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GQIS

• Ýmis gögn eru sett inn í QGIS,  sem er 
landupplýsingaforrit (GIS). 

• Hægt er að nota gögn frá gervihnöttum og 
hlaða inn í tölvu

• Með því að merkja 
jökuljaðar með GPS
punktum er hægt að 
fá nákvæma stöðu 
jökuls 



Tvenns konar mælingar

• 1. Mælt frá ákveðnum 
viðmiðunarpunktum á 
landi

• 2. Gengið meðfram 
jöklinum með gps tæki -
hvert skref sem maður 
færist áfram er hnitsett og 
mælingin verður þar af 
leiðandi nákvæmari 

Gengið með jökulrönd – vor 2016



Lýsing á ferð
➢Fyrstu mælingar sem FAS kom að voru í lok apríl 

2016 
➢Best að safna upplýsingum á haustin
➢Mánudaginn 10.10.2016 var farið í aðra 

mælingaferð 
➢Labbað frá rútunni 1,5 km að mælingastöðum



➢Upphaflega átti að skipta hópnum í tvo hópa 
➢Annar hópurinn átti að rekja (tracking)  

jökulröndina  með GPS tæki og hinn átti að mæla 
fjarlægð í jökuljaðar frá ákveðnum punktum
➢Hópurinn sem átti að fylgja jökuljaðrinum gat 

það ekki vegna þess að það var svo mikið vatn á 
milli jökuls og lands –
einnig sandbleyta



Ótrúlegar breytingar á stuttum tíma

• Það var mikil breyting á landslagi
• Þurftum að leita að viðmiðspunktum 
• Það voru bara tveir punktar sýnilegir



10. október 2016

30. apríl 2016



10. október 2016

16. október 2017



Mælipunktar

Við mældum frá viðmiðunarpunktum í 
jökuljaðarinn
Við mældum 3 - 4 mælipunkta frá hverjum 
viðmiðunarpunkti sem voru alls fimm



Mismunur

• Eftir að heim var komið voru upplýsingar úr
GPS tækjum settar í tölvu og teiknuð mynd.  

2010 Apríl 2016 Október 2016
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Vestari jaðar 
jökulsins hefur 

hopað að 
meðaltali 135 

metra  frá árinu 
2010 eða um 22 

metra að 
meðaltali á ári 

Meðaltalshop frá 
því í lok apríl er 24 
metrar og jökullinn 

hefur einnig  
þynnst gríðarlega



➢Eftir að allar mælingar voru búnar var dótið 
tekið saman og labbað til baka að rútunni
➢Á leiðinni sáum við hreindýr og gróður skarta 

fallegum haustlitum



Myndir frá ferðinni 10. október 2017



16. október 2017 –
jökullinn þynnist ört

30. apríl 2016


