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Árið 2018 var nokkuð hefðbundið í starfsemi Náttúrustofu 
Norðausturlands. Vöktunarverkefni og rannsóknir sem verið 
hafa í gangi síðustu ár var fram haldið. Helsta nýbreytnin 
fólst í rannsóknaverkefni sem stofan tók að sér fyrir  
Umhverfisstofnun og snýr að því að meta magn plasts í mögum 
fýla. Rannsóknin vakti verðskuldaða athygli fjölmiðla enda  
hefur plastmengun í hafi verið talsvert í umræðunni síðustu 
ár og mikilvægt að vel sé fylgst með henni hér á landi sem og 
annars staðar. Nánari umfjöllun um verkefnið má finna hér í 
ársskýrslunni. 

Uppsetning skýrslunnar er nokkuð frábrugðin því sem verið hefur 
en ákveðið var að draga úr endurtekningum milli ára á lýsingu 
verkefna sem unnið er að ár hvert og leggja þess í stað aukna 
áherslu á kynningu nýrra verkefna og valinna verkefna sem lauk 
á árinu. 

Rekstur Náttúrustofunnar byggir á tekjum sem uppruna eiga í 
opinberum grunnfjárveitingum, samningsbundnum verkefna-
styrkjum og útseldum þjónustuverkefnum. Árið 2018 einkenndist 
af miklum samdrætti í útseldum tekjum sem olli nokkurri 
sveiflu í rekstrarafkomu frá fyrra ári. Sveiflur í rekstri svo lítillar 
einingar eru ekki ný sannindi en draga þó nokkuð vel fram þær 
áskoranir sem fyrir liggja í rekstri Náttúrustofunnar. Mikil óvissa 
ríkir oft um útseld verkefni milli ára og vegna þess hversu stóran 
hlut þau bera í heildartekjum má lítið út af bregða svo ekki 
verði miklar sveiflur í rekstrarafkomunni. Slík óvissa er fremur 
óæskileg í svo sérhæfðum rekstri sem rekstur náttúrustofu er. Til 
að tryggja öflugt rannsóknastarf og stöðugan rekstur á komandi 
árum er því mikilvægt að ríki og sveitarfélög skapi Náttúrustofu 
Norðausturlands, sem og öðrum náttúrustofum um allt land, 
traustan rekstrargrunn og nýti sér í auknum mæli þjónustu þeirra 
með því t.d. að fela þeim aukin verkefni á sviði vöktunar náttúru 
landsins.

Ágrip  
forstöðumanns 



Chanee Thianthong jarðfræðingur (B.Sc) var sumarstarfsmaður 
Náttúrustofunnar annað árið í röð og kom að ýmsum verkefnum.

Snæþór Aðalsteinsson líffræðinemi var sumarstarfsmaður 
Náttúrustofunnar annað árið í röð og kom að ýmsum verkefnum.

Starfsmenn
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 forstöðu-
maður Náttúrustofunnar 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.) hefur starfað hjá Náttúru-
stofunni frá árinu 2004. Hún hefur umsjón með vatnavöktun Náttúrustofunnar.

Sigþrúður Stella Jóhannsdóttir líffræðingur (M.Sc.) hefur starfað hjá Náttúru-
stofunni frá árinu 2008. Hún hefur umsjón með gróðurvöktunum ásamt verkefnum 
tengdum umhverfismálum og fræðslu.

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

Sumarstarfsmenn



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 náttúrustofan, 
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 umhverfisráðuneytið 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. Náttúrustofurnar afla sér einnig tekna með 
ýmsum  þjónustuverkefnum og styrkumsóknum. Starfsemi náttúrustofanna er  fjölbreytt og sérhæfing 
þeirra mjög mismunandi.

Náttúrustofurnar eru aðilar að Samtökum náttúrustofa (SNS), en samtökin eru samstarfsvettvangur 
þeirra. Þeim 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.

Um  náttúrustofur



Gagnasöfnun: Að safna gögnum, varðveita heimildir um náttúrufar og stunda vísindalegar náttúrurannsóknir, 
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 sem náttúrustofan starfar. Umhverfisstofnun skal gera samning um slíkt eftirlit við náttúru-
stofur sem staðfestur er af ráðherra.

Lögbundið  hlutverk
náttúrustofa



• var stofnuð þann 27. ágúst 2003.

• var formlega opnuð 10. ágúst 2004.

• er staðsett á Húsavík með starfssvæði frá Ólafsfirði í vestri og austur á 
Langanes. 

• hefur verið innan veggja Þekkingarsetursins á Húsavík sem staðsett er að 
Hafnarstétt 3.

• er rekin af sveitarfélögunum Norðurþingi og Skútustaðahreppi samkvæmt 
samningi við umhverfis- og auðlindaráðuneytið frá árinu 2012 og 
Tjörneshreppi og Þingeyjarsveit samkvæmt sérstökum samningi.

• hefur þriggja manna stjórn sem skipuð er þeim Margréti Hólm Valsdóttur 
stjórnarformanni og Bjarna Páli Vilhjálmssyni skipuðum af Norðurþingi og 
Örnu Hjörleifsdóttur skipaðri af Skútustaðahreppi. 

• hefur frá árinu 2009 haft 5 fastráðna starfsmenn. Sumarið 2018 voru að 
auki ráðnir tveir sumarstarfsmenn. 

• sérhæfir sig í rannsóknum á fuglum ásamt almennri dýravistfræði.

• tekur að sér ýmis þjónustuverkefni, t.d. náttúrufarsúttektir og ráðgjöf.

• hafði heildartekjur upp á rúma 71 milljón króna árið 2018 samkvæmt 
ársreikningi frá Price Waterhouse Coopers. Heildarrekstrarkostnaður 
stofunnar var rúmar 76 milljónir króna. Skiptingu tekna og rekstrar-
kostnaðar má sjá hér til hliðar en nánari upplýsingar um fjárhag Náttúru-
stofunnar má sjá í ársreikningi hennar.
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Rannsóknir 

Komutímar farfugla er verkefni sem unnið er í samstarfi við Guðmund 
Örn Benediktsson sem fylgst hefur með komu farfugla við Öxarfjörð og á Mel-
rakkasléttu allt frá árinu 2001.

Vöktun vatnalífs í Víkingavatni, Skjálftavatni, Miklavatni og Sílalækjar-
vatni hefur verið eitt af vöktunarverkefnum Náttúrustofunnar frá árinu 
2006. 

Fiðrildavöktun Náttúrustofunnar er unnin í samstarfi við Náttúru-
fræðistofnun Íslands sem hefur yfirumsjón með verkefninu á landsvísu. 
Fiðrildagildrur Náttúrustofunnar eru staðsettar í Ási í Kelduhverfi og á 
Skútustöðum í Mývatnssveit. 

Útbreiðsla flórgoða, Náttúrustofan hefur síðustu ár unnið að 
stofnstærðarmati íslenska flórgoðastofnsins í samvinnu við Ævar Petersen, 
Náttúrurannsóknastöðina við Mývatn og Náttúrustofu Austurlands.

Nánari umfjöllun um rannsóknir Náttúrustofunnar má finna í fyrri 
ársskýrslum.

http://nna.is/utgefid-efni/arsskyrslur/


fyrstu fuglarnir snéru til baka til Íslands. Stuttnefjur úr Grímsey og frá Langanesi héldu 
norður í Íslandshaf að loknu varpi, á svæði austur af Grænlandi þar sem ekki var vitað 

að íslenskar stuttnefjur héldu sig. 

Langvíur héldu sig norðan Íslands og vestan Grænlandssunds að loknu varpi og fram 
á haust. Þegar leið á haustið fór hluti þeirra sem hélt sig vestan Grænlandssunds 

suður með landgrunni A-Grænlands og suður á Reykjaneshrygg þar sem þær dvöldu 
yfir háveturinn. Aðrar héldu sig aðallega á íslenska landgrunninu yfir háveturinn, mest 

norðan lands.

Álkur héldu sig nær alfarið á landgrunninu við Ísland, bæði að haustinu og yfir háveturinn. 
Mest nýttu þær svæði fyrir norðan og austan land. Ein álka frá Langanesi hélt þó yfir í 

Norðursjó.

Niðurstöður rannsóknanna bæta umtalsvert við fyrirliggjandi þekkingu á dreifingu 
og svæðanotkun þessara tegunda utan varptímans, sem fram að þessu höfðu 

takmarkast við endurheimtur á merktum fuglum.

Farhættir og vetrardreifing fugla
Náttúrustofan hefur stundað rannsóknir á farháttum og svæða-
notkun fugla utan varptímans frá árinu 2009, bæði á eigin 
vegum og í alþjóðlegu samstarfi eins og SEATRACK verk-
efninu sem hefur verið áberandi í starfsemi stofunnar 
síðustu ár. 

Þegar hafa nokkrar vísindagreinar verið birtar um niður-
stöður þessara rannsókna og eru fleiri í undirbúningi. 
Árið 2018 birtust niðurstöður rannsókna Náttúru-
stofunnar og samstarfsaðila á svæðanotkun þriggja 
svartfuglategunda utan varptímans árin 2013-
2015 í tímaritinu Polar Biology. Með því lauk 
verkefni sem hófst árið 2013 og styrkt var af 
Veiðikortasjóði. 

Rannsóknirnar fóru fram í þremur stórum 
sjófuglabyggðum hér á landi; á Látrabjargi, 
í Grímsey og á Langanesi. Niðurstöðurnar 
benda til þess að stærstur hluti íslenska 
stuttnefjustofnsins, sem hefur átt mjög undir 
högg að sækja hér á landi undanfarna áratugi og 
minnkar stöðugt, haldi sig að miklu leyti annars 
staðar en langvíur og álkur. Stuttnefjur dvöldust 
að mestu leyti við SV-Grænland utan varptímans 
en stærstur hluti þeirra hélt suður og vestur fyrir 
Grænland strax að loknu varpi, þar sem fuglarnir 
felldu flugfjaðrir og dvöldu svo yfir 
háveturinn, fram í febrúar þegar

Rannsóknir 



Vöktun fuglalífs í Þingeyjarsýslum hefur verið hluti af starfsemi Náttúrustofunnar frá 
upphafi en frá árinu 2009 hefur hún verið unnin samkvæmt samningi við umhverfis- og 
auðlindaráðuneytið. 

Vöktun bjargfugla á Íslandi er verkefni sem Náttúrustofan hefur umsjón með 
samkvæmt samningi við Umhverfisstofnun en hann gildir til loka árs 2019. Verkefnið er 
unnið í samstarfi við aðrar náttúrustofur.

Vöktun Lóna er vöktunarverkefni sem Náttúrustofan hefur sinnt allt frá árinu 2010 
fyrir fiskeldisfyrirtækið Rifós hf. sem rekur þar matfiskeldi.  

Lífríkisvöktun á háhitasvæðum í Þingeyjarsýslum er vöktunarverkefni sem staðið 
hefur frá árinu 2012 og er unnið fyrir Landsvirkjun. Vöktunin nær til áhrifasvæða fyrir-
hugaðra og núverandi virkjana á Þeistareykjum, í Bjarnarflagi og Kröflu. 

Fuglalíf á fyrirhuguðum raflínuleiðum á Austur- og Vesturlandi er 
verkefni sem unnið var á árinu fyrir Landsnet. Rannsóknirnar voru að hluta unnar í 
samvinnu við Náttúrustofu Suðausturlands. 

Umhverfisvöktun á Bakka hefur verið hluti af verkefnum Náttúrustofunnar frá 
árinu 2016 og er unnin að beiðni PCC BakkaSilicon hf. í tengslum við uppbyggingu og 
rekstur kísilmálmverksmiðju á Bakka við Húsavík.

Umhverfisvöktun vegna starfsemi Alcoa Fjarðaráls. Náttúrustofan tók 
að sér söfnun hausa af sláturfé frá Austurlandi sem kom til slátrunar hjá Norðlenska á 
Húsavík. Hausarnir eru notaðir við mat á mengun frá álverinu. Náttúrustofa Austurlands 
hefur umsjón með vöktuninni.  

Nánari umfjöllun um þjónusturannsóknir Náttúrustofunnar má finna í fyrri ársskýrslum, 
einnig  má finna tengla inn á útgefnar skýrslur í kaflanum rit hér að neðan.

Þjónustu-rannsóknir 

http://nna.is/utgefid-efni/arsskyrslur/


Plast í fýlum hefur verið notað sem vistfræðilegur metill á plast-
mengun í hafi frá árinu 2009 á vegum OSPAR (samningur um verndun 
Norðaustur-Atlandshafsins). Fýll eru talinn mjög ákjósanleg tegund til 
að rannsaka og vakta plastmengun í sjó þar sem hann aflar sér fæðu 
nær eingöngu á sjó og sjaldan nærri landi auk þess sem hann á erfitt 
með að kafa og fær því nær alla fæðu sem næst yfirborði sjávar. 

Árið 2018 fór Umhverfisstofnun þess á leit við Náttúrustofuna að hún 
tæki að sér rannsóknir á plasti í fýlum sem hluta af staðlaðri vöktun 
samkvæmt aðferðarfræði og leiðbeiningum OSPAR. Starfsmaður 
Náttúrustofunnar fór í kjölfarið á námskeið í Hollandi á vegum rann-
sóknarstofnunarinnar Wageningen Marine Research og lærði þar að-
ferðarfræði að baki rannsóknunum. 

Fýlum, 43 talsins, var safnað af sjómönnum við Húsavík og Bolungarvík 
en Náttúrustofa Vestfjarða tók á móti fuglum í Bolungarvík og sendi 
Náttúrustofunni. Við krufningu voru gerðar stærðarmælingar á 
fuglunum, holdarfar og ástand líffæra kannað auk þess sem aldur og kyn 
var athugað. Magi fuglanna var fjarlægður og magainnihaldið skolað 
í gegnum sigti. Þeir hlutir sem eftir sátu í sigtinu voru skoðaðir undir 
víðsjá og þeir hlutir sem reyndust vera plast flokkaðir í iðnaðarplast og 

neysluplast.

Plast fannst í um 70% þeirra fýla sem krufðir voru og var hlut-
fallið svipað á báðum svæðum. Um 16% þeirra fýla sem voru 

með plast í meltingarveginum voru með meira en 0,1 g af 
plasti en viðmið OSPAR miða að því að innan við 10% 

fýla hafi yfir 0,1 g af plasti í meltingarvegi. Á mynd má 
sjá dæmi um plast sem fannst í maga fýls. 

Þjónustu-rannsóknir



Kortlagning á skógar- og spánarkerfli í landi Húsavíkur fór fram á árunum 2016-
2018 og er nú lokið. Unnið verður úr niðurstöðum árið 2019. 

Námskeið í landvörslu, starfsmaður Náttúrustofunnar kenndi náttúrutúlkun á nám-
skeiðinu sem haldið var í Reykjavík og í Þjóðgarðinum Snæfellsjökli á vegum Umhverfis-
stofnunar.
 

Fræðsluáætlun Vatnajökulsþjóðgarðs, Náttúrustofan tók að sér verkefnastjórn 
við gerð fræðsluáætlunarinnar árið 2016 en vinnu við hana lauk árið 2018.

Faghópur II fyrir verkefnisstjórn 4. áfanga rammaáætlunar. Starfsmaður 
Náttúrustofunnar situr í faghópnum en honum er ætlað að meta virkjunarkosti 
og landsvæði með tilliti til annarrar nýtingar en orkuvinnslu, s.s. ferðaþjónustu, 
útivistar og landbúnaðar.

Rágjafanefnd um friðuð svæði í Mývatnssveit, Náttúrustofan skipar 
þar einn fulltrúa. Nefndin vinnur með Umhverfisstofnun að undirbúningi 
verndarráðstafana og gerð verndaráætlana fyrir friðuð svæði í Mývatnssveit. 

Fagráð náttúruminjaskrár lauk vinnu sinni árið 2018 en því var ætlað að vera 
Náttúrufræðistofnun Íslands til ráðgjafar við gerð tillögu um minjar á náttúruminjaskrá. 
Starfsmaður Náttúrustofunnar sat í ráðinu fyrir hönd Samtaka náttúrustofa. 

Hvalasafnið á Húsavík, fyrir hönd rannsóknastofnana á Húsavík situr forstöðumaður 
Náttúrustofunnar í stjórn Hvalasafnsins á Húsavík.

Rannsóknastöðin Rif, forstöðumaður Náttúrustofunnar sinnir stjórnarformennsku í 
stjórn Rannsóknastöðvarinnar Rifs. 

Fálkasetur Íslands, starfsmaður Náttúrustofunnar situr í stjórn Fálkaseturs Íslands.

Kynnisferð til Seattle, í apríl heimsótti Náttúrustofan University of Puget Sound í 
Tacoma og hitti þar Peter Hodum prófessor við háskólann og stjórnarmann hjá Oikonos 
samtökunum sem leggur áherslu á vernd sjófugla og sjófuglarannsóknir. George Divoky 
stofnandi og forstöðumaður samtakanna Friends of Cooper Island tók einnig á móti starfsfólki 
Náttúrustofunnar og fræddi það um langtímarannsóknir sínar á klapparteistum á Cooper 
Island í Alaska. 

Önnur  verkefni



Rit
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