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Í gegnum árin hafa fuglarannsóknir verið hryggjarstykkið í starfsemi Náttúrustofu Norðausturlands. Leitast hefur 
verið við að skapa stofunni sérstöðu á þessu sviði rannsókna hér á landi og innleiða nýjungar, m.a. með því að 
tileinka sér tækni og aðferðafræði sem ekki hefur áður verið beitt hér á landi. Í því felst mikill faglegur metnaður en 
um leið krefjandi áskoranir fyrir litla rannsóknastofnun í náttúrufræðum. Langar mig í þessu ávarpi að draga fram 
nokkur verkefni úr starfsemi ársins 2015 sem endurspegla þessa stefnu ágætlega.

Vöktunarrannsóknir hafa verið áberandi í starfi Náttúrustofu Norðausturlands frá stofnun hennar og frá því árið 
2009 hefur hún sinnt vöktun fuglalífs samkvæmt samningi við umhverfis- og auðlindaráðuneytið. Sumarið 2015 var 
mikilvægum þætti sjófuglavöktunar bætt í það kerfi sem unnið hefur verið eftir þegar sjálfvirkri myndavél var komið 
fyrir í Skoruvíkurbjargi. Um tæknilega nýjung er að ræða við bjargfuglavöktun hér á landi, sem ætlað er að afla 
mikilvægra upplýsinga um varpárangur fuglanna og viðveru í bjargi. 

Auk vöktunarinnar hafa rannsóknir Náttúrustofunnar á dreifingu sjófugla utan varptímans verið áberandi í 
starfseminni undanfarin ár og voru það einnig árið 2015. Snúast þær um að afmarka helstu hafsvæði sem fuglarnir 
nýta utan varptímans og varða miklu um lífslíkur þeirra frá ári til árs. Þessar upplýsingar eru m.a. mikilvægar þegar 
kemur að því að túlka breytingar sem fram koma við vöktun stjófuglastofna. Nýtt er tækni sem hefur rutt sér til 
rúms síðasta áratuginn og gjörbyllt rannsóknum á líffræði sjófugla. Náttúrustofan hefur verið leiðandi í þessum 
rannsóknum hér á landi allt frá því árið 2009 og átt samstarf við fjölmargar erlendar rannsóknastofnanir og háskóla í 
tengslum við þær. Um leið hefur Náttúrustofan skapað sér sess í alþjóðlegu vísindastarfi. 

Sumarið 2015 hóf Náttúrustofan rannsóknir á fæðuöflun þriggja bjargfuglategunda á ungatíma, sem líkt og 
rannsóknir á dreifingu fuglanna utan varptímans, er ætlað að styðja við stofnvöktun þeirra. Byggja rannsóknirnar 
á notkun GPS tækni sem ekki hefur verið notuð áður á sjófugla hér á landi. Tæknin felur í sér mikla möguleika í 
rannsóknum á líffræði sjófugla yfir varptímann og því líklegt að hún verði áberandi í framtíðinni, t.d. við kortlagningu 
hafsvæða sem varða þá mestu yfir varptímann og mat á fæðuskilyrðum.

Þjónustuverkefni eru Náttúrustofunni mikilvæg uppspretta fjármagns og skipta miklu máli í rekstri hennar. Í 
þessum hluta starfseminnar hefur Náttúrustofan einnig lagt áherslu á að tileinka sér nýjustu tækni og alþjóðlega 
viðurkenndar rannsóknaraðferðir. Viðamikil rannsókn á áhrifum fyrirhugaðs Búrfellslundar á fuglalíf, sem kláraðist á 
árinu, er mjög gott dæmi um þetta. Þar var umferð fugla kortlögð með ratsjá en sambærilegar rannsóknir hafa ekki 
verið framkvæmdar hér á landi áður. 

Hugmyndin að baki stofnun náttúrustofa í hverjum landshluta var að grunni til byggðatengd. Með tilkomu þeirra átti 
að skapa tækifæri fyrir háskólamenntaða náttúrufræðinga til að starfa nærri viðfangsefnum sínum og styrkja um leið 
byggð og fjölbreytileika mannlífs. Náttúrustofa Norðausturlands er því gott dæmi um vel heppnaða byggðaaðgerð. 
Þau dæmi sem hér hafa verið nefnd og fjallað er nánar um í eftirfarandi skýrslu, ásamt öðrum verkefnum ársins 
2015, sýna að vel er hægt að halda úti metnaðarfullu og öflugu rannsóknastarfi í sjálfstæðum rannsóknaeiningum 
úti á landi. Það er von mín að sú staðreynd blási stjórnvöldum byr í brjóst við að efla náttúrustofurnar almennt til 
framtíðar, með því að fela þeim aukin verkefni á vegum ríkisins.

Þorkell Lindberg Þórarinsson
 forstöðumaður

Ágrip forstöðumanns
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Árið 2015 voru 5 fastráðnir starfsmenn hjá Náttúrustofunni og einn starfsmaður í tímabundnu starfi:

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 M.Sc. í skipulagi og stjórnun náttúrusvæða  
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

Jannie Linnebjerg, líffræðingur (Ph.D.) starfaði í hlutastarfi árið 2015 við rannsóknir á farháttum 
og vetrarstöðvum svartfugla. Hún var með aðsetur í Danmörku.
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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 

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.

ýmsum  þjónustuverkefnum og styrkumsóknum. 
Starfsemi náttúrstofanna er  fjölbreytt og sérhæfing 
þeirra mjög mismunandi.

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.
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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 þáverandi 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 hefur verið rekin af sveitarfélögunum 
Norðurþingi og Skútustaðahreppi  frá upphafi 
samkvæmt samningi frá árinu 2012 við umhverfis- 
og auðlindaráðuneytið. Gildir sá samningur til ársins 
2017. Árið 2013 fjölgaði rekstrasveitarfélögum 
Náttúrustofunnar hins vegar þegar sveitastjórn 
Tjörneshrepps samþykkti aðkomu að rekstri hennar 
og árið 2014 bættist síðan Þingeyjarsveit við. 
Tjörneshreppur og Þingeyjarsveit greiða framlag til 
Náttúrustofunnar samkvæmt sérstöku samkomulagi.

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

Starfsmenn Náttúrustofunnar hafa verið 5 talsins 
frá því í febrúar 2009. Á árinu var hin danska Jannie 
Linnebjerg ráðin í tímabundið verkefni. Guðmundur 

Náttúrustofa Norðausturlands

Örn Benediktsson tók sem fyrr að sér ýmis fuglatengd 
verkefni fyrir stofuna. Sjálfboðaliðar og sumar-
starfsmenn hafa auk þess 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 ýmis konar 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 tæpum 64 
millj. kr fyrir árið 2015. Heildarrekstrarkostnaður 
var rúmar 62 millj. kr. Skiptingu tekna og rekstrar-
kostnaðar má sjá hér að neðan en nánari upplýsingar 
um fjárhag stofunnar er að finna í ársreikningi hennar.

Framlag sveitarfélaga 7%

Útseld þjónusta 34%

Styrkir
og annað 18%

Ríkisframlag 41%

Hlutfallsleg skipting tekna Náttúrustofunnar árið 2015.

Launagjöld 73%

Annað 17%

Skrifstofa 2%

Ferðir 4%

Húsnæði 4%

Hlutfallsleg skipting rekstrarkostnaðar Náttúrustofunnar árið 2015.
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Rannsóknir

Vöktun fuglalífs í Þingeyjarsýslum
Samkvæmt samningi við umhverfisráðuneytið hefur Náttúrustofan fylgst með ástandi fuglastofna í Þingeyjarsýslum 
frá árinu 2009. Verkefnið er umfangsmikið og beinist að vöktun vatnafugla, mófugla og sjófugla auk umsjónar 
með framkvæmd vetrarfuglatalninga á svæðinu. Verkefnisstjóri fuglavöktunarverkefna Náttúrustofunnar er Yann 
Kolbeinsson. Niðurstöður fuglavöktunar má sjá á heimsíðu Náttúrustofunnar (www.nna.is) auk þess sem skýrsla 
kemur út árlega með ítarlegum niðurstöðum. 

fuglar taldir einu sinni á hvorum stað en fýlar og ritur 
tvisvar í Skoruvíkurbjargi til að meta varpárangur. 
Slíkt hið sama er gert fyrir ritur í tveimur minni 
björgum í nágrenni Húsavíkur. Fjöldi fýlssetra í Ásbyrgi 
er auk þess talinn árlega og varpárangur metinn 
með ungatalningu síðsumars. Að þessu sinni voru 
fýlssetrin ekki talin en ungar voru eftir sem áður taldir 
síðsumars.

Vetrarfuglatalning 2015 fór fram í upphafi árs 2016 en 
jafnan er talið á 21 svæði á Norðausturlandi, að þessu 
sinni var þó einungis talið á 16 svæðum. 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. 

Mófuglar hafa verið taldir árlega frá árinu 2009. 
Notuð er svokölluð punkttalningaaðferð en þá er 
talið á talningapunktum sem settir eru með reglulegu 
millibili á talningasnið. Alls var talið á 175 punktum á 
17 sniðum sumarið 2015.
 
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. 

Brandendur á Melrakkasléttu hafa verið taldar 
frá sumrinu 2008, en þar varp tegundin fyrst árið 
1999. Í leiðangri sumarið 2015 sáust fimm brand-
andafjölskyldur með samtals 37 unga. Alls sáust 39 
geldfuglar að þessu sinni.

Sjófuglar eru taldir á hverju sumri í Skoruvíkurbjargi 
og í Grímsey. Þar er sniðtalningaraðferð beitt og svart-

Fuglatalningar af bjargbrún.
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Rannsóknir

Rjúpur
Náttúrustofan tók þátt í söfnun rjúpna í Þingeyjar-
sýslum í fyrstu viku október vegna rannsóknar 
á sjúkdómavöldum í rjúpum líkt og síðustu ár.  
Rannsóknin er unnin undir stjórn Ólafs K. Nielsen hjá 
Náttúrufræðistofnun Íslands (NÍ) og Karls Skírnissonar 
hjá Tilraunastöð Háskóla Íslands í meinafræði á 
Keldum. Auk þess tók starfsmaður Náttúrustofunnar 
þátt í árlegum talningum NÍ á rjúpuungum að hausti 
ásamt því að sjá um aldursgreiningu á afla veiðimanna 
við lok veiðitímabils. Verkefnisstjóri er Aðalsteinn Örn 
Snæþórsson.

Komutímar farfugla
Frá árinu 2007 hefur Náttúrustofan fylgst með komu 
farfugla við Öxarfjörð og á Melrakkasléttu í samstarfi 
við Guðmund Örn Benediktsson, fuglaáhugamann á 
Kópaskeri en hann hefur fylgst með komum farfugla 
á svæðinu frá árinu 2001. Með verkefninu fást 
mikilvægar grunnupplýsingar um fartíma mismunandi 
tegunda. Upplýsingarnar nýtast til að fylgjast með 
þeim breytingum sem kunna að verða á komutímum 
fugla vegna breytinga í umhverfi, svo sem vegna 
loftslagsbreytinga. Verkefnisstjóri er Aðalsteinn Örn 
Snæþórsson. 

Varpárangur svartfugla 
Sumarið 2015 tók Náttúrustofan í notkun nýja mynda-
vél sem ætluð er til vöktunar á varpárangri svart-
fugla í Skoruvíkurbjargi. Myndavélinni, sem er tengd 
sólarrafhlöðu, er komið fyrir í kassa á stað þar sem 
góð yfirsýn er yfir syllu með bæði langvíum og 
stuttnefjum. Myndavélin tekur ljósmynd af syllunni 
með reglulegu millibili frá upphafi varptíma á vorin 
og þar til allir svartfuglar eru horfnir af svæðinu í lok 
sumars. Við úrvinnslu er hægt að komast að því hversu 
mörg pör svartfugla urpu og hversu mörg þeirra 
komu upp ungum fram að þeim tíma sem ungarnir 
stökkva til hafs. Ekki hefur verið unnið úr gögnum 
sumarsins. Verkefnisstjóri er Yann Kolbeinsson.

Fæðusvæði sjófugla
Í sumar hóf Náttúrustofan tilraunarannsóknir 
á fæðusvæðum sjófugla á Langanesi með GPS 
tækjum. Smágerð GPS tæki voru fest á ritur, lang-
víur og stuttnefjur. Fuglarnir voru allir á hreiðrum 
og með unga. Tilgangur rannsóknarinnar var að 
kanna hvert fuglarnir færu eftir fæðu fyrir unga sína. 
Náttúrustofan naut aðstoðar og leiðbeiningar Morten 
Frederiksen. Árangur rannsóknarinnar var mjög 
góður og eru áform um áframhaldandi rannsóknir. 
Verkefnisstjóri er Þorkell Lindberg Þórarinsson. 

Svartfuglaveiðar.
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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, fýla, skrofur og óðinshana. 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.

Svartfuglar
Árið 2013 hófst rannsókn á farháttum og vetrar-
dreifingu fjögurra svartfuglategunda (langvíu, 
stuttnefju, lunda og álku). Þá voru settir út 120 
dægurritar á langvíur, stuttnefjur og álkur í Látra-
bjargi, Grímsey og á Fonti á Langanesi og á lunda í 
Grímsey, Papey og á Stórhöfða í Heimaey. Sumarið 
2014 voru 60 dægurritar endurheimtir og sumarið 
2015 bættust átta við. Endurheimtuhlutfallið er 
því tæp 57%. Nýir dægurritar voru jafnframt settir 
út, 81 talsins, í þeim tilgangi að afla upplýsinga um 
tryggð fuglanna við vetrarsvæðin. Stefnt er að frekari 
endurheimtum sumarið 2016. Verkefnið er unnið í 

samstarfi við Náttúrustofur Vestfjarða og Suðurlands 
og er styrkt af Veiðikortasjóði. Jannie Linnebjerg var 
ráðin tímabundið til úrvinnslu og greinarskrifa.

Fýlar
Fýlar voru merktir í tilraunaskyni sumarið 2012 (10 
fuglar) og 2013 (6 fuglar) til að kanna ferðir þeirra 
um Norður-Atlantshaf utan varptíma. Árið 2014 voru 
fjórir fuglar endurheimtir við Skjálfanda, þrír frá fyrra 
sumri en einn frá 2012. Einn fýll frá árinu 2013 var 
endurheimtur sumarið 2015. Rannsóknin er unnin í 
samstarfi við Náttúrustofur Vestfjarða og Suðurlands.

Svartfuglaveiðar.
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Rannsóknir

 

Ritur
Rannsóknir á farhegðun og vetrardreifingu rita hafa 
verið stundaðar frá því árið 2009. Rannsóknirnar
tengjast m.a. alþjóðlegu samvinnuverkefni um 
vetrardreifingu rita í Norður-Atlantshafi. Árið 2014 
voru þrjú tæki endurheimt af þeim 12 sem sett höfðu 
verið út árið áður á Langakambi í Hornvík. Einungis 
einn dægurriti var endurheimtur sumarið 2015. 
Rannsóknin er unnin í samstarfi við Náttúrustofur 
Austurlands, Vestfjarða og Suðvesturlands. 

Flórgoðar
Náttúrustofan hefur unnið að rannsóknum á far-
hegðun og vetrardreifingu flórgoða frá árinu 
2009. Dægurritar hafa verið settir á 36 flórgoða 
á Víkingavatni og Ástjörn í Kelduhverfi, síðast 
sumarið 2012 en ekki hafa allir dægurritarnir verið 
endurheimtir. Árið 2015 náðist langþráður dægurriti 
af flórgoða á Ástjörn en reynt hafði verið að ná honum 
í tvö ár án árangurs. Alls hafa nú 20 dægurritar verið 
endurheimtir.  

Skrofur
Rannsóknir á skrofum í Ystakletti í Vestmanna-
eyjum hafa verið stundaðar með dægurritum frá 
sumrinu 2006, í samstarfi við Jacob González-Solís frá

Háskólanum í Barcelona og Náttúrustofu Suðurlands. 
Sumarið 2015 voru níu af þeim 10 dægurritum sem 
settir voru út sumarið 2014 endurheimtir en jafnframt 
voru sextán tæki sett út á ný sem vonast er til að 
endurheimta sumarið 2016. Ábyrgðarmaður hér á 
landi er Yann Kolbeinsson.

Óðinshanar
Sumarið 2014 voru 20 dægurritar settir á óðinshana 
á Íslandi með tveimur aðferðum. Annars vegar 
voru festir bakpokar í nára beggja fótleggja (e. leg 
loop attachment) á tíu fugla í Aðaldal og hins vegar 
plastmerki með áföstum dægurritum á fætur tíu 
fugla í Friðlandinu í Flóa. Var þetta m.a. gert til að 
kanna hvort munur yrði á endurheimtuhlutfalli 
milli merkingaaðferða. Eftir þó nokkra leit sumarið 
2015 endurheimtist einungis einn dægurriti, af 
kvenfugli í Aðaldal. Rannsóknin var unnin í samstarfi 
við Háskólann í Barcelona, Rannsóknasetur HÍ á 
Suðurlandi og Háskólann í Árósum. Niðurstöður voru 
kynntar á 2nd World Seabird Conference í S-Afríku 
haustið 2015 en þá var verkefnið komið í samstarf við 
sambærileg verkefni á Grænlandi, Skotlandi, Noregi, 
Svíþjóð, Finnlandi og Rússlandi. Ábyrgðarmaður hér á 
landi er Yann Kolbeinsson.

Mælingar á stuttnefju.
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Rannsóknir

Rita með dægurrita á hreiðri

Fiðrildavöktun
Fiðrildavöktun Náttúrustofunnar er unnin í samstarfi 
við Náttúrufræðistofnun Íslands. Fiðrildin eru veidd 
í ljósgildrur sem settar eru upp um miðjan apríl 
og teknar niður í byrjun nóvember. Fyrsta gildra 
Náttúrustofunnar var sett upp í Ási í Kelduhverfi árið 
2007. Árið 2009 var annarri bætt við á Skútustöðum 
í Mývatnssveit. Gildrurnar eru tæmdar vikulega. Afli 
ársins 2015 hefur verið greindur og sýna niðurstöður 
að fiðrildin voru nokkuð seinna á ferðinni en 
venjulega. Flestar tegundir birtust, náðu hámarki og 
hurfu seinna en vanalega, svo munar að meðaltali um 
tveimur vikum. Þessa seinkun má að öllum líkindum 
rekja til veðurfarsins en vor og sumar var óvenju 
kalt og gróður fór hægt af stað. Verkefnisstjóri er 
Aðalsteinn Örn Snæþórsson.

Seatrack
Seatrack er norskt rannsóknaverkefni sem 
Náttúrustofan gerðist aðili að árið 2014. Verkefnið 
snýr einkum að kortlagningu á dreifingu sjófugla 
frá byggðum í nágrenni norska hafsvæðisins. 
Sumarið 2015 sá Náttúrustofan um að veiða og 
festa dægurrita á fjórar tegundir sjófugla (fýl, ritu, 
langvíu og stuttnefju) á Norðausturlandi auk þess að 
endurheimta tæki frá árinu áður. Endurheimtuhlutfall 
reyndist vera 52% eftir sumarið eða 57 dægurritar. 
Sett voru út 118 ný tæki á fugla á Langanesi, í Grímsey 
og við Skjálfanda. Sumarið 2016 verða dægurritar 
frá 2014-2015 endurheimtir og nýir settir út en 
gert er ráð fyrir að verkefnið standi til ársins 2018. 
Tveir starfsmenn Náttúrstofunnar fóru á vinnufund 
verkefnisins í Tromsø í nóvember. Verkefnisstjóri er 
Þorkell Lindberg Þórarinsson.
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Rannsóknir

Vöktun vatnalífs
Samhliða vöktun vatnafugla hefur flugnagildrum verið 
komið fyrir við Sílalækjarvatn, Miklavatn, Víkingavatn 
og Skjálftavatn frá árinu 2006 og við Ástjörn frá 2011. 
Flugnagildrurnar eru settar upp í maí og tæmdar 
mánaðarlega þar til þær eru teknar niður í ágúst. Með 
flugnagildrunum er hægt að fylgjast með breytingum 
í stofnstærð mýflugna sem upp úr vatninu koma. 
Stofnstærð þeirra gefur vísbendingar um botndýra-
líf vatnanna og átuskilyrði fugla og styðja þannig við 
vöktunarrannsóknir á vatnafuglum. Vegna mikils 
hvassviðris í byrjun júní fauk megnið af aflanum upp 
úr gildrum við Miklavatn og Sílalæk. Fyrsta tæming 
fór því forgörðum. Að öðru leyti hafa flugur sumarsins 
verið flokkaðar og taldar.

Hornsíli hafa verið veidd í Víkingavatni að hausti 
frá árinu 2006. Að þessu sinni voru einnig veidd

hornsíli í Ástjörn. Sérstakar hornsílagildrur eru lagðar 
tvisvar á sólarhring og látnar liggja í 12 klst. í senn. 
Hornsílin sem veiðast eru talin, mæld, krufin og 
kyngreind auk þess sem sníkjudýrasýking í kviðarholi 
er könnuð. Veiðin gefur vísbendingar um stofnstærð 
hornsíla í vatninu. Afli ársins bíður þess að vera 
krufinn. 

Sumarið 2011 voru gerðar grunnrannsóknir á 
smádýralífi á botni og í svifi ásamt úttekt á vatna-
gróðri í Víkingavatni og Miklavatni fyrir frekari 
vöktun vatnanna. Reglulegar svifsýnatökur úr báðum 
vötnum hófust síðan sumarið 2013. Sýni eru tekin 
mánaðarlega yfir sumartímann samhliða losun 
flugnagildra. Árið 2015 voru 15 sýni tekin úr hvoru 
vatni á tímabilinu júní til ágúst. Verkefnisstjóri er 
Sesselja Guðrún Sigurðardóttir.

Hornsílagildrur sóttar í Víkingavatn.
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Þjónusturannsóknir

um svæðið á leið sinni til og frá hálendinu og/eða 
á milli landshluta, auk þess sem varpfuglar voru 
kortlagðir. Notast var við ratsjá við kortlagningu 
fars um svæðið. Rannsóknin var unnin í samstarfi 
við Árósaháskóla í Danmörku fyrir Landsvirkjun. 
Verkefninu lauk á árinu með útkomu skýrslu 
Náttúrustofunnar, Fuglar og vindmyllur í Búrfellslundi, 
ásamt rafrænni frummatsskýrslu Landsvirkjunar. 
Verkefnisstjóri var Þorkell Lindberg Þórarinsson.

Raflínur á Sprengisandi
Náttúrustofan kannaði fuglalíf á Sprengisandi að 
beiðni Landsnets og Vegagerðarinnar vegna lagningu 
háspennulínu og nýs vegar frá Þjórsár-/Tungnaár-
svæðinu um Sprengisand norður í Bárðardal. Skýrsla 
kom út í lok árs 2014. Að beiðni Landsnets tók 
Náttúrustofan samanaðra skýrslu árið 2015 með 
samanburði valkosta fyrir raflínuhluta fyrri skýrslu. 
Verkefnisstjóri var Aðalsteinn Örn Snæþórsson.

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 
þörungaframleiðslu í Lónunum. Unnið er samkvæmt 
vöktunaráætlun sem Náttúrustofan vann fyrir Rifós 
árið 2013. Þriðja hvert ár eru tekin botnsýni í Lónum 
til að fylgjast með breytingum á botndýrafánunni. 
Það var fyrst gert haustið 2013 og verður því 
aftur á dagskrá haustið 2016. Fimmta skýrsla 
vöktunarverkefnisins kemur út í byrjun árs 2016. 
Verkefnisstjórar eru Sesselja Guðrún Sigurðardóttir og 
Aðalsteinn Örn Snæþórsson.

Vindlundir
Landsvirkjun hyggst reisa vindlund, svokallaðan 
Búrfellslund, við Þjórsá. Náttúrustofan tók að 
sér að gera úttekt á áhrifum framkvæmdanna á 
fuglalíf. Rannsóknir beindust einkum að því að 
meta möguleg áhrif vindmylla á umferðarfugla 

Tilraunavindmyllur við Þjórsá
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Þjónusturannsóknir

Svartá rennslisvirkjun
SSB Orka ehf. áformar að reisa tilkynningarskylda 
rennslisvirkjun í Svartá í Bárðardal. Náttúrustofan var 
fengin til að gera grein fyrir fuglalífi, gróðurfari og 
jarðfræði á áhrifasvæði virkjunarinnar. Rannsóknin fór 
fram árið 2012 en að beiðni verkkaupa var úrvinnslu 
frestað. Úrvinnsla fór fram í byrjun árs og skýrsla kom 
út í febrúar 2015. Verkefnisstjórar voru Aðalsteinn 
Örn Snæþórsson og Sigþrúður Stella Jóhannsdóttir

Vöktun á lúsmýi
Að beiðni Matvælastofnunar hefur Náttúrustofan 
hafið vöktun á lúsmýi (Culicoides spp.) en nokkrar 
tegundir hennar geta borið veirur á milli dýra sem 
geta valdið alvarlegum sjúkdómum í búfénaði. 
Náttúrustofan sér um að koma gildrunni fyrir og tæma 
reglulega yfir sumartímann. Verkefnisstjóri er Sesselja 
Guðrún Sigurðardóttir.

Vöktun fugla og gróðurs á 
háhitasvæðum 
Að beiðni Landsvirkjunar sér Náttúrustofan 
um rannsóknir og vöktun á gróðurfari og fugla-
lífi á áhrifasvæðum fyrirhugaðra og núverandi 
virkjana á Þeistareykjum, í Bjarnarflagi og í Kröflu. 
Rannsóknunum, sem hófust sumarið 2012, 
var fram haldið sumarið 2015 og voru þá allir 
gróðurreitir yfirfarnir og ljósmyndaðir. Samtals eru 
reitirnir 38 á öllum svæðunum en þar af eru 14 
á Þeistareykjasvæðinu, 17 á Kröflusvæðinu og 7 
í nágrenni fyrirhugarðar virkjunar í Bjarnarflagi. Í 
Bjarnarflagi var auk þess farið um útbreiðslusvæði 
naðurtungu til að kanna ástand á helstu vaxtar-
stöðum. Þá var einnig kannað ástand á gróðri við 
tjarnir austan Vítis. Á Þeistareykjum var varpþéttleiki 
mófugla kannaður, sem og ábúð og varpafkoma fálka. 
Verkefnisstjórar eru Sigþrúður Stella Jóhannsdóttir og 
Aðalsteinn Örn Snæþórsson.

Flugnagildru Matvælastofnunar til vöktunar á lúsmýi er komið fyrir í fjósi á Laxamýri.
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Umhverfismál og fræðsla

Fræðsluskilti við Dettifossveg
Nokkrir áninga- og útsýnisstaðir, nýir sem gamlir, 
verða við nýjan Dettifossveg meðfram Jökulsá 
á Fjöllum. Þegar lagningu vegarins lýkur verður 
komið fyrir sérstökum fræðsluskiltum á viðkomandi 
áningastöðum, 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. Árið 2014 
var lokið við textagerð og ljósmyndatöku og árið 
2015 var unnið með hönnuði að útliti skiltanna. Gert 
er ráð fyrir að skiltin verði tilbúin og uppsett um leið 
og nýr vegur opnar. Verkefnisstjóri er Sigþrúður Stella 
Jóhannsdóttir.  

Námskeið í landvörslu og 
vefnámskeið 
Starfsmaður Náttúrustofunnar kenndi náttúrutúlkun 
á námskeiði Umhverfisstofnunar í landvörslu sem 
haldið var í Reykjavík og Skaftafelli fyrri hluta 
árs. Árið 2014 var ákveðið að ráðast í ítarlega 
endurskoðun á námi landvarða með það í huga að 
setja hluta af efni námskeiðsins upp sem vefnámskeið. 
Náttúruverndarsjóður Pálma Jónssonar og Vinir 
Vatnajökuls styrktu verkefnið sem hófst í lok árs 2014 
en það er unnið í samstarfi við Umhverfisstofnun. 
Verkefnið er í vinnslu og er verkefnisstjóri Sigþrúður 
Stella Jóhannsdóttir.

Dettifoss.
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Fræðsluefni um Holuhraun
Vatnajökulsþjóðgarður, í samstarfi við Vini Vatnajökuls, hafði frumkvæði að gerð fræðsluefnis um eldgosið og nýja 
hraunið í Holuhrauni en svæðið er allt innan Vatnajökulsþjóðgarðs. Náttúrustofan tók að sér textagerð og hafði 
umsjón með gerð fræðsluefnisins. Annars vegar var um að ræða endurnýjun á bæklingi þjóðgarðsins um hálendið 
norðan Vatnajökuls og hinsvegar útgáfu á nýjum bæklingi um eldgosið í Holuhrauni sem er stærsta hraungos Íslands 
í 230 ár. Verkefnisstjóri var Sigþrúður Stella Jóhannsdóttir.  

Umhverfismál og fræðsla

Nýtt og gamalt Holuhraun.
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Önnur verkefni

Sjófuglaráðstefna
Starfsmenn Náttúrustofunnar tóku þátt í ráðstefnunni 
2nd World Seabird Conference dagana 26.-30. október 
2015 í Höfðaborg í Suður-Afríku. Þar voru rannsóknir 
á sjófuglum hvaðanæva að úr heiminum kynntar. 
Náttúrustofan kynnti þar niðurstöður ýmissa verkefna 
sem hún hefur komið að, ýmist beint eða í gegnum 
samstarfsaðila. 

Orrafuglaráðstefna
Dagana 4.–7. september 2015 sóttu tveir af starfs-
mönnum Náttúrustofunnar ráðstefnu um orrafugla 
(International Grouse Symposium) sem haldin var í 
Reykjavík. Þetta var þrettánda orrafuglaráðstefnan 
og sú fyrsta sem haldin er hérlendis. Á Íslandi er 
aðeins ein tegund sem telst til orrafugla, rjúpan. 
Fyrirlestrar og veggspjöld sem fjölluðu um íslensku 
rjúpuna voru 12 talsins og tengdust flest rannsóknum 
á heilbrigði hennar en Náttúrustofan hefur aðstoðað 
við gagnaöflun þeirra rannsókna. Í tengslum við 
ráðstefnuna var haldin vinnustofa um nýjustu tækni 
við könnun á búsvæðum og fæðuvali grasbíta.

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. 

Náttúrustofuþing og 
ársfundur SNS
Náttúrustofuþing Samtaka Náttúrustofa (SNS) var 
haldið á Höfn í Hornafirði miðvikudaginn 8. apríl 2015.  
Gestgjafar þingsins voru að þessu sinni Náttúrustofa 
Suðausturlands í samvinnu við Samtök Náttúru-
stofa, Rannsóknasetur H.Í. á Hornafirði og Nýheima 
Þekkingarsetur. Þema þingsins var fuglar, með sér-
staka áherslu á samstarf áhuga- og fræðimanna sem 
sinna athugunum og rannsóknum á fuglum á Íslandi. 
Þingið var opið almenningi og gafst gestum tækifæri á 
að hlýða á fjölbreytt erindi starfsmanna náttúrustofa 
landsins auk gestafyrirlesara. 

Starfsmenn Náttúrustofunnar á sjófuglaráðstefnunni, 2nd World seabird Confrence ásamt Jannie Linnebjerg sem starfar tímabundið hjá 
Náttúrustofunni og Morten Frederiksen, samstarfsaðili Náttúrustofunnar, frá Háskólanum í Árósum.
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Nefndarstörf

Rammaáætlun 
Sigþrúður Stella, starfsmaður Náttúrustofunnar, 
situr sem fulltrúi í faghópi II fyrir verkefnastjórn 
3. áfanga rammaáætlunar. Verkefni faghóps II er 
að meta virkjunarkosti og landsvæði með tilliti til 
annarrar nýtingar en orkuvinnslu, svo sem vegna 
ferðaþjónustu, útivistar og landbúnaðar. Hópurinn 
starfar samkvæmt lögum nr. 48/2011 um verndar- 
og orkunýtingaráætlun og í samræmi við starfsreglur 
og samþykktir verkefnisstjórnar rammaáætlunar. 
Skipunartími hópsins er til 25. mars 2017. 

Vöktunartillögur til Veiði-
kortasjóðs
Forstöðumaður Náttúrustofunnar, Þorkell Lindberg, 
tók þátt í vinnuhópi sem skipaður var að ósk 
umhverfis- og auðlindaráðuneytisins til að leggja 
fram tillögur að vöktun veiðistofna fugla. Óskað var 
eftir tillögunum í tengslum við endurskoðun á fram-
kvæmd úthlutana til rannsókna úr Veiðikortasjóði. 
Í vinnuhópnum áttu náttúrustofur þrjá fulltrúa og 
Náttúrufræðistofnun Íslands tvo fulltrúa.

Ráðgjafanefnd um friðuð svæði 
í Mývatnssveit
Náttúrustofan skipar einn fulltrúa í ráðgjafanefnd um 
friðuð svæði í Mývatnssveit. Hlutverk nefndarinnar 
er að vinna með Umhverfisstofnun að undirbúningi 
verndarráðstafana og gerð verndaráætlana fyrir 
friðuð svæði í Mývatnssveit. Í nefndinni sitja einnig 
fulltrúi Umhverfisstofnunar sem er jafnframt for-
maður nefndarinnar, fulltrúi Skútustaðahrepps og 
einn fulltrúi fyrir hönd hverrar jarðar innan friðaðra 
svæða í Skútustaðahreppi, alls 7 manns. Fulltrúi 
Náttúrustofunnar er Sigþrúður Stella.

Annað
Forstöðumaður Náttúrustofunnar er í stjórn 
Hvalasafnsins á Húsavík og er formaður stjórnar 
Rannsóknarstöðvarinnar Rifs. Starfsmaður Náttúru-
stofunnar situr auk þess í stjórn Fálkaseturs Íslands.

Yann ásamt rykmýi í Mývatnssveit.
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