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Náttúrustofa Norðausturlands var stofnuð  þann 27. ágúst 2003 og tók til starfa þann 1. október 
sama ár. Var það gert á grundvelli 2,5 m.kr. fjárveitingar sem fékkst á fjárlögum 2003.  Starf-
semi stofunnar það árið fólst fyrst og fremst í að koma henni af stað og tryggja reksturinn til 
framtíðar. Með afgreiðslu fjárlaga fyrir árið 2004 var ljóst að fullt fjárframlag fengist til reksturs 
Náttúrustofunnar til samræmis við aðrar náttúrustofur. Í kjölfarið var undirritaður samningur milli 
Húsavíkurbæjar, Skútustaðahrepps og Umhverfisráðuneytisins um rekstur Náttúrstofu Norð-
austurlands. Þar með var búið að festa Náttúrstofuna í sessi en hún er sjöunda náttúrustofan 
sem stofnuð er á landinu. 
 
Starfsemi Náttúrustofunnar árið 2004 einkenndist af því að verið var að koma undir hana      
fótunum. Umsvif urðu þó nokkur yfir sumarið og í raun meiri en gert var ráð fyrir. Verður það að 
teljast ánægjulegt hve vel Náttúrustofan fer af stað en í þessari ársskýrslu verður greint nánar 
frá starfseminni fyrsta starfsárið. 
 
 
 
 
 
 

 
____________________________ 

Þorkell Lindberg Þórarinsson 
forstöðumaður 

              
Inngangur 
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Á árinu var einn fastráðinn starfsmaður, tveir sumarstarfs-
menn og einn starfsmaður tímabundið í hálfu starfi: 
 
Þorkell Lindberg Þórarinsson (M.S.), líffræðingur hefur 
verið forstöðumaður í 100% starfi frá því Náttúrustofa 
Norðausturlands hóf starfsemi sína. Hann hefur séð um 
daglegan rekstur, stjórnun og uppbyggingu Náttúru-
stofunnar m.a. með fjáröflun og uppbyggingu á aðstöðu. 
Samhliða hefur hann stundað rannsóknir í fuglavistfræði 
ásamt ýmsum verkefnum Náttúrustofunnar á árinu. 
 
 
Auður Aðalbjarnardóttir, líffræðinemi var sumarstarfs-
maður hjá Náttúrustofunni. Hún vann að því að taka 
saman upplýsingar sem liggja fyrir um náttúruauðlindir í 
Öxarfirði fyrir Öxarfjarðarhrepp. 
 
 
Sesselja Guðrún Sigurðardóttir (B.S.), líffræðingur var í 
hálfu starfi frá ágúst og fram að áramótum. Verkefnið sem 
hún vann að var þróun smádýrasamfélaga í hálendis-
tjörnum, unnið í samstarfi við Líffræðistofnun Háskólans. 
 
 
Yann Kolbeinsson líffræðinemi var sumarstarfsmaður og 
vann hann að fuglaúttekt fyrir umhverfismat vegna  fyrir-
hugaðs Dettifossvegar. 
 

 

                  

      
Starfsfólk 



 

 

Náttúrustofur eru sjö talsins og starfa samkvæmt lögum 
nr. 60/1992 um Náttúrufræðistofnun Íslands og náttúru-
stofur, sbr. lög nr. 92/2002. Þær eru landshlutatengdar og 
eru í eigu sveitarfélaga í viðkomandi landshluta.   Náttúru-
stofur eru reknar með stuðningi ríkisins og um rekstur 
þeirra er gerður samningur milli viðkomandi sveitarfélaga 
og umhverfisráðuneytis. Helstu hlutverk náttúrustofa eru: 
 
Gagnasöfnun: að safna gögnum, varðveita heimildir um 
náttúrufar og stunda vísindalegar náttúrurannsóknir, 
einkum í þeim landshluta þar sem  náttúrustofan starfar. 
 
Fræðsla: að stuðla að æskilegri landnýtingu og náttúru-
vernd og veita fræðslu um umhverfismál og náttúrufræði 
og aðstoða við gerð náttúrusýninga. 
 
Ráðgjöf: að veita náttúruverndarnefndum á starfssvæði 
stofunnar upplýsingar og ráðgjöf á verksviði stofunnar 
samkvæmt ákvörðun stjórnar náttúrustofu hverju sinni. 
 
Þjónusta: að veita ráðgjöf, sinna rannsóknum og sjá um 
vöktun gegn greiðslu á verksviði stofunnar að beiðni 
sveitarfélaga, ríkis eða stofnana þeirra, einstaklinga, fyrir-
tækja eða annarra aðila. 
 
Eftirlit: að annast almennt eftirlit með náttúru landsins, 
sbr. 7. gr. náttúruverndarlaga, nr. 44/1999, einkum í þeim 
landshluta þar sem náttúrustofan starfar; Náttúruvernd 
ríkisins skal gera samning um slíkt eftirlit við náttúrustofur 
sem staðfestur er af ráðherra. 
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Náttúrustofa Norðausturlands er staðsett að Garðarsbraut 
19 á Húsavík og er yngst hinna sjö náttúrustofa sem starf-
ræktar eru á landinu. Hún hóf starfsemi sína 1. október 
2003. 
 
Náttúrustofan er í eigu Húsavíkurbæjar og Skútustaða-
hrepps og er rekin með stuðningi ríkissjóðs. Starfssvæði 
hennar nær frá Ólafsfirði í vestri og austur á Langanes. 
 
Stjórn Náttúrustofunnar skipa þeir Tryggvi Jóhannsson 
stjórnarformaður , Böðvar Pétursson og Friðfinnur       
Hermannsson tilnefndir af Húsavíkurbæ og Skútustaða-
hreppi. Á árinu voru haldnir átta stjórnarfundir, þar af sjö á 
Húsavík og einn í Mývatnssveit. 
 

Formleg opnun 
Þann 10. ágúst 2004 opnaði Siv Friðleifsdóttir Náttúru-
stofu Norðausturlands formlega að viðstöddu fjölmenni. 
Þann sama dag opnaði Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir 
Þekkingarsetur Þingeyinga. 
 
Opnunin fór fram í blíðskapar veðri undir berum himni á 
lóð Landsbankans þar sem Þekkingarsetrið og Náttúru-
stofan leigja efri hæðina undir starfsemi sína. Á milli     
ávarpa spiluðu og sungu tveir húsvískir tónlistarmenn, 
þeir Guðni Bragason og Kristján Þór Magnússon. Komu 
þeir Siv Friðleifsdóttur skemmtilega á óvart er þeir sungu 
“Happy birthday” eftir Stevie Wonder í tilefni af afmæli 
hennar.  

Sungið fyrir Siv. 

Náttúrustofan er til húsa á efri hæð Landsbankans 
innan Þekkingarseturs Þingeyinga. 

Siv opnar Náttúrustofu Norðaustur-
lands formlega 

             

        
Náttúrustofa Norðausturlands 



 

 

Rannsóknir 
Stofnstærðamat íslenska flórgoðastofnsins 
Náttúrustofan stóð fyrir landsúttekt á íslenska fflórgoða-
stofninum ásamt Náttúrufræðistofnun Íslands. Að verkefn-
inu komu einnig aðrar náttúrustofur og einstaklingar. 
Sumarið 2004 kannaði Náttúrustofan fuglalíf á völdum 
svæðum í Þingeyjarsýslum í tengslum við verkefnið. 
 
Íslenski flórgoðastofninn hefur gengið í gegnum miklar 
breytingar á síðustu áratugum. Útbreiðsla þessa fagra og 
sérhæfða vatnafugls hefur dregist mjög saman vegna 
mikillar fækkunar. Þetta hefur valdið miklum áhyggjum þar 
sem breytingarnar hafa m.a. verið settar í samhengi við 
röskun votlendis en flórgoðinn byggir afkomu sína alfarið 
á því búsvæði yfir sumartímann. Þess vegna hefur flór-
goðinn stundum verið hafður sem einskonar táknmynd 
fyrir votlendisvernd hér á landi. Á árunum í kringum 1990 
hafði flórgoða fækkað mjög mikið hér á landi og var þá 
ráðist í að meta stofnstærð hans með ítarlegri úttekt. 
Síðustu ár hafa talningar á flórgoðum í Mývatnssveit og á 
Víkingavatni í Kelduhverfi gefið vísbendingar um að  
stofninn sé að stækka en lítið hefur verið kannað utan 
þessara svæða. Til þess að tryggja vernd íslenska flór-
goðastofnsins til framtíðar þarf að komast að því hvaða 
þættir ráða hugsanlega mestu um afkomu hans. Grunn-
þátturinn í því er að fylgjast með stofnstærð og útbreiðslu 
á landsvísu. Þannig er helst hægt að tengja stofnbreyt-
ingar við áhrifaþætti í umhverfinu.  
 
Þetta verkefni felst í að kanna stofnstærð og útbreiðslu 
flórgoða á Íslandi árið 2004-2005 og skapa þannig grunn 
fyrir frekari rannsóknir og verndaráætlun fyrir þennan 
sérstaka fugl. Niðurstöður liggja ekki fyrir á landsvísu þar 
sem ekki náðist að klára úttektina á árinu. Í Þingeyjar-
sýslum kom í ljós að flórgoða hefur fjölgað töluvert frá því 
um 1990. 
 
 

4 

                

 
Verkefni 



 5 

 
Vöktun vatnafugla í Þingeyjarsýslum 
Náttúrustofan hóf vöktun vatnafugla við nokkur vötn í 
Þingeyjarsýslu vorið 2004. Vötnin sem um ræðir eru     
Sílalækjarvatn, Miklavatn, Mýlaugsstaðavatn, Múlavatn, 
Sýrnesvatn og Vestmannsvatn. Ætlunin er að fylgjast með 
fuglalífi á þessum vötnum og nýta gögnin sem viðbót við 
þá vatnafuglavöktun sem verið hefur í Þingeyjarsýslum á 
vegum Náttúrurannsóknastöðvarinnar við Mývatn. 
 
Sundmannakláði í Botnsvatni 
Sumarið 2004 komu upp tilfelli þar sem börn leituðu 
læknis vegna útbrota og kláða eftir að hafa leikið sér í 
Botnsvatni ofan Húsavíkur. Starfsmaður Náttúrustofunnar 
tók sýni úr vatninu og sendi suður til dr. Karls Skírnissonar 
sérfræðings á Keldum sem tók að sér greiningu. Í ljós 
kom að um var að ræða sundlirfur andablóðagða 
(Trichobilharzia) en þær valda svokölluðum sundmanna-
kláða. Í kjölfarið var fólki ráðlagt frá því að busla eða baða 
sig í Botnsvatni síðla sumars og fram á haust þegar sund-
lirfurnar eru á ferli.  
 
Umhverfismat vegna fyrirhugaðs vegstæðis 
Dettifossvegar 
Náttúrustofa Norðausturlands tók að sér að kanna fuglalíf  
á fyrirfram skilgreindu rannsóknarsvæði fyrirhugaðs Detti-
fossvegar, vestan Jökulsár á Fjöllum. Verkið fólst í því að 
gera grein fyrir fuglalífi á rannsóknarsvæðinu sem nær frá 
Hringvegi á Mývatnsöræfum norður að Norðausturvegi 
vestan Ásbyrgis.  
 
Verkefnið var unnið fyrir Vegagerðina og kom skýrsla út í 
nóvember 2004. Skýrsluna má nálgast á heimasíðu 
Náttúrustofunnar, http://nna.is/page.asp?Id=566. 

Vöktun vatnafugla. 

Sundlirfur andablóðagða 
(Trichobilharzia).  

Mynd: Karl Skírnisson 

 

Rannsóknarsvæðið vegna fyrirhugaðs Dettifoss-
vegar var lítt gróið sunnan Dettifoss og lítið um 

fugla. 

                  

    
Verkefni 



 

 

Þjónustuverkefni 
Náttúruauðlindir í Öxarfirði 
Verkefnið var unnið í samvinnu við Öxarfjarðar- og Keldu-
neshrepp og er hluti af stærra verkefni sem fjallar um hag-
ræna nýtingu náttúruauðlinda við Öxarfjörð. Þar er lögð 
sérstök áhersla á jarðhita og ferskvatn. Verkefni Náttúru-
stofunnar var að skrifa skýrslu þar sem safnað yrði saman 
á einn stað upplýsingum um svæðið sem gætu tengst eða 
stuðlað að frekari nýtingu auðlinda þess. Meðal þess sem 
finna má í skýrslunni eru upplýsingar um náttúrufar á 
svæðinu, nýtingu og aðsteðjandi hættu. Skýrsla kom út í 
september 2004. Hana má finna á heimasíðu Náttúru-
stofunnar á slóðinni http://nna.is/page.asp?Id=566.  
 
Samantekt á vetrarfuglatalningum 
Náttúrustofan tók saman upplýsingar um vetrarfugla-
talningar í nágrenni Húsavíkur vegna umhverfismats fyrir-
hugaðs álvers norðan Húsavíkur. Verkefnið var unnið fyrir 
Náttúrufræðistofnun Íslands. 
 
Upplýsingaskilti á áningastað á Tjörnesi 
Náttúrustofan vann að gerð upplýsingaskilta á áningastað 
á Tjörnesi við svokallaða Hafnarbrekku. Sett voru upp skilti 
um dýralíf við Öxarfjörð, jarðfræði svæðisins og yfirlitsskilti 
með helstu örnefnum og landlýsingu. Verkið var unnið fyrir 
Teikn á lofti ehf. og fólst í textagerð og  ráðgjöf. 
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Við afhendingu skýrslunnar “Náttúruauðlindir í 
Öxarfirði” . 

Upplýsingaskilti um fuglalíf við Öxarfjörð, staðsett á áningastað 
við Hafnarbrekku á Tjörnesi. 

Útsýnisskilti yfir Öxarfjörð, staðsett á áningastað við Hafnar-
brekku á Tjörnesi. 

Hópur snjótittlinga á útmánuðum. 
Mynd: Yann Kolbeinsson 

                
Verkefni 
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Samstarfsverkefni 
Þróun smádýrasamfélaga í hálendistjörnum 
Þessi rannsókn var unnin í samstarfi við Líffræðistofnun 
Háskólans. Markmið hennar er að kanna þróun llíveru-
samfélaga í hálendistjörnum og er ætlað að skýra sögu 
votlendisvistkerfa á hálendi og helstu krafta sem mótað 
hafa lífverusamfélög sem þar hafa þrifist í aldanna rás. 
 
Rjúpur 
Náttúrustofan tók þátt í árlegum rjúpnatalningum Náttúru-
fræðistofnunar Íslands. Talið var á hefðbundnu talningar-
svæði við Hól á Tjörnesi. 
 
Þórshanar 
Náttúrustofan tók þátt í landskönnun á stöðu þórshana-
stofnsins sem Fuglaverndarfélag Íslands stóð að með leyfi 
Umhverfisráðuneytis. 
 
Mývatn 
Náttúrustofan tók þátt í hefðbundnum fuglatalningum í 
Mývatnssveit sem Náttúrurannsóknastöðin við Mývatn 
hefur umsjón með. 

 
 

 

 

Mývatnssveit.  
Mynd: Yann Kolbeinsson 

Vatnafló, Daphnia sp. 

Þórshani 
Mynd: Yann Kolbeinsson 
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Fræðsla 
Eitt af hlutverkum náttúrustofa er að veita fræðslu um 
náttúrufræði og umhverfismál. Á haustdögum sá Náttúru-
stofa Norðausturlands um leiðsögn fyrir nemendur í ferða-
málafræði við Háskóla Íslands um Mývatnssvæðið þar 
sem greint var frá náttúrufari og helstu staðir skoðaðir.  
 
Náttúrustofan hélt opinn fyrirlestur um fuglalíf á Mývatni 
og Laxá í Hvalamiðstöðinni á Húsavík. Fyrirlesturinn var 
samhliða stofnfundi félags fuglaáhugamanna í Þingeyjar-
sýslu og var vel sóttur. 
 
Náttúrustofan fékk heimsókn frá nemendahópi í Fram-
haldsskólanum á Húsavík þar sem þeim var kynnt starf-
semi stofunnar og nemendur fengu m.a. að kynnast kúlu-
skít.  
 
Náttúrustofan tók að sér að kenna nemendum í Fram-
haldsskólanum á Húsavík um vistfræði Mývatns. 
 
Þær stofnanir sem starfa innan Þekkingarsetursins héldu 
opið hús í desember undir yfirskriftinni “aðventukaffi”. Al-
menningi gafst þar tækifæri á að kynna sér starfsemi 
Náttúrustofunnar. 
 
Forstöðumaður greindi einnig frá starfsemi Náttúru-
stofunnar á fundum ýmissa félagasamtaka á árinu. 
 

Þjónusta 
Nokkuð var um það á árinu að almenningur kæmi með 
skordýr til greiningar á Náttúrustofuna. Starfsmenn 
stofunnar greindu það sem kom inn á borð til þeirra eða 
leituðu aðstoðar annarra  sérfræðinga ef svo bar undir. 
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Frá opnu húsi þekkingasetursins. 
Frá vinstri: Þorkell L. Þórarinsson og Sesselja Sig-
urðardóttir, Náttúrustofu Norðausturlands, Óli Hall-
dórsson og Guðrún Kristín Jóhannsdóttir, Þekk-
ingarsetri Þing./Fræþing, Susan Martin, Virkjum 
alla, Pétur Eggertsson, Anza hf., Kristján Þór 
Magnússon, Heilbrigðisstofnun Þingeyinga. 

Þessi stökkkönguló (Salticidae) barst til Húsavíkur 
með jarðaberjum og endaði líf sitt á Náttúrustofunni. 
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 9 

 

Heimasíða 
Heimasíða Náttúrustofunnar, www.nna.is var tekin í 
notkun í júní. Hönnun á síðunni var í höndum Arkarinnar 
ehf. á Húsavík. Á síðunni má m.a. finna fréttir og aðrar 
upplýsingar sem tengjast stofunni, náttúru og umhverfi 
Norðausturlands. Einnig er þar að finna skýrslur sem 
Náttúrustofan hefur gefið út og upplýsingar um verkefni 
stofunnar og samstarfsaðila. Starfsmenn stofunnar sjá um 
að uppfæra heimsíðuna. 
 

Flutningar 
Náttúrustofa Norðausturlands tók formlega til starfa í 
nóvember 2003 og var þá til húsa að Garðarsbraut 5 
ásamt Þekkingarsetri Þingeyinga. Í júní 2004 fluttu 
stofnanirnar hins vegar á aðra hæðina í húsi Landsbanka 
Íslands að Garðarsbraut 19. Þar hefur m.a. verið komið 
upp glæsilegri rannsóknaraðstöðu með fullkomnum tækja-
búnaði. 
 

Önnur verkefni 
 

Aðstoð við kvikmyndagerð 
Náttúrustofa Norðausturlands aðstoðaði Magnús Magnús-
son kvikmyndagerðarmann við að koma upp aðstöðu 
vegna gerðar á heimildarmynd um fálka. 
 
Andanefja 
Starfsmaður Náttúrustofunnar krufði ásamt starfsmanni 
Hafrannsóknarstofnunarinnar á Akureyri andanefju sem 
rekið hafði á land í Kelduhverfi. Sýni voru send suður til 
Hafrannsóknarstofnunarinnar. 

 

Heimasíða Náttúrustofu Norðausturlands,  
www.nna.is. 

Rannsóknaraðstaða Náttúrustofunnar. 

  Magnús Magnússon kvikmyndagerðarmaður á 
tökustað. 

Þorkell L. Þórarinsson, forstöðumaður 
Náttúrustofunnar við krufningu anda-
nefjunnar sem rekið hafði á land í Keldu-
hverfi.  

                  

     
Verkefni 
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Þekkingarsetur 
Náttúrustofa Norðausturlands hefur aðsetur innan Þekkingar-
seturs Þingeyinga. Stofnanirnar samnýta þannig aðstöðu en 
auk þess eiga stofnanirnar samstarf um margvísleg verkefni.  
 

Hvalamiðstöðin 
Náttúrustofa Norðausturlands og Hvalamiðstöðin á Húsavík 
eiga með sér samstarf um samnýtingu á húsnæði. Þannig 
hefur Náttúrustofan t.a.m. aðgang að fyrirlestrasal Hvalamið-
stöðvarinnar.  
 

Náttúrurannsóknastöðin við Mývatn 
Samstarf er á milli Náttúrustofu Norðausturlands og Náttúru-
rannsóknastöðvarinnar við Mývatn. Stofnanirnar hafa gert með 
sér formlegan samstarfssamning. 
 

Náttúrufræðistofnun Íslands 
Samstarf er á milli Náttúrustofu Norðausturlands og Náttúru-
fræðistofnunar Íslands (NÍ) um ýmis verkefni. Meðal þeirra 
verkefna sem unnin hafa verið í samstarfi við NÍ eru: 
 

• Stofnstærð og útbreiðsla íslenska flórgoðastofnsins. 
Stofnanirnar stýra í sameiningu landsúttekt á flórgoðastofn-
inum árin 2004-2005. Stofnanirnar hafa leitað aðstoðar ein-
staklinga og nokkurra náttúrustofa við gagnasöfnun. 

• Vöktun rjúpnastofnsins. Náttúrustofan hefur aðstoðað dr. 
Ólaf K. Nielsen, starfsmann NÍ, við rjúpnatalningar. 

Líffræðistofnun Háskólans 
Gerður var samstarfsamningur við Líffræðistofnun Háskólans í 
tengslum við verkefni dr. Jóns S. Ólafssonar á smádýralífi í 
hálendistjörnum. Náttúrustofan tók að sér smádýragreiningar 
sem tengdust verkefninu. 
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Aðrar náttúrustofur 
Allar náttúrustofur landsins eru aðilar að Samtökum 
náttúrustofa (SNS) sem stofnuð voru árið 2002. Helstu 
markmið samtakanna er að efla samstarf og starfsemi 
náttúrustofanna og auka tengsl þeirra við innlendar og 
erlendar fagstofnanir. Náttúrustofan gerðist formlega aðili 
að SNS á árinu og tók þátt í starfi samtakanna. Samtökin 
reka sameiginlega heimasíðu, www.sns.is, þar sem m.a. 
er að finna helstu upplýsingar um samtökin og fréttir af 
starfsemi þeirra. 
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Framlög/tekjur 
Framlag ríkissjóðs til reksturs Náttúrustofu Norðaustur-
lands árið 2004 var 7,7 milljónir kr. Lögum samkvæmt 
lagði Húsavíkurbær 30% af framlagi ríkissjóðs til reksturs 
Náttúrustofunnar, eða 2,3 milljónir kr. Aðrar tekjur Náttúru-
stofunnar á árinu námu um 2 m.kr. og komu til vegna 
samninga og reikningssölu. 
 

Styrkir 
Tækjasjóður Rannís styrkti Náttúrustofuna um 700 þ.kr. til 
kaupa á tækjum til greininga á smásæjum lífverum. Til 
sömu kaupa styrkti Framhaldsskólinn á Húsavík Náttúru-
stofuna um 200 þ.kr. 
 
Nánara yfirlit yfir rekstur Náttúrustofunnar má sjá í árs-
reikningi sem unninn var af PricewaterhouseCoopers. 
 

 

Þakkir 
Náttúrustofan þakkar samstarfsaðilum og viðskiptavinum 
samstarfið árið 2004. 

 

Víðsjá Náttúrustofunnar. 

Smásjá Náttúrustofunnar. 

                 
Fjármál 


