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Skýrsla sú sem hér er birt markar sextánda starfsár 

Náttúrustofu Austurlands. Henni er ætlað að veita 

lesendum innsýn í starfsemi stofunnar árið 2010. 

Verkefnin eru fjölbreyttari en svo að þau verði 

tæmandi talin, en það er von mín að þeir er skýrsluna 

lesa verði einhvers vísari um starfsemi ársins. 

Á Náttúrustofunni er unnið að fjölmörgum verkefnum á 

sviði rannsókna, ráðgjafar og fræðslu. Mörg hver í 

samstarfi við innlenda sem erlenda aðila. Stærstu 

verkefnin voru vöktun og rannsóknir á hreindýrum, 

fuglalífi og gróðurfari. Líkt og undanfarin ár voru 

fastráðnir starfsmenn átta talsins. Á síðari hluta ársins 

tók ný stjórn við stjórnartaumum hjá Náttúrustofunni. 

Að auki komu fjölmargir aðrir að starfsemi stofunnar.  

Ytri aðstæður í efnahagslífinu settu mark sitt á rekstur 

Náttúrustofunnar árið 2010. Eftir samfellda 

tekjuaukningu undanfarinna ára drógust tekjur saman 

um 22% milli ára. Tekjusamdrátturinn skýrist fyrst og 

fremst af minni sértekjum, sem eru rúmlega helmingur 

heildartekna Náttúrustofunnar. Þrátt fyrir þennan 

samdrátt þurfti ekki að gera breytingar á 

starfsmannahaldi, m.a. vegna fæðingarorlofstöku. 

Á samdráttartímum sem þessum er afar mikilvægt að 

standa vörð um fjárveitingar hins opinbera til 

landshlutabundinna stofnana eins og náttúrustofa. Ef 

ekki skapast hætta á óafturkræfu tapi þekkingar og 

mannauðs úr héraði, með ófyrirséðum afleiðingum 

fyrir hinar dreifðu byggðir þessa lands. Slíkt má ekki 

gerast. 

Að endingu vil ég nota þetta tækifæri til að þakka 

samstarfsfólki mínu hjá Náttúrustofunni fyrir 

árangursríkt samstarf og vel unnin störf. Um leið og ég 

óska nýrri stjórn velfarnaðar í starfi færi ég fráfarandi 

stjórn þakkir fyrir ánægjulegt samstarf. Öðrum 

samstarfsaðilum færi ég einnig þakkir fyrir samstarf 

liðins ár. 

 

 

Jón Ágúst Jónsson 

forstöðumaður 

 

Barðsneshorn og Norðfjarðarnípa, 11. október 2003. Mynd: SGÞ 
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Náttúrustofa Austurlands er rekin af Fjarðabyggð og 

Fljótsdalshéraði með stuðningi ríkis. Hún var formlega 

stofnuð 24. júní árið 1995, fyrst allra náttúrustofa. 

Frumkvæði að stofnun hafði sveitarfélagið 

Neskaupstaður, nú hluti Fjarðabyggðar. Árið 2008 

varð Fljótsdalshérað aðili að rekstrinum. Höfuðstöðvar 

eru í Neskaupstað og starfsstöð á Egilsstöðum. 

Náttúrustofan er þekkingar- og þjónustuaðili sem 

vinnur að rannsóknum, ráðgjöf og þekkingarmiðlun í 

tengslum við náttúrufar. Markmið hennar er að efla 

þekkingu á náttúru Austurlands til handa leikum sem 

lærðum.  

Stofan starfar samkvæmt lögum um 

Náttúrufræðistofnun Íslands og náttúrustofur nr. 

60/1992 og lögum um vernd, friðun og veiðar á villtum 

fuglum og villtum spendýrum nr. 64/1994.  

 

 

 

 

 

 

 

Hlutverk Náttúrustofu Austurlands er: 

 að stunda vísindarannsóknir 

 að veita fræðslu og ráðgjöf 

 að annast eftirlit með náttúru Austurlands 

 að annast vöktun og rannsóknir á hreindýrum 

Stofan er aðili að fræðasetrinu Búlandi í Neskaupstað 

og Vísindagarðinum á Egilsstöðum. Markmið 

samstarfsins er að skapa fjölbreytta rannsókna- og 

fræðslumiðstöð, þannig að úr verði eftirsóknarverður 

vinnustaður sem laðar að hæft starfsfólk. 

Náttúrustofan er aðili að Samtökum náttúrustofa sem 

hafa það að markmiði að efla fræðslu, samstarf og 

starfsemi stofanna. 

 

Horft til Lónsöræfa og Snæfells yfir botni Skyndidals 20. júlí 2010. Mynd: SGÞ 
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Stjórn 

Stjórn Náttúrustofunnar skipuðu í ársbyrjun 2010: 

 Líneik Anna Sævarsdóttir, formaður. 

 Arnbjörg Sveinsdóttir, meðstjórnandi.  

 Einar Már Sigurðarson, ritari. 

Skipunartíma stjórnar lauk í kjölfar 

sveitarstjórnarkosninga. Nýja stjórn skipa: 

 Líneik Anna Sævarsdóttir, formaður. 

 Valdimar O. Hermannsson, meðstjórnandi.  

 Esther Kjartansdóttir, ritari. 

Starfsfólk 

Á árinu störfuðu átta starfsmenn hjá Náttúrustofunni: 

 

Jón Ágúst Jónsson, M.S. 

líffræðingur, annaðist daglegan 

rekstur auk þess að taka þátt í 

ýmsum verkefnum stofunnar.  

Áslaug Lárusdóttir, skrifstofustjóri, 

sinnti almennum skrifstofustörfum 

auk þess að hafa umsjón með 

heimasíðu, bókasafni, 

tölvumálum og gagnavörslu.  

Erlín Emma Jóhannsdóttir, B.S. 

líffræðingur, hafði umsjón með 

Náttúrugripasafninu í 

Neskaupstað og 

smádýrarannsóknum. Að auki 

kom hún að öðrum rannsóknum 

og fræðslustarfsemi.  

Gerður Guðmundsdóttir, M.S. 

plöntuvistfræðingur, hafði umsjón 

með gróðurrannsóknum og 

vöktun fallryks. Hún var í 

fæðingarorlofi síðari hluta ársins. 

Halldór Walter Stefánsson, 

sérfræðingur, vann að 

fuglarannsóknum og tók þátt í 

hreindýrarannsóknum. 

Kristín Ágústsdóttir, B.S. 

landfræðingur, hafði umsjón með 

vöktun umhverfisþátta við álverið 

í Reyðarfirði, kortavinnslu og 

vann jafnframt að gerð 

verndaráætlunar fyrir 

Vatnajökulsþjóðgarð. 

Rán Þórarinsdóttir, B.S. 

líffræðingur, tók þátt í vöktun 

hreindýra auk þess að verkstýra 

kortlagningu burðarsvæða þeirra 

og aðstoða við önnur verkefni. 

Skarphéðinn G. Þórisson, B.S. 

líffræðingur, hafði yfirumsjón með 

vöktun og rannsóknum á 

hreindýrum. Samhliða því kom 

hann að fugla- og 

gróðurrannsóknum. 

 

Margir aðrir komu að starfsemi stofunnar. Þessir helst: 

 Albert Jensson, aðstoð við vöktun hreindýra. 

 Eiríkur Skjaldarson, aðstoð við vöktun hreindýra 

 Eyrún Arnardóttir dýralæknir, aðstoð við 

svæfingu hreindýra 

 Grétar Karlsson, aðstoð við vöktun hreindýra. 

 Guðrún Á. Jónsdóttir, rannsóknir og gerð 

verndaráætlunar. 

 Halldór Bergsson, aðstoð við vöktun hreindýra. 

 Hákon Hansson, aðstoð við vöktun hreindýra. 

 Helgi Jensson, aðstoð við vöktun hreindýra. 

 Hjörtur Magnason dýralæknir, aðstoð við 

svæfingu hreindýra 

 Jóhann G. Gunnarsson, aðstoð við vöktun 

hreindýra. 

 Jón E. Sveinsson, aðstoð við vöktun hreindýra. 

 Jón I. Sigurbjörnsson, aðstoð við vöktun hreindýra. 

 Reimar Ásgeirsson, aðstoð við vöktun hreindýra. 

 Sigurður Guðjónsson, aðstoð við vöktun hreindýra. 

 Skúli H. Benediktsson, aðstoð við vöktun hreindýra. 

 Sveinn Ingimarsson, aðstoð við vöktun hreindýra.  

 Sveinn H. Oddsson, aðstoð við tölvumál. 

 Sævar Guðjónsson, aðstoð við vöktun hreindýra.
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Vöktun hreindýrastofnsins 
Frá því snemma árs 2000 hefur Náttúrustofa 

Austurlands annast vöktun og rannsóknir á íslenska 

hreindýrastofninum. Markmið vöktunarinnar er að afla 

gagna um stofninn þannig að hægt sé að veita ábyrga 

ráðgjöf um veiðiþol, ástand stofnsins og ágang 

hreindýra. Helstu þættir sem fylgst er með eru 

dreifing, aldurs- og kynjahlutföll, frjósemi, nýliðun, 

dánartíðni og líkamlegt ástand dýranna. Gagnasöfnun 

er að stórum hluta unnin í samvinnu við áhugamenn 

um hreindýr. Vöktunin er í nokkuð föstum skorðum, en 

stöðugt reynt að bæta og efla gagnasöfnun.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Hreindýraveiðikvóti 
Náttúrustofa Austurlands vinnur ár hvert tillögu að 

veiðikvóta eftir aldri, kyni og veiðisvæðum fyrir 

hreindýraráð, sem síðan leggur fram tillögu til 

Umhverfisstofnunar. Tillaga Náttúrustofunnar byggir á 

upplýsingum úr vöktun hreindýrastofnsins. Hún miðast 

við að stuðla að sjálfbærri nýtingu stofnsins á 

skilgreindum veiðisvæðum í samráði við 

hagsmunaaðila. Reynt er að viðhalda sambærilegu 

kynjahlutfalli og fyrirfinnst í stofnum sem ekki er veitt 

úr, eða um 6 tarfar á hverjar 10 kýr að hausti. Að 

fengnum tillögum Umhverfisstofnunar ákveður 

umhverfisráðherra í desember kvóta fyrir veiðitímabil 

næsta árs. Náttúrustofan lagði til að kvótinn yrði 1272 

dýr árið 2010 og var það samþykkt.  

 

 

 

Mat á ágangi hreindýra 
Árlega metur Náttúrustofa Austurlands ágang 

hreindýra á einstakar jarðir á Austurlandi og gerir 

tillögu til hreindýraráðs um skiptingu í ágangssvæði. 

Lagt var til að þau héldust óbreytt frá árinu 2009. Það 

var samþykkt. Mat á ágangi er eitt af því sem lagt er til 

grundvallar ákvörðunar um arðsskiptingu. 

Ágangsmatið byggir á upplýsingum um hagagöngu 

hreindýra sem safnað er allan ársins hring. 

Heimamenn eru hvattir til að tilkynna um 

hreindýrahópa og er þátttaka þeirra undirstaðan í 

þessum vöktunarlið.  

 

 

 

 

Hreindýratalning 12. júlí 2010 á Fljótsdalsheiði. Mynd: SGÞ 

Hreindýr í túni í Eskifirði að vori. Mynd: EEJ 

Risatarfur í Kringilsárrana 10. september 2003. Mynd: SGÞ 
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Rannsókn á hagagöngu hreindýra með hjálp GPS 
senditækja 
Þetta rannsóknaverkefni er meistaraverkefni 

líffræðings hjá Náttúrustofu Austurlands og er unnið í 

samstarfi við Landbúnaðarháskóla Íslands og Háskóla 

Íslands. Meginmarkmið þess er að auka skilning okkar 

á hagagöngu hreindýra, afmörkun einstakra hjarða og 

samskipti á milli þeirra. Megin áhersla er lögð á 

Snæfellshjörð og samskipti hennar við 

Álftafjarðarhjörð. Hægt er að fylgjast með ferðum 

dýranna á heimasíðu Náttúrustofunnar.Verkefnið er 

unnið með styrk frá Landsvirkjun.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kortlagning burðarsvæða hreindýra 
Náttúrustofa Austurlands hefur unnið að kortlagningu 

burðarsvæða Snæfellshjarðar fyrir Landsvirkjun frá 

árinu 2005. Erlendar athuganir hafa sýnt að hreinkýr 

eru fastheldnar á burðarsvæði. Takmarkaðar 

upplýsingar voru til um framvindu burðar eða val kúa á 

burðarsvæðum hérlendis fram til þess tíma. 

Markmiðið með kortlagningu burðarsvæða er að 

kanna hvort Kárahnjúkavirkjun og framkvæmdir henni 

tengdar hafi áhrif á val burðarsvæða eða framvindu 

burðar. Fylgst er sérstaklega með staðsetningu kúa á 

burðartíma og tímasetningu burðar. Dreifing kúa á 

burðartíma hefur verið nokkuð breytileg milli ára frá 

2005. Ekki er ljóst hvað veldur. 

 

 

 

 

 

 

 

Gróðurvöktun á Vesturöræfum, Kringilsárrana og 
Fljótsdalsheiði 
Náttúrustofan hefur unnið fyrir Landsvirkjun að 

undirbúningi á vöktun gróðurs á Vesturöræfum, í 

Kringilsárrana og á Fljótsdalsheiði frá árinu 2006. 

Markmiðið er að fylgjast með hvort greina megi 

breytingar á gróðurfari í kjölfar myndunar Hálslóns. 

Beitt er tveimur aðferðum í verkefninu. Annars vegar 

er þekja gróðurs metin yfir stór svæði með hjálp 

gervitunglamynda. Hins vegar er þekja og 

tegundasamsetning gróðurs metin sjónrænt í föstum 

mælireitum sem dreift hefur verið um svæðið.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Á Syðri Háöldu á Vesturöræfum 21. júní 2010 . Mynd: SGÞ 

Eyrarrós austan Dyngjufjalla 13. ágúst 2010. Mynd: SGÞ 

Senditækjakýrin Stína á Fljótsdalsheiði 25. apríl 2010. 
Mynd: SGÞ 
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Umhverfisvöktun í Reyðarfirði 
Frá árinu 2004 hefur Náttúrustofan tekið þátt í 

umhverfisvöktun vegna álvers Alcoa Fjarðaáls í 

Reyðarfirði. Markmið verkefnisins er að fylgjast með 

áhrifum álvers á gróður og vatn. Verkefnið er unnið 

fyrir verkfræðistofuna HRV í samstarfi við 

Rannsóknarþjónustuna Sýni. Ráðgjafar eru Alan 

Davison, prófessor við Newcastle háskóla á Englandi 

og Leonard H. Weinstein, prófessor við Cornell 

háskóla í Bandaríkjunum.  

Árið 2010 var vöktunin með hefðbundnu sniði.  

Gróður-, snjó- og vatnssýnum var safnað reglulega til 

efnagreininga. Jafnframt var ástand gróðurs metið 

sjónrænt og fylgst með sjaldgæfum tegundum plantna 

á svæðinu. 

 

 

 

 

 

Verndaráætlun fyrir Vatnajökulsþjóðgarð 
Á árinu lauk Náttúrustofan við gerð tillögu að 

verndaráætlun fyrir austursvæði 

Vatnajökulsþjóðgarðs. Áætlunin var unnin í samstarfi 

við Þekkingarnet Austurlands fyrir svæðisráð 

austursvæðis. Í verndaráætlun var gerð grein fyrir 

framtíðarnýtingu og vernd einstakra svæða. 

Náttúrustofa Norðausturlands annaðist gerð 

verndaráætlunar fyrir norðursvæðið og Háskólasetrið 

á Hornafirði annaðist suður- og vestursvæði. Náið 

samstarf var meðal allra aðila sem komu að vinnunni 

og sá Náttúrustofa Austurlands um kortagerð fyrir 

norður-, austur- og suðursvæðið.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Vöktun fallryks við Hálslón, á Brúaröræfum og 
Fljótsdalshéraði 
Á vegum Landsvirkjunar hefur Náttúrustofan í 

samvinnu við Landsvirkjun og Matís ohf. tekið þátt í 

mælingum á fallryki þar sem markmiðið er að meta 

áhrif Hálslóns á rykmistur sem berst frá hálendinu 

norðan Vatnajökuls til norðausturs, yfir Jökuldal og 

Fljótsdalshérað. Settir hafa verið upp 18 mælar sem 

safna fallryki yfir sumartímann við Hálslón, á 

Brúaröræfum og í byggð á Fljótsdalshéraði. Athuganir 

hafa staðið yfir öll sumur frá árinu 2005. Hálslón fylltist 

fyrst haustið 2007 og frá sumrinu 2008 hefur verið 

möguleiki á áfoki frá bökkum lónsins fyrri part sumars 

þegar vatnsstaða í Hálslóni er lág. 

Í Reyðarfirði. Mynd: KÁ 

Dreifing háplantna innan austursvæðis Vatnajökulsþjóðgarðs.  

Rykmistur við Hálslón. Mynd: GG 
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Úttekt vegna vegagerðar um Hrafnkelsdal  
Að beiðni Vegagerðarinnar gerði Náttúrustofan úttekt 

á gróðurfari og fuglalífi við vegstæði fyrirhugaðs 

Jökuldalsvegar um Hrafnkelsdal. Einnig var lagt mat á 

verndargildi landslagsheilda og möguleg áhrif 

framkvæmda á hreindýr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vöktun fugla á áhrifasvæði Kárahnjúkavirkjunar 
Frá árinu 2004 hefur Náttúrustofan tekið þátt í vöktun 

valinna fuglategunda á Héraði fyrir Landsvirkjun. 

Markmið verkefnisins er að meta áhrif 

Kárahnjúkavirkjunar á fuglalíf. Sumarið 2010 voru 

hávellur taldar á Lagarfljóti. Varpþéttleiki heiðagæsa 

var metinn á sniðum á Vesturöræfum og hreiður talin í 

öðrum byggðum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vöktun rjúpnastofnsins 
Náttúrustofan hefur um árabil aðstoðað 

Náttúrufræðistofnun Íslands við vöktun rjúpnastofnsins 

á Austurlandi. Vor hvert er fjöldi óðalsbundinna karra 

talinn á sömu svæðum. Þannig fæst vísitala sem nota 

má til að meta breytingar á stofnstærð í tíma og rúmi. 

Að þessu sinni voru karrar taldir á Hrafnabjörgum og 

Rangá á Héraði og vegsniði á Úthéraði. Einnig tók 

starfsmaður stofunnar þátt í vísindaveiðum á rjúpu í 

Þingeyjarsýslu í október. 

 

 

 

  

Straumandarsteggir á skeri í höfninni á Borgarfirði eystri 27. júní 2010. Mynd: SGÞ 

Karri á Völlum 27. apríl 2010. Mynd: SGÞ 

Við gróðurskráningu í Hrafnkelsdal 25. júlí 2010. Mynd: IS 

Heiðagæs á hreiðri á bakka Jöklu 30. maí 2010. Mynd: SGÞ 



S T I K L U R  Ú R  S T A R F S E M I  

11 
 

 

Vöktun mófugla 
Starfsmenn Náttúrustofunnar skráðu fjölda fugla á um 

60 mælipunktum á Úthéraði í tengslum við 

mófuglavöktun. Hér var um samanburðarmælingu að 

ræða þar sem punktarnir höfðu verið teknir áður og 

því hægt að fylgjast með breytingum milli ára. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuglalíf á Bakka, Mýrum og Guðlaugstungum 
Starfsmaður Náttúrustofunnar aðstoðaði 

Náttúrufræðistofnun Íslands við gagnasöfnun í 

tengslum við úttekt á fuglalífi við Bakka í Austur-

Landeyjum og á Mýrum í Borgarfirði auk þess að 

aðstoða við úttekt á varpþéttleika heiðagæsa í 

Guðlaugstungum.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vöktun smádýralífs í Glúmsstaðadalsá  
Náttúrustofan fylgdist með smádýralífi í 

Glúmsstaðadalsá frá árinu 2005 til ársins 2008 fyrir 

Landsvirkjun. Ástæðan var aukið vatnsrennsli og set í 

ánni á meðan aðgöng voru í byggingu. Vöktuninni var 

haldið áfram árið 2010.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vöktun fiðrilda  
Náttúrustofan hóf vöktun fiðrilda á Austurlandi á árinu. 

Fiðrildi voru veidd frá apríl til nóvember í sérstakar 

ljósgildrur sem eru staðsettar í Neskaupstað, 

Hallormsstað og Jökuldal. Markmiðið er að nota fiðrildi 

sem vísihóp til vöktunar á umhverfi. Verkefnið er unnið 

í nánu samstarfi við Náttúrufræðistofnun Íslands, 

aðrar náttúrustofur, Skógrækt ríkisins og Pál 

Benediktsson bónda á Hákonarstöðum. 

Fiðrildagildran í Neskaupstað. Mynd: ÁL 

Heiðlóa við hreiður við Laugarfell reynir að villa á sér 
heimildir. Mynd: SGÞ 

Glúmsstaðadalsá. Mynd:EEJ  

Himbrimapar á Urriðavatni 29. maí 2010. Mynd: SGÞ 
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Vöktun kræklingalirfa 
Í samstarfi við kræklingaræktendur vaktaði 

Náttúrustofa Austurlands kræklingalirfur í svifi á tveim 

stöðum á Austurlandi sumarið 2010. Markmið 

vöktunarinnar var að afla vitneskju um hvenær 

kræklingalirfur eru í mestu magni í sjónum á 

ræktunarstöðum (þ.e hvenær ársins kræklingur 

hrygnir) og hvenær lirfurnar ná svokallaðri setstærð. 

Verkefnið var styrkt af Vaxtarsamningi Austurlands. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dyrfjöll náttúrugarður/Geopark  
Náttúrustofa Austurlands var ráðgefandi aðili í 

starfshópi um stofnun verkefnis sem fékk vinnuheitið 

Dyrfjöll náttúrugarður. Starfshópurinn sem 

samanstendur af áhugasömum einstaklingum í 

samvinnu við sveitarfélagið Fljótsdalshérað hélt 

nokkra vinnufundi á árinu og sankaði að sér 

heimildum um náttúru svæðisins. Menn kynntu sér 

forkröfur um aðild að samtökum um evrópska 

náttúrugarða sem ganga undir nafninu Geopark. 

Undirbúningsvinnu ársins lauk með málþingi sem 

haldið var á Gistiheimilinu á Egilsstöðum 11. 

nóvember.  

 

 

 

 

Náttúrugripasafnið í Neskaupstað 
Náttúrustofan sá um viðhald safngripa og móttöku 

gesta utan hefðbundins opnunartíma á 

Náttúrugripasafninu fyrir Fjarðabyggð. Safnið er til 

húsa að Egilsbraut 2, ásamt Sjóminja- og 

smiðjumunasafni Jósafats Hinrikssonar og 

Myndlistarsafni Tryggva Ólafssonar. Þar má sjá 

fjölskrúðugt safn dýra, plantna og steina í 

skemmtilegri uppsetningu listakonunnar og 

leikmyndahönnuðarins Unnar Sveinsdóttur. Safnið var 

opið daglega á tímabilinu frá 1. júní til 31. ágúst kl. 

13:00 – 17:00. Gestamóttaka var í höndum Félags 

eldri borgara í Neskaupstað.  

 

 

 
 

 

 

 

 

  

Sjóbúr í Safnahúsinu í Neskaupstað. Mynd: ÁL 

Inn af Breiðuvík sunnan Borgarfjarðar 27. júní 2010.  
Mynd: SGÞ 

Brandugla yfir varpstað á Úthéraði. Mynd: SGÞ 
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Náttúrufræðinámskeið  
Í samvinnu við Ferðaþjónustuna á Mjóeyri hélt 

Náttúrustofan námskeið fyrir krakka á aldrinum 8-10 

ára á Eskifirði. Sams konar námskeið var einnig haldið 

í Neskaupstað. Markmiðið með námskeiðunum er að 

kynna krökkunum fjölbreytt lífríki íslenskrar náttúru. 

Farið var í nokkrar vettvangsferðir. Plöntur og dýr voru 

skoðuð, velt fyrir sér búsvæðum þeirra og 

lifnaðarháttum.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fræðslubæklingur um hreindýr 
Náttúrustofa Austurlands tók saman fræðslubækling 

um hreindýr í samstarfi við Þekkingarnet Austurlands. 

Megin markmið bæklingsins var að miðla almennum 

upplýsingum um hreindýr, auk þess að efla áhuga og 

skilning manna á dýrunum og lifnaðarháttum þeirra. 

Útgáfa bæklingsins var styrkt af NEED (Northern 

Environmental Education Development project). 

 

 

Eftirlit með friðlýstum svæðum  
Náttúrustofan hefur um árabil annast eftirlit og gerð 

tillagna um úrbætur í fólkvangi Neskaupstaðar og 

fólkvangi og friðlandi í Hólmanesi fyrir Fjarðabyggð. 

Upplituð fræðsluskilti voru endurnýjuð eftir veturinn á 

báðum stöðum sem og skilti við Helgustaðanámu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Námskeið fyrir hreindýraveiðimenn  
Náttúrustofa Austurlands var fengin til að halda 

fyrirlestra um vistfræði hreindýra á námskeiði sem að 

Þekkingarnet Austurlands stóð fyrir. Námskeiðið var 

haldið fyrir hreindýraveiðimenn sem vildu fræðast um 

veiðar og vistfræði hreindýra. 

 

 

 

 

 

 Sandvíkurkýr með kálfinn sinn 21. maí 2010. Mynd: SGÞ 

Ytri-Hólmaborg á Hólmanesi. 

Við Helgustaðanámu. Mynd:EEJ 

Hreindýr í Hákonarstaðaheiði 13. apríl 2010. Mynd: SGÞ 
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Dagur hinna villtu blóma 
Dagur hinna villtu blóma hefur verið haldinn árlega á 

öllum Norðurlöndunum frá árinu 2004. Þá gefst 

almenningi kostur á að fara í gönguferð um nágrenni 

sitt með leiðsögumanni sem fræðir áhugasama um 

plöntulíf á svæðinu. Að þessu sinni var dagurinn 

haldinn 13. júní. Líkt og undanfarin ár bauð 

Náttúrustofan, í samvinnu við Flóruvini upp á leiðsögn 

á Austurlandi. Gengið var á Egilsstöðum, Norðfirði og 

Fáskrúðsfirði. Alls mættu 40 áhugasamir 

plöntuskoðarar í blíðskaparveðri. 

 

 

 

 

Veiting umhverfisfána  
Náttúrustofa Austurlands aðstoðaði Landvernd við 

úthlutun umhverfisfána á starfssvæði stofunnar. 

Grænfáninn er viðurkennt umhverfismerki í Evrópu 

sem er veitt skólum og leikskólum fyrir 

umhverfisstefnu og árangursríka fræðslu. Náttúrustofa 

Austurlands veitti Hallormsstaðaskóla Grænfána fyrir 

hönd Landverndar 29. maí 2010. Náttúrustofa 

Austurlands slóst svo í för með Landvernd þegar 

tekinn var út Grunnskóli Borgarfjarðar eystri og fengu 

þeir Grænfánann í framhaldi af þeirri úttekt 17. 

desember 2010.  

 

 

 

 

 

Fuglaskoðun í fjarðabotnum 
Hinn árlegi fugladagur Ferðafélags Fjarðamanna og 

Náttúrustofu Austurlands var haldinn í blíðskaparveðri 

þann 8. maí. Þá var fuglaáhugamönnum á öllum aldri 

boðið að skoða fuglalíf undir handleiðslu sérfræðinga 

Náttúrustofunnar á leirum í Norðfirði og Reyðarfirði. 

Alls mættu 38 manns. Samtals sáust 32 tegundir 

fugla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Héraðssandur, Héraðsflói og Kollumúli. Mynd: SGÞ 

Fuglaskoðarar í Reyðarfirði. Mynd:HWS  

Gengið í Grímstorfu á Blómadegi 13. júní 2010. Mynd: IS 

Á Grjótárhnjúkshala vestan Snæfells 21. júní 2010.  
Mynd: SGÞ 
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Bókasafn Náttúrustofunnar 
Á þeim árum sem liðin eru frá stofnun 

Náttúrustofunnar hefur safnast upp nokkur 

bókakostur. Einkum er um að ræða sérfræðibækur á 

sviði náttúruvísinda. Sérstök áhersla er lögð á að 

safna saman öllu sem skrifað hefur verið um hreindýr 

á Íslandi. Safnkosturinn hefur verið skráður í Gegni og 

er aðgengilegur almenningi til útláns. Bókasafn 

Náttúrustofu Austurlands er hluti af 

Rannsóknabókasafni Austurlands sem Þekkingarnet 

Austurlands heldur utanum. Safnkosturinn er 

staðsettur á hverri stofnun fyrir sig. 

 

 

 

 

 

 

Fyrirspurnir og erindi 
Talsvert er um fyrirspurnir og heimsóknir almennings 

með dýr, steina og plöntur til greiningar. Starfsfólk 

stofunnar tekur fúslega við öllum slíkum erindum og 

lætur einskis ófreistaðs til að greiða úr þeim. Takist 

það ekki er náttúrugripunum komið til annarra 

sérfræðinga. Árlega berast stofunni einnig formleg 

erindi til umsagnar, einkum frá umhverfisnefndum 

sveitarfélaga og Alþingis. 

 

 

 

 

Heimasíða Náttúrustofunnar  
Náttúrustofan hefur haldið úti heimasíðu frá árinu 

2000. Þar má finna ýmsar upplýsingar um stofuna. 

Útgefið efni er að mestu aðgengilegt á síðunni. Leitast 

er við að færa reglulega inn fréttir af starfseminni, 

áhugaverðum viðburðum og fróðleik. Nýjustu viðbætur 

veita vegfarendum upplýsingar um hvar geti stafað 

hætta af hreindýrum við vegi. Einnig er nú hægt að 

fylgjast með ferðum nokkurra hreinkúa, búnum 

staðsetningartækjum sem gefa upp staðsetningu 

þeirra nokkrum sinnum á sólahring. Slóðin er: 

www.na.is 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Náttúrustofuþing 

Árlegt Náttúrustofuþing var haldið 12. október á 

Hvolsvelli. Þar gafst gestum tækifæri til að hlýða á 

erindi starfsmanna náttúrustofa og gestafyrirlesara. 

Þingið var vel heppnað. Samhliða því var haldinn 

ársfundur Samtaka náttúrustofa.   

Egypsk engispretta kom lifandi með salati frá Hollandi en 
kembdi ekki hærurnar eftir heimsókn til okkar. Mynd: SGÞ 

Aðalbælingur og Hvanneyringar leita að dvergfjöðrum við 
Gæsalón á Eyjabökkum 23. júlí 2010. Mynd: SGÞ 

Mosagrónir lækjafarvegir innan við Bergkvíslarnes á 
Eyjabökkum. Mynd: SGÞ 

Hrossanál á Héraðssandi. Mynd: SGÞ 
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Fræðsluerindi Samtaka náttúrustofa  
Á ársþingi Samtaka náttúrustofa árið 2006 var ákveðið 

að bjóða upp á fræðsluerindi. Stofurnar skiptast á um 

að halda fræðsluerindi í hádegi síðasta fimmtudags 

hvers vetrarmánaðar. Erindin eru send út með 

fjarfundabúnaði víðs vegar um land og öllum opin. Á 

Austurlandi var hægt að hlýða á erindin í 

Neskaupstað, Egilsstöðum og Höfn í Hornafirði.  

 

 

 

 

 

 

 

Starfskynning  
Að venju komu nemar úr 10. bekk Nesskóla til 

Náttúrustofunnar í starfskynningu. Þeir voru fræddir 

um starfsemi stofunnar og falin verkefni þar að lútandi. 

Nemar í áfanganum lífsleikni við Verkmenntaskóla 

Austurlands komu einnig í vettvangsferð upp í 

Hjallaskóg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Árviss vettvangsferð náttúrustofa 
Árviss vettvangsferð allra náttúrustofa var farin 

dagana 20. – 23. júlí. Að þessu sinni komu starfsmenn 

náttúrustofa saman á Snæfellsöræfum á Austurlandi. 

Einnig voru með í för fjölskyldumeðlimir, kennarar frá 

Landbúnaðarháskóla Íslands og landverðir. Meðal 

verkefna sem unnið var að má nefna merkingar á 

heiðagæsum, tegundaskráningu gróðurs í 

vanskráðum gróðurreitum, könnun á vatnalífríki og 

úttekt á flórgoða. 

 
 

 

 

Smalað í gæsarétt á Gestreiðarstaðahálsi 21. júlí 2010. Mynd: SGÞ 

Silfurmáfur í Sandvík, einkennismáfur Austfjarða.  
Mynd: SGÞ 

Náttúrustofufólk fangar heiðagæsir til merkinga á 
Gestreiðarstaðaöxlum 21. júlí 2010. Mynd: SGÞ 

Náttúrustofufólk kannar útbreiðslu plantna í Vatnsdal norðan 
í Snæfelli 22. júlí 2010. Mynd: SGÞ 
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Vestast í Vatnadæld austan Geldingafells. Mynd: SGÞ 



Ú T G Á F A  O G  K Y N N I N G  

18 
 

Halldór Walter Stefánsson (2010). Hávellutalningar á 

Lagarfljóti og varpdreifing skúms á Úthéraði 2009. 

Unnið fyrir Landsvirkjun, LV-2010/045. Náttúrustofa 

Austurlands, NA-100100, 19 bls. 

Halldór Walter Stefánsson (2010). Lundinn í 

Hafnarhólma í Borgarfirði Eystri. Unnið fyrir 

Borgarfjarðarhrepp. Náttúrustofa Austurlands, 11 

bls. 

Halldór Walter Stefánsson (2010). Varptími 

heiðagæsa á Vesturöræfum. Álitsgerð unnin fyrir 

svæðisráð austursvæðis Vatnajökulsþjóðgarðs. 

Náttúrustofa Austurlands, 4 bls. 

Halldór Walter Stefánsson (2010). Minnispunktar fyrir 

svæðisráð austursvæðis Vatnajökulsþjóðgarðs um 

flughæfi heiðagæsa við Hálslón á veiðitíma. 

Náttúrustofa Austurlands, 4 bls. 

Halldór Walter Stefánsson og Skarphéðinn G. 

Þórisson (2010). Fuglar og spendýr á Austursvæði 

Vatnajökulsþjóðgarðs. Náttúrustofa Austurlands, 

NA-100096 , 39 bls. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jón Á. Jónsson og Bjarni D. Sigurdsson (2010). 

Effects of early thinning and fertilization on soil 

temperature and soil respiration in a poplar 

plantation. Icelandic Agricultural Science 23: 97-109. 

Rán Þórarinsdóttir (2010). Kortlagning burðarsvæða 

hreindýra á áhrifasvæðum Kárahnjúkavirkjunar vorið 

2009. Unnið fyrir Landsvirkjun, LV-2010/051. 

Náttúrustofa Austurlands, NA-100088, 25 bls. 

Skarphéðinn G. Þórisson (2010). Hreindýr (Rangifer 

tarandus) [bæklingur]. Unnið í samvinnu við 

Þekkingarnet Austurlands og NEED. Náttúrustofa 

Austurlands, 32 bls. 

Skarphéðinn G. Þórisson (2010). Vöktun og 

rannsóknir á hreindýrum. Í: Anna Guðrún 

Edvardsdóttir, Helgi Páll Jónsson og Róbert Arnar 

Stefánsson (ritstj.) SNS - Samtök náttúrustofa. 

Ársskýrsla 2009 (bls. 14-17). Samtök náttúrustofa, 

60 bls.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Röndólfur og Stöng, fyrrum hluti Breiðdalseldstöðvar. Mynd: SGÞ 



Ú T G Á F A  O G  K Y N N I N G  

19 
 

Skarphéðinn G. Þórisson og Rán Þórarinsdóttir 

(2010). Vöktun Náttúrustofu Austurlands 2009 og 

tillaga um ágangssvæði og veiðikvóta 2010. 

Náttúrustofa Austurlands, NA-100103, 17 bls. 

Þekkingarnet Austurlands (2010). Hreindýraveiðar - 

Hagnýt ráð og leiðbeiningar [bæklingur]. Unnið í 

samvinnu við Umhverfisstofnun, Hreindýraráð, 

Náttúrustofu Austurlands og Félag leiðsögumanna 

með hreindýraveiðum. Þekkingarnet Austurlands, 6 

bls. 

Erindi: 

Erlín Emma Jóhannsdóttir (2010). Chironomids in the 

upper stony littoral of Icelandic lakes. Erindi flutt fyrir 

framhaldsnema í vatnalíffræði við Háskóla Íslands, 

29. apríl 2010. 

Jón Á. Jónsson, Skarphéðinn G. Þórisson og Rán 

Þórarinsdóttir (2010). Rannsókn á hagagöngu 

hreindýra með hjálp GPS-staðsetningatækja 2009 – 

2012. Erindi flutt hjá Rótarýklúbbi Neskaupstaðar, 3. 

nóvember 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jón Á. Jónsson, Ingvar A. Sigurðsson, Róbert A. 

Stefánsson, Sveinn K. Valdimarsson, Þorkell L. 

Þórarinsson, Þorleifur Eiríksson og Þorsteinn 

Sæmundsson (2010). Náttúrustofur. Erindi flutt á 

Náttúrustofuþingi á Hvolsvelli, 12. október 2010. 

Jón Á. Jónsson, Ingvar A. Sigurðsson, Róbert A. 

Stefánsson, Sveinn K. Valdimarsson, Þorkell L. 

Þórarinsson, Þorleifur Eiríksson og Þorsteinn 

Sæmundsson (2010). Náttúrustofur. Erindi flutt á 

ársfundi Náttúrufræðistofnunar Íslands í Reykjavík, 

19. mars 2010. 

Rán Þórarinsdóttir (2010). Reindeer health 

assessment in Iceland 2010. Veggspjald og 

veggspjaldakynning á CARMA ráðstefnu í 

Vancouver Kanada, 30. nóv-2. des 2010. 

Rán Þórarinsdóttir (2010). Æðarfugl Somateria 

mollissima. Gerð og samsetning ungahópa. 

Fyrirlestur haldinn í fyrirlestraröð SNS á Vonarlandi 

Egilsstöðum 28. janúar 2010. 
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Fyrirtækið Deloitte hf. annast endurskoðun, 

reikningsskil, skattskil auk bókhalds- og launavinnslu 

fyrir Náttúrustofu Austurlands.  

Samkvæmt ársreikningi Náttúrustofunnar fyrir 

rekstrarárið 2010 námu heildarrekstrartekjur 56,6 millj. 

kr. Afkoma af rekstri Náttúrustofunnar var jákvæð um 

1,4 millj. kr. og var sú upphæð færð til hækkunar á 

eigin fé stofunnar. Í árslok 2010 námu eignir 

Náttúrustofunnar 31,1 millj. kr. og bókfært eigið fé var 

22,8 millj. kr. 

Frekari upplýsingar um fjárhag Náttúrustofunnar má 

finna í ársreikningi sem er birtur í sérstakri skýrslu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Launagjöld 
71 % 

Annað 
17 % 

Ferðir 
7 % 

Húsnæði 
5 % 

Yfirlit heildartekna Náttúrustofunnar frá árinu 1999 á verðlagi ársins 2010. 

Hlutfallsleg skipting gjalda árið 2010 

Í Jökuldalsheiði í lok fengitíma. Mynd: SGÞ 
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