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Þorkell Lindberg Þórarinsson
 forstöðumaður

Árið 2013 vann Náttúrustofa Norðausturlands að venju mörg spennandi og krefjandi verkefni. Fjölbreytni verkefna 
var einkennandi eins og sjá má í yfirliti ársskýrslunnar. Auk samningsbundinna vöktunarverkefna voru þrjú, nokkuð 
ólík verkefni, áberandi í starfsemi Náttúrustofunnar á árinu og ástæða til að fjalla um þau sérstaklega. Fyrst má nefna 
þróunarverkefni sem má segja að hafi byrjað á fyrstu mánuðum ársins og fjallar um rannsóknastöð á Raufarhöfn. Í 
öðru lagi eru það rannsóknir á farháttum og vetrardreifingu íslenskra svartfugla, sem er rannsóknarverkefni unnið 
í samstarfi við Náttúrustofu Vestfjarða og Náttúrustofu Suðurlands og styrkt af Veiðikortasjóði. Að lokum má 
svo nefna mófuglatalningar sem fram fóru sumarið 2013 í tengslum við verkefnið Natura Ísland og styrkt var af 
Evrópusambandinu. Það verkefni var unnið í samstarfi við Náttúrufræðistofnun Íslands, umsjónaraðila þess. Um öll 
þessi verkefni má fræðast betur í ársskýrslunni.

Þrátt fyrir að verkefnin þrjú hér að framan séu ólík, eiga þau það sammerkt að endurspegla vel kosti þess að halda 
úti náttúrustofum vítt og breitt um landið, í nálægð við viðfangsefnin. Rannsóknastöðin á Raufarhöfn, sem áformað 
er að koma á fót árið 2014, er dæmi um hvernig þekkingu Náttúrustofunnar má nýta til frekari uppbyggingar í þeim 
samfélögum sem starfssvæði hennar nær yfir. Svartfuglarannsóknirnar eru dæmi um hvernig náttúrustofur geta 
unnið saman á mjög hagkvæman hátt að mjög brýnum og þörfum verkefnum. Mófuglatalningarnar eru svo dæmi 
um það hvernig náttúrustofurnar geta unnið í samstarfi við aðrar stofnanir að verkefnum sem ná yfir allt landið, þar 
sem nálægð náttúrustofanna felur í sér mikið hagræði, líkt og í tilfelli svartfuglarannsóknanna.

Rekstur Náttúrustofunnar var í ágætu jafnvægi á árinu þó talsverð lækkun hafi orðið á tekjum vegna útseldra 
verkefna frá því árið 2012. Skýrist það einkum af því að verkefnastyrkir og aðrar tekjur jukust mikið á milli ára. 
Rekstrarafkoma Náttúrustofunnar veltur að miklu leyti á þessum tveimur tekjuliðum, enda stendur sá grunnur sem 
rekstrarframlög fela í sér ekki undir nema um helmingi rekstarkostnaðar, miðað við núverandi umfang. Þessu fylgir 
talsverð óvissa í rekstri, því væri æskilegt að hlutfall áreiðanlegra rekstrarframlaga væri hærra. Í því sambandi er 
vert að geta þess að framlag ríkisins hefur rýrnað talsvert frá því 2008 og sér ekki enn fyrir endann á þeirri þróun. 
Náttúrustofur hafa ítrekað bent á þetta og óskað eftir því að fjárveitingar verði færðar til fyrri vegar. Í því sambandi 
hafa náttúrustofurnar bent á skynsemi þess að ríkið nýti fjárfestingu sína í náttúrustofunum í meira mæli, með 
því að fela þeim aukin verkefni tengd vöktun náttúru landsins. Ótvírætt hagræði fylgir því að náttúrustofur vinni 
vöktunarverkefni vítt og breitt um landið vegna nálægðar við viðfangsefnin og þeirrar þekkingar sem byggst hefur 
upp á stofunum. Næg verkefni eru fyrir hendi, enda er vöktun á náttúrufari landsins að miklu leyti ábótavant miðað 
við þær alþjóðlegu skuldbindingar sem Ísland hefur samþykkt. 

Ágrip forstöðumanns
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Árið 2013 störfuðu 5 starfsmenn hjá Náttúrustofunni:

Aðalsteinn Örn Snæþórsson, líffræðingur (M.Sc.) og kennari hefur starfað hjá Náttúrustofunni 
frá árinu 2006. Hann hefur komið að ýmsum verkefnum Náttúrustofunnar, einkum þó 
fuglarannsóknum og fræðslu.

Sigþrúður Stella Jóhannsdóttir, líffræðingur (B.Sc.) og auðlindastjórnunarfræðingur (M.Sc.) hefur 
starfað hjá Náttúrustofunni frá árinu 2008. Hennar helstu verkefni tengjast umhverfismálum og 
fræðslu.

Yann Kolbeinsson, líffræðingur (B.Sc.) hefur starfað hjá Náttúrustofunni frá árinu 2009. Hann hefur 
unnið að ýmsum verkefnum Náttúrustofunnar, einkum fuglarannsóknum.

Þorkell Lindberg Þórarinsson, líffræðingur (M.Sc.) hefur starfað sem forstöðumaður Náttúrustofu 
Norðausturlands frá því hún hóf starfsemi árið 2003. Hann sér um daglegan rekstur, stjórnun og 
uppbyggingu stofunnar, m.a. með fjár- og verkefnaöflun. Samhliða því kemur Þorkell að ýmsum 
verkefnum Náttúrustofunnar. 

Sesselja Guðrún Sigurðardóttir, líffræðingur (B.Sc.) hefur starfað hjá Náttúrustofunni frá árinu 
2005. Hennar helstu verkefni tengjast smádýralífi vatna og tjarna en hún kemur auk þess að 
ýmsum öðrum verkefnum Náttúrustofunnar.

Starfsfólk
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Um náttúrustofur

Árið 1992 var ráðherra veitt heimild með lögum 
nr. 60/1992 um Náttúrufræðistofnun Íslands og 
náttúrustofur, til að koma á fót náttúrustofum í 
kjördæmum landsins sem þá voru. Fyrsta náttúru-
stofan, Náttúrustofa Austurlands, var stofnuð árið 
1995. Með tilkomu Náttúrustofu Suðausturlands, sem 
stofnuð var í janúar 2013, eru náttúrustofurnar nú 
orðnar 8 talsins.

Náttúrustofurnar heyrðu beint undir umhverfisráðu-
neytið fyrstu árin en með breytingu á lögum árið 2002 
færðust þær til sveitarfélaganna. Náttúrustofurnar, 
sem hver um sig er sjálfstæð stofnun, eru því reknar af 
sveitarfélögunum sem að þeim standa með fjárveitingu 
frá ríki. Að auki afla þær sér tekna með ýmsum  
þjónustuverkefnum og styrkumsóknum. Starfsemi 
náttúrstofanna er  fjölbreytt og sérhæfing þeirra mjög 
mismunandi.

Lögbundin hlutverk náttúrustofa eru einkum þessi: 

GAGNASÖFNUN: Að safna gögnum, varðveita heimildir um náttúrufar og stunda  vísindalegar náttúru-
rannsóknir, einkum í þeim landshlutum sem stofurnar starfa. 

FRÆÐSLA: Að stuðla að æskilegri landnýtingu og náttúruvernd, veita fræðslu um umhverfismál og 
náttúrufræði og aðstoða við gerð náttúrusýninga.

RÁÐGJÖF: Að veita náttúruverndarnefndum á starfssvæðum stofanna upplýsingar og ráðgjöf á verksviði 
stofanna samkvæmt ákvörðun stjórna náttúrustofa hverju sinni.

ÞJÓNUSTA: Að veita ráðgjöf, sinna rannsóknum og sjá um vöktun gegn greiðslu á verksviði stofanna að beiðni 
sveitarfélaga, ríkis eða stofnana þeirra, einstaklinga, fyrirtækja eða annarra.

EFTIRLIT: 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.

Náttúrustofurnar eru aðilar að Samtökum náttúru-
stofa (SNS), en samtökin eru samstarfsvettvangur 
þeirra. Samtökunum er ætlað að efla samstarf 
náttúrustofa og vinna að hagsmunamálum þeirra. 
Samstarf náttúrustofanna hefur m.a. falist í opnum 
fræðsluerindum sem send hafa verið út víða um 
land í gegnum fjarfundabúnað og sameiginlegum 
rannsóknaferðum stofanna. Auk þess hefur 
SNS staðið fyrir árlegum náttúrustofuþingum 
sem náttúrustofurnar skiptast á að halda.
    
Haustið 2013 stóð SNS fyrir náttúrustofuþingi í 
Reykjavík þar sem allar náttúrustofurnar komu 
saman á sameiginlegum vinnufundi starfsmanna 
náttúrustofanna. Þar var Náttúrustofa Suðausturlands 
einnig boðin velkomin í hópinn. Aðalfundur SNS var 
haldinn í kjölfarið. 
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Náttúrustofa Norðausturlands var stofnuð þann 27. 
ágúst 2003 og tók til starfa 1. október sama ár. 10. 
ágúst ári síðar var náttúrustofan formlega opnuð af 
Siv Friðleifsdóttur umhverfisráðherra. Náttúrustofan,  
sem var sú sjöunda í röðinni hefur frá upphafi verið 
staðsett á Húsavík en starfssvæði hennar nær frá 
Ólafsfirði í vestri og austur á Langanes. Hún er rekin 
af sveitarfélögunum Norðurþingi og Skútustaðahreppi 
samkvæmt samningi frá árinu 2012 við umhverfis- 
og auðlindaráðuneytið. Gildir sá samningur til 
ársins 2017. Árið 2013 fjölgaði rekstrasveitarfélög-
um Náttúrustofunnar hins vegar þegar sveitastjórn 
Tjörneshrepps samþykkti aðkomu að rekstri hennar. 
Tjörneshreppur kemur til með að greiða framlag til 
Náttúrustofunnar samkvæmt sérstöku samkomulagi.

Náttúrustofan hefur verið staðsett að Hafnarstétt 3 
síðan seinni hluta árs 2008. Náttúrustofan hefur frá 
upphafi verið innan veggja Þekkingarsetursins á Húsa-
vík en innan þess starfa einnig Þekkingarnet Þingeyinga, 
Heilbrigðiseftirlit Norðurlands eystra og Rannsókna- og 
fræðasetur Háskóla Íslands á Húsavík.

Starfsmenn Náttúrustofunnar hafa verið 5 
talsins frá því í febrúar 2009. Auk fastráðinna 
starfsmanna hefur Guðmundur Örn Benediktsson

Náttúrustofa Norðausturlands

tekið að sér fuglatengd verkefni fyrir stofuna.
Auk þess hafa sjálfboðaliðar og sumarstarfsmenn 
gjarnan verið til aðstoðar yfir mesta annatímann.

Sérsvið Náttúrustofunnar eru rannsóknir á fuglum 
ásamt almennri dýravistfræði. Náttúrustofan sinnir 
einnig ýmsum þjónusturannsóknum en útseld þjónusta 
er mikilvægur þáttur í starfsemi hennar og hefur m.a. 
verið leitað til stofunnar með náttúrufarsúttektir og 
ráðgjöf. Almenningsfræðsla hefur einnig verið mikil-
væg í starfsemi stofunnar.

Stjórn Náttúrustofunnar skipa Jón Helgi Björnsson 
stjórnarformaður og Tryggvi Jóhannsson, skipaðir af 
Norðurþingi og Margrét Hólm Valsdóttir skipuð af 
Skútustaðahreppi.

Price Waterhouse Coopers hefur séð um bókhalds-
vinnu fyrir Náttúrustofuna, ásamt launagreiðslum, 
reikningsskilum og endurskoðun. Samkvæmt árs-
reikningi Náttúrustofunnar frá Price Waterhouse 
Coopers námu heildartekjur stofunnar 48 millj. kr fyrir 
árið 2013. Heildarrekstrarkostnaður var 49,5 millj. kr. 
Skiptingu tekna og rekstrarkostnaðar má sjá hér að 
neðan en nánari upplýsingar um fjárhag stofunnar er 
að finna í ársreikningi hennar.

Framlag sveitarfelaga
10%

Útseld þjónusta
18%

Styrkir
20%

Ríkisframlag
52%

Hlutfallsleg skipting tekna Náttúrustofunnar árið 2013. Hlutfallsleg skipting rekstrarkostnaðar Náttúrustofunnar árið 2013.

Launagjöld
74%

Annað
17%

Skrifstofa
2%

Ferðir
3%

Húsnæði
4%
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í nágrenni Húsavíkur. Fjöldi fýlssetra í Ásbyrgi er auk 
þess talinn árlega og varpárangur er metinn með 
ungatalningu síðsumars.
 
Vetrarfuglatalning 2013 fór fram í upphafi árs 2014. 
Talið var á 24 svæðum á Norðausturlandi og sáust 
að þessu sinni 27.223 fuglar af 46 tegundum (auk 6 
ógreindra fugla og blendinga). Mest var af æðarfugli 
eða 14.505 fuglar og sást ein ný tegund, korpönd. Frá 
árinu 2008 hefur Náttúrustofan staðið að skipulagningu 
og úrvinnslu vetrarfuglatalninga í Þingeyjarsýslum, 
austan Ljósavatnsskarðs. Náttúrufræðistofnun Íslands 
hefur yfirumsjón með þessum talningum á landsvísu. 
Jafnframt hefur Náttúrustofan unnið úr niðurstöðum 
talninga umhverfis Tjörnes frá árinu 1956 þegar þar 
var fyrst talið. Verkefnisstjórar eru Yann Kolbeinsson og 
Aðalsteinn Örn Snæþórsson.

Mófuglar hafa verið taldir árlega frá árinu 2009. Þeir 
eru taldir á 105 punktum víðsvegar í Þingeyjarsýslum 
með svokallaðri punkttalningaraðferð. Árið 2013 var 
einungis talið á 82 punktum þar sem ófært var á tvö 
svæði á talningartímanum, annað við Þeistareyki og 
hitt við Engildal.

Vatnafuglar voru taldir á votlendissvæðum í Aðaldal, 
Reykjadal, Köldukinn, Ljósavatnsskarði og Kelduhverfi 
en það hefur verið gert árlega frá árinu 2004. 
Vatnafuglar eru taldir á vorin auk þess sem ungar eru 
taldir síðsumars. 

Sjófuglar eru taldir í Skoruvíkurbjargi og Grímsey. 
Þar er sniðtalningaraðferð beitt og svartfuglar
taldir einu sinni en fýlar og ritur tvisvar í 
Skoruvíkurbjargi til að meta varpárangur. Slíkt hið 
sama er gert fyrir ritur í tveimur minni björgum

Straumendur

Rannsóknir

Vöktun fuglalífs í Þingeyjarsýslum
Samkvæmt samningi við umhverfisráðuneytið hefur Náttúrustofan fylgst með þróun fuglastofna í Þingeyjarsýslum 
frá árinu 2009. Verkefnið er umfangsmikið og beinist að vöktun vatnafugla, mófugla og sjófugla auk umsjónar með 
framkvæmd vetrarfuglatalninga á svæðinu. Verkefnisstjórar fuglavöktunarverkefna Náttúrustofunnar eru Yann 
Kolbeinsson og Aðalsteinn Örn Snæþórsson. Niðurstöður fuglavöktunar má sjá á heimsíðu Náttúrustofunnar (www.
nna.is).
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Rannsóknir

Stella tekur svifsýni úr Víkingavatni.

Vöktun vatnalífs NNA
Samhliða vöktun vatnafugla hefur flugnagildrum verið 
komið fyrir við Sílalækjarvatn, Miklavatn, Víkingavatn 
og Skjálftavatn frá árinu 2006. Frá sumrinu 2011 hefur 
einnig verið gildra við Ástjörn. Flugnagildrurnar eru  
settar upp í maí og tæmdar mánaðarlega þar til þær eru 
teknar niður í ágúst. Í Víkingavatni hafa einnig hornsíli 
verið veidd frá því 2006. Sumarið 2011 voru gerðar 
grunnrannsóknir á smádýralífi og vatnagróðri í Víkinga-
vatni og Miklavatni fyrir frekari vöktun vatnanna. Gert 
er ráð fyrir að sú rannsókn verði endurtekin á 5 ára 
fresti en þess á milli verða tekin svifsýni mánaðarlega 
yfir sumartímann á ári hverju í báðum vötnunum. 
Svifsýnatökur hófust sumarið 2013. Flugur frá sumrinu 
voru grófflokkaður og krabbadýr úr svifsýnum greind 
á árinu. Rannsóknum á vatnalífi er ætlað að styðja við 
vöktunarrannsóknir á vatnafuglum. Verkefnisstjóri er 
Sesselja Guðrún Sigurðardóttir.

Fiðrildagildru komið fyrir á Skútustöðum í Mývatnssveit í apríl 2013.

Sýni úr fiðrildagildru.

Fiðrildavöktun
Tveimur ljósgildrum, sem ætlaðar eru til veiða á 
fiðrildum, er haldið út á starfssvæði Náttúrustofunnar. 
Frá sumrinu 2007 hefur gildra verið sett upp í Ási í 
Kelduhverfi og frá sumrinu 2009 á Skútustöðum í 
Mývatnssveit. Gildrurnar eru úti frá miðjum apríl og 
þar til í byrjun nóvember ár hvert. Þær eru tæmdar 
vikulega og aflinn greindur til tegunda. Fiðrildi frá 
árinu 2012 og 2013 voru greind á árinu en auk þess 
hefur Náttúrustofan séð um greiningu á fiðrildum fyrir 
Náttúrustofu Vesturlands frá því árið 2011. Óvenju 
lítið kom af fiðrildum í gildrurnar í ár. Í Ási voru þau 
1.556 af 23 tegundum en það er næst minnsti fjöldi 
frá upphafi. Meðalveiði í Ási hefur verið 4.400 fiðrildi 
á ári. Á Skútustöðum veiddust 383 fiðrildi sem er innan 
við helmingur þess sem vanalega veiðist. Tegundirnar 
voru 14. Fiðrildavöktunin er unnin í samstarfi við 
Náttúrufræðistofnun Íslands. Verkefnisstjóri er Aðal-
steinn Örn Snæþórsson.
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Rannsóknir

Farhættir og vetrardreifing fugla
Undanfarin ár hefur Náttúrustofan notast við svokallaða dægurrita við rannsóknir á farháttum og vetrardreifingu 
fugla. Dægurritar safna upplýsingum um staðsetningu út frá birtutíma og gefa þannig upplýsingar um farhætti 
og vetrarstöðvar fugla. Notkun þeirra hefur aukist mjög á síðustu árum og hefur Náttúrustofan notað slík merki á 
svartfugla, flórgoða, ritur og skrofur. Fuglarnir eru veiddir, þeir mældir og vigtaðir og úr þeim tekið blóð og fjaðrir 
sem ætlað er til greininga á erfðaefni og stöðugum samsætum. Til að nálgast gögnin sem ritarnir safna þarf að ná 
fuglunum aftur að ári liðnu eða síðar og byggist árangur rannsóknanna á því hversu vel það gengur. Upplýsingar 
um farhætti og vetrardreifingu fugla eru mikilvægar þegar kemur að því að túlka stofnbreytingar hjá viðkomandi 
tegundum og tryggja vernd þeirra til framtíðar. Verkefnisstjóri dægurritarannsókna er Þorkell Lindberg Þórarinsson.

Rannsóknir á farhegðun og vetrardreifingu rita hafa 
verið stundaðar frá því árið 2009. Rannsóknirnar 
tengjast m.a. alþjóðlegu samvinnuverkefni um vetrar-
dreifingu rita í Norður-Atlantshafi. Árið 2013 voru 10 
tæki endurheimt af þeim 15 sem sett  höfðu verið út 
árið áður í Látrabjargi og 6 af 10 á Kjalarnesi. Rann-
sóknin er unnin í samstarfi við náttúrustofur Austur-
lands, Vestfjarða og Suðvesturlands.

Árið 2013 voru settir út 120 dægurritar á 4 tegundir 
svartfugla. Langvía, stuttnefja og álka voru merktar 
í þremur byggðum, í Látrabjargi, Grímsey og Fonti á 
Langanesi. Náttúrustofa Suðurlands sá um að merkja 
lunda í Grímsey, Papey og á Stórhöfða í Heimaey.  
Verkefnið er unnið í samstarfi við náttúrustofur 
Vestfjarða og Suðurlands og er styrkt af Veiðikortasjóði. 

Náttúrustofan hefur unnið að rannsóknum á farhegðun 
og vetrardreifingu flórgoða frá árinu 2009. Alls hafa 
dægurritar verið settir á 36 flórgoða á Víkingavatni og 
Ástjörn í Kelduhverfi. Árið 2013 voru 7 tæki endur-
heimt, þar af tvö sem höfðu verið úti frá sumrinu 2010. 
Alls hafa 18 flórgoðar með dægurrita enduheimst. Ekki 
voru sett út ný tæki sumarið 2013. 

Rita á hreiðri með unga sínum.

Stuttnefja snöruð til merkingar í Látrabjargi sumarið 2013.

Flórgoði endurheimtur með dægurrita.
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Rannsóknir á skrofum í Ystakletti í Vestmannaeyjum 
hafa verið stundaðar með dægurritum frá sumrinu 
2006, í samstarfi við Jacob González-Solís frá Há-
skólanum í Barcelona og Náttúrustofu Suðurlands. 
Sumarið 2013 voru tólf dægurritar endurheimtir en 
jafnframt voru ný tæki sett á átta fugla sem vonast 
er til að endurheimta sumarið 2014. Nú þegar eru til 
gögn fyrir 22 fugla og hjá fáeinum einstaklingum hefur 
upplýsingum um ferðir þeirra verið safnað í rúm 6 ár. 
Ábyrgðarmaður hér á landi er Yann Kolbeinsson.

Yann með merkta skrofu í Ystakletti.

Rannsóknir

Sumarið 2012 voru tíu dægurritar settir á fýla í 
tilraunaskyni til að kanna ferðir þeirra um Norður-
Atlantshaf utan varptíma. Þrír fýlar voru merktir við 
Skjálfanda, einn við Bolungarvík og sex á Stórhöfða 
í Vestmannaeyjum. Varp virðist hafa gengið misvel 
sumarið 2013 sem varð til þess að einungis þrjú tæki 
voru endurheimt, tvö við Skjálfanda og eitt í Vest-
mannaeyjum. Settir voru nýir dægurritar á sex fugla 
sumarið 2013. Rannsóknin er unnin í samstarfi við 
náttúrustofur Vestfjarða og Suðvesturlands.

Blóðsýni tekið úr fýl við endurheimtur sumarið 2013.

Svartfuglar snaraðir til merkinga í Grímsey sumarið 2013.
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Rannsóknir

Rjúpur
Líkt og undanfarin ár, tók Náttúrustofan þátt í rannsókn 
á sjúkdómavöldum í rjúpum sem unnin er undir stjórn 
Ólafs K. Nielsen hjá Náttúrufræðistofnun Íslands (NÍ) 
og Karls Skírnissonar hjá Tilraunastöð Háskóla Íslands 
í meinafræði á Keldum. Þátttakan fólst í söfnun rjúpna 
í Þingeyjarsýslum í fyrstu viku október. Auk þess tók 
starfsmaður Náttúrustofunnar þátt í rjúpnamerkingum 
NÍ í Hrísey og árlegum talningum á rjúpuungum að 
hausti. Rjúpa í felubúningi að vetri.

Yann ásamt Rasmus Due Nielsen á leið í flugtalningar í Bornholm í 
Danmörku.

Flugtalningar í Danmörku
Starfsmaður Náttúrustofunnar, Yann Kolbeinsson, var 
í Danmörku annan veturinn í röð, frá miðjum janúar 
fram í miðjan febrúar og tók þar þátt í flugtalningum 
á fuglum á sjó. Yann nýtti talningarnar til að bæta við 
þekkingu sína á talningum úr lofti og naut leiðsagnar 
öflugs teymis flugtalningarmanna, undir forystu Ib K. 
Petersen líffræðings hjá Department of Bioscience, 
Háskólanum í Árósum.

Það er von Náttúrustofunnar að flugtalningar á haf-
svæðinu umhverfis Ísland verði tíðari á komandi árum 
en með þeim má bæta þá þekkingu sem til er um 
okkar helstu fuglastofna á sjó.

Natura Ísland
Náttúrufræðistofnun Íslands (NÍ) fékk í júní 2012 
svokallaðan IPA-styrk Evrópusambandsins (Instrument 
for Pre-Accession Assistance) til flokkunar vistgerða 
og kortlagninga búsvæða dýra og plantna á Íslandi. 
Verkefnið fékk nafnið Natura Ísland. NÍ leitaði 
eftir samstarfi Náttúrustofunnar sumarið 2013 við 
mófuglatalningar verkefnisins á Norðaustulandi. 
Um verkefnið má lesa nánar á heimasíðu 
Náttúrufræðistofnunar Íslands www.ni.is (http://www.
ni.is/frettir/nr/13908).

Hrossagaukur.
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Rannsóknir

Heiðlóa nælir sér í ánamaðk.

Landnám brandanda á Melrakkasléttu
Brandendur á Melrakkasléttu hafa verið taldar frá 
sumrinu 2008, en þar varp tegundin fyrst árið 1999. Í 
leiðangri sumarið 2013 sáust fimm brandandarfjöl-
skyldur með samtals 51 unga. Auk þess sást til 19 
geldfugla. Samantekt um landnám brandanda á Mel-
rakkasléttu 1999-2009 var birt í tímaritinu Blika árið 
2013. Verkefnisstjóri er Yann Kolbeinsson

Brandandarhreiður.

Komutími farfugla
Sjöunda árið í röð var fylgst með komu farfugla við Öx-
arfjörð og á Melrakkasléttu í samstarfi við Guðmund 
Örn Benediktsson, fuglaáhugamann á Kópaskeri en 
hann hefur fylgst með komum farfugla á svæðinu frá 
árinu 2001. Markmið verkefnisins er að fylgjast með 
komutíma farfugla í tengslum við umhverfisaðstæður. 
Verkefnisstjóri er Aðalsteinn Örn Snæþórsson. 

Starfsmenn Náttúrustofunnar á Fonti á Langanesi sumarið 2013.
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Þjónusturannsóknir

Vöktun fugla og gróðurs á háhitasvæðum 
í Þingeyjarsýslum
Rannsóknir og vöktun á gróðurfari og fuglalífi á 
áhrifasvæðum fyrirhugaðra og núverandi virkjana á 
Þeistareykjum, í Bjarnarflagi og í Kröflu, sem hófust 
sumarið 2012, var fram haldið sumarið 2013. Fjórum 
gróðurreitum var bætt við á Þeistareykjasvæðinu 
og einum við Kröflu. Einnig voru aðstæður til 
sambærilegrar gróðurvöktunar á Vítismó við Kröflu 
og í Bjarnarflagi skoðaðar. Í Bjarnarflagi var útbreiðsla 
naðurtungu kortlögð og leitað eftir öðrum sjaldgæfum 
háhitaplöntum. Þá var rask skoðað vegna framkvæmda 
við tjarnir austan Vítis, áhrif þess á tjarnirnar metin 
og mögulegar mótvægisaðgerðir kannaðar. Á Þeista-
reykjum var varpþéttleiki mófugla áætlaður, sem 
og ábúð og varpafkoma fálka. Verkefnisstjórar eru 
Sigþrúður Stella Jóhannsdóttir og Aðalsteinn Örn 
Snæþórsson.Naðurtunga.

Vöktun Lóna
Frá því vorið 2010 hefur Náttúrustofan séð um 
vöktun á þörungaframleiðslu í Lónum í Kelduhverfi 
að beiðni fiskeldisfyrirtækisins Rifóss ehf. sem 
rekur þar matfiskeldi. Vöktunin felur í sér vikulegar 
athuganir á þörungaframleiðslunni. Þriðja skýrsla 
vöktunarverkefnisins kom út á árinu, auk vöktunar-
áætlunar sem Náttúrustofan vann fyrir Rifós.
Stefnt er að því að auka vöktunarrannsóknir á Lón-
unum töluvert. Vinna samkvæmt vöktunaráætluninni 
hófst sumarið 2013 með endurtekningu á viðamikilli 
rannsókn sem gerð var á botndýralífi Lónanna sumarið 
1979. Tekin voru 102 botnsýni á 34 stöðvum víðs vegar 
um Lónin. Unnið var úr sýnum veturinn 2013-2014 og 
er skýrslu að vænta vorið 2014. Út frá niðurstöðum 
botndýrarannsókna verða síðan valdar 10 stöðvar 
sem notaðar verða til vöktunar á þriggja ára fresti. 
Verkefnisstjórar eru Sesselja Guðrún Sigurðardóttir og 
Aðalsteinn Örn Snæþórsson.

Aðalsteinn tekur botnsýni úr Lónum sumarið 2013.
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Umhverfismál og fræðsla

Séð yfir Mývatn  til austurs, Búrfell í fjarska.

Fræðsludagar
Borgarhólsskóli á Húsavík, Reykjahlíðaskóli og Grunn-
skólinn á Raufarhöfn fóru í sameiginlega þriggja daga 
vorferð um Mývatnssveit þar sem fuglaskoðun var 
þema ferðarinnar. Í ferðina fóru um 50 nemendur auk 
kennara. Náttúrustofa Norðausturlands var skólunum 
innan handar við skipulagningu fuglaskoðunar og var 
starfsmaður með hópnum í einn dag við fuglaskoðun. 
Umsjónarmaður var Aðalsteinn Örn Snæþórsson.

Kennsla
Starfsmaður Náttúrustofunnar kom að kennslu á 
námskeiði Umhverfisstofnunar í landvörslu eins og 
undanfarin ár ásamt því að yfirfara og endurskoða 
efni námskeiðsins í samstarfi við Umhverfisstofnun. 
Auk þess var starfsmaður stofunnar leiðbeinandi 
með B.Sc. verkefni nemanda við Umhverfisdeild 
Landbúnaðarháskólans á Hvanneyri. Umsjónarmaður 
var Sigþrúður Stella Jóhannsdóttir.

Námskeið í útikennslu
Starfsmenn Náttúrustofunnar voru fengnir til að halda 
námsskeið í útikennslu fyrir starfsfólk leikskólans  
Grænuvalla haustið 2013. Leikskólinn tók nýverið í 
notkun nýtt útinámssvæði þar sem búið er að koma 
upp góðri aðstöðu með útieldhúsi. Starfsmenn 
Náttúrustofunnar fóru með kennurum um svæðið, 
bentu á ýmis tækifæri sem það býður til útináms og 
fóru með þeim í leiki. Samskonar námskeið var 
haldið fyrir leik- og grunnskólakennara á Þórshöfn. 
Umsjónarmaður var Aðalsteinn Örn Snæþórsson

Holt, nýtt útinámssvæði á Húsavík.

Námskeið í landvörslu.           (Mynd: Jón Björnsson)
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Í Skaftafelli.

Börn, foreldrar og náttúra – útgáfa bókar
Í desember 2011 veittu Vinir Vatnajökuls Náttúru-
stofunni styrk til bókaskrifa. Árið 2012 veittu síðan 
Samfélagssjóður Landsvirkjunar og Umhverfissjóður 
Landsbankans verkefninu einnig styrk. Bókin er ætluð 
fjölskyldum sem heimsækja Ásbyrgi og Skaftafell í 
Vatnajökulsþjóðgarði og kom út vorið 2013. Hún fékk 
nafnið Upplifðu náttúru Vatnajökulsþjóðgarðs með 
barninu þínu – Ásbyrgi og Skaftafell. Samið var við Vini 
Vatnajökuls um útgáfu og dreifingu bókarinnar. 

Í bókinni er að finna fróðleik um náttúru og sögu 
staðanna, gönguleiðum lýst og hugmyndir gefnar að 
því sem hægt er að gera með fjölskyldunni í náttúrunni. 
Þó bókin sé fyrst og fremst skrifuð fyrir ferðalanga í 
Ásbyrgi og Skaftafelli nýtist hún fjölskyldum á ferðalagi 
á flestum stöðum í náttúru Íslands. Verkefnisstjórar 
voru Sigþrúður Stella Jóhannsdóttir og Aðalsteinn Örn 
Snæþórssonn.
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Umhverfismál og fræðsla

Flugnagildra Náttúrustofunnar við Skjálftavatn.

Jökulsárgljúfur.

Áningarstaður við Dettifoss.

Örnefnaskráning í Jökulsárgljúfrum
Í desember 2012 fékkst styrkur frá Vinum Vatna-
jökuls til að skrá örnefni í Jökulsárgljúfrum, Vatna-
jökulsþjóðgarði inn í örnefnagrunn Landmælinga 
Íslands. Verkefnið var framhald af öðru verkefni, 
einnig styrktu af Vinum Vatnajökuls, þar sem öll 
örnefni í Jökulsárgljúfrum voru staðsett og hnitsett 
ásamt skráningu á sögu örnefnanna. Lokið var við að 
skrá örnefnin inn í grunn Landmælinga haustið 2013. 
Verkefnisstjóri var Sigþrúður Stella Jóahannsdóttir.

Fræðsluskilti á Dettifossvegi
Nokkrir áningar- og útsýnisstaðir, nýir sem gamlir, verða 
á nýjum Dettifossvegi meðfram Jökulsá á Fjöllum. Þegar 
lokið verður við lagningu vegarins verður fræðslu-
skiltum komið fyrir á viðkomandi stöðum, allt frá 
þjóðvegi 1 norður að þjóðvegi 85. Náttúrustofan sér 
um textagerð og hefur umsjón með gerð skiltanna. 
Verkefnið hófst sumarið 2013 með vettvangsskoðun og 
heimildaöflun. Gert er ráð fyrir að skiltin verði tilbúin 
og uppsett þegar nýr vegur opnar. Verkefnisstjóri er 
Sigþrúður Stella Jóhannsdóttir.  

Fræðsluskilti við Skjálftavatn
Skjálftasetrið á Kópaskeri fékk styrk frá Ferðamálastofu 
til að setja upp skilti á áningarstað við Skjálftavatn. 
Náttúrustofan aðstoðaði við textagerð skiltisins 
þar sem áhersla var lögð á myndun Skjálftavatns 
og lífríkisbreytingar sem áttu sér stað í kjölfarið. 
Umsjónarmaður var Sigþrúður Stella Jóhannsdóttir.
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Önnur verkefni

Raufarhöfn.

Íslands (EBÍ) en að auki lagði Byggðastofnun fjármagn í 
verkefnið. 

Árið 2013 var skrifuð greinargerð um náttúrufar á 
Melrakkasléttu og frekari útfærslu hugmyndarinnar. 
Samhliða var unnið að  þarfagreiningu auk  þess sem 
samstarfsmöguleikar voru kannaðir bæði innanlands 
og utan. Forstöðumanni Náttúrustofunnar bauðst m.a. 
að sækja samráðsfund rannsóknastöðva INTERACT 
(International Network for Terrestrial Research and 
Monitoring in the Arctic) „Stations Manager Forum“ í 
Kiruna í Svíþjóð í september 2013. Á fundinum, sem var 
mjög gagnlegur til að kynnast starfsemi INTERACT, kom 
fram ótvíræður áhugi og vilji fyrir því að rannsókna-
stöð á Raufarhöfn yrði aðili að samstarfsnetinu.  
Stefnt er að stofnun rannsóknastöðvarinnar árið 2014. 
Verkefnisstjóri er Þorkell Lindberg Þórarinsson. 

Rannsóknastöð á Raufarhöfn 
Í ljósi hraðrar fólksfækkunar á Raufarhöfn ákvað 
Byggðastofnun að prófa nýjar leiðir til að styrkja 
byggð á Raufarhöfn í samstarfi við sveitarfélagið 
Norðurþing, Atvinnuþróunarfélag Þingeyinga, Há-
skólann á Akureyri og heimamenn. Hrundið var 
af stað átaksverkefni þar sem kallað var eftir hug-
myndum um eflingu samfélagsins, m.a. á íbúafundum. 
Náttúrustofa Norðausturlands, sem m.a. er rekin 
af sveitarfélaginu Norðurþingi, skilaði inn tillögu 
að uppbyggingu rannsóknastöðvar á Raufarhöfn 
sem ætlað er að efla vísindastarf á Melrakkasléttu, 
m.a. með því að laða að bæði innlenda og erlenda 
vísindamenn. Hugmyndinni var vel tekið, enda 
bjóða bæði innviðir á Raufarhöfn og náttúrufar 
Melrakkasléttu upp á mikla möguleika í rannsóknum 
á vistkerfi norðurslóða og áhrifum loftslagsbreytinga. 
Verkefnið fékk styrk úr Vaxtarsamningi Norðaustur-
lands (VAXNA) og úr Eignarhaldsfélagi  Brunabótafélags  



1�

Önnur verkefni

Fálki.

Fálkasetur
Í mars 2011 var Fálkasetur Íslands stofnað í Gljúfra-
stofu. Um er að ræða frjáls félagasamtök áhugamanna 
og opinberra aðila um stofnun og rekstur fálkaseturs í 
Jökulsárgljúfrum. Hugmyndin að félaginu byggir á að 
nýta einstakar aðstæður í Ásbyrgi og Jökulsárgljúfrum 
til fræðslu fyrir almenning um íslenska fálkann, 
lifnaðarhætti og tengsl hans við aðrar tegundir og 
þá sérstaklega rjúpuna. Vatnajökulsþjóðgarður, 
Náttúrustofa Norðausturlands, Atvinnuþróunarfélag 
Þingeyinga og Fuglastígur á Norðausturlandi hafa 
komið að undirbúningi verkefnisins. Auk þess veitir 
Náttúrufræðistofnun Íslands verkefninu faglega 
ráðgjöf og efni. Starfsmaður Náttúrustofunnar situr 
í stjórn félagsins. Verkefnisstjóri er Aðalsteinn Örn 
Snæþórsson.

Aðmírálsfiðrildi.

Greining framandi dýra
Á hverju ári koma þó nokkrir gestir í heimsókn 
með framandi lífverur til greininga. Starfsmenn 
Náttúrustofunnar reyna eftir megni að greina þau dýr 
sem komið er með en leita einnig til sérfræðinga á 
öðrum stofnunum ef þess gerist þörf. Þá er oft hringt á 
Náttúrustofuna vegna framandi fugla sem sést hafa og 
reyna starfsmenn að leysa úr slíku í gegnum síma eða 
jafnvel með því að fara á staðinn. 

Steindepill

Fuglastígur
Náttúrustofan hefur undanfarin ár unnið að upp-
byggingu fuglaskoðunar og þróun fuglaferðaþjónustu á 
Norðausturlandi. Árið 2010 var stofnaður félagsskapur 
undir nafninu Fuglastígur á Norðausturlandi, sem 
hefur þann tilgang að stuðla að og þróa uppbyggingu á 
fuglatengdri ferðaþjónustu á Norðausturlandi. Fulltrúi 
Náttúrustofunnar var kosinn stjórnarformaður í félaginu 
og gegndi því embætti þar til á aðalfundi félagsins í 
nóvember 2012. Fulltrúi Náttúrustofunnar sat þó áfram 
í stjórn félagsins árið 2013.
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Erindi og rit

Erindi 
 
Þorkell Lindberg Þórarinsson, Yann Kolbeinsson og Aðalsteinn Örn Snæþórsson. Hvert fara flórgoðarnir? Erindi flutt 
á Líffræðiráðstefnu, 8. nóvember 2013.

Aðalsteinn Örn Snæþórsson. Sumar í lífi rjúpunnar. Erindi flutt á fræðslufundaröð Fuglaverndar í Reykjavík, 26. mars 
2013.

Þorkell Lindberg Þórarinsson. Vetrarstöðvar íslenskra flórgoða. Erindi flutt á Hrafnaþingi í Reykjavík, 7. mars 2013.

Aðalsteinn Örn Snæþórsson. Reproductive success and survival of hen rock ptarmigan (Lagopus muta) during 
summer. Erindi flutt í Háskólanum í Evenstad, Noregi, 21. febrúar 2013.

Yann Kolbeinsson, Ingvar A. Sigurðsson & Jacob González-Solís. Migration and fidelity to wintering areas of Manx 
Shearwaters Puffinus puffinus nesting in Iceland. Erindi flutt fyrir “Department of Bioscience - Aarhus University” á 
Kalø, Danmörku 8. febrúar 2013.
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