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Jökulsárlón á Breiðamerkur-
sandi hefur myndast við hop 
Breiðamerkurjökuls síðan 1934. 
Lónið er nú um 25 km2 að
flatarmáli og botn þess allt að
300 m undir sjávarmáli.
Jökulsporðurinn kelfir í lónið og
hopar hratt. Jökuljaðarinn er nú
um 7,5 km frá útfalli Jökulsár, 
sem fellur 600 m löng til sjávar. 
Fjörukamburinn er aðeins 250 m 
frá brúnni yfir ána. Farvegur
árinnar hefur styst ár frá ári
vegna þess að set undan
jöklinum fellur til botns í lóninu, -
og berst ekki lengur til sjávar og
vegur á móti sjávarrofi. 
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Selta og hitstig í Jökulsárlóni

Rennsli Jökulsár á Breiðamerkursandi

Breiðamerkurjökull, botn og yfirborð (2010, 25 m 
hæðarlínur). Jaðar lóns 2010 er dreginn með
rauðri línu og lega jökulsporðs um 1890 með
fjólublárri. 

Vatnið í Jökulsárlóni er blanda jökulbráðar og salts sjávar. Selta og hiti vaxa með
dýpi í Jökulsárlóni (nóvember 2011). Næst jökli berst kalt vatn undan jökli.

Rennslisferlar Jökulsár 7. september 2012 
og 27. maí 2013.  Í september náði
straumur til sjávar náði 600 m3s-1 og rennsli
inn í lónið 400  m3s-1 . Í maí náði rennsli til
sjávar um 500 m3s-1 en innrennsli tæplega
800  m3s-1 .

Vöxtur Jökulsárlóns

Dreifing rúmmáls 
Jökulsárlóns 
með 
dýpi árið 2010.

Ísjakar brotna af jökulsporðinum, fljóta um lónið og bráðna þar.
Hlýr sjór fellur á flóði upp ána inn í lónið og flýtir fyrir ísbráðnun. 

Rætt hefur verið um að loka mætti útfalli Jökulsár og veita afrennsli frá
lóninu um annan farveg þar sem sjór næði ekki að bera varma að jökli.

Rannsóknir á Jökulsárlóni og Breiðamerkurjökli miða að því að auka 
skilning á ferlum sem ráða vexti lónsins: afkomu jökulsins, ísflæði, 
kelfingu og orkuskiptum.
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Vöxtur Jökulsárlóns sést á loftmyndum Landmælinga Íslands (1945 til 1998).

Dýptarkort af Jökulsárlóni fellt inn á LiDAR-mynd frá ágúst  2010.
Hitastig, selta og efnasamsetning  var mæld á 18 stöðum í sniði frá jökli til 
útfalls árinnar A-A‘ (rauð lína).

Skynjarar á árbotni rétt neðan brúarinnar mæla seltu, hita og vatnshæð nærri mynni 
lónsins.

Straummæling í Jökulsá á
Breiðamerkursandi með ADCP-tæki 7. 
sept. 2012 .

Við sýnatöku og sniðmælingu hita
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Árstíðareytingar á hita og seltu í dýpsta hluta Jökulsárlóns, innundir jökli.  
Seltan í Jökulsárlóni vex á veturna vegna innflæðis sjávar.  Hún lækkar á sumrin 
þegar sjórinn blandast jökulbráð og meira salt berst úr lóninu til sjávar en inn 
í það flæðir.


