JÖKLAKORT

Um sprungukortin
Á síðustu árum eða áratugum hefur ferðum fólks um hálendið og á jökla fjölgað gríðarlega, ekki síst á
breyttum jeppum og vélsleðum. Á sama tíma hafa jöklar hins vegar verið að breytast mikið samfara
hlýnun loftslags. Þeir hafa rýrnað og hörfað ört síðan um miðjan 10. áratug 20. aldar. Þetta hefur leitt
til mikilla breytinga á yfirborði, ekki síst í grennd við jafnvægislínu. Safnsvæði jöklanna hafa minnkað
að flatarmáli eftir því sem jafnvægislína hefur hækkað, það bráðna burtu hjarnbrýr sem áður brúuðu
gamlar sprungur. Afleiðingin er sú að sífellt víðfeðmari svæði á jöklum eru sprungin. Auk þess er
þykkt fyrninga á safnsvæði að jafnaði minni og snjó- og hjarnbrýr yfir nýmyndaðar eða virkar
sprungur því þynnri en ella. Hætta vegna sprungna í jöklaferðum hefur aukist af þessum ástæðum.
Til þess að bregðast við hættunni eru hér kynnt kort sem sýna sprungusvæði á jöklum sem hafa verið
kortlögð. Markmiðið með þeim er að auka öryggi ferðalanga á jöklum. Sprungukortin má prenta út og
hafa meðferðis í jöklaferð. Auk kortanna eru fáanlegar sprungusvæðaþekjur sem leggjast yfir kort í
GPS tækjum.
Mikilvægt er að hér komi fram að tilgangurinn með kortlagningu sprungusvæða og útgáfu leiða er
ekki að skilgreina hvar má ferðast og hvar ekki, né að banna fólki á nokkurn hátt að fara inn á
sprungusvæði. Ekki er heldur ætlunin að vekja falskt öryggi. Ferðalög á jöklum eru og verða ábyrgð
þeirra sem taka sér þau sér á hendur. Sprungukortin ætti því einungis að nota til viðmiðs en ekki taka
bókstaflega.

Hættustigsmat
Sprungulaus jökull (blátt). Svæði þar sem opnar sprungur sjást vart. Þau eru örugg yfirferðar en
yfirborð jökulsins en ekki endilega slétt og greiðfært. Aðrir þættir geta samt haft áhrif á hve auðvelt
er að ferðast yfir eins og misbráðnun, lokaðar sprungur með misháum bökkum, vatnsfarvegir og aur
eða krapi. Flokkunin útilokar ekki heldur svelgi eða krapapytti. Alltaf þarf að hafa vakandi augu þó
sprungusvæði sé metið af fyrsta stigi, ekki síst með tilliti til svelgja og vatnsrása á leysingasvæðum.
Sprungulítill jökull (grænt). Á slíkum svæðum eru að mestu mjóar sprungur. Þær eru ýmist lokaðir
saumar eða svo mjóar að auðveldlega má klofa eða aka rakleiðis yfir á vélknúnum farartækjum.
Sprungur geta verið misdreifðar, sumar djúpar og einnig geta bakkar verið misháir. Að auki þarf að
gefa gaum að öðrum yfirborðsummerkjum sbr, hér að ofan. Varkárni er því ætíð nauðsynleg þegar
farið er yfir annars stigs sprungusvæði. Þau eru fær allan ársins hring en geta verið tafsöm yfirferðar.
Sprunginn jökull (gult). Svæði með misstórum sprungum. Dæmi um slíkt eru jökulhæðir, þrep,
jökulstallar, brattir sporðar, hlutar skriðjökla, framhlaupsjöklar og raunar öll svæði þar sem skrið
jökulsins orsakar mismikla sprungumyndun. Stöðug árvekni er nauðsynleg þegar farið er yfir á þriðja
stigs svæði enda geta þau verið afar viðsjárverð. Þessi svæði eru fær eða ófær eftir árferði og
snjóalögum. Þau geta orðið með öllu ófær þar sem snjóþekja hverfur.
Afar sprunginn jökull (rautt). Jökulföll, skriðjökulsfossar, sprunguhæðir, íshamrar, skálar og þar sem
jökull gengur fram á hamrabrúnir, djúpir farvegir í jöklum og brúnir fram með sporðum auk virkra
framhlaupsjökla. Í stuttu máli lífshættuleg svæði, vel flest ófær allan ársins hring. Þessum svæðum
ættu ferðalangar ætíð að sneiða hjá vegna mikillar áhættu.

Skýringar á kortum – Instructions

Hvað er þetta? What is this?
Fyrirsögn korts
Heading
1. Sprungulaus. Sjá skilgreiningar.
No crevasses (blue).
2. Smásprungur. Sjá skilgreiningar.
Small crevasses (green).
3. Sprunginn jökull. Sjá skilgreiningar.
Heavily crevassed (yellow).
4.
Afar
hættuleg
skilgreiningar.
Hazardous (red).

svæði.

Sjá

Athugið: Dekkri svæði gefa til kynna að
framhlaup í tilgreindum jökli séu þekkt.
Slíkir jöklar hlaupa fram á nokkurra
áratuga fresti og verða ófærir í jafnvel
tíu ár vegna sprungna. Ártal í sviga
vísar til síðasta framhlaups.
Notice: Darker shaded areas imply
surge type glacier outlet and special
attention is needed. Cycles of surges
range over a period of few decades but
after a surge the outlet is totally
impassable, due to crevasses, for up to
ten years. Bracketed number dates last
known surge.
Ísaskil. Skil milli ísstrauma, sbr
vatnaskil. Miðuð eftir yfirborðshæð á
jöklum.
Ice divide.
Hæðarlínur með 20 m hæðarmun.
20 m elevation contour line.

Mælikvarði korts
Map scale

Hættustigsmat.
Risk level.

Yfirlitskort.
Location map

Mælistika.
scale bar.

Útgáfudagur (notið alltaf
nýjustu útgáfu), upplýsingar
um notkun og heimildir.
Date of publication (always
check for revised maps),
information of risk and
references.

64°51'N

64°54'N

Langjökull - Þekktir framhlaupsjöklar

Þjófadalajökull

64°48'N

Baldjökull

Leiðarjökull

64°45'N

Eiríksjökull

Hrútfell

64°42'N

Flosaskarðsjöklar

64°39'N
64°36'N
64°33'N

Kirkjujökull

Þrístapajökull

Norðurjökull

Svartárjökull
Skriðufell

Þjófakrókur
Geitlandsjökull

Lónjökull

Vestari-Hagafellsjökull

Eystri-Hagafellsjökull

(1980)

Þórisjökull

Hvítárvatn

Jarlhettujökull

64°27'N

64°30'N

(1999)

20°40'W

20°35'W

1:250.000

20°30'W

0

20°25'W

4

20°20'W

8

Hættustig sprungusvæða 2013
Level of risk 2013

20°15'W

12

20°10'W

16
km

20°5'W

20°0'W

19°55'W

19°50'W

19°45'W

Útgáfudagsetning7. janúar 2013. Kortið er ætlað tilhliðsjónar fyrir
jöklaferðalög. Það gildir í takmarkaðan tíma vegna örra
jöklabreytinga. Ábyrgð á leiðavali liggur ætíð í höndum ferðalanga
sjálfra. Upplýsingar um uppfærð kort skal ávallt el ita fyrst. Gögn
notuð við gerð sprungukortsins eru: Loftmyndagrunnur Loftmynda
ehf., SPOT 5 (Satellite Pour l'Observation de la Terre),
gervitunglamyndir (2004), LIDAR (Light Detection And Ranging),
frá breskum rannsóknarhópi (2007
), hæðalínugrunnur frá
jöklahópi Jarðvísindastofnunar Háskóla Íslands (vor 1997) og
skámyndir úr flugvél frá hausti 2010 - 2012. Einnig gögn frá
Landmælingum Íslands.Um kortin gilda almenn höfundaréttarlög.
Kortagerð: Snævarr Guðmundsson.
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Útgáfudagsetning7. janúar 2013. Kortið er ætlað tilhliðsjónar fyrir
jöklaferðalög. Það gildir í takmarkaðan tíma vegna örra
jöklabreytinga. Ábyrgð á leiðavali liggur ætíð í höndum ferðalanga
sjálfra. Upplýsingar um uppfærð kort skal ávallt el ita fyrst. Gögn
notuð við gerð sprungukortsins eru: Loftmyndagrunnur Loftmynda
Hættustig sprungusvæða 2013
ehf., SPOT 5 (Satellite Pour l'Observation de la Terre),
Level of risk 2013
gervitunglamyndir (2004), LIDAR (Light Detection And Ranging),
frá breskum rannsóknarhópi (2007
), hæðalínugrunnur frá
1. Sprungulaus jökull (No crevasses)
jöklahópi Jarðvísindastofnunar Háskóla Íslands (vor 1997) og
2. Lítið sprunginn jökull (Small crevasses)
skámyndir úr flugvél frá hausti 2010 - 2012. Einnig gögn frá
3. Mjög sprunginn jökull (Very crevassed)
Landmælingum Íslands.Um kortin gilda almenn höfundaréttarlög.
4. Breiðar sprungur og mjög hættuleg svæði (Hazardous)
Kortagerð: Snævarr Guðmundsson.
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Útgáfudagsetning 7. janúar 2013. Kortið er ætlað til hliðsjónar fyrir
jöklaferðalög. Það gildir í takmarkaðan tíma vegna örra
jöklabreytinga. Ábyrgð á leiðavali liggur ætíð í höndum ferðalanga
sjálfra. Upplýsingar um uppfærð kort skal ávallt leita fyrst. Gögn
Hættustig sprungusvæða 2013
notuð við gerð sprungukortsins eru: Loftmyndagrunnur Loftmynda
ehf., SPOT 5 (Satellite Pour l'Observation de la Terre),
Level of risk 2013
gervitunglamyndir (2004), LIDAR (Light Detection And Ranging),
1. Sprungulaus jökull (No crevasses)
frá breskum rannsóknarhópi (2007), hæðalínugrunnur frá
2. Lítið sprunginn jökull (Small crevasses)
jöklahópi Jarðvísindastofnunar Háskóla Íslands (vor 1997) og
3. Mjög sprunginn jökull (Very crevassed)
skámyndir úr flugvél frá hausti 2010 - 2012. Einnig gögn frá
4. Breiðar sprungur og mjög hættuleg svæði (Hazardous) Landmælingum Íslands. Um kortin gilda almenn höfundaréttarlög.
Kortagerð: Snævarr Guðmundsson.
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Langjökull 2013 - Fjallkirkja, Baldjökull
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Athugið: kortið er til hliðsjónar - sprungur geta verið utan markaðra svæða.
0

2

4

6

8
km

Hættustig sprungusvæða 2013
Level of risk 2013
1. Sprungulaus jökull (No crevasses)
2. Lítið sprunginn jökull (Small crevasses)
3. Mjög sprunginn jökull (Very crevassed)
4. Breiðar sprungur og mjög hættuleg svæði (Hazardous)
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Útgáfudagsetning 7. janúar 2013. Kortið er ætlað til hliðsjónar fyrir
jöklaferðalög. Það gildir í takmarkaðan tíma vegna örra
jöklabreytinga. Ábyrgð á leiðavali liggur ætíð í höndum ferðalanga
sjálfra. Upplýsingar um uppfærð kort skal ávallt leita fyrst. G
ögn
notuð við gerð sprungukortsins eru: Loftmyndagrunnur Loftmynda
ehf., SPOT 5 (Satellite Pour l'Observation de la Terre),
gervitunglamyndir (2004), LIDAR (Light Detection And Ranging),
frá breskum rannsóknarhópi (2007), hæðalínugrunnur frá
jöklahópi Jarð vísindastofnunar Háskóla Íslands (vor 1997) og
skámyndir úr flugvél frá hausti 2010
- 2012. Einnig gögn frá
Landmælingum Íslands. Um kortin gilda almenn höfundaréttarlög.
Kortagerð: Snævarr Guðmundsson.

Langjökull 2013 - Skálpanes, Skriðufell, Þursaborg
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Athugið: kortið er til hliðsjónar - sprungur geta verið utan markaðra svæða.
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Hættustig sprungusvæða 2013
Level of risk 2013
1. Sprungulaus jökull (No crevasses)
2. Lítið sprunginn jökull (Small crevasses)
3. Mjög sprunginn jökull (Very crevassed)
4. Breiðar sprungur og mjög hættuleg svæði (Hazardous)
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Útgáfudagsetning 7. janúar 2013. Kortið er ætlað til hliðsjónar fyrir
jöklaferðalög. Það gildir í takmarkaðan tíma vegna örra
jöklabreytinga. Ábyrgð á leiðavali liggur ætíð í höndum ferðalanga
sjálfra. Upplýsingar um uppfærð kort skal ávallt leita fyrst. G
ögn
notuð við gerð sprungukortsins eru: Loftmyndagrunnur Loftmynda
ehf., SPOT 5 (Satellite Pour l'Observation de la Terre),
gervitunglamyndir (2004), LIDAR (Light Detection And Ranging),
frá breskum rannsóknarhópi (2007), hæðalínugrunnur frá
jöklahópi Jarð vísindastofnunar Háskóla Íslands (vor 1997) og
skámyndir úr flugvél frá hausti 2010
- 2012. Einnig gögn frá
Landmælingum Íslands. Um kortin gilda almenn höfundaréttarlög.
Kortagerð: Snævarr Guðmundsson.

Langjökull 2013 - Geitlandsjökull, Hagafellsjöklar
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Athugið: kortið er til hliðsjónar - sprungur geta verið utan markaðra svæða.
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Hættustig sprungusvæða 2013
Level of risk 2013
1. Sprungulaus jökull (No crevasses)
2. Lítið sprunginn jökull (Small crevasses)
3. Mjög sprunginn jökull (Very crevassed)
4. Breiðar sprungur og mjög hættuleg svæði (Hazardous)
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Útgáfudagsetning 7. janúar 2013. Kortið er ætlað til hliðsjónar fyrir
jöklaferðalög. Það gildir í takmarkaðan tíma vegna örra
jöklabreytinga. Ábyrgð á leiðavali liggur ætíð í höndum ferðalanga
sjálfra. Upplýsingar um uppfærð kort skal ávallt leita fyrst. G
ögn
notuð við gerð sprungukortsins eru: Loftmyndagrunnur Loftmynda
ehf., SPOT 5 (Satellite Pour l'Observation de la Terre),
gervitunglamyndir (2004), LIDAR (Light Detection And Ranging),
frá breskum rannsóknarhópi (2007), hæðalínugrunnur frá
jöklahópi Jarð vísindastofnunar Háskóla Íslands (vor 1997) og
skámyndir úr flugvél frá hausti 2010
- 2012. Einnig gögn frá
Landmælingum Íslands. Um kortin gilda almenn höfundaréttarlög.
Kortagerð: Snævarr Guðmundsson.
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Athugið: kortið er til hliðsjónar - sprungur geta verið utan markaðra svæða.
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Útgáfudagsetning 7. janúar 2013 . Kortið er ætlað til hliðsjónar fyrir
jöklaferðalög. Það gildir í takmarkaðan tíma vegna örra
jöklabreytinga . Ábyrgð liggur ætíð í höndum þeirra sem ferðast á
jökla. Upplýsingar um uppfæ rð kort skal ávallt leita fyrst. Gögn notuð
við gerð sprungukortsins eru: Loftmyndagrunnur Loftmynda ehf.,
SPOT 5 gervitunglamyndir (2002 -2008), LIDAR frá jöklahópum
Jarðvísindastofnunar Háskóla Íslands og Veðurstofu Íslands
(2010),
hæðalínugrunnur frá jök lahópi Jarðvísindastofnunar HÍ (~2000 ) og
skámyndir úr flug i frá sumri og hausti 2010 - 2012. Einnig gögn frá
Landmælingum Íslands. Um kortin gilda almenn höfundaréttarlög.
Kortagerð: Snævarr Guðmundsson.
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Athugið: kortið er til hliðsjónar - sprungur geta verið utan markaðra svæða.
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4. Breiðar sprungur og mjög hættuleg svæði (Hazardous)
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Útgáfudagsetning 7. janúar 2013 . Kortið er ætlað til hliðsjónar fyrir
jöklaferðalög. Það gildir í takmarkaðan tíma vegna örra
jöklabreytinga . Ábyrgð liggur ætíð í höndum þeirra sem ferðast á
jökla. Upplýsingar um uppfæ rð kort skal ávallt leita fyrst. Gögn notuð
við gerð sprungukortsins eru: Loftmyndagrunnur Loftmynda ehf.,
SPOT 5 gervitunglamyndir (2002 -2008), LIDAR frá jöklahópum
Jarðvísindastofnunar Háskóla Íslands og Veðurstofu Íslands
(2010),
hæðalínugrunnur frá jök lahópi Jarðvísindastofnunar HÍ (~2000 ) og
skámyndir úr flug i frá sumri og hausti 2010 - 2012. Einnig gögn frá
Landmælingum Íslands. Um kortin gilda almenn höfundaréttarlög.
Kortagerð: Snævarr Guðmundsson.
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Athugið: kortið er til hliðsjónar - sprungur geta verið utan markaðra svæða.

0

10

20

30

Hættustig sprungusvæða 2010
Level of risk 2010

40
km

1. Sprungulaus jökull (No crevasses)
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4. Breiðar sprungur og mjög hættuleg svæði (Hazardous)
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Útgáfudagsetning 3.febrúar 2013. Kortið er ætlað til hliðsjónar fyrir
jöklaferðalög. Það gildir í takmarkaðan tíma vegna örra jöklabreytinga
og skal aðeins notast til viðmiðunar. Ábyrgð liggur ætíð í höndum
þeirra sem ferðast á jökla. Upplýsingar um uppfærð kort skal ávallt
leita fyrst. Gögn notuð við gerð sprungukortsins eru:
Loftmyndagrunnur Loftmynda ehf., SPOT 5 gervitunglamyndir (20022008), LIDAR frá jöklahópum Jarðvísindastofnunar Háskóla Íslands
og Veðurstofu Íslands (2010), hæðalínugrunnur frá jöklahópi
Jarðvísindastofnunar HÍ (~2000) og skámyndir úr flugvél frá sumri og
hausti 2010. Einnig gögn frá Landmælingum Íslands. Um kortin gilda
almenn höfundaréttarlög. Kortagerð: Snævarr Guðmundsson.
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Athugið: kortið er til hliðsjónar - sprungur geta verið utan markaðra svæða.
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1. Sprungulaus jökull (No crevasses)
2. Lítið sprunginn jökull (Small crevasses)
3. Mjög sprunginn jökull (Very crevassed)
4. Breiðar sprungur og mjög hættuleg svæði (Hazardous)
Ísaskil

Útgáfudagsetning 3.febrúar 2013. Kortið er ætlað til hliðsjónar fyrir
jöklaferðalög. Það gildir í takmarkaðan tíma vegna örra jöklabreytinga
og skal aðeins notast til viðmiðunar. Ábyrgð liggur ætíð í höndum
þeirra sem ferðast á jökla. Upplýsingar um uppfæ rð kort skal ávallt
leita fyrst. Gögn notuð við gerð sprungukortsins eru:
Loftmyndagrunnur Loftmynda ehf., SPOT 5 gervitunglamyndir (2002 2008), LIDAR frá jöklahópum Jarðvísindastofnunar Háskóla Íslands
og Veðurstofu Íslands (2010), hæðalínugrunnur frá jök lahópi
Jarðvísindastofnunar HÍ (~2000) og skámyndir úr flugvél frá 2010.
Einnig gögn frá Landmælingum Íslands. Um kortin gilda almenn
höfundaréttarlög. Kortagerð: Snævarr Guðmundsson.
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Athugið: kortið er til hliðsjónar - sprungur geta verið utan markaðra svæða.
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2. Lítið sprunginn jökull (Small crevasses)
3. Mjög sprunginn jökull (Very crevassed)
4. Breiðar sprungur og mjög hættuleg svæði (Hazardous)
Ísaskil

Útgáfudagsetning 3.febrúar 2013. Kortið er ætlað til hliðsjónar fyrir
jöklaferðalög. Það gildir í takmarkaðan tíma vegna örra jöklabreytinga
og skal aðeins notast til viðmiðunar. Ábyrgð liggur ætíð í höndum
þeirra sem ferðast á jökla. Upplýsingar um uppfærð kort skal ávallt
leita fyrst. Gögn notuð við gerð sprungukortsins eru:
Loftmyndagrunnur Loftmynda ehf., SPOT 5 gervitunglamyndir (2002 2008), LIDAR frá jöklahópum Jarðvísindastofnunar Háskóla Íslands
og Veðurstofu Íslands (2010), hæðalínugrunnur frá jöklahópi
Jarðvísindastofnunar HÍ (~2000) og skámyndir úr flugvél frá 2010.
Einnig gögn frá Landmælingum Íslands. Um kortin gilda almenn
höfundaréttarlög. Kortagerð: Snævarr Guðmundsson.
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Athugið: kortið er til hliðsjónar - sprungur geta verið utan markaðra svæða.
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3. Mjög sprunginn jökull (Very crevassed)
4. Breiðar sprungur og mjög hættuleg svæði (Hazardous)
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Útgáfudagsetning 3.febrúar 2013. Kortið er ætlað til hliðsjónar fyrir
jöklaferðalög. Það gildir í takmarkaðan tíma vegna örra jöklabreytinga
og skal aðeins notast til viðmiðunar. Ábyrgð liggur ætíð í höndum
þeirra sem ferðast á jökla. Upplýsingar um uppfærð kort skal ávallt
leita fyrst. Gögn notuð við gerð sprungukortsins eru:
Loftmyndagrunnur Loftmynda ehf., SPOT 5 gervitunglamyndir (20022008), LIDAR frá jöklahópum Jarðvísindastofnunar Háskóla Íslands
og Veðurstofu Íslands (2010), hæðalínugrunnur frá jöklahópi
Jarðvísindastofnunar HÍ (~2000) og skámyndir úr flugvél frá 2006.
Einnig gögn frá Landmælingum Íslands. Um kortin gilda almenn
höfundaréttarlög. Kortagerð: Snævarr Guðmundsson.
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Athugið: kortið er til hliðsjónar - sprungur geta verið utan markaðra svæða.
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2. Lítið sprunginn jökull (Small crevasses)
3. Mjög sprunginn jökull (Very crevassed)
4. Breiðar sprungur og mjög hættuleg svæði (Hazardous)
Ísaskil
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Útgáfudagsetning 3.febrúar 2013. Kortið er ætlað til hliðsjónar fyrir
jöklaferðalög. Það gildir í takmarkaðan tíma vegna örra jöklabreytinga
og skal aðeins notast til viðmiðunar. Ábyrgð liggur ætíð í höndum
þeirra sem ferðast á jökla. Upplýsingar um uppfæ rð kort skal ávallt
leita fyrst. Gögn notuð við gerð sprungukortsins eru:
Loftmyndagrunnur Loftmynda ehf., SPOT 5 gervitunglamyndir (2002 2008), LIDAR frá jöklahópum Jarðvísindastofnunar Háskóla Íslands
og Veðurstofu Íslands (2010), hæðalínugrunnur frá jök lahópi
Jarðvísindastofnunar HÍ (~2000) og skámyndir úr flugvél frá 2006 og
2010. Einnig gögn frá Landmælingum Íslands. Um kortin gilda
almenn höfundaréttarlög. Kortagerð: Snævarr Guðmundsson.
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Athugið: kortið er til hliðsjónar - sprungur geta verið utan markaðra svæða.
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4. Breiðar sprungur og mjög hættuleg svæði (Hazardous)
Ísaskil
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Útgáfudagsetning 3. febrúar 2013. Kortið er ætlað til hliðsjónar fyrir
jöklaferðalög. Það gildir í takmarkaðan tíma vegna örra jöklabreytinga
og skal aðeins notast til viðmiðunar. Ábyrgð liggur ætíð í höndum
þeirra sem ferðast á jökla. Upplýsingar um uppfærð kort skal ávallt
leita fyrst. Gögn notuð við gerð sprungukortsins eru:
Loftmyndagrunnur Loftmynda ehf., SPOT 5 gervitunglamyndir (2002 2008), LIDAR frá jöklahópum Jarðvísindastofnunar Háskóla Íslands
og Veðurstofu Íslands (2010), hæðalínugrunnur frá jöklahópi
Jarðvísindastofnunar HÍ (~2000) og skámyndir úr flugvél frá 2010 og
landi 2012. Einnig gögn frá Landmælingum Íslands. Um kortin gilda
almenn höfundaréttarlög. Kortagerð: Snævarr Guðmundsson.
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Athugið: kortið er til hliðsjónar - sprungur geta verið utan markaðra svæða.
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3. Mjög sprunginn jökull (Very crevassed)
4. Breiðar sprungur og mjög hættuleg svæði (Hazardous)
Ísaskil
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Útgáfudagsetning 3.febrúar 2013. Kortið er ætlað til hliðsjónar fyrir
jöklaferðalög. Það gildir í takmarkaðan tíma vegna örra jöklabreytinga
og skal aðeins notast til viðmiðunar. Ábyrgð liggur ætíð í höndum
þeirra sem ferðast á jökla. Upplýsingar um uppfærð kort skal ávallt
leita fyrst. Gögn notuð við gerð sprungukortsins eru:
Loftmyndagrunnur Loftmynda ehf., SPOT 5 gervitunglamyndir (20022008), LIDAR frá jöklahópum Jarðvísindastofnunar Háskóla Íslands
og Veðurstofu Íslands (2010), hæðalínugrunnur frá jöklahópi
Jarðvísindastofnunar HÍ (~2000) og skámyndir úr flugvél frá 2006 og
2010. Einnig gögn frá Landmælingum Íslands. Um kortin gilda
almenn höfundaréttarlög. Kortagerð: Snævarr Guðmundsson.
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Hættustig sprungusvæða 2013
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1. Sprungulaus jökull (No crevasses)
2. Lítið sprunginn jökull (Small crevasses)
3. Mjög sprunginn jökull (Very crevassed)
4. Breiðar sprungur og mjög hættuleg svæði (Hazardous)
Ísaskil

Útgáfudagsetning 3.febrúar 2013. Kortið er ætlað til hliðsjónar fyrir
jöklaferðalög. Það gildir í takmarkaðan tíma vegna örra jöklabreytinga
og skal aðeins notast til viðmiðunar. Ábyrgð liggur ætíð í höndum
þeirra sem ferðast á jökla. Upplýsingar um uppfærð kort skal ávallt
leita fyrst. Gögn notuð við gerð sprungukortsins eru:
Loftmyndagrunnur Loftmynda ehf., SPOT 5 gervitunglamyndir (20022008), LIDAR frá jöklahópum Jarðvísindastofnunar Háskóla Íslands
og Veðurstofu Íslands (2010), hæðalínugrunnur frá jöklahópi
Jarðvísindastofnunar HÍ (~2000) og skámyndir úr flugvél frá 2006 2012. Einnig gögn frá Landmælingum Íslands. Um kortin gilda
almenn höfundaréttarlög. Kortagerð: Snævarr Guðmundsson.
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Útgáfudagsetning 3.febrúar 2013. Kortið er ætlað til hliðsjónar fyrir
jöklaferðalög. Það gildir í takmarkaðan tíma vegna örra jöklabreytinga
Hættustig sprungusvæða 2013
og skal aðeins notast til viðmiðunar. Ábyrgð liggur ætíð í höndum
Level of risk 2013
þeirra sem ferðast á jökla. Upplýsingar um uppfærð kort skal ávallt
leita fyrst. Gögn notuð við gerð sprungukortsins eru:
1. Sprungulaus jökull (No crevasses)
Loftmyndagrunnur Loftmynda ehf., SPOT 5 gervitunglamyndir (2002 2. Lítið sprunginn jökull (Small crevasses)
2008), LIDAR frá jöklahópum Jarðvísindastofnunar Háskóla Íslands
3. Mjög sprunginn jökull (Very crevassed)
4. Breiðar sprungur og mjög hættuleg svæði (Hazardous) og Veðurstofu Íslands (2010), hæðalínugrunnur frá jöklahópi
Jarðvísindastofnunar HÍ (~2000) og skámyndir úr flugvél frá sumri og
Ísaskil
hausti 2010. Einnig gögn frá Landmælingum Íslands. Um kortin gilda
Joklar_Snaefell
almenn höfundaréttarlög. Kortagerð: Snævarr Guðmundsson.
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Athugið: kortið er til hliðsjónar - sprungur geta verið utan markaðra svæða.
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2. Lítið sprunginn jökull (Small crevasses)
3. Mjög sprunginn jökull (Very crevassed)
4. Breiðar sprungur og mjög hættuleg svæði (Hazardous)
Ísaskil

Útgáfudagsetning 3. febrúar 2013. Kortið er ætlað til hliðsjónar fyrir
jöklaferðalög. Það gildir í takmarkaðan tíma vegna örra jöklabreytinga
og skal aðeins notast til viðmiðunar. Ábyrgð liggur ætíð í höndum
þeirra sem ferðast á jökla. Upplýsingar um uppfæ rð kort skal ávallt
leita fyrst. Gögn notuð við gerð sprungukortsins eru:
Loftmyndagrunnur Loftmynda ehf., SPOT 5 gervitunglamyndir (2002 2008), LIDAR frá jöklahópum Jarðvísindastofnunar Háskóla Íslands
og Veðurstofu Íslands (2010), hæðalínugrunnur frá jök lahópi
Jarðvísindastofnunar HÍ (~2000) og skámyndir úr flugvél frá 2010 og
2011. Einnig gögn frá Landmælingum Íslands. Um kortin gilda
almenn höfundaréttarlög. Kortagerð: Snævarr Guðmundsson.
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Athugið: kortið er til hliðsjónar - sprungur geta verið utan markaðra svæða.
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Útgáfudagsetning 3.febrúar 2013. Kortið er ætlað til hliðsjónar fyrir
jöklaferðalög. Það gildir í takmarkaðan tíma vegna örra jöklabreytinga
og skal aðeins notast til viðmiðunar. Ábyrgð liggur ætíð í höndum
þeirra sem ferðast á jökla. Upplýsingar um uppfærð kort skal ávallt
leita fyrst. Gögn notuð við gerð sprungukortsins eru:
Loftmyndagrunnur Loftmynda ehf., SPOT 5 gervitunglamyndir (20022008), LIDAR frá jöklahópum Jarðvísindastofnunar Háskóla Íslands
og Veðurstofu Íslands (2010), hæðalínugrunnur frá jöklahópi
Jarðvísindastofnunar HÍ (~2000) og skámyndir úr flugvél frá 2010,
2011 og 2012. Einnig gögn frá Landmælingum Íslands. Um kortin
gilda almenn höfundaréttarlög. Kortagerð: Snævarr Guðmundsson.
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Athugið: kortið er til hliðsjónar - sprungur geta verið utan markaðra svæða.
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1. Sprungulaus jökull (No crevasses)
2. Lítið sprunginn jökull (Small crevasses)
3. Mjög sprunginn jökull (Very crevassed)
4. Breiðar sprungur og mjög hættuleg svæði (Hazardous)
Ísaskil
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Útgáfudagsetning 3.febrúar 2013. Kortið er ætlað til hliðsjónar fyrir
jöklaferðalög. Það gildir í takmarkaðan tíma vegna örra jöklabreytinga
og skal aðeins notast til viðmiðunar. Ábyrgð liggur ætíð í höndum
þeirra sem ferðast á jökla. Upplýsingar um uppfærð kort skal ávallt
leita fyrst. Gögn notuð við gerð sprungukortsins eru:
Loftmyndagrunnur Loftmynda ehf., SPOT 5 gervitunglamyndir (20022008), LIDAR frá jöklahópum Jarðvísindastofnunar Háskóla Íslands
og Veðurstofu Íslands (2010), hæðalínugrunnur frá jöklahópi
Jarðvísindastofnunar HÍ (~2000) og skámyndir úr flugvél frá 2010 og
2012. Einnig gögn frá Landmælingum Íslands. Um kortin gilda
almenn höfundaréttarlög. Kortagerð: Snævarr Guðmundsson.
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Athugið: kortið er til hliðsjónar - sprungur geta verið utan markaðra svæða.
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2. Lítið sprunginn jökull (Small crevasses)
3. Mjög sprunginn jökull (Very crevassed)
4. Breiðar sprungur og mjög hættuleg svæði (Hazardous)
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Útgáfudagsetning 3. febrúar 2013. Kortið er ætlað til hliðsjónar fyrir
jöklaferðalög. Það gildir í takmarkaðan tíma vegna örra jöklabreytinga
og skal aðeins notast til viðmiðunar. Ábyrgð liggur ætíð í höndum
þeirra sem ferðast á jökla. Upplýsingar um uppfærð kort skal ávallt
leita fyrst. Gögn notuð við gerð sprungukortsins eru:
Loftmyndagrunnur Loftmynda ehf., SPOT 5 gervitunglamyndir (20022008), LIDAR frá jöklahópum Jarðvísindastofnunar Háskóla Íslands
og Veðurstofu Íslands (2010), hæðalínugrunnur frá jöklahópi
Jarðvísindastofnunar HÍ (~2000) og skámyndir úr flugvél frá 2010 og
2012. Einnig gögn frá Landmælingum Íslands. Um kortin gilda
almenn höfundaréttarlög. Kortagerð: Snævarr Guðmundsson.

Va t n a j ö k u l l 2 0 1 3 - K v e r k f j ö l l - D y n g j u j ö k u l l
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Athugið: kortið er til hliðsjónar - sprungur geta verið utan markaðra svæða.
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2. Lítið sprunginn jökull (Small crevasses)
3. Mjög sprunginn jökull (Very crevassed)
4. Breiðar sprungur og mjög hættuleg svæði (Hazardous)
Ísaskil

Útgáfudagsetning 3.febrúar 2013. Kortið er ætlað til hliðsjónar fyrir
jöklaferðalög. Það gildir í takmarkaðan tíma vegna örra jöklabreytinga
og skal aðeins notast til viðmiðunar. Ábyrgð liggur ætíð í höndum
þeirra sem ferðast á jökla. Upplýsingar um uppfæ rð kort skal ávallt
leita fyrst. Gögn notuð við gerð sprungukortsins eru:
Loftmyndagrunnur Loftmynda ehf., SPOT 5 gervitunglamyndir (2002 2008), LIDAR frá jöklahópum Jarðvísindastofnunar Háskóla Íslands
og Veðurstofu Íslands (2010), hæðalínugrunnur frá jök lahópi
Jarðvísindastofnunar HÍ (~2000) og skámyndir úr flugvél frá 2010 og
2012. Einnig gögn frá Landmælingum Íslands. Um kortin gilda
almenn höfundaréttarlög. Kortagerð: Snævarr Guðmundsson.
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Athugið: kortið er til hliðsjónar - sprungur geta verið utan markaðra svæða.

0

2

4

6

Hættustig sprungusvæða 2013
Level of risk 2013

8
km

1. Sprungulaus jökull (No crevasses)
2. Lítið sprunginn jökull (Small crevasses)
3. Mjög sprunginn jökull (Very crevassed)
4. Breiðar sprungur og mjög hættuleg svæði (Hazardous)
Ísaskil
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Útgáfudagsetning 3.febrúar 2013. Kortið er ætlað til hliðsjónar fyrir
jöklaferðalög. Það gildir í takmarkaðan tíma vegna örra jöklabreytinga
og skal aðeins notast til viðmiðunar. Ábyrgð liggur ætíð í höndum
þeirra sem ferðast á jökla. Upplýsingar um uppfæ rð kort skal ávallt
leita fyrst. Gögn notuð við gerð sprungukortsins eru:
Loftmyndagrunnur Loftmynda ehf., SPOT 5 gervitunglamyndir (2002 2008), LIDAR frá jöklahópum Jarðvísindastofnunar Háskóla Íslands
og Veðurstofu Íslands (2010), hæðalínugrunnur frá jök lahópi
Jarðvísindastofnunar HÍ (~2000) og skámyndir úr flugvél frá 2010.
Einnig gögn frá Landmælingum Íslands. Um kortin gilda almenn
höfundaréttarlög. Kortagerð: Snævarr Guðmundsson.
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Athugið: kortið er til hliðsjónar - sprungur geta verið utan markaðra svæða.
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1. Sprungulaus jökull (No crevasses)
2. Lítið sprunginn jökull (Small crevasses)
3. Mjög sprunginn jökull (Very crevassed)
4. Breiðar sprungur og mjög hættuleg svæði (Hazardous)
Ísaskil

Útgáfudagsetning 3.febrúar 2013. Kortið er ætlað til hliðsjónar fyrir
jöklaferðalög. Það gildir í takmarkaðan tíma vegna örra jöklabreytinga
og skal aðeins notast til viðmiðunar. Ábyrgð liggur ætíð í höndum
þeirra sem ferðast á jökla. Upplýsingar um uppfærð kort skal ávallt
leita fyrst. Gögn notuð við gerð sprungukortsins eru:
Loftmyndagrunnur Loftmynda ehf., SPOT 5 gervitunglamyndir (20022008), LIDAR frá jöklahópum Jarðvísindastofnunar Háskóla Íslands
og Veðurstofu Íslands (2010), hæðalínugrunnur frá jöklahópi
Jarðvísindastofnunar HÍ (~2000) og skámyndir úr flugvél frá 2010 og
2011. Einnig gögn frá Landmælingum Íslands. Um kortin gilda
almenn höfundaréttarlög. Kortagerð: Snævarr Guðmundsson.
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Hættustig sprungusvæða 2013
Level of risk 2013

1. Sprungulaus jökull (No crevasses)
2. Lítið sprunginn jökull (Small crevasses)
3. Mjög sprunginn jökull (Very crevassed)
4. Breiðar sprungur og mjög hættuleg svæði (Hazardous)
Ísaskil
Tungnafellsjokull_is50v

Útgáfudagsetning 3.febrúar 2013. Kortið er ætlað til hliðsjónar fyrir
jöklaferðalög. Það gildir í takmarkaðan tíma vegna örra jöklabreytinga
og skal aðeins notast til viðmiðunar. Ábyrgð liggur ætíð í höndum
þeirra sem ferðast á jökla. Upplýsingar um uppfærð kort skal ávallt
leita fyrst. Gögn notuð við gerð sprungukortsins eru:
Loftmyndagrunnur Loftmynda ehf., SPOT 5 gervitunglamyndir (20022008), LIDAR frá jöklahópum Jarðvísindastofnunar Háskóla Íslands
og Veðurstofu Íslands (2010), hæðalínugrunnur frá jöklahópi
Jarðvísindastofnunar HÍ (~2000) og skámyndir úr flugvél frá sumri og
hausti 2010. Einnig gögn frá Landmælingum Íslands. Um kortin gilda
almenn höfundaréttarlög. Kortagerð: Snævarr Guðmundsson.

64°0'0"N

64°10'0"N

64°20'0"N

64°30'0"N

64°40'0"N

64°50'0"N

Va t n a j ö k u l l - s p r u n g u s v æ ð a k o r t 2 0 1 3 - Ve s t u r s v æ ð i

1:450.000

18°0'0"W

17°40'0"W

0

·

6

12

17°20'0"W

18

24
km

Hættustig sprungusvæða 2013
Level of risk 2013

1. Sprungulaus jökull (No crevasses)
2. Lítið sprunginn jökull (Small crevasses)
3. Mjög sprunginn jökull (Very crevassed)
4. Breiðar sprungur og mjög hættuleg svæði (Hazardous)
Ísaskil

17°0'0"W

16°40'0"W

Útgáfudagsetning 3. febrúar 2013. Kortið er ætlað til hliðsjónar fyrir
jöklaferðalög. Það gildir í takmarkaðan tíma vegna örra jöklabreytinga
og skal aðeins notast til viðmiðunar. Ábyrgð liggur ætíð í höndum
þeirra sem ferðast á jökla. Upplýsingar um uppfærð kort skal ávallt
leita fyrst. Gögn notuð við gerð sprungukortsins eru:
Loftmyndagrunnur Loftmynda ehf., SPOT 5 gervitunglamyndir (20022008), LIDAR frá jöklahópum Jarðvísindastofnunar Háskóla Íslands
og Veðurstofu Íslands (2010), hæðalínugrunnur frá jöklahópi
Jarðvísindastofnunar HÍ (~2000) og skámyndir úr flugvél frá sumri og
hausti 2010. Einnig gögn frá Landmælingum Íslands. Um kortin gilda
almenn höfundaréttarlög. Kortagerð: Snævarr Guðmundsson.
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Athugið: kortið er til hliðsjónar - sprungur geta verið utan markaðra svæða.
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Útgáfudagsetning 7. janúar 2013. Kortið er ætlað til hliðsjónar fyrir
jöklaferðalög. Það gildir í takmarkaðan tíma vegna örra
jöklabreytinga. Ábyrgð liggur ætíð í höndum þeirra sem ferðast á
jökla. Upplýsingar um uppfærð kort skal ávallt leita fyrst. Gögn notuð
við gerð sprungukortsins eru: Loftmyndagrunnur Loftmynda ehf.,
SPOT 5 gervitunglamyndir (2002 -2008), LiDAR frá jöklahópum
Jarðvísindastofnunar Háskóla Íslands og Veðurstofu Íslands (2010),
hæðalínugrunnur frá jöklahópi Jarðvísindastofnunar HÍ (~2000)
og
skámyndir úr flugvél frá sumri 2011 - 2012. Einnig gögn
frá
Landmælingum Íslands. Um kortin gilda almenn höfundaréttarlög.
Kortagerð: Snævarr Guðmundsson.
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Athugið: kortið er til hliðsjónar - sprungur geta verið utan markaðra svæða.
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4. Breiðar sprungur og mjög hættuleg svæði (Hazardous)
3. Mjög sprunginn jökull (Very crevassed)
2. Lítið sprunginn jökull (Small crevasses)
1. Sprungulaus jökull (No crevasses)
Ísaskil

Útgáfudagsetning 7. janúar 2013. Kortið er ætlað til hliðsjónar fyrir
jöklaferðalög. Það gildir í takmarkaðan tíma vegna örra
jöklabreytinga. Ábyrgð liggur ætíð í höndum þeirra sem ferðast á
jökla. Upplýsingar um uppfærð kort skal ávallt leita fyrst. Gögn notuð
við gerð sprungukortsins eru: Loftmyndagrunnur Loftmynda ehf.,
SPOT 5 gervitunglamyndir (2002 -2008), LiDAR frá jöklahópum
Jarðvísindastofnunar Háskóla Íslands og Veðurstofu Íslands (2010),
hæðalínugrunnur frá jöklahópi Jarðvísindastofnunar HÍ (~2000)
og
skámyndir úr flugvél frá sumri 2011 - 2012. Einnig gögn
frá
Landmælingum Íslands. Um kortin gilda almenn höfundaréttarlög.
Kortagerð: Snævarr Guðmundsson.

Suðurjöklar - sprungusvæðakort 2013
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Athugið: kortið er til hliðsjónar - sprungur geta verið utan markaðra svæða.
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4. Breiðar sprungur og mjög hættuleg svæði (Hazardous)
3. Mjög sprunginn jökull (Very crevassed)
2. Lítið sprunginn jökull (Small crevasses)
1. Sprungulaus jökull (No crevasses)
Ísaskil

Útgáfudagsetning 7. janúar 2013. Kortið er ætlað til hliðsjónar fyrir
jöklaferðalög. Það gildir í takmarkaðan tíma vegna örra
jöklabreytinga. Ábyrgð liggur ætíð í höndum þeirra sem ferðast á
jökla. Upplýsingar um uppfærð kort skal ávallt leita fyrst. Gögn notuð
við gerð sprungukortsins eru: Loftmyndagrunnur Loftmynda ehf.,
SPOT 5 gervitunglamyndir (2002 -2008), LiDAR frá jöklahópum
Jarðvísindastofnunar Háskóla Íslands og Veðurstofu Íslands (2010),
hæðalínugrunnur frá jöklahópi Jarðvísindastofnunar HÍ (~2000)
og
skámyndir úr flugvél frá sumri 2011 - 2012. Einnig gögn
frá
Landmælingum Íslands. Um kortin gilda almenn höfundaréttarlög.
Kortagerð: Snævarr Guðmundsson.
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Athugið: kortið er til hliðsjónar - sprungur geta verið utan markaðra svæða.
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Útgáfudagsetning 7. janúar 2013. Kortið er ætlað til hliðsjónar fyrir
jöklaferðalög. Það gildir í takmarkaðan tíma vegna örra
jöklabreytinga. Ábyrgð liggur ætíð í höndum þeirra sem ferðast á
Hættustig sprungusvæða 2013
jökla. Upplýsingar um uppfærð kort skal ávallt leita fyrst. Gögn notuð
Level of risk 2013
við gerð sprungukortsins eru: Loftmyndagrunnur Loftmynda ehf.,
1. Sprungulaus jökull (No crevasses)
SPOT 5 gervitunglamyndir (2002 -2008), LiDAR frá jöklahópum
Jarðvísindastofnunar Háskóla Íslands og Veðurstofu Íslands (2010),
2. Lítið sprunginn jökull (Small crevasses)
hæðalínugrunnur frá jöklahópi Jarðvísindastofnunar HÍ (~2000) og
3. Mjög sprunginn jökull (Very crevassed)
skámyndir úr flugvél frá sumri 2011 - 2012. Einnig gögn
frá
4. Breiðar sprungur og mjög hættuleg svæði (Hazardous) Landmælingum Íslands. Um kortin gilda almenn höfundaréttarlög.
Kortagerð: Snævarr Guðmundsson.
Ísaskil

63°39'0"N

63°40'0"N

63°41'0"N

63°42'0"N

63°43'0"N

63°44'0"N

63°45'0"N

63°46'0"N

63°47'0"N

63°48'0"N

63°49'0"N

Mýrdalsjökull 2013 - Sléttjökull - Öldufellsjökull
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Athugið: kortið er til hliðsjónar - sprungur geta verið utan markaðra svæða.
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Útgáfudagsetning 7. janúar 2013. Kortið er ætlað til hliðsjónar fyrir
jöklaferðalög. Það gildir í takmarkaðan tíma vegna örra
jöklabreytinga. Ábyrgð liggur ætíð í höndum þeirra sem ferðast á
Hættustig sprungusvæða 2013
jökla. Upplýsingar um uppfærð kort skal ávallt leita fyrst. Gögn notuð
Level of risk 2013
við gerð sprungukortsins eru: Loftmyndagrunnur Loftmynda ehf.,
1. Sprungulaus jökull (No crevasses)
SPOT 5 gervitunglamyndir (2002 -2008), LiDAR frá jöklahópum
Jarðvísindastofnunar Háskóla Íslands og Veðurstofu Íslands (2010),
2. Lítið sprunginn jökull (Small crevasses)
hæðalínugrunnur frá jöklahópi Jarðvísindastofnunar HÍ (~2000) og
3. Mjög sprunginn jökull (Very crevassed)
skámyndir úr flugvél frá sumri 2011 - 2012. Einnig gögn
frá
4. Breiðar sprungur og mjög hættuleg svæði (Hazardous) Landmælingum Íslands. Um kortin gilda almenn höfundaréttarlög.
Kortagerð: Snævarr Guðmundsson .
Ísaskil

Mýrdalsjökull 2013 - Kötlujökull - Sandfellsjökull
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Athugið: kortið er til hliðsjónar - sprungur geta verið utan markaðra svæða.
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Útgáfudagsetning 7. janúar 2013. Kortið er ætlað til hliðsjónar fyrir
jöklaferðalög. Það gildir í takmarkaðan tíma vegna örra
jöklabreytinga. Ábyrgð liggur ætíð í höndum þeirra sem ferðast á
Hættustig sprungusvæða 2013
jökla. Upplýsingar um uppfærð kort skal ávallt leita fyrst. Gögn notuð
Level of risk 2013
við gerð sprungukortsins eru: Loftmyndagrunnur Loftmynda ehf.,
1. Sprungulaus jökull (No crevasses)
SPOT 5 gervitunglamyndir (2002 -2008), LiDAR frá jöklahópum
Jarðvísindastofnunar Háskóla Íslands og Veðurstofu Íslands (2010),
2. Lítið sprunginn jökull (Small crevasses)
hæðalínugrunnur frá jöklahópi Jarðvísindastofnunar HÍ (~2000) og
3. Mjög sprunginn jökull (Very crevassed)
skámyndir úr flugvél frá sumri 2011 - 2012. Einnig gögn
frá
4. Breiðar sprungur og mjög hættuleg svæði (Hazardous) Landmælingum Íslands. Um kortin gilda almenn höfundaréttarlög.
Kortagerð: Snævarr Guðmundsson .
Ísaskil
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Athugið: kortið er til hliðsjónar - sprungur geta verið utan markaðra svæða.
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Útgáfudagsetning 7. janúar 2013. Kortið er ætlað til hliðsjónar fyrir
jöklaferðalög. Það gildir í takmarkaðan tíma vegna örra
jöklabreytinga. Ábyrgð liggur ætíð í höndum þeirra sem ferðast á
Hættustig sprungusvæða 2013
jökla. Upplýsingar um uppfærð kort skal ávallt leita fyrst. Gögn notuð
Level of risk 2013
við gerð sprungukortsins eru: Loftmyndagrunnur Loftmynda ehf.,
1. Sprungulaus jökull (No crevasses)
SPOT 5 gervitunglamyndir (2002 -2008), LiDAR frá jöklahópum
Jarðvísindastofnunar Háskóla Íslands og Veðurstofu Íslands (2010),
2. Lítið sprunginn jökull (Small crevasses)
hæðalínugrunnur frá jöklahópi Jarðvísindastofnunar HÍ (~2000) og
3. Mjög sprunginn jökull (Very crevassed)
skámyndir úr flugvél frá sumri 2011 - 2012. Einnig gögn
frá
4. Breiðar sprungur og mjög hættuleg svæði (Hazardous) Landmælingum Íslands. Um kortin gilda almenn höfundaréttarlög.
Kortagerð: Snævarr Guðmundsson .
Ísaskil
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Athugið: kortið er til hliðsjónar - sprungur geta verið utan markaðra svæða.
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Útgáfudagsetning 7. janúar 2013. Kortið er ætlað til hliðsjónar fyrir
jöklaferðalög. Það gildir í takmarkaðan tíma vegna örra
jöklabreytinga. Ábyrgð liggur ætíð í höndum þeirra sem ferðast á
Hættustig sprungusvæða 2013
jökla. Upplýsingar um uppfærð kort skal ávallt leita fyrst. Gögn notuð
Level of risk 2013
við gerð sprungukortsins eru: Loftmyndagrunnur Loftmynda ehf.,
1. Sprungulaus jökull (No crevasses)
SPOT 5 gervitunglamyndir (2002 -2008), LiDAR frá jöklahópum
2. Lítið sprunginn jökull (Small crevasses)
Jarðvísindastofnunar Háskóla Íslands og Veðurstofu Íslands (2010),
hæðalínugrunnur frá jöklahópi Jarðvísindastofnunar HÍ (~2000) og
3. Mjög sprunginn jökull (Very crevassed)
úr flugvél frá sumri 201 1- 2012. Einnig gögn
frá
4. Breiðar sprungur og mjög hættuleg svæði (Hazardous) skámyndir
Landmælingum Íslands. Um kortin gilda almenn höfundaréttarlög.
Ísaskil
Kortagerð: Snævarr Guðmundsson.
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Eyjafjallajökull - sprungusvæðakort 2013
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Athugið: kortið er til hliðsjónar - sprungur geta verið utan markaðra svæða.
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Útgáfudagsetning 7. janúar 2013. Kortið er ætlað til hliðsjónar fyrir
jöklaferðalög. Það gildir í takmarkaðan tíma vegna örra
jöklabreytinga. Ábyrgð liggur ætíð í höndum þeirra sem ferðast á
Hættustig sprungusvæða 2013
jökla. Upplýsingar um uppfærð kort skal ávallt leita fyrst. Gögn notuð
Level of risk 2013
við gerð sprungukortsins eru: Loftmyndagrunnur Loftmynda ehf.,
1. Sprungulaus jökull (No crevasses)
SPOT 5 gervitunglamyndir (2002 -2008), LiDAR frá jöklahópum
Jarðvísindastofnunar Háskóla Íslands og Veðurstofu Íslands (2010),
2. Lítið sprunginn jökull (Small crevasses)
hæðalínugrunnur frá jöklahópi Jarðvísindastofnunar HÍ (~2000) og
3. Mjög sprunginn jökull (Very crevassed)
skámyndir úr flugvél frá sumri 2011 - 2012. Einnig gögn
frá
4. Breiðar sprungur og mjög hættuleg svæði (Hazardous) Landmælingum Íslands. Um kortin gilda almenn höfundaréttarlög.
Kortagerð: Snævarr Guðmundsson.
Ísaskil
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Athugið: kortið er til hliðsjónar - sprungur geta verið utan markaðra svæða.
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Útgáfudagsetning 7. janúar 2013. Kortið er ætlað til hliðsjónar fyrir
jöklaferðalög. Það gildir í takmarkaðan tíma vegna örra
jöklabreytinga. Ábyrgð liggur ætíð í höndum þeirra sem ferðast á
Hættustig sprungusvæða 2013
jökla. Upplýsingar um uppfærð kort skal ávallt leita fyrst. Gögn notuð
Level of risk 2013
við gerð sprungukortsins eru: Loftmyndagrunnur Loftmynda ehf.,
1. Sprungulaus jökull (No crevasses)
SPOT 5 gervitunglamyndir (2002 -2008), LiDAR frá jöklahópum
Jarðvísindastofnunar Háskóla Íslands og Veðurstofu Íslands (2010),
2. Lítið sprunginn jökull (Small crevasses)
hæðalínugrunnur frá jöklahópi Jarðvísindastofnunar HÍ (~2000) og
3. Mjög sprunginn jökull (Very crevassed)
skámyndir úr flugvél frá sumri 2011 - 2012. Einnig gögn
frá
4. Breiðar sprungur og mjög hættuleg svæði (Hazardous) Landmælingum Íslands. Um kortin gilda almenn höfundaréttarlög.
Kortagerð: Snævarr Guðmundsson.
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Athugið: kortið er til hliðsjónar - sprungur geta verið utan markaðra svæða.
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Útgáfudagsetning 7. janúar 2013. Kortið er ætlað til hliðsjónar fyrir
jöklaferðalög. Það gildir í takmarkaðan tíma vegna örra
jöklabreytinga. Ábyrgð liggur ætíð í höndum þeirra sem ferðast á
Hættustig sprungusvæða 2011
jökla. Upplýsingar um uppfærð kort skal ávallt leita fyrst. Gögn notuð
Level of risk 2011
við gerð sprungukortsins eru: Loftmyndagrunnur Loftmynda ehf.,
1. Sprungulaus jökull (No crevasses)
SPOT 5 gervitunglamyndir (2002 -2008), LiDAR frá jöklahópum
2. Lítið sprunginn jökull (Small crevasses)
Jarðvísindastofnunar Háskóla Íslands og Veðurstofu Íslands (2010),
hæðalínugrunnur frá jöklahópi Jarðvísindastofnunar HÍ (~2000) og
3. Mjög sprunginn jökull (Very crevassed)
úr flugvél frá sumri 2011 - 2012. Einnig gögn
frá
4. Breiðar sprungur og mjög hættuleg svæði (Hazardous) skámyndir
Landmælingum Íslands. Um kortin gilda almenn höfundaréttarlög.
Ísaskil
Kortagerð: Snævarr Guðmundsson.
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Snæfellsjökull - sprungusvæðakort 2013
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Athugið: kortið er til hliðsjónar - sprungur geta verið utan markaðra svæða.
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Hættustig sprungusvæða 2013
Level of risk 2013

1. Sprungulaus jökull (No crevasses)

2. Lítið sprunginn jökull (Small crevasses)
3. Mjög sprunginn jökull (Very crevassed)

4. Breiðar sprungur og mjög hættuleg svæði (Hazardous)
Ísaskil

23°35'W

Útgáfudagsetning 30. janúar 2013. Kortið er ætlað til
hliðsjónar fyrir jöklaferðalög. Það gildir í takmarkaðan tíma
vegna örra jöklabreytinga og skal aðeins notast til viðmiðunar.
Ábyrgð liggur ætíð í höndum þeirra sem ferðast á jökla.
Upplýsingar um uppfærð kort skal ávallt leita fyrst. Gögn
notuð við gerð sprungukortsins eru: Loftmyndagrunnur
Loftmynda ehf., LIDAR frá jöklahópum Jarðvísindastofnunar
Háskóla Íslands og Veðurstofu Íslands (2009), og
vettvangsathuganir frá sumri og hausti 2010. Einnig gögn frá
Landmælingum
Íslands.
Um
kortin
gilda
almenn
höfundaréttarlög. Kortagerð: Snævarr Guðmundsson.
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Snæfellsjökull - sprungusvæðakort 2013
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Athugið: kortið er til hliðsjónar - sprungur geta verið utan markaðra svæða.
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Hættustig sprungusvæða 2013
Level of risk 2013

1. Sprungulaus jökull (No crevasses)
2. Lítið sprunginn jökull (Small crevasses)

3. Mjög sprunginn jökull (Very crevassed)
4. Breiðar sprungur og mjög hættuleg svæði (Hazardous)
Ísaskil

Útgáfudagsetning 30. janúar 2013. Kortið er ætlað til
hliðsjónar fyrir jöklaferðalög. Það gildir í takmarkaðan tíma
vegna örra jöklabreytinga og skal aðeins notast til viðmiðunar.
Ábyrgð liggur ætíð í höndum þeirra sem ferðast á jökla.
Upplýsingar um uppfærð kort skal ávallt leita fyrst. Gögn
notuð við gerð sprungukortsins eru: Loftmyndagrunnur
Loftmynda ehf., LIDAR frá jöklahópum Jarðvísindastofnunar
Háskóla Íslands og Veðurstofu Íslands (2009), og
vettvangsathuganir frá sumri og hausti 2010 og flugi 2011.
Einnig gögn frá Landmælingum Íslands. Um kortin gilda
almenn höfundaréttarlög. Kortagerð: Snævarr Guðmundsson.
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Athugið: kortið er til hliðsjónar - Sprungur geta verið utan markaðra svæða
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Hættustig sprungusvæða 2013
Level of risk 2013
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9

12
km

18°30'W

18°25

Útgáfudagsetning
30. janúar 201 3. Kortið er ætlað til hliðsjónar
fyrir jöklaferðalög. Það
gildir í tak markaðan tíma vegna örra
jöklabreytinga og skal aðeins notast til viðmiðunar. Ábyrgð
á
leiðaval i liggur ætíð í höndum ferðal anga sjálfra. Upplýsinga r um
uppfærð kort skal ávallt l eit a fyrst . Gögn sem voru notuð :
myndagrunnur Loftmynda ehf.,
ASTER (Advanced Spaceborne
Thermal Emission
& Reflection Radiometer)
gervitunglamynd
(200 2), L iDAR (Light Detection And Ranging), frá jöklahópi
Jarðvísindastofnunar Hás
kóla Íslands
og Veðurstofu Íslands
(2010 -2011) hæðalínugrunnur
og skámyndir úr flugvél frá sumri
og hausti 2010.
Einnig gögn frá Landmælingum Íslands.
Um
kortin gilda almenn höfundaréttarlög.
Kortagerð : Snævarr
Guðmundsson.
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Athugið: kortið er til hliðsjónar - Sprungur geta verið utan markaðra svæða

0

3

6

9

12
km

18°30'W

18°25

Útgáfudagsetning
30. janúar 201 3. Kortið er ætlað til hliðsjónar
fyrir jöklaferðalög. Það
gildir í tak markaðan tíma vegna örra
jöklabreytinga og skal aðeins notast til viðmiðunar. Ábyrgð
á
leiðaval i liggur ætíð í höndum ferðal anga sjálfra. Upplýsinga r um
uppfærð kort skal ávallt l eit a fyrst . Gögn sem voru notuð :
Hættustig sprungusvæða 2013
myndagrunnur Loftmynda ehf.,
ASTER (Advanced Spaceborne
Level of risk 2013
Thermal Emission
& Reflection Radiometer)
gervitunglamynd
(200 2), L iDAR (Light Detection And Ranging), frá jöklahópi
Jarðvísindastofnunar Hás
kóla Íslands
og Veðurstofu Íslands
1. Sprungulaus jökull (No crevasses)
(2010 -2011) hæðalínugrunnur
og skámyndir úr flugvél frá sumri
2. Lítið sprunginn jökull (Small crevasses)
og hausti 2010.
Einnig gögn frá Landmælingum Íslands.
Um
kortin gilda almenn höfundaréttarlög.
Kortagerð : Snævarr
3. Mjög sprunginn jökull (Very crevassed)
4. Breiðar sprungur og mjög hættuleg svæði (Hazardous) Guðmundsson.
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Útgáfudagsetning
30. jan úar 201 3. Kortið er ætlað til hliðsjónar
fyrir jöklaferðalög. Það
gildir í tak markaðan tíma vegna örra
jöklabreytinga og skal aðeins notast til viðmiðunar. Ábyrgð
á
Hættustig sprungusvæða 2013
leiðaval i liggur ætíð í höndum ferðal anga sjálfra. Upplýsinga r um
Level of risk 2013
uppfærð kort skal ávallt l eit a fyrst . Gögn sem voru notuð :
myndagrunnur Loftmynda ehf.,
ASTER (Advanced Spaceborne
Thermal Emission
& Reflection Radiometer)
gervitunglamynd
1. Sprungulaus jökull (No crevasses)
(200 2), L iDAR (Light Detection And Ranging), frá jöklahópi
Jarðvísindastofnunar Hás
kóla Íslands
og Veðurstofu Íslands
2. Lítið sprunginn jökull (Small crevasses)
(2010 -2011) hæðalínugrunnur
og skámyndir úr flugvél frá sumri
3. Mjög sprunginn jökull (Very crevassed)
og hausti 2010.
Einnig gögn frá Landmælingum Íslands.
Um
4. Breiðar sprungur og mjög hættuleg svæði (Hazardous) kortin gilda almenn höfundaréttarlög.
Kortagerð : Snævarr
Guðmundsson.
Ísaskil
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Útgáfudagsetning
30. janúar 201 3. Kortið er ætlað til hliðsjónar
fyrir jöklaferðalög. Það
gildir í takmarkaðan tíma vegna örra
jöklabreytinga og skal aðeins notast til viðmiðunar. Ábyrgð
á
Hættustig sprungusvæða 2013
leiðaval i liggur ætíð í höndum ferðal anga sjálfra. Upplýsinga r um
Level of risk 2013
uppfærð kort skal ávallt l eita fyrst . Gögn sem voru notuð :
myndagrunnur Loftmynda ehf.,
ASTER (Advanced Spaceborne
Thermal Emission
& Reflection Radiometer)
gervitunglamynd
1. Sprungulaus jökull (No crevasses)
(200 2), L iDAR (Light Detection And Ranging), frá jöklahópi
Jarðvísindastofnunar Hás kóla Íslands og Veðurstofu Íslands
2. Lítið sprunginn jökull (Small crevasses)
(2010 -2011) hæðalínugrunnur og skámyndir úr flugvél frá sumri
3. Mjög sprunginn jökull (Very crevassed)
og hausti 2010. Einnig gögn frá Landmælingum Íslands.
Um
4. Breiðar sprungur og mjög hættuleg svæði (Hazardous) kortin gilda almenn höfundaréttarlög.
Kortagerð : Snævarr
Ísaskil
Guðmundsson.
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Útgáfudagsetning
30. jan úar 201 3. Kortið er ætlað til hliðsjónar
fyrir jöklaferðalög. Það
gildir í tak markaðan tíma vegna örra
jöklabreytinga og skal aðeins notast til viðmiðunar. Ábyrgð
á
Hættustig sprungusvæða 2013
leiðaval i liggur ætíð í höndum ferðal anga sjálfra. Upplýsinga r um
Level of risk 2013
uppfærð kort skal ávallt l eit a fyrst . Gögn sem voru notuð :
myndagrunnur Loftmynda ehf.,
ASTER (Advanced Spaceborne
Thermal Emission
& Reflection Radiometer)
gervitunglamynd
1. Sprungulaus jökull (No crevasses)
(200 2), L iDAR (Light Detection And Ranging), frá jöklahópi
Jarðvísindastofnunar Hás
kóla Íslands
og Veðurstofu Íslands
2. Lítið sprunginn jökull (Small crevasses)
(2010 -2011) hæðalínugrunnur
og skámyndir úr flugvél frá sumri
3. Mjög sprunginn jökull (Very crevassed)
og hausti 2010.
Einnig gögn frá Landmælingum Íslands.
Um
4. Breiðar sprungur og mjög hættuleg svæði (Hazardous) kortin gilda almenn höfundaréttarlög.
Kortagerð : Snævarr
Guðmundsson.
Ísaskil

Hofsjökull 2013 - Blautukvíslarjökull
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Athugið: kortið er til hliðsjónar - Sprungur geta verið utan markaðra svæða
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1. Sprungulaus jökull (No crevasses)
2. Lítið sprunginn jökull (Small crevasses)
3. Mjög sprunginn jökull (Very crevassed)
4. Breiðar sprungur og mjög hættuleg svæði (Hazardous)
Ísaskil

18°50'W

Útgáfudagsetning 30. janúar 2013. Kortið er ætlað til hliðsjónar
fyrir jöklaferðalög. Það gildir í takmarkaðan tíma vegna örra
jöklabreytinga og skal aðeins notast til viðmiðunar. Ábyrgð á
leiðavali liggur ætíð í höndum ferðalanga sjálfra. Upplýsingar um
uppfærð kort skal ávallt leita fyrst. Gögn sem voru notuð:
myndagrunnur Loftmynda ehf., ASTER (Advanced Spaceborne
Thermal Emission & Reflection Radiometer) gervitunglamynd
(2002), LiDAR (Light Detection And Ranging), frá jöklahópi
Jarðvísindastofnunar Háskóla Íslands og Veðurstofu Íslands
(2010-2011) hæðalínugrunnur og skámyndir úr flugvél frá sumri
og hausti 2010. Einnig gögn frá Landmælingum Íslands. Um
kortin gilda almenn höfundaréttarlög. Kortagerð: Snævarr
Guðmundsson.
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Útgáfudagsetning
30. janúar 201 3. Kortið er ætlað til hliðsjónar
fyrir jöklaferðalög. Það
gildir í tak markaðan tíma vegna örra
jöklabreytinga og skal aðeins notast til viðmiðunar. Ábyrgð
á
Hættustig sprungusvæða 2013
leiðaval i liggur ætíð í höndum ferðal anga sjálfra. Upplýsinga r um
Level of risk 2013
uppfærð kort skal ávallt l eit a fyrst . Gögn sem voru notuð :
myndagrunnur Loftmynda ehf.,
ASTER (Advanced Spaceborne
Thermal Emission
& Reflection Radiometer)
gervitunglamynd
1. Sprungulaus jökull (No crevasses)
(200 2), L iDAR (Light Detection And Ranging), frá jöklahópi
Jarðvísindastofnunar Hás
kóla Íslands
og Veðurstofu Íslands
2. Lítið sprunginn jökull (Small crevasses)
(2010 -2011) hæðalínugrunnur og skámyndir úr flugvél frá sumri
3. Mjög sprunginn jökull (Very crevassed)
og hausti 2010.
Einnig gögn frá Landmælingum Íslands.
Um
4. Breiðar sprungur og mjög hættuleg svæði (Hazardous) kortin gilda almenn höfundaréttarlög.
Kortagerð : Snævarr
Guðmundsson.
Ísaskil

18°5

Drangajökull - sprungusvæðakort 2013
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Athugið: kortið er til hliðsjónar - sprungur geta verið utan markaðra svæða.
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Útgáfudagsetning 30.janúar 2013. Kortið er ætlað til hliðsjónar fyrir
jöklaferðalög. Það gildir í takmarkaðan tíma vegna örra jöklabreytinga
og skal aðeins notast til viðmiðunar. Ábyrgð liggur ætíð í höndum
Hættustig sprungusvæða 2013
þeirra sem ferðast á jökla. Upplýsingar um uppfærð kort skal ávallt
Level of risk 2013
leita fyrst. Gögn notuð við gerð sprungukortsins eru:
1. Sprungulaus jökull (No crevasses)
Loftmyndagrunnur Loftmynda ehf. ( 2005), SPOT 5 gervitunglamyndir
(2004), LIDAR frá jöklahópum Jarðvísindastofnunar Háskóla Íslands
2. Lítið sprunginn jökull (Small crevasses)
og Veðurstofu Íslands (2011), hæðalínugrunnur frá Landmælingum
3. Mjög sprunginn jökull (Very crevassed)
Íslands og skámyndir úr flugvél frá sumri 2011. Önnur gögn frá
4. Breiðar sprungur og mjög hættuleg svæði (Hazardous) Landmælingum Íslands. Um kortin gilda almenn höfundaréttarlög.
Ísaskil
Kortagerð: Snævarr Guðmundsson.
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Útgáfudagsetning 30.janúar 2013. Kortið er ætlað til hliðsjónar fyrir
jöklaferðalög. Það gildir í takmarkaðan tíma vegna örra jöklabreytinga
og skal aðeins notast til viðmiðunar. Ábyrgð liggur ætíð í höndum
Hættustig sprungusvæða 2013
þeirra sem ferðast á jökla. Upplýsingar um uppfærð kort skal ávallt
Level of risk 2013
leita fyrst. Gögn notuð við gerð sprungukortsins eru:
1. Sprungulaus jökull (No crevasses)
Loftmyndagrunnur Loftmynda ehf. ( 2005), SPOT 5 gervitunglamyndir
2. Lítið sprunginn jökull (Small crevasses)
(2004), LIDAR frá jöklahópum Jarðvísindastofnunar Háskóla Íslands
og Veðurstofu Íslands (2011), hæðalínugrunnur frá Landmælingum
3. Mjög sprunginn jökull (Very crevassed)
4. Breiðar sprungur og mjög hættuleg svæði (Hazardous) Íslands og skámyndir úr flugvél frá sumri 2011. Önnur gögn frá
Landmælingum Íslands. Um kortin gilda almenn höfundaréttarlög.
Ísaskil
Kortagerð: Snævarr Guðmundsson.
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Drangajökull 2013 - norður
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Athugið: kortið er til hliðsjónar - sprungur geta verið utan markaðra svæða.
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Útgáfudagsetning 30. janúar 2013. Kortið er ætlað til hliðsjónar fyrir
jöklaferðalög. Það gildir í takmarkaðan tíma vegna örra jöklabreytinga
og skal aðeins notast til viðmiðunar. Ábyrgð liggur ætíð í höndum
Hættustig sprungusvæða 2013
þeirra sem ferðast á jökla. Upplýsingar um uppf
ærð kort skal ávallt
Level of risk 2013
leita fyrst. Gögn notuð við gerð sprungukortsins eru:
1. Sprungulaus jökull (No crevasses)
Loftmyndagrunnur Loftmynda ehf.( 2005), SPOT 5 gervitunglamyndir
(2004), LIDAR frá jöklahópum Jarðvísindastofnunar Háskóla Íslands
2. Lítið sprunginn jökull (Small crevasses)
og Veðurstofu Íslands (2011), hæðalínugrunnur frá Landmælingum
3. Mjög sprunginn jökull (Very crevassed)
Íslands og skámyndir úr flugvél frá sumri 2011. Önnur gögn frá
4. Breiðar sprungur og mjög hættuleg svæði (Hazardous) Landmælingum Íslands. Um kortin gilda almenn höfundaréttarlög.
Ísaskil
Kortagerð: Snævarr Guðmundsson.
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Athugið: kortið er til hliðsjónar - sprungur geta verið utan markaðra svæða.
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1. Sprungulaus jökull (No crevasses)
2. Lítið sprunginn jökull (Small crevasses)
3. Mjög sprunginn jökull (Very crevassed)
4. Breiðar sprungur og mjög hættuleg svæði (Hazardous)
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Útgáfudagsetning 30. janúar 2011. Kortið er ætlað til hliðsjónar fyrir
jöklaferðalög. Það gildir í takmarkaðan tíma vegna örra jöklabreytinga
og skal aðeins notast til viðmiðunar. Ábyrgð liggur ætíð í höndum
þeirra sem ferðast á jökla. Upplýsingar um uppf ærð kort skal ávallt
leita fyrst. Gögn notuð við gerð sprungukortsins eru:
Loftmyndagrunnur Loftmynda ehf. ( 2005), SPOT 5 gervitunglamyndir
(2004), LIDAR frá jöklahópum Jarðvísindastofnunar Háskóla Íslands
og Veðurstofu Íslands (2011), hæðalínugrunnur frá Landmælingum
Íslands og skámyndir úr flugvél frá sumri 2011 . Önnur gögn frá
Landmælingum Íslands. Um kortin gilda almenn höfundaréttarlög.
Kortagerð: Snævarr Guðmundsson.

