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Starfsemi Náttúrustofu Norðausturlands var að venju bæði fjölbreytt og blómleg árið 2017. Sem fyrr voru verkefnin að stærstum 

hluta blanda rannsókna að eigin frumkvæði og þjónusturannsókna. Líkt og undanfarin ár snéru þær rannsóknir sem Náttúrustofan 

vann að eigin frumkvæði einkum að farháttum og dreifingu sjófugla utan varptímans. Rannsóknirnar eru unnar í samstarfi við 

innlendar og erlendar rannsóknastofnanir. Niðurstöður rannsóknanna hafa þegar verið birtar í alþjóðlegum vísindatímaritum og 

birtist ein slík á árinu. Fleiri vísindagreinar byggðar á rannsóknunum eru í farvatninu og munu birtast á komandi árum. Einnig 

hafa niðurstöður þeirra verið kynntar á innlendum jafnt sem alþjóðlegum vísindaráðstefnum á undanförnum árum og var 2017 

engin undantekning þar á. 

Til þjónustuverkefna Náttúrustofunnar teljast margvísleg verkefni, m.a. verkefni sem unnin eru samkvæmt samningum við 

ríkið og stofnanir þess. Árið 2017 var undirritaður verksamningur til þriggja ára milli Náttúrustofunnar og Umhverfisstofnunar 

um vöktun bjargfugla, sem bætist við önnur fuglavöktunarverkefni sem unnin eru fyrir ríkið. Verulega ánægjulegt er að ríkið 

nýti með þessum hætti þá þekkingu og aðstöðu sem Náttúrustofan hefur upp á að bjóða. Önnur þjónustuverkefni snúa flest 

að rannsóknum tengdum mati á umhverfisáhrifum framkvæmda og vöktun umhverfisáhrifa. Hafa þau líklega aldrei verið fleiri 

talsins á einu ári en árið 2017. Ýmsir aðilar óskuðu eftir þjónustu Náttúrustofunnar vegna þessara verkefna en ánægjulegt er sjá 

að sömu aðilar leita endurtekið til stofunnar um þessa þjónustu. 

Það er ekki sjálfgefið að halda úti öflugri en um leið nokkuð sérhæfðri rannsóknastarfsemi á landsbyggðinni. Í því felast miklar 

áskoranir svo sem aðgangur að sérhæfðri þekkingu í fámennum byggðarlögum. Þrátt fyrir þetta hefur náttúrustofum tekist 

að byggja upp öfluga starfsemi, líkt og Náttúrustofa Norðausturlands ber glöggt vitni um. Það gerist þó ekki af sjálfu sér og er 

lykillinn að árangrinum m.a. fólginn í aðlögunarhæfni náttúrustofa m.t.t. aðstæðna og fjölbreyttra tekjumöguleika. Nokkuð opin 

lagaumgjörð skiptir þar miklu máli. Mikilvægast er þó að þær stoðir sem mynda tekjugrunninn séu öflugar og fleiri en ein. Þar 

skiptir stuðningur ríkis, rekstrarframlög og verkefnasamningar, mjög miklu máli. 

Vöktun á náttúrunni felur í sér reglulegar mælingar á ástandi. Hún getur falið í sér bæði einfaldar og viðamiklar rannsóknir og 

fer það bæði eftir viðfangsefnum og þeim spurningum sem ætlað er að svara. Vöktunarrannsóknir sem ná til langs tíma hafa 

ótvírætt gildi þegar kemur að því að skýra hið síbreytilega umhverfi sem við búum við og spá fyrir um framtíðina. Gott dæmi um 

slíkar rannsóknir eru veðurmælingar sem öll nútíma veðurreiknilíkön byggja á. Langtíma vöktunarrannsóknir þjóna því mikilvægu 

hlutverki við að auka skilning okkar á náttúrulegum ferlum og áhrifum mannsins á þá. Þær geta þannig stutt við aðgerðir og 

ákvarðanatöku stjórnvalda í málum sem snúa að nýtingu og vernd náttúrunnar.

Í lok árs 2017 runnu út allir samningar ríkis og sveitarfélaga um rekstur náttúrustofa en að tillögu ráðuneytisins voru 

samningar framlengdir um eitt ár. Er ætlunin að nýta árið 2018 til að fara ofan í rekstrarumhverfi náttúrustofa almennt og 

kanna hvernig til hefur tekist og hvort eitthvað megi bæta. Sé horft til reksturs Náttúrustofu Norðausturlands, þá byggir góður 

árangur við uppbyggingu starfseminnar að miklu leyti á þeim verkefnasamningi sem Náttúrustofan hefur við umhverfis- og 

auðlindaráðuneytið um fuglavöktun í Þingeyjarsýslum. Hefur sá samningur skapað mikla kjölfestu í starfseminni sem hægt hefur 

verið að byggja öflugt fuglarannsóknateymi í kringum. Sameiginlega nær þetta teymi að sinna fjölþættum fuglarannsóknum auk 

vöktunar, m.a. í útseldum þjónustuverkefnum. Það liggur því nokkuð beint við að í þeirri vinnu sem framundan er við naflaskoðun 

á rekstri náttúrustofa verði kannaðir möguleikar á því að ríkið feli náttúrustofum aukin verkefni sem falla vel að starfsemi þeirra 

og aðstæðum, til þess að skapa sterkan grunn og kjölfestu í starfseminni. Slík ráðstöfun væri vel til þess fallin að auka hagkvæmni 

fyrir ríkið vegna nálægðar náttúrustofa við viðfangsefni sín og efla um leið byggð allt í kringum landið. Nóg er af verkefnum sem 

vinna þarf, enda mikilvægt að fylgjast náið með lykilþáttum íslenskrar náttúru á tímum loftslagsbreytinga og síaukinna umsvifa 

mannsins.

Þorkell Lindberg Þórarinsson
 forstöðumaður Náttúrustofu Norðausturlands

Ágrip forstöðumanns
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Árið 2017 voru 5 fastráðnir starfsmenn í fullu starfi hjá Náttúrustofunni og að auki tveir sumarstarfsmenn.

Aðalsteinn Örn Snæþórsson líffræðingur (M.Sc.) og kennari hefur starfað hjá Náttúrustofunni frá 
árinu 2006. Hann hefur umsjón með fiðrildavöktun og fræðslu ásamt fuglarannsóknum. 

Sigþrúður Stella Jóhannsdóttir líffræðingur (B.Sc.) og M.Sc. í skipulagi og stjórnun náttúrusvæða,  
hefur starfað hjá Náttúrustofunni frá árinu 2008. Hún hefur umsjón með gróðurvöktunum ásamt 
verkefnum tengdum umhverfismálum og fræðslu.

Yann Kolbeinsson líffræðingur (B.Sc.) hefur starfað hjá Náttúrustofunni frá árinu 2009. Hann hefur 
umsjón með fuglavöktun Náttúrustofunnar.

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 auk þess sinnir hann rannsóknum 
stofunnar og hefur umsjón með ýmsum rannsóknaverkefnum. 

Sesselja Guðrún Sigurðardóttir líffræðingur (B.Sc.) starfaði á Náttúrustofunni í hlutastarfi árið 
2004 en hefur verið fastráðin starfsmaður frá árinu 2005. Hún hefur umsjón með vatnavöktun 
Náttúrustofunnar.

Starfsfólk

Chanee Thianthong jarðfræðingur (B.Sc), var sumarstarfsmaður Náttúrustofunnar og kom að 
ýmsum verkefnum.

Snæþór Aðalsteinsson nemi, var sumarstarfsmaður Náttúrustofunnar og kom að ýmsum 
verkefnum.
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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 
átta 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. Í lok árs 2017 runnu út samningar 
ríkis og sveitarfélaga um rekstur náttúrustofa en að 
tillögu umhverfis- og auðlindaráðuneytisins voru 

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.

samningar framlengdir um eitt ár. Náttúrustofurnar 
afla þær sér einnig tekna með 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 í gegnum tíðina 
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 náttúrustofuþingum sem 
náttúrustofurnar skiptast á að halda.
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Laungjöld
75,5%

Skrifstofa
1%

Annað
22%

Afskriftir
1,5%

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. Árið 2013 fjölgaði 
rekstrasveitarfélögum Náttúrustofunnar þegar sveita-
stjórn Tjörneshrepps samþykkti aðkomu að rekstri 
hennar og árið 2014 bættist 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 og Rannsókna- 
og setur Háskóla Íslands á Húsavík.

Starfsmenn Náttúrustofunnar hafa verið fimm 
talsins frá því í febrúar 2009. Sumarið 2017 
voru að auki ráðnir tveir sumarstarfsmenn, þau 

Náttúrustofa Norðausturlands

Chanee Thianthong og Snæþór Aðalsteinsson. 
Guðmundur Örn Benediktsson tók sem fyrr að sér  
fuglatengd verkefni fyrir stofuna. 

Sérsvið Náttúrustofunnar eru rannsóknir á fuglum 
ásamt almennri dýravistfræði. Náttúrustofan sinnir 
einnig ýmsum þjónusturannsóknum en útseld 
þjónusta er mikilvægur þáttur í starfsemi hennar. 
Meðal annars hefur 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 80 
millj. kr fyrir árið 2017. Heildarrekstrarkostnaður 
var tæpar 72 millj. kr. Skiptingu tekna og rekstrar-
kostnaðar má sjá hér að neðan en nánari upplýsingar 
um fjárhag stofunnar er að finna í ársreikningi hennar.

Hlutfallsleg skipting tekna Náttúrustofunnar árið 2017. Hlutfallsleg skipting rekstrarkostnaðar Náttúrustofunnar árið 2017.

Ríkisframlag
36,5%

Útseld þjónusta
49%

Framlag 
sveitarfélaga

6,5%

Styrkir
8%
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Rannsóknir

Merkt stuttnefja með dægurrita í Grímsey

Farhættir og vetrardreifing 
fugla
Allt frá árinu 2009 hefur Náttúrustofan stundað 
rannsóknir á farháttum og vetrardreifingu fugla. 
Byggja þær rannsóknir á notkun svokallaðra dægurrita 
(e. Geolocator) sem eru litlir gagnaritar sem festir eru 
á fuglana. Safna þeir upplýsingum um staðsetningu út 
frá birtutíma. Til að nálgast gögnin sem dægurritarnir 
safna þarf að ná fuglunum aftur að ári liðnu eða síðar 
og byggist árangur rannsóknanna á því hversu vel 
það gengur. Þessar rannsóknir eru umfangsmiklar 
í starfsemi Náttúrstofunnar ár hvert og eru þær 
flestar unnar í alþjóðlegu samstarfi. Upplýsingar um 
farhætti og vetrardreifingu fugla eru mikilvægar þegar 
kemur að því að túlka stofnbreytingar hjá viðkomandi 
tegundum og tryggja vernd þeirra til framtíðar. 

Árið 2017 var áfram unnið að rannsóknum á farháttum 
og vetrardreifingu nokkurra bjargfuglategunda (fýls, 

ritu, langvíu, stuttnefju og álku) en þær hafa staðið 
yfir allt frá árinu 2013. Rannsóknirnar eru nú að 
mestu leyti tengdar alþjóðlegu rannsóknaverkefni, 
SEATRACK, sem unnið er undir forystu Norðmanna. 
Hafa þær að mestu farið fram á Langanesi en 
einnig í björgum við Skjálfanda, í Grímsey og á 
Látrabjargi. Vinna tengd gagnasöfnun fer fram 
á tímabilinu frá því í lok maí og fram í miðjan 
júlí en unnið er úr gögnum yfir vetrartímann.  
 
Niðurstöður úr rannsóknunum hafa verið birtar bæði 
á vísindaráðstefnum og í alþjóðlegum ritrýndum 
vísindatímaritum. Árið 2017 voru tvö veggspjöld 
kynnt á ráðstefnu í Þýskalandi um niðurstöður 
rannsóknanna auk þess sem grein var birt um tengsl 
farhátta og dreifingar rita utan varptímans við 
varpárangur (sjá útgefið efni).  
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Rannsóknir

Langvía fönguð á Fonti, Langanesi

settir 11 gagnaritar á stuttnefjur í Látrabjargi, ásamt 
því sem 4 voru endurheimtir frá fyrra ári.

Auk bjargfugla hefur Náttúrustofan unnið að 
rannsóknum á farháttum og vetrardreifingu skrofa, 
flórgoða og óðinshana á undanförnum árum í 
samstarfi við ýmsa aðila, bæði innlenda og erlenda. 
Áfram var unnið að þeim rannsóknum árið 2017 en 
auk þeirra kom Náttúrustofan í fyrsta skiptið formlega 
að rannsóknum á farháttum og vetrardreifingu 
nokkurra andategunda. Lagðir voru til 17 dægurritar 
sem áður höfðu verið notaðir á svartfugla. Andakollur 
voru veiddar í net á hreiðrum í Mývatnssveit og 
Aðaldal. Um er að ræða eina rauðhöfðaönd, fjórar 
skúfendur, eina hávellu og ellefu hrafnsendur. Eru þær 
rannsóknir unnar undir forystu Ib Krag Petersen hjá 
Árósaháskóla í Danmörku.

Gögn, sem aflað hefur verið um dreifingu sjófugla í 
SEATRACK verkefninu veturna 2014-2015 og 2015-
2016, má nú þegar skoða myndrænt á sérstöku vef-
svæði verkefnisns http://seatrack.seapop.no/map/.

Hliðarafurðir rannsókna Náttúrustofunnar og sam-
starfsaðila á vetrardreifingu bjargfugla eru nokkrar 
og snúa m.a. að öflun upplýsinga um mengunarefni 
í fuglunum og lífeðlisfræði þeirra. Ein þeirra er 
rannsókn sem unnin er í samstarfi við Árósahá-
skóla og Náttúrufræðistofnun Grænlands og fjallar 
um orkunotkun stuttnefja að vetri til. Samhliða endur-
heimtum dægurrita í Látrabjargi hafa verið settir 
út gagnaritar á stuttnefjur, sem auk staðsetninga, 
afla upplýsinga um köfun fuglanna við fæðuöflun 
og sjávarhita. Samstarfsverkefnið hófst árið 2016 
þegar settir voru út 9 gagnaritar. Sumarið 2017 voru 
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Rannsóknir

Rjúpa í vetrarbúningi

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.

Rjúpur
Náttúrustofan tók þátt í söfnun rjúpna í Þingeyjar-
sýslum í fyrstu viku október vegna rannsóknar á 
sjúkdómavöldum í rjúpum líkt og síðustu ár. Var þetta 
tólfta og síðasta ár rannsóknarinnar undir stjórn Ólafs 
K. Nielsen hjá Náttúrufræðistofnun Íslands (NÍ) og 
Karls Skírnissonar hjá Tilraunastöð Háskóla Íslands í 
meinafræði á Keldum. 

Starfsmaður Náttúrustofunnar tók einnig þátt í 
árlegum talningum NÍ á rjúpuungum að hausti ásamt 
því að sjá um aldursgreiningar á afla veiðimanna við 
lok veiðitímabils. 
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Rannsóknir

Svifsýnatökur í Miklavatni

Vöktun vatnalífs
Flugnagildrum hefur verið komið fyrir við Sílalækjar-
vatn, 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 á stofnstærð 
mýflugna sem upp úr vatninu koma. Stofnstærð 
þeirra gefur vísbendingar um botndýralíf vatnanna 
og átuskilyrði fugla. Vöktunin styður þannig við 
vöktunarrannsóknir á vatnafuglum. Unnið hefur verið 
úr sýnum ársins 2017.

Hornsíli hafa verið veidd í Víkingavatni að hausti
frá árinu 2006. 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. Veiði hornsíla árið 2017 stóð yfir frá 21. ágúst 
til 22. ágúst en ekki hefur verið unnið úr aflanum. 

Svifsýni hafa frá árinu 2013 verið tekin mánaðarlega 
yfir sumartímann í Víkingavatni og Miklavatni. Sýnin 
eru tekin samhliða losun flugnagildra. Sumarið 
2017 voru sem fyrr tekin 15 sýni úr hvoru vatni á
tímabilinu júní - ágúst. Úrvinnslu þeirra lauk í lok árs.
 

Ágengar tegundir í landi 
Húsavíkur
Vorið 2016 tók Náttúrustofan saman tillögur að að-
gerðum gegn ágengum plöntum í landi Húsavíkur að 
beiðni skipulags- og byggingarnefndar Norðurþings. 
Í framhaldi af þeirri vinnu hóf Náttúrustofan kort-
lagningu á dreifingu kerfils í landi Húsavíkur. Kort-
lagning hófst sumarið 2016 og var fram haldið 
sumarið 2017. Lokið verður við kortlagningu sumarið 
2018.

Fiðrildavöktun
Fiðrildavöktun Náttúrustofunnar er unnin í samstarfi 
við Náttúrufræðistofnun Íslands sem hefur yfir-
umsjón með verkefninu. Náttúrustofan hefur haldið 
úti vöktun á fiðrildum í Ási í Kelduhverfi frá árinu 
2007 og frá árinu 2009 á Skútustöðum í Mývatnssveit. 

Fiðrildin eru veidd í ljósgildrur sem settar eru upp 
um miðjan apríl og teknar niður í byrjun nóvember. 
Gildrurnar eru tæmdar vikulega allt tímabilið og 
aflinn frystur þar til unnið er úr honum. Úrvinnslu 
afla ársins er lokið og má sjá niðurstöður á heimasíðu 
Náttúrustofunnar (http://nna.is/rannsoknir/fidrildi/).
Þar er einnig að finna niðurstöður allt frá upphafi 
vöktunarinnar.
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Þjónusturannsóknir

Spói

Vöktun fuglalífs
Vöktun fuglastofna í Þingeyjarsýslum hefur lengi 
verið kjölfestuverkefni Náttúrustofunnar. Frá árinu 
2009 hafa rannsóknirnar verið unnar samkvæmt 
samningi við umhverfis- og auðlindaráðuneytið. 
Verkefnið er umfangsmikið og beinist að vöktun 
þriggja tegundahópa fugla: vatnafugla, mófugla og 
sjófugla. Auk þess felur verkefnið í sér umsjón með 
framkvæmd vetrarfuglatalninga í Þingeyjarsýslum, í 
samstarfi við Náttúrufræðistofnun Íslands. Skýrslu um 
niðurstöður vöktunarinnar er skilað til umhvefis- og 
auðlindaráðuneytisins. Niðurstöður fuglavöktunar eru 
einnig uppfærðar á heimsíðu Náttúrustofunnar (www.
nna.is).

Bjargfuglavöktun á landsvísu hófst í fyrsta skipti 
sem skilgreint verkefni árið 2016 og var henni 
haldið áfram sumarið 2017. Vaktaðar eru 5 tegundir 
bjargfugla, fýll, rita, langvía, stuttnefja og álka. 

Fimm náttúrustofur taka þátt í vöktuninni sem felur 
í sér myndatökur og talningar á föstum sniðum 
í björgum vítt og breitt um landið. Náttúru-stofa 
Norðausturlands fer með verkefnisstjórn samkvæmt 
samningi við Umhverfisstofnun (UST). 

Auk talninga á sniðum voru settar upp sjálfvirkar 
vöktunarmyndavélar í fjórum fuglabjörgum sumarið 
2017: Grímsey, Hælavíkurbjargi, Látrabjargi og 
Vestmannaeyjum (Elliðaey). Náttúrustofur Suður-
lands og Vestfjarða aðstoðuðu við uppsetningu 
myndavélanna í Vestmannaeyjum og á Hælavíkur-
bjargi. Myndir úr vöktunarmyndavélunum eru fyrst 
og fremst nýttar til að meta varpafkomu tveggja 
svartfuglategunda, langvíu og stuttnefju en auk þess 
er hægt að meta varpafkomu ritu og fýls þar sem þær 
tegundir koma fyrir. 



15

Setsýni tekið úr Botnsvatni

Umhverfisvöktun á Bakka
Að beiðni PCC BakkaSilicon hf. tók Náttúrustofan að 
sér gagnasöfnun, mælingar og vöktun á nokkrum  um-
hverfisþáttum í tengslum við uppbyggingu og rekstur 
kísilmálmverksmiðju á Bakka við Húsavík. Vöktunin er 
hluti af umhverfisvöktunaráætlun PCC BakkaSilicon hf. 
fyrir verksmiðjuna.
  
Sumarið 2016 voru settir út gróðurreitir í nágrenni 
verksmiðjunnar til vistfræðimælinga auk viðmiðunar-
reits utan áhrifasvæðis hennar. Markmið gróður-
vöktunar er að fylgjast með gróðurfari í nágrenni 
verksmiðjunnar og mögulegum áhrifum vegna starf-
semi hennar. Háplöntur eru greindar til tegunda, 
hlutfallsleg gróðurþekja einstakra háplöntutegunda 
og lágplöntuhópa (mosa og fléttna) er metin 
sjónrænt í reitunum og hæð gróðurs og jarðvegs-
dýpt mæld. Gróðurmælingar eru að jafnaði gerðar 
á 5 ára fresti en árlegt eftirlit er með ástandi 
gróðurs í reitunum. Gróðurmælingar munu 

gefa yfirsýn yfir gróðurbreytingar, s.s. tegunda-
samsetningu, hlutfallslega þekju einstakra tegunda og 
tegundahópa og vöxt og þroska gróðurs. 

Vor, sumar og haust 2017 safnaði Náttúrustofan 
ýmsum sýnum af svæðinu til efnagreininga en mark-
mið mælinganna 2017 er að ákvarða bakgrunnsgildi 
fyrir áframhaldandi umhverfisvöktun vegna starf-
semi kísilmálmverksmiðjunnar. Vatnssýni voru tekin 
úr Botnsvatni og Reyðará, jarðvegssýni voru tekin 
við tvo gróðurreiti, heysýni voru tekin af túnum á 
Héðinshöfða 1 og 2 og setsýni tekin úr Botnsvatni 
og Bakkafjöru. Sýnin voru send til Efnagreininga á 
Nýsköpunarmiðstöð Íslands sem sjá um greiningu 
sýnanna. 

Auk vöktunarrannsókna veitti Náttúrustofan PCC 
BakkaSilicon hf. ráðgjöf varðandi innflutning á 
trjábolum til notkunar við vinnslu verksmiðjunnar. 

Þjónusturannsóknir
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Þjónusturannsóknir

Raflínur á Vestur- og 
Austurlandi 
Náttúrustofan tók að sér rannsóknir á fuglalífi í 
tengslum við mögulegar raflínur Landsnets á Vestur- 
og Austurlandi. Rannsóknir á Austurlandi voru unnar 
í samstarfi við Náttúrustofu Suðausturlands. Hluti 
vettvangsathuganna fóru fram árið 2017 en þeim lýkur 
árið 2018 og verður skýrslu skilað í lok þess árs.  

Vöktun Lóna
Frá því vorið 2010 hefur Náttúrustofan séð um 
vöktun á blaðgrænu í Lónum í Kelduhverfi að beiðni 
fiskeldisfyrirtækisins Rifóss ehf. sem rekur þar 
matfiskeldi. Vöktunin felur í sér vikulegar mælingar 
á magni blaðgrænu í Lónunum. Á þriggja ára fresti 
eru einnig tekin botnsýni til að fylgjast með þéttleika 
botndýra, botnsýni voru síðast tekin sumarið 
2016. Unnið er samkvæmt vöktunaráætlun sem 
Náttúrustofan vann fyrir Rifós árið 2013. Sjöunda 
skýrsla vöktunarverkefnisins kom út í lok árs 2017. 

Kortlagning sjaldgæfra plöntutegunda við Jarðböðin við Mývatn

Hausasöfnun
Náttúrustofa Austurlands vaktar efnamengun í sauðfé 
sem á sumarhaga í nágrenni álvers Alcoa í Reyðarfirði. 
Hluti þess fés kemur til slátrunar hjá Norðlenska 
á Húsavík. Náttúrustofan tók að sér, fyrir hönd 
Náttúrustofu Austurlands, að senda valda hausa af 
fénu til efnagreiningar.

Jarðböðin við Mývatn
Vegna vinnu við nýtt deiliskipulag fyrir Jarðböðin 
við Mývatn tók Náttúrustofan að sér, að beiðni EFLU 
verkfræðistofu, að kortleggja útbreiðslu sjaldgæfra 
plöntutegunda sem fylgja jarðhita á svæðinu. Til 
stendur að bæta og stækka aðstöðu Jarðbaðanna 
með frekari uppbyggingu og nýju lóni. Á svæðinu 
eru víða gufuútstreymi úr gufuaugum sem fylgja 
sprungum í landinu. Gufuútstreyminu fylgja oft 
sérstæð gróðursamfélög og þar má finna sjald-
gæfar tegundir eins og naðurtungu (Ophioglossum 
azoricum) og dvergtungljurt (Botrychium simplex) 
sem fylgja jarðhita að öllu eða einhverju leyti.  
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Þjónusturannsóknir

Blóðberg á Þeistareykjum

Lífríkisvöktun á háhitasvæðum í 
Þingeyjarsýslum
Að beiðni Landsvirkjunar sér Náttúrustofan um 
rannsóknir og vöktun á gróðurfari, fuglalífi og á líf-
ríki tveggja tjarna á áhrifasvæðum fyrirhugaðra og 
núverandi virkjana á Þeistareykjum, í Bjarnarflagi og  
Kröflu. 

Rannsóknunum, sem hófust sumarið 2012, var fram 
haldið sumarið 2017. Gróðurmælingar frá árinu 2012 
voru endurteknar í gróðurreitum á Þeistareykjum 
en þær eru gerðar á fimm ára fresti. Gróðurreitir við 
Bjarnarflag og Kröflu voru yfirfarnir og ljósmyndaðir. 
Í Bjarnarflagi var að auki farið um útbreiðslusvæði 
naðurtungu til að kanna ástand á helstu vaxtarstöðum 
plöntunnar. Þá var ástand á gróðri við tjarnir austan 
Vítis kannað. 

Á Þeistareykjum var varpþéttleiki mófugla kannaður, 
sem og ábúð og varpafkoma fálka auk þess sem svif- 
og botnsýni voru tekin úr Þeistareykjatjörnunum 
tveimur. Ekki hefur verið unnið úr þeim sýnum. 

Hólasandslína 3
Landsnet áformar að leggja raflínu milli Hólasands og 
Eyjafjarðar, Hólasandslínu 3. Náttúrustofan kannaði 
fuglalíf á leið línunnar sumarið 2012 og nýjum val-
kostum í Eyjafirði 2013 og 2016. Að beiðni Eflu 
verkfræðistofu gerði Náttúrustofan úttekt á fuglum 
og gróðurfari á nokkrum svæðum sumarið 2017. 

Í fyrsta lagi var um að ræða svæði þar sem nákvæmir 
staðsetningarkostir loflínu lágu ekki fyrir, í öðru lagi 
svæði sem bæði loftlínukostir og jarðstrengskostir 
voru lagðir fram og í þriðja og síðasta lagi var um 
efnistökusvæði að ræða.

Fuglar voru taldir og búsvæði þeirra skoðuð. Út frá 
því voru áhrif raflínunnar á fuglalíf metin.  Gróður 
var skráður og honum lýst samkvæmt helstu 
gróðurlendum og gróðurþekju, tegundir háplantna 
voru skráðar og litið efir friðlýstum tegundum og 
tegundum á válista.
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Álftapar skammt frá Blönduvirkjun

Þeistareykjavegur 
Að beiðni Landsvirkjunar tóku Náttúrustofa 
Norðausturlands og Náttúrustofa Austurlands að 
sér að skoða og meta árangur af uppgræðslu með 
gróðurtorfum í vegfláum Þeistareykjavegar. 

Gróðurtorfur af framkvæmdasvæði Þeistareykja-
virkjunar hafa verið notaðar til uppgræðslu í veg-
fláum Þeistareykjavegar þar sem hann liggur í 
nágrenni stöðvarhúss Þeistareykjavirkjunar og þykir 
það hafa tekist vel. Gerðar voru gróðurmælingar í 
fjórum mismunandi uppgræðslum, þar af þremur 
þar sem notast var við gróðurtorfur og einni þar 
sem hefðbundnum sáningum var beitt. Einnig voru 
gerðar gróðurmælingar í óröskuðum fjalldrapamóa 
til viðmiðunar. Árangur uppgræðsluaðferða með 
staðargróðri  var borinn saman innbyrðis annars vegar 
og saman við hefðbundna sáningu og óraskað land 
hins vegar. 

Stefnt er að því að endurtaka rannsóknina að fimm 
árum liðnum en einnig að tengja hana VegVist,  verk-
efni sem er samstarfsverkefni Vegagerðarinnar og 
Landbúnaðarháskóla Íslands um vistvænar lausnir við 
frágang á vegsvæðum.  

Raflína milli Kröflu og Bakka
Sumarið 2017 var lögð háspennulína milli Kröflu-
virkjunar og iðnaðarsvæðis á Bakka við Húsavík. Að 
beiðni Landsnets kannaði Náttúrustofan varp fálka í 
nágrenni línuleiðarinnar áður en framkvæmdir hófust 
en óheimilt er að trufla fálka á varpstöðvum. 

Vegagerð í nágrenni Blönduóss
Vegagerðin áformar að leggja nýjan Þverárfjallsveg í 
Refasveit og Skagastrandarveg um Laxá. Náttúrustofan 
var fengin til að kanna fuglalíf á og í næsta nágrenni 
nýja vegstæðisins og við mögulegar námur tengdar 
vegagerðinni. Athuganir fóru fram sumarið 2017 og 
var skýrslu skilað í nóvember. 

Blöndulundur
Landsvirkjun íhugar byggingu vindlundar í nágrenni 
Blönduvirkjunar. Náttúrustofan var fengin til að bera 
saman fuglalíf á tveimur svæðum sem til greina koma 
fyrir vindlund. Fóru athuganir fram vor og sumar 
2017. Ekki var um ítarlega rannsókn að ræða heldur 
frumkönnun. Nánari athuganir fara fram þegar stað-
setning vindlundar hefur verið ákveðin.
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Umhverfismál og fræðsla

haldið var í Reykjavík og í Þjóðgarðinum Snæfellsjökli í 
febrúar og mars. Náttúrustofan kom að endurskoðun 
á námi landvarða og endurgerð nýrrar námskrár í 
samstarfi við Umhverfisstofnun. Markmiðið er að 
hluti náms landvarða og námsefni því tengt verði 
gerð aðgengilegt á vef. Náttúruverndarsjóður Pálma 
Jónssonar og Vinir Vatnajökuls styrktu verkefnið sem 
lauk á vordögum 2017. 

Fræðsluáætlun 
Vatnajökulsþjóðgarðs
Náttúrustofan tók að sér að stýra vinnu við gerð 
fræðsluáætlunar fyrir Vatnajökulsþjóðgarð. Vinnan 
hófst á vordögum 2016 en verkefnið er styrkt af 
Vinum Vatnajökuls. Skipaður var starfshópur meðal 
fastra starfsmanna þjóðgarðsins en starfsmaður 
Náttúrustofunnar, Sigþrúður Stella Jóhannsdóttir 
er verkefnastjóri. Verkefninu var skipt niður í þrjá 
áfanga og lauk fyrstu tveimur í desember 2017. Stefnt 
er að ljúka vinnu við þriðja og síðasta hluta fræðslu-
áætlunar á fyrri hluta árs 2018. 

Máfahátíð á Húsavík 
Dagana 9. - 10. mars var Máfahátíð haldin í fyrsta 
sinn á Húsavík. Fuglastígur á Norðausturlandi stóð 
fyrir hátíðinni í samstarfi við Hvalasafnið á Húsavík, 
Norðurþing, Náttúrustofuna, Biotope og fleiri. 
Hátíðinni er ætlað að vekja athygli á ríku fuglalífi 
Norðurlands/Íslands að vetri til og hvernig það 
getur nýst samfélaginu. Tormod Amundsen sagði 
frá sögu Máfahátíðar (e. Gullfest) í Varanger, Noregi 
þar sem hún hefur verið haldin árlega síðan 2012 
á vegum Biotope. Listmálarinn Darren Woodhead 
sýndi listir sínar og kenndi nemendum úr Borgarhóls-
skóla grunninn að því að teikna/mála fugla. Loks 
fjallaði Tom Lowe um sögu flækingsfuglaskoðunar 
á Bretlandseyjum og Yann Kolbeinsson starfsmaður 
Náttúrustofunnar fjallaði um máfa á Húsavík.

Námskeið í landvörslu  
Starfsmaður Náttúrustofunnar kenndi náttúrutúlkun 
á námskeiði Umhverfisstofnunar í landvörslu sem

Nemendur Borgarhólsskóla líta eftir máfum á Máfahátíð 
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Önnur verkefni

Ársfundur SNS og 
náttúrustofuþing
Náttúrustofurnar sjö sem dreifðar eru vítt og breitt 
um landið mynda með sér Samtök náttúrustofa (SNS), 
sem er samstarfs- og samráðsvettvangur þeirra. 
Ársfundur SNS var að þessu sinni haldinn á Fosshóteli 
Húsavík í apríl. Þá fór einnig fram Náttúrustofuþing 
þar sem gestum gafst tækifæri á að hlýða á fjölbreytt 
erindi starfsmanna náttúrustofa og gestafyrirlesara.

Greining framandi dýra
Á hverju ári koma þó nokkrir gestir í heimsókn 
með framandi lífverur til greininga. Starfsmenn 
Náttúrustofunnar reyna eftir megni að greina það  
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. 

Hnúfubakur í Skjálfanda

Hnúfubakar myndaðir
Náttúrustofan aðstoðaði Chörlu J. Basran, hjá 
Rannsóknasetri Háskóla Íslands á Húsavík, við at-
huganir tengdar doktorsverkefni hennar. Starfsmaður 
Náttúrustofunnar fylgdi eftir hnúfubökum með flygildi 
til að kortleggja ferðir þeirra á meðan viðbrögð þeirra 
við hátíðnihljóðum í sjó voru könnuð. Verkefni Chörlu 
snýst meðal annars um hvort notkun hátíðnifæla komi 
að gagni á fiskveiðum umhverfis Ísland til að lágmarka 
það að hnúfubakar flækist í veiðarfærum.  

Heyrn svartfugla
Náttúrustofan veitti ráðgjöf og aðstoð við rannsóknir 
á heyrn svartfugla vorið 2017. Rannsóknirnar eru 
unnar af Rannsóknasetri Háskóla Íslands á Húsavík, 
í samstarfi við alþjóðlegan hóp vísindamanna. 
Unnið var bæði á Tjörnesi og Langanesi. Gert er 
ráð fyrir framhaldi þessara rannsókna árið 2018 en 
sambærilegar rannsóknir hafa ekki verið gerðar áður.
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Ráðstefnur og nefndarstörf

Ráðgjafanefnd 
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 alls 7 
manns, fulltrúi Náttúrustofunnar er Sigþrúður Stella 
Jóhannsdóttir. Einn fundur var haldinn á árinu. 

Annað
Forstöðumaður Náttúrustofunnar, Þorkell Lindberg 
Þórarinsson, er í stjórn Hvalasafnsins á Húsavík fyrir 
hönd rannsóknastofnana á Húsavík auk þess sem hann 
sinnir formennsku stjórnar Rannsóknarstöðvarinnar 
Rifs. Aðalsteinn Örn Snæþórsson, starfsmaður Nátt-
úrustofunnar situr í stjórn Fálkaseturs Íslands. 

Samstarfshópur
Náttúrustofan skipar einn fulltrúa í samstarfshóp um 
gerð stjórnunar- og verndaráætlunar fyrir verndar-
svæði Mývatns og Laxár en fulltrúi stofunnar er 
Sigþrúður Stella Jóhannsdóttir. Tveir fundir voru 
haldnir í samráðshópnum á fyrri hluta árs 2017.

Fagráð náttúruminjaskrár
Samtök náttúrustofa skipa einn fulltrúa í 
fagráð náttúruminjaskrár, samkvæmt 15. gr. 
náttúruverndarlaga nr. 60/2013 en fagráð 
náttúruminjaskrár skal vera Náttúrufræðistofnun 
Íslands til ráðgjafar um gerð tillögu um minjar á 
náttúruminjaskrá. Fulltrúi Samtaka náttúrustofa er 
Sigþrúður Stella Jóhannsdóttir. Nokkrir fundir voru 
haldnir árið 2017.

Fléttur í Fnjóskadal
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