til sjávar og að styrkja garðinn við Höfðabrekku-
[ökul. Þessir garðar yrðu fyrst og fremst hindrun gegn þeim ógnvaldi, sem Kötlu-
hlaupið getur orðið, ef það kemst vestur að Reynisfjalli, en eins og fram hefur
komið munu þeir einnig hafa nokkur áhrif í þá átt að draga úr áhrifum flóðöldunnar
af sjó.

Reykjavík, 30. nóvember 1972.
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