
Einstakt eldgos
Að kvöldi 19. mars 2021 hófst eldgos austan Fagra
dalsfjalls í Geldinga dölum en fram að því hafði ekki gosið 
á Reykjanes skaga í tæp 800 ár. Í fyrstu gaus aðallega úr 
tveimur nálægum gígum en síðan tóku að opnast gosop 
norðan þeirra sem lokuðust áður en mánuður var liðinn 
af gosinu. Í kjölfarið hefur hraunkvika borist úr einum og 
sama gígnum eftir allt að 17 km djúpri gosrás. Gígbarmarnir 
ná þegar yfir 100 m hæð líkt og mesta þykkt hraunsins 
en hraunflæði hefur lengst af haldist á bilinu 513 m3/s. 
Hraunbreiðan stækkar jafnt og þétt og þekur nú rúmlega 3 
ferkílómetra, m.a. alla Geldingadali en stórar hrauntungur 
teygja sig einnig ofan í Merardali og Nátthaga. 

Eldgosið í Geldingadölum er afar tilkomumikið og þótt það 
teljist frekar lítið gos er einstakt hversu auðvelt er að fylgjast 
með því í návígi. Því er óhætt að mæla með göngu að þessu 
lifandi náttúrufyrirbæri. Flestir ættu að ráða við slíka göngu 
en mikilvægt er að fara varlega og vera vel búinn.

Gönguleiðir að gosstöðvunum
Nokkrar leiðir eru í boði en þær stystu og fljótlegustu liggja 
að sunnanverðu frá Suðurstrandavegi. Aðrar og lengri leiðir 
að gosinu eru þó ekki síður áhugaverðir valkostir en þá er 
brýnt að hlífa viðkvæmum gróðri með því að fylgja gömlum 
reiðleiðum og kindagötum.

Síbreytilegar aðstæður
Gosið í Geldingadölum er sífellt að breytast og gönguleiðir 
geta lokast vegna hraunflæðis. Þetta kort er gefið út 20. júlí 
2021 og verður uppfært reglulega á heimasíðu Ferðafélags 
Íslands: www.fi.is. Með því að heimsækja vefsíðuna eða 
skanna kóðann hér að neðan má nálgast nýjustu útgáfu 
kortins og sjá útreiðslu hraunsins og hvaða gönguleiðir 
eru opnar.

Nátthagakrikaleið
Á upphafsvikum gossins voru stikaðar tvær gönguleiðir 
að gosstöðvunum frá Suðurstrandavegi og lágu báðar í 
gegnum Nátthagakrika og þaðan upp á Fagradalsfjall. 
Eystri leiðin (leið A) lá að útsýnishrygg sem fékk nafnið 
Gónhóll, en leiðin að honum lokaðist þegar hraun rann 
yfir stíginn ofan Nátthaga, sem jafnfram fylltist af hrauni. 
Vestari gönguleiðin (leið B) er hins vegar opin og það tekur 
rúma klst. að ganga 4 km eftir henni upp á Fagradalsfjall að 
gosstöðvunum. Ekinn er Suðurstrandavegur frá Grindavík 
að bílastæðum sunnan Nátthagakrika. Gangan meðfram 
Borgarfjalli er þægileg en síðan taka við móbergsskriður 
upp á Fagradalsfjall sem geta verið lausar í sér. Efst sést vel 
yfir Geldingadali og gosstöðvarnar.

Veðurspá og útbúnaður
Áður en haldið er að gosstöðvunum er mikilvægt að kynna 
sér veðurspá, t.d. á www.vedur.is. Þar fást upplýsingar um 
vindátt og hvort hætta sé á gasmengun. Almennt gildir 
að hafa vindinn í bakið og halda sig frá dældum þar sem 
eitraðar gastegundir geta safnast fyrir. Lífshættulegt getur 
verið að ganga á hrauninu. Geldingadalir eru afskekktir og 
þar geta veður breyst skyndilega. Því er mikilvægt að vera 
vel búinn fyrir göngu á gosstöðvarnar en útbúnaðarlista 
má nálgast á heimasíðu Ferðafélags Íslands:  www.fi.is/is/
frodleikur/bunadarlistar

Meradalsleið
Þessi gönguleið liggur austar en sú í gegnum Nátthagakrika 
og hentar vel fyrir fjallahjól. Suðurstrandavegur er ekinn 
úr austri eða vestri í átt að Ísólfsskála og bílum lagt þar. 
Fylgt er 10 km löngum jeppaslóða norður Meradali að 
StóraHrúti (351 m) en af honum er frábært útsýni yfir 
gosstöðvarnar og sunnanvert Reykjanes. Á leiðinni heim 
má þræða Langahrygg að suðurströndinni milli Meradala 
og Nátthaga og virða fyrir sér hraunbreiðuna þar. Styttri 
stikuð gönguleið liggur beint frá bílastæðum við Ísólfsskála 
upp á Langahrygg (leið C), og má ganga sömu leið til baka, 
halda áfram göngunni að StóraHrúti eða fylgja óstikaðri 
og brattri leið ofan í Meradali.

Dalahraunsleið 
Bílum er lagt við Arnarsetur norðan við Bláa lónið og 
gengin tæplega 7 km leið að vestanverðu Fagradalsfjalli 
framhjá StóraSkógfelli. Syðri en lengri leið að 
Fagradalsfjalli liggur frá bílastæði við Svartsengi framhjá 
Sýlingafjalli og þaðan yfir Dalahraun. Dalahraunsleiðir 
henta vel til að skoða gosstöðvarnar þegar vindáttir eru 
vestlægar. 

Krýsuvíkurleið 

Fjölbreytt en krefjandi gönguleið sem bíður upp á 
móbergshryggi, afskekkta dali og háhitasvæði. Bílum er 
lagt skammt frá háhitasvæðinu í Krýsuvík við Seltún. Fylgt 
er Ketilstíg upp á Sveifluháls en þar býðst frábært útsýni yfir 
Kleifarvatn og Reykjanes. Stefnan er tekin á Vigdísarvelli og 
er gengið framhjá snotrum háhitasvæðum áður en haldið 
er áfram yfir móbergshryggi og Leggjarbrjótshraun að 
Meradölum og StóraHrúti. Þessi leið er krefjandi og hentar 
best vönu göngufólk, enda 20 km báðar leiðir.
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