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Náttúrustofa Norðausturlands starfar skv. lögum nr. 60/1992 um Náttúrufræðistofnun Íslands og náttúrustofur, sbr. 
lög nr. 92/2002. Helstu hlutverk náttúrustofa eru:

a. að safna gögnum, varðveita heimildir um náttúrufar og stunda vísindalegar náttúrurannsóknir, einkum í þeim 
landshluta þar sem náttúrustofan starfar,
b. að stuðla að æskilegri landnýtingu og náttúruvernd og veita fræðslu um umhverfismál og náttúrufræði og aðstoða 
við gerð náttúrusýninga,
c. að veita náttúruverndarnefndum á starfssvæði stofunnar upplýsingar og ráðgjöf á verksviði stofunnar skv. ákvörðun 
stjórnar náttúrustofu hverju sinni,
d. að veita ráðgjöf, sinna rannsóknum og sjá um vöktun gegn greiðslu á verksviði stofunnar að beiðni sveitarfélags, 
ríkis  eða stofnana þeirra, einstaklinga, fyrirtækja eða annarra aðila,
e. að annast almennt eftirlit með náttúru landsins, sbr. 7. gr. náttúruverndarlaga, nr. 44/1999, einkum í þeim landshluta 
þar sem náttúrustofan starfar. Umhverfisstofnun skal gera samning um slíkt eftirlit við náttúrustofur sem staðfestur 
er af ráðherra.

Náttúrustofa Norðausturlands er rekin af Húsavíkurbæ og Skútustaðahreppi með aðkomu ríkisins líkt og kveðið er 
á um í samningi milli sveitarfélaganna og umhverfisráðuneytis. Náttúrustofan er staðsett á Húsavík, innan veggja 
Þekkingarseturs Þingeyinga þar sem hún er í nánu samneyti við Þekkingarsetrið, Rannsókna- og fræðasetur Háskóla 
Íslands á Norðausturlandi og Heilbrigðiseftirlit Norðurlands eystra. Starfssvæði Náttúrustofunnar nær frá Ólafsfirði í 
vestri og austur á Langanes.

Stjórn Náttúrustofu Norðausturlands skipa Jón Helgi Björnsson, stjórnarformaður skipaður af Norðurþingi, Tryggvi 
Jóhannsson, skipaður af Norðurþingi og Böðvar Pétursson, skipaður af Skútustaðahreppi. 

Náttúrustofa Norðausturlands
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Árið 2007 vann Náttúrustofan að fjölmörgum spennandi verkefnum sem endranær. Rannsóknir í fuglavistfræði og 
vatnalíffræði hafa frá upphafi verið mest áberandi í starfsemi stofunnar enda hefur verið lögð áhersla á uppbyggingu 
rannsókna á því sviði. Það hefur verið stefna Náttúrustofunnar að koma á fót ótímabundnum vöktunarverkefnum á 
starfssvæði sínu. Árið 2007 hófst vöktun farfugla og fiðrilda á vegum stofunnar en auk þess stundar Náttúrustofan 
vöktun vatnafugla og nokkurra vatna í Þingeyjarsýslum. Einnig tekur stofan þátt í reglulegri vöktun sjófugla og 
rjúpna á landsvísu í samstarfi við aðrar rannsóknastofnanir. Frekari efling vöktunarverkefna er fyrirhuguð enda hafa 
langtímarannsóknir sannað gildi sitt við að skýra þróun vistkerfa og auka skilning okkar á náttúrunni. 

Nokkur tímabundin rannsóknaverkefni sem hafa verið í gangi undanfarin ár voru það einnig árið 2007 auk þess 
sem byrjað var á fleirum slíkum. Grundvöllurinn og helsta forsendan fyrir því að Náttúrustofan geti stundað þessar 
rannsóknir að eigin frumkvæði eru fjárveitingar ríkisins til reksturs hennar. Undanfarin ár hafa stjórnvöld sýnt 
starfsemi náttúrustofanna mikinn skilning og hefur þess gætt við afgreiðslu fjárlaga. Náttúrustofurnar hafa líka sýnt 
það og sannað hversu vel heppnaðar þær eru til þess að auka þekkingu okkar á náttúru Íslands samfara því að skapa 
störf fyrir menntafólk og styrkja byggð utan höfuðborgarsvæðisins. 

Þjónustuverkefni voru nokkuð áberandi en slík verkefni hafa aldrei verið umfangsmeiri. Um var að ræða bæði 
rannsóknir og ráðgjöf, að mestu leyti tengt fyrirhuguðum virkjunum og stóriðju að Bakka á Tjörnesi. Útseld þjónusta 
tengd rannsóknum, ráðgjöf og vöktun er misstór hluti af starfsemi náttúrustofa en vissulega eitt af hlutverkum þeirra. 
Í fyrrgreindum lögum um náttúrustofur segir m.a. að hlutverk náttúrustofu sé “að veita ráðgjöf, sinna rannsóknum 
og sjá um vöktun gegn greiðslu á verksviði stofunnar að beiðni sveitarfélaga, ríkis eða stofnana þeirra, einstaklinga, 
fyrirtækja eða annarra aðila”. Tilkoma Náttúrustofu Norðausturlands hefur orðið til þess að á undanförnum árum 
hafa fjölmörg verkefni tengd rannsóknum og ráðgjöf í náttúru- og umhverfisfræðum haldist í héraði, sem annars 
hefðu verið unnin af stofnunum utan þess. Þetta skiptir miklu máli bæði byggðalega og ekki síður faglega. Staðbundin 
fagleg þekking nýtur sín vel í slíkum verkefnum og fjármunir sem lagðir eru til verkefna í héraði haldast þar. Því 
má segja að þessi hluti starfsemi Náttúrustofunnar sé mjög mikilvægur, ekki bara hennar vegna, heldur líka fyrir 
sveitarfélög og fyrirtæki sem á svæðinu starfa.

Árið 2007 var Náttúrustofu Norðausturlands gott og heldur reksturinn stöðugt upp á við þau rúmlega fjögur ár sem 
liðin eru frá því að starfsemi hófst. Með það veganesti horfir starfsfólk stofunnar björtum augum fram á veginn og 
hlakkar til þess að takast á við fjölbreytileg og spennandi verkefni sem framtíðin ber í skauti sér.

Þorkell Lindberg Þórarinsson
 forstöðumaður

Ágrip forstöðumanns
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Starfsfólk

Þorkell Lindberg Þórarinsson, líffræðingur (M.Sc.) hefur starfað sem forstöðumaður Náttúrustofu 
Norðausturlands frá því hún hóf starfsemi. Hann sér um daglegan rekstur, stjórnun og uppbyggingu 
stofunnar, m.a. með fjár- og verkefnaöflun. Samhliða því kom Þorkell að ýmsum verkefnum 
Náttúrustofunnar árið 2007. 

Sesselja Guðrún Sigurðardóttir, líffræðingur (B.Sc.) vann einkum að rannsóknum á smádýralífi 
hálendistjarna og Staðardagskrá 21 fyrir Norðurþing. Hún var í 75%  starfi árið 2007.
 

  
Aðalsteinn Örn Snæþórsson, líffræðingur (B.Sc.) vann á Náttúrustofunni í fullu starfi frá 1. júní 2006. 
Hann vann að ýmsum verkefnum Náttúrustofunnar, einkum þó fuglarannsóknum og fræðslu.

Björgvin R. Leifsson, líffræðingur (M.Sc.) vann í hlutastarfi hjá Náttúrustofunni við rannsóknir á 
fæðuvali straumanda á vetrarstöðvum. 

Björgvin Friðbjarnarson, nýstúdent vann sem sumarstarfsmaður og tók þátt í margvíslegum 
verkefnum.

Árið 2007 störfuðu 5 starfsmenn hjá Náttúrustofunni:



Framlög/tekjur
Náttúrustofan fékk úthlutað 15,8 m.kr. til reksturs 
af fjárlögum ríkisins árið 2007. Þar af var 7 m.kr.
aukafjárveiting sem til kom vegna styrkumsóknar 
til fjárlaganefndar Alþingis. Samkvæmt samningi 
um rekstur Náttúrustofu Norðausturlands greiddu 
sveitarfélögin Norðurþing og Skútustaðahreppur 
samtals 30% af föstu framlagi ríkisins til reksturs 
Náttúrstofunnar, eða rúmar 2,6 m.kr. 
Tekjur vegna þjónustuverkefna árið 2007 námu um 8,6 
m.kr.

Styrkir
Náttúrustofan nýtur styrks úr Rannsóknasjóði RANNÍS 
vegna rannsókna á hálendistjörnum. Alls nam styrkur 
vegna vinnu árið 2007 um 500 þ.kr.

Fjárhagur

�

Súla í Skoruvíkurbjargi.
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Rannsóknaverkefni

Vöktun vatnafugla
Fylgst er með ástandi vatnafugla á votlendissvæðum í 
Þingeyjarsýslum, utan Mývatns og Laxár. Náttúrustofan 
hóf vöktun vatnafugla á nokkrum vötnum í Aðaldal 
og Reykjadal árið 2004 og var því talið í fjórða skiptið 
á þessum vötnum. Árið 2007 bættust Víkingavatn 
og Skjálftavatn í Kelduhverfi við en fram að því hafði 
Náttúrurannsóknastöðin við Mývatn (RAMÝ) talið á 
þeim. Unnið er í nánu samstarfi við RAMÝ að vöktun 
vatnafugla í Þingeyjarsýslum enda heldur stofnunin úti 
vöktun á vatnafuglum á Mývatni og Laxá.

Farfuglavöktun
Náttúrustofan hóf að fylgjast með komu farfugla 
við Öxarfjörð vorið 2007 í samstarfi við Guðmund 
Örn Benediktsson, fuglaáhugamann á Kópaskeri.  
Guðmundur hefur fylgst náið með komutíma farfugla 
allt frá árinu 2001. Reiknað er með að verkefninu verði 
haldið áfram og litið á sem eitt af vöktunarverkefnum 
Náttúrustofunnar. Víðar á Íslandi er fylgst með 
komutíma farfugla, bæði af fuglaáhugamönnum og 
fræðingum sem er mikilvægt þegar kemur að því að 
skýra breytingar sem vart verður. Upplýsingar sem fást 
úr langtímaverkefni sem þessu geta hugsanlega gefið 
upplýsingar um breytingar á lífsháttum fugla vegna 
breyttra umhverfisaðstæðna s.s. hlýnunar jarðar. 

Fiðrildavöktun
Vorið 2007 hófust rannsóknir Náttúrustofunnar á 
fiðrildum í Þjóðgarðinum í Jökulsárgljúfrum. Ljósgildru 
var komið fyrir í túnjaðri í Ási, rétt við birkiskóg og var 
hún tæmd vikulega fram á haust. Markmið verkefnisins 
er að fá upplýsingar um hvaða tegundir eru á svæðinu, 
á hvaða tíma þær fljúga og í hve miklu magni. Þá er 
gert ráð fyrir að endurtaka leikinn árlega til að fylgjast 
með stofnsveiflum. Fiðrildagildrur eru starfræktar víða 
á Suðurlandi yfir sama tímabil en sú í Ási er sú eina sem 
er utan Suðurlands. 

Lómur með unga.

Fiðrildagildra Náttúrustofunnar í Jökulsárgljúfrum vorið 2007.

Lóan er komin.
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Smádýralíf í hálendistjörnum
Undanfarin ár hefur Náttúrustofan tekið þátt 
í rannsóknum á smádýralífi hálendistjarna. 
Meginmarkmið rannsóknanna er þríþætt: 

að afla grunnupplýsinga um vistfræði tjarna 
á hálendum heiðum, tjarnir á láglendi í sömu 
landshlutum eru hafðar til viðmiðunar. 
að meta breytileika í samfélagsgerðum smádýra 
tjarna/smávatna og svara því hvort samfélög 
(einkum smádýr) tjarna og smávatna endurspegli 
landfræðilega staðsetningu fremur en innbyrðis 
skyldleika. 
að ráða í hvaða þættir það eru sem helst móta 
þau samfélög smádýra sem finnast í tjörnum og 
smávötnum. 

Alls verður gögnum safnað á fimm hálendissvæðum; 
á Austurlandi, Norðausturlandi, Norðvesturlandi, 
Vestfjörðum og á Miðhálendi. 
Árið 2007 var gögnum safnað á Þorskafjarðarheiði 
og Glámu ásamt láglendistjörnum í Reykhólasveit. Á 
Náttúrustofunni var unnið úr sýnum sem safnað var 
2006 og 2007 . Rannsóknaverkefnið er unnið í samstarfi 
við dr. Jón S. Ólafsson, Veiðimálastofnun, Gróu Valgerði 
Ingimundardóttur, Náttúrufræðistofnun Íslands og dr. 
Gísla Má Gíslason, Líffræðistofnun Háskóla Íslands. 
Verkefnið hlaut styrk frá rannsóknasjóði RANNÍS árið 
2006.

1.

2.

3.

Rannsóknaverkefni

Jón S. Ólafsson, Björgvin Friðbjarnarson og Karólína Einarsdóttir á Glámu. 

Votlendi á Glámu.

Rannsóknaleiðangur á Glámu sumarið 2007. Jón S. Ólafsson, Karólína 
Einarsdóttir og Gróa Valgerður Ingimundardóttir.
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Rjúpnarannsóknir
Náttúrustofan hefur tekið þátt í rjúpnatalningum 
Náttúrufræðistofnunar Íslands á sínu starfssvæði 
undanfarin ár. Talningarnar eru liður í vöktun 
rjúpnastofnsins og hefur Náttúrustofan tekið þátt í 
talningum á hefðbundnu talningarsvæði á Tjörnesi. 
Rjúpnatalningar fóru fram vorið 2007 og talningar á 
ungahópum síðsumars.

Haustið 2006 hófust rannsóknir á sjúkdómsvöldum 
í rjúpum og héldu þær rannsóknir áfram árið 
2007. Rannsóknirnar eru samvinnuverkefni 
Náttúrufræðistofnunar Íslands, Tilraunastöðvar Háskóla 
Íslands í meinafræðum og Reiknifræðistofu Háskóla 
Íslands. Tilgangur rannsóknanna er að rannsaka hlutverk 
sjúkdómsvalda, s.s. sníkjudýra, í stofnsveiflu rjúpunnar. 
Náttúrustofa Norðausturlands tók þátt í gagnasöfnun á 
haustdögum 2007 líkt og árið áður.

Rannsóknaverkefni

Ólafur K. Nielsen kryfur rjúpu.

Rjúpukarri.
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Lífríki vatna fyrir botni Skjálfanda og 
Öxarfjarðar. 
Markmið rannsóknarinnar er að lýsa og bera saman 
lífríki fjögurra vatna fyrir botni Skjálfanda og Öxarfjarðar. 
Vötnin sem um ræðir eru Víkingavatn og Skjálftavatn í 
Kelduhverfi við Öxarfjörð og Miklavatn og Sílalækjarvatn 
í Aðaldal við Skjálfanda. Vötnin eru öll mjög lífrík, sem 
endurspeglast í ríkulegu og fjölbreyttu fuglalífi. Lífríki 
þeirra hefur þó ekki verið lýst heildstætt enn sem komið 
er. Sumarið 2007 voru fuglar taldir á vötnunum auk þess 
sem flugnagildrur voru hafðar uppi, líkt og árið 2006. 
Litið er á þann hluta verkefnisins sem hluta af vöktun 
þessara vatna til framtíðar. Ekki hefur verið unnið úr 
gögnum enn sem komið er.

Sjófuglar á Tjörnesi
Árið 2006 hófust rannsóknir Náttúrustofunnar á varpi 
sjófugla við Tjörnes. Rannsóknin nær til svæðis sem 
afmarkast af Æðarfossum Laxár í vestri og Lónum 
í Kelduhverfi í austri. Auk þess nær rannsóknin til 
Mánáreyja og Lundeyjar. Markmið er að kanna 
varpútbreiðslu sjófugla við Tjörnes og bera saman við 
eldri upplýsingar. Hliðstæð rannsókn var gerð árin 1981 
– 1982 af Náttúrufræðistofnun Íslands. Sumarið 2007 
var klárað að telja sjófuglabyggðir á strandlengjunni 
auk þess sem farið var út í Lundey. Gagnasöfnun vegna 
verkefnisins lauk því á árinu. Rannsóknin er unnin í 
samstarfi við Náttúrufræðistofnun Íslands.

Rannsóknaverkefni

Lundi.

Séð yfir Héðinsvík á Tjörnesi að Kinnarfjöllum.

Flugnagildra við Miklavatn.
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Sjófuglavöktun
Náttúrustofan hefur undanfarin ár tekið þátt í talningum 
á sjófuglum á Norðausturlandi sem eru hluti vöktunar á 
stofnum viðkomandi tegunda á landsvísu. Talningarnar 
eru unnar í samstarfi við dr. Arnþór Garðarsson, 
prófessor hjá Líffræðistofnun Háskólans. Síðsumars 2007 
sá Náttúrustofan um talningar á ritum í Skoruvíkurbjargi 
og Saltvík til þess að meta afkomu.

Fæða straumanda á vetrarstöðvum
Markmið verkefnisins er að fá heildstæða mynd af 
vistfræði straumandar á Laxá í Suður-Þingeyjarsýslu, 
árið um kring. Þannig er ætlunin að gera grein fyrir þeim 
þáttum sem mest varða afkomu íslenskra straumanda. 
Að vetrinum miðast rannsóknarsvæðið við strandsvæði 
Tjörness, með sérstakri áherslu á svæðið undan 
Lynghöfða. Árið 2007 kláraðist úrvinnsla skítsýna sem 
safnað var árin 2005-2006.

Rannsóknaverkefni

Álka.

Rita.

Straumandarpar.
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Útbreiðsla fýls í Jökulsárgljúfrum
Fýllinn er ein af þeim tegundum sem Náttúrustofan 
hyggst vakta. Vöktunin hófst sumarið 2007 með 
talningu á fjölda fýlspara í Ásbyrgi og er stefnt að árlegri 
talningu. Jafnframt var útbreiðsla fýla í Jökulsárgljúfrum 
athuguð en fýllinn er nýlegur varpfugl þar. Saga fýls 
í Jökulsárgljúfrum er nokkuð vel þekkt og hyggst 
Náttúrustofan fylgjast með framgangi mála þar þó ekki 
sé gert ráð fyrir árlegri talningu.  

Útbreiðsla skúms á Austursandi
Austursandur við Öxarfjörð er eini varpstaður skúms 
á Norðurlandi. Það er því mikilvægt að fylgst sé með 
varpinu reglulega. Aðeins einu sinni hafði verið gerð 
úttekt á fjölda og útbreiðslu skúma á Austursandi. Sú 
úttekt fór fram árið 1984. Náttúrustofan réðst því í 
það verkefni að meta fjölda og útbreiðslu skúma á 
Austursandi sumarið 2007.

Rannsóknaverkefni

Ásbyrgi.     

Fýll á flugi.

Skúmsungi.
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Svæðisskipulag háhitasvæða í 
Þingeyjarsýslum
Sveitarfélögin Aðaldælahreppur, Norðurþing, Skútu-
staðahreppur og Þingeyjarsveit unnu svæðisskipulag 
fyrir háhitasvæði í Þingeyjarsýslum árið 2007. 
Náttúrustofa Norðausturlands var fengin sem ráðgjafi 
inn í skipulagsvinnuna ásamt Teiknistofu arkitekta 
Gylfi Guðjónsson og félagar og VGK Hönnun. Unnið 
var á grunni landnýtingar- og verndaráætlunar fyrir 
háhitasvæði í Þingeyjarsýslum sem unnin hafði verið 
fyrir Landsvirkjun, Landsnet og Þeistareyki ehf árið 
2006. Svæðisskipulagið var staðfest af umhverfisráð-
herra þann 8. nóvember 2007.

Fuglalíf á framkvæmdasvæðum 
fyrirhugaðra háhitavirkjana í 
Þingeyjarsýslum
Náttúrustofan gerði úttekt á fuglalífi á framkvæmda-
svæðum fyrirhugaðra háhitavirkjana í Þingeyjarsýslum 
fyrir orkufyrirtækin Landsvirkjun, Landsnet og Þeistareyki 
ehf. Um var að ræða rannsóknir á orkuvinnslusvæði í 
Kröflu, Gjástykki og á Þeistareykjum ásamt línuleiðum 
og virkjanavegum. Lauk verkinu með útgáfu skýrslu.

Skyndikönnun á gróðurfari og fuglalífi á 
Þeistareykjum
Þeistareykir ehf. fengu Náttúrustofuna til að gera 
skyndikönnun á gróðurfari og fuglalífi á Þeistareykjum. 
Um var að ræða rannsóknir vegna lagningar vegslóða og 
borteiga. Leitað var eftir samstarfi við Náttúrufræðistofnun 
Íslands sem tók að sér gróðurrannsóknir. Lauk verkinu 
með útgáfu greinargerða.

Þjónustuverkefni

Þeistareykir.

Hrossagaukur.

Gjástykki.
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Þjónustuverkefni

Fuglalíf á fyrirhuguðum 
framkvæmdasvæðum álvers að Bakka á 
Tjörnesi
Náttúrstofan tók að sér að rannsaka fuglalíf á 
fyrirhuguðum framkvæmdasvæðum álvers að Bakka á 
Tjörnesi fyrir Alcoa. Um var að ræða rannsóknir á lóð 
fyrirhugaðs álvers í Bakka og á svæði neðan Skjólbrekku 
við Húsavík þar sem fyrirhugað er að vinnubúðir rísi. 
Lauk verkinu með útgáfu skýrslu.

Fuglaskilti í Norðurþingi
Atvinnuþróunarfélag Þingeyinga fékk Náttúrustofuna 
til að vinna texta fyrir sig vegna upplýsingaskilta um 
fuglalíf á völdum stöðum í Norðurþingi. Alls voru 
útbúin fjögur skilti sem áætlað er að verði komið fyrir 
við Kaldbakstjarnir, Lón, Víkingavatn og Skjálftavatn. 
Með skiltunum er markmiðið að koma á framfæri 
upplýsingum um helstu einkenni í fuglalífi þessara staða, 
á íslensku og ensku.

Kríur.                               

Hávella.

Lóuþræll.
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Þjónustuverkefni

Útbreiðsla snigilsins Vallonia excentrica á 
Þeistareykjum
Vegna mats á umhverfisáhrifum fyrirhugaðrar 
Þeistareykjavirkjunar fékk Náttúrustofan það verkefni 
að kanna útbreiðslu snigilsins Vallonia excentrica fyrir 
Þeistareyki ehf. Vitað var að snigillinn hafði fundist á 
Þeistareykjum en hann hefur hvergi annars staðar fundist 
á Íslandi. Talið er að tilvera hans á Þeistareykjum byggi á 
jarðhitanum þar. Lauk verkinu með útgáfu skýrslu.

Náttúrufarslýsing á Skógargerðismel
Náttúrustofan tók að sér að rannsaka jarðfræði og 
lífríki Skógargerðismels á Húsavík fyrir sveitarfélagið 
Norðurþing. Hugmyndir eru uppi innan sveitarfélagsins 
að hefja malarnám í melnum og útbúa síðan íbúðarhverfi 
þar að því loknu. Náttúrustofan leitaði samstarfs 
hjá Náttúrufræðistofnun Íslands vegna jarðfræði og 
Náttúrustofu Austurlands vegna gróðurs. Í kjölfarið 
komu út tvær skýrslur, önnur um fuglalíf og hin gróðurfar 
ásamt greinargerð um jarðfræði svæðisins.

Staðardagskrá 21 fyrir Norðurþing
Náttúrustofan fékk það verkefni að gera umhverfisáætlun 
staðardagskrár 21 fyrir Norðurþing. Unnið var á 
grunni draga sem til voru fyrir Öxarfjarðahrepp og 
Húsavíkurbæ. Náttúrustofan skilaði drögum til afgreiðslu 
hjá Norðurþingi í lok árs 2007. 

Vallonia excentrica.

Þúfutittlingur.
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Fræðsla

Laxárskóli
Undanfarin ár hefur Náttúrustofan tekið þátt í þróun 
verkefnis sem kallast Laxárskólinn (http://laxarskolinn.
is). Laxárskólinn snýst um að kynna lífríki Laxár og 
Mývatns fyrir grunnskólabörnum. Haustið 2007 var 
farið með nemendur úr 6. og 7. bekk Borgarhólsskóla og 
Hafralækjarskóla að Hrauni í Aðaldal. Þar var nemendum 
kennt að veiða auk þess sem þeir tóku sýni úr ánni og 
mældu straumhraða. Síðar voru fiskarnir krufðir og 
sýnin skoðuð á rannsóknastofu Náttúrustofunnar.

Samtök náttúru- og útiskóla
Náttúrustofan tók þátt í vinnu við stofnun Samtaka 
náttúru- og útiskóla (SNÚ) sem stofnuð voru 3. nóvember 
2007. Markmið þessara samtaka er að stuðla að eflingu 
útináms á Íslandi bæði með því að auka upplýsingar og 
umræðu um útiskóla í samfélaginu en einnig með því að 
auka samstarf milli útikennsluaðila.

Árið 2007 var annað árið sem Laxárskólinn var starf-
ræktur en stefnt er að því að Náttúrustofan taki frekari 
þátt í þróun skólans á komandi árum. Unnið er að stofnun 
umhverfisskóla í Þingeyjarsýslum sem mun hafa það að 
markmiði að efla útikennslu og fræðslu um náttúruna 
með virkri þátttöku nemenda. Náttúrustofan hefur tekið 
virkan þátt í vinnu við stofnun umhverfisskólans og mun 
Laxárskólinn og fleiri áþekk verkefni falla innan hans. 

Fuglavefur 
Borgarhólsskóli á Húsavík heldur úti fuglavef en skólinn 
hefur um margra ára skeið hugað að komu farfugla á 
svæðinu. Náttúrustofan kom að fuglavefnum með því 
að skrifa pistla inn á síðuna og segja frá fréttum úr heimi 
fuglanna.

Laxárskólinn haustið 2007.
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Námskeið í útikennslu
Náttúrustofan hefur verið að auka þátt fræðslu í starfsemi 
sinni, í því skyni var starfsmaður sendur til Tékklands 
á námskeið í útikennslu (Outdoor Environmental 
Education). Um var að ræða vikulangt námskeið sem 
styrkt var af Evrópusambandinu (Comenius 2). Markmið 
námskeiðsins var að dýpka þekkingu þátttakenda á 
hvernig nota megi umhverfið til náms og kennslu. Farið 
var í fræðilegan bakgrunn útikennslu en mestum tíma 
var eytt í verkleg verkefni þar sem þátttakendur fengu 
að kynnast útikennslu að eigin raun.

Heimasíða
Nátttúrustofan heldur úti heimasíðu, www.nna.is, 
þar sem miðlað er upplýsingum um starfsemina og 
náttúrufar á Norðausturlandi. Reynt er að uppfæra 
síðuna eins og kostur er með fréttum og fróðleik. 

Fræðsla

Heimasíða NNA, www.nna.is

Námskeið í útikennslu.

Sigrún Þórólfsdóttir á námskeiði í útikennslu í Prag 2007.
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Náttúrustofur
Samtök náttúrustofa (SNS) er samstarfsvettvangur 
náttúrustofanna sjö sem starfa vítt og breitt um 
landið. Samtökin héldu ársfund sinn í Bolungarvík 
þann 21. nóvember 2007. Samhliða ársfundi, þar 
sem fjallað var um innri mál SNS, var haldið árlegt 
Náttúrustofuþing þar sem náttúrustofur kynntu 
starfsemi sína. Er þetta í þriðja skipti sem slíkt þing er 
haldið í tengslum við ársfund félagsins. Á þinginu var 
skrifað undir samstarfssamninga við Veiðimálastofnun 
og Náttúrufræðistofu Kópavogs. Meðal gesta var 
Þórunn Sveinbjarnardóttir umhverfisráðherra. Þorkell 
Lindberg Þórarinsson, forstöðumaður Náttúrustofu 
Norðausturlands, gegndi stöðu formanns SNS árið 2007 
fram yfir ársfund samtakanna.

Aðrar stofnanir
Náttúrustofan á í góðu samstarfi við ýmsar aðrar 
stofnanir. Má þar nefna Náttúrurannsóknastöðina við 
Mývatn, Náttúrufræðistofnun Íslands, Líffræðistofnun 
Háskólans og Veiðimálastofnun en nánar er greint frá 
samstarfi við þessar stofnanir í verkefnaumfjöllun hér að 
framan. Einnig á Náttúrustofan í margvíslegu samstarfi 
við þær stofnanir sem deila með henni húsnæði, þ.e. 
Þekkingarsetur Þingeyinga, Rannsókna- og fræðasetur 
Háskóla Íslands á Húsavík og Heilbrigðiseftirlit 
Norðurlands eystra.

Á aðalfundi Samtaka náttúrustofa sem haldinn var í 
Skagafirði 30. september 2006 var ákveðið að taka 
upp sameignlegar rannsóknaferðir náttúrustofanna.
Markmið þeirra er tvíþætt, annars vegar að fá starfs-
menn stofnananna til að vinna saman í rannsóknum en 
með því gefst tækifæri til að samræma, nema og þjálfa 
aðferðafræði sem erfitt er að gera í litlum stofnunum. 
Hins vegar að fá góða yfirsýn yfir náttúrufar landsvæða 
sem lítt hafa verið könnuð af náttúrufræðingum. 
Náttúrustofurnar skiptast á um að velja svæði og 
skipuleggja rannsóknaferðirnar. Dagana 2. – 4. júlí 2007 
var fyrsta sameiginlega rannsóknarferðin farin. Það 
var Náttúrustofa Vestfjarða sem skipulagði þá ferð í 
Geirþjófsfjörð.  

.

Samstarf

Tjaldbúðir náttúrustofa í Geirþjófsfirði.

Frá Bakkahöfða.
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Kvikmyndagerð
Eins og árið 2006 aðstoðaði Náttúrustofan 
kvikmyndagerðarmanninn Magnús Magnússon við 
gerð kvikmyndar um lundann. Magnús er löngu vel 
þekktur fyrir náttúrulífskvikmyndir sínar sem m.a. 
hafa verið notaðar sem kennsluefni í skólum landsins. 
Magnús vinnur nú að gerð kvikmyndar um lundann 
og af því tilefni hefur hann haldið nokkuð til í Lágey. 
Náttúrustofan aðstoðaði Magnús við að koma búnaði til 
og frá eyjunni.

Greining framandi dýra
Árlega koma gestir með framandi dýr til greininga á 
Náttúrstofunni, allt frá pöddum til fiska. Starfsmenn 
Náttúrustofunnar hafa reynt eftir megni að greina þau 
dýr sem komið hefur verið með en hafa þó oft þurft að 
leita aðstoðar hjá öðrum sérfræðingum. Má þar helst 
nefna Erling Ólafsson hjá Náttúrfræðistofnun Íslands 
sem er sérfróður um hvers konar pöddur. Einnig hefur 
fólk hringt þegar það verður vart við fugla sem það 
kannast ekki við og hafa starfsmenn reynt að aðstoða 
við greiningu í síma eða jafnvel farið á staðinn.

Fuglamerkingar
Náttúrufræðistofnun Íslands hefur umsjón með 
merkingum fugla á Íslandi. Starfsmenn Náttúrustofu 
Norðausturlands hafa leyfi til þess að merkja fugla og 
hafa þeir sinnt því með störfum sínum þó ekki hafi verið 
um kerfisbundnar merkingar að ræða fram að þessu. 
Önnur aðkoma Náttúrustofunnar að fuglamerkingum 
er vegna endurheimtra fuglamerkja en sífellt færist í 
aukana að fólk skili fuglamerkjum til Náttúrstofunnar. 
Stofnunin hefur enda hvatt fólk til þess á vefsíðu sinni 
um leið og sagðar hafa verið sögur af merktum fuglum 
á Norðausturlandi. Náttúrustofan tekur við merkjum 
og upplýsingum um þau og kemur þeim áfram til 
Náttúrufræðistofnunar Íslands.

Annað

Merktur tjaldur.                

Í Lágey.

Trjábukkur.
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