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Hlutverk náttúrustofa skv. lögum nr. 60/1992 um Náttúrufræðistofnun Íslands og náttúrustofur draga vel fram það 
fjölbreytta verkefnaval sem stofunum er ætlað að byggja upp í starfsemi sinni. Einmitt þessi fjölbreytni er eðliseinkenni 
náttúrustofanna. Sker þar í sundur með náttúrustofunum og útibúum ríkisstofnana sem alla jafna hafa mun þrengra 
starfssvið, sem hluti af stærri heild. Sem sjálfstæðar stofnanaeiningar, starfandi á fremur stórum starfssvæðum, er 
fjölbreytni og sveigjanleiki mikill kostur. Undanfarin ár hefur þetta komið skýrt fram í starfsemi Náttúrustofu Norð-
austurlands, þar sem samdrætti í opinberum fjárveitingum hefur verið mætt með ýmsum hætti. Til lengri tíma litið 
þarf þó að gæta þess að áherslan í starfseminni færist ekki í of miklum mæli í átt að tilteknum afmörkuðum þáttum. 

Undanfarin ár hefur umfang útseldra verkefna og sá tími sem fer í að afla þeirra aukist til muna frá því sem var 
fyrir efnahagshrunið árið 2008. Að sama skapi hefur rannsóknum að eigin frumkvæði og verkefnum tengdum 
t.d. fræðslu fækkað. Hefur þetta gerst samhliða því að opinberar fjárveitingar hafa dregist saman. Má í  þessu 
sambandi geta þess að hlutfall tekna vegna útseldra verkefna hefur verið 38% að jafnaði síðustu fimm 
ár, samanborið við 25% á uppgangsárum Náttúrustofunnar 2004-2008. Þessi þróun hefur leitt til þess 
að öðrum lögbundnum hlutverkum er síður hægt að sinna með þeim hætti sem ætlað er. Það er 
óæskilegt, enda var ekki ætlunin með stofnun náttúrustofa að þær eyddu mestum sínum tíma í að 
afla og sinna þjónustuverkefnum til að halda sjó rekstrarlega. Til að ná meira jafnvægi í starfsemi 
Náttúrustofa m.t.t. hlutverka þeirra og veita þeim þróunarmöguleika þurfa rekstraraðilar að 
leggja meira til grunnrekstursins. Á þetta hafa forstöðumenn náttúrustofa margsinnis bent í 
gegnum tíðina en góð vísa verður víst aldrei of oft kveðin.

Verkefni Náttúrustofu Norðausturlands árið 2019 voru fremur fjölbreytt en tengdust þó flest 
þjónustu fyrir opinberar stofnanir eða fyrirtæki. Ekki var farið af stað með nein ný rannsóknaverkefni 
að eigin frumkvæði en nokkrum rannsóknaverkefnum sem stofan vinnur að eigin frumkvæði 
og í samstarfi við aðra var þó haldið áfram frá fyrri árum. Alþjóðlegt samstarf í rannsóknum er 
Náttúrustofunni mjög mikilvægt og gefur auka vídd í starfsemina, einkum og sér í lagi í átt að hinu 
akademíska vísindasamfélagi frá hinu praktíska þjónustuhlutverki sem hefur verið svo ríkjandi í 
starfseminni síðustu ár. 

Rekstur Náttúrustofunnar gekk vel á árinu 2019 og náðist að rétta af neikvæðan rekstur ársins 
2018 með því að afla aukinna tekna vegna þjónustuverkefna. Sjá má nánara yfirlit um starfsemina í 
eftirfarandi ársskýrslu, sem eins og skýrsla ársins 2018, leggur áherslu á að lýsa nýjum verkefnum auk 
valinna verkefna sem hafa verið meðal verkefna Náttúrustofunnar í lengri tíma. Að lokum vil ég þakka 
starfsfólki og samstarfsaðilum fyrir ánægjulegt samstarf árið 2019. 

Þorkell Lindberg Þórarinsson
forstöðumaður Náttúrustofu Norðausturlands

Ágrip  
forstöðumanns 



Starfsmenn

Þorkell Lindberg Þórarinsson líffræðingur (M.Sc.) 
hefur starfað sem forstöðumaður 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 að hafa umsjón með ýmsum 
rannsóknaverkefnum. 



Sesselja Guðrún Sigurðardóttir líffræðingur (B.Sc.) hefur 
starfað hjá Náttúrustofunni frá árinu 2004 og hefur umsjón 
með vatnarannsóknum og -vöktun Náttúrustofunnar.

Starfsmenn



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

Starfsmenn



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

Starfsmenn



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

Starfsmenn



Snæþór Aðalsteinsson líffræðinemi var sumarstarfsmaður Náttúru-
stofunnar þriðja árið í röð og kom að ýmsum verkefnum.

Sumar-
starfsmenn



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

Sumar-
starfsmenn



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 ólík.

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 ritun sameiginlegra umsagna um þingmál, samskiptum 
við ráuneyti og stofnanir, opnum fræðsluerindum og sameiginlegum rannsóknaferðum. Auk þess hefur SNS 
staðið fyrir náttúrustofuþingum sem náttúrustofurnar skiptast á að halda. Forstöðumaður Náttúrustofu 
Norðausturlands starfaði sem formaður SNS á árinu 2019.

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



• Náttúrustofa Norðausturlands var stofnuð þann 27. ágúst 2003.

• Hún var formlega opnuð 10. ágúst 2004.

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

• Hún hefur verið innan veggja Þekkingarsetursins á Húsavík frá upphafi en 
það er staðsett að Hafnarstétt 3.

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

• Hún hefur þriggja manna stjórn sem skipuð var þeim Margréti Hólm 
Valsdóttur stjórnarformanni og Bjarna Páli Vilhjálmssyni skipuðum af 
Norðurþingi og Örnu Hjörleifsdóttur skipaðri af Skútustaðahreppi þar til í 
nóvember 2019 en þá tók Jóhanna Katrín Þórhallsdóttur við af Örnu fyrir 
hönd Skútustaðahrepps. 

• Frá árinu 2009 hafa sömu fimm fastráðnu starfsmennirnir starfað hjá 
Náttúrustofunni. Sumarið 2019 voru að auki ráðnir tveir sumarstarfsmenn. 

• Náttúrustofan sérhæfir sig í rannsóknum á fuglum ásamt almennri 
dýravistfræði.

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

• Náttúrustofan hafði heildartekjur upp á rúma 75 milljónir króna árið 
2019 samkvæmt ársreikningi frá Price Waterhouse Coopers. Heildar-
rekstrarkostnaður stofunnar var rúmar 74 milljónir króna. Skiptingu tekna 
og rekstrarkostnaðar má sjá hér til hliðar en nánari upplýsingar um fjárhag 
Náttúrustofunnar má sjá í ársreikningi hennar.

Náttúrustofa 
Norðausturlands

Ríkisframlag
41%

Útseld þjónusta
40%

Framlag 
sveitarfélaga

8%

Styrkir og aðrar tekjur
11%

Launagjöld
78%

Skrifstofa
1%

Annað
18%

Afskriftir 3%



Rannsóknir 
LOMVIA er rannsóknaverkefni sem Náttúrustofan er aðili að og er unnið undir 
forystu dr. Norman Ratcliffe hjá British Antarctic Survey. Verkefnið miðar að því að 
kanna fæðuvistfræði tveggja náskyldra tegunda bjargfugla, langvíu og stuttnefju, við 
mismunandi umhverfisaðstæður í kringum Ísland. Gagnasöfnun fór fram í Látrabjargi, 
Grímsey, Langanesi, Skrúð og Papey sumarið 2019.

Komutímar farfugla er verkefni sem unnið er í samstarfi við Guðmund Örn 
Benediktsson fuglaáhugamann sem fylgst hefur með komu farfugla við Öxarfjörð og 
á Melrakkasléttu allt frá árinu 2001. Árleg skráning fór fram á árinu 2019, sem fyrr í 
samstarfi við Guðmund Örn.

Vöktun vatnalífs í Víkingavatni, Skjálftavatni, Miklavatni og Sílalækjarvatni hefur 
verið eitt af vöktunarverkefnum Náttúrustofunnar frá árinu 2006. Fylgst er með 
breytingum á stofnstærð mýflugna og hornsíla, tegundasamsetningu og þéttleika 
dýrasvifs auk þess sem hitastig, rafleiðni og sýrustig er mælt. Vöktun vatnalífs fór fram
með hefðbundnu sniði sumarið 2019 en ekki hefur verið unnið úr sýnum sumarsins.

Kortlagning skógar- og spánarkerfils í landi Húsavíkur fór fram á árunum 
2016-2018. Unnið var úr niðurstöðum árið 2019.

Athugun á útbreiðslu þórshana er liður í vöktun á íslenska þórshanastofninum
og fer jafnan fram á 5 ára fresti. Athugun fór fram sumarið 2019 í samvinnu við 
fuglafræðinga og fuglaáhugamenn um land allt. Náttúrustofan hefur haft umsjón með
úttektinni.



Farhættir og vetrardreifing sjófugla er verkefni sem Náttúrustofan hefur 
unnið að frá árinu 2009, bæði á eigin vegum og í alþjóðlegu samstarfi (SEATRACK). 
Rannsóknirnar fara fram á Langanesi, við Skjálfanda, í Grímsey og á Látrabjargi og 
snúa að fýl, ritu, langvíu og stuttnefju. 

Sumarið 2019 voru dægurritar settir á 67 fugla auk þess sem dægurritar af 99 
fuglum frá fyrri árum voru endurheimtir og nýir ritar settir á flesta þeirra. Blóð- og
fjaðursýni voru einnig tekin en þau eru ætluð til mælinga á kvikasilfri í tengslum 
við annað alþjóðlegt samstarfsverkefni, ARCTOX. Markmið þess verkefnis er að 
kortleggja kvikasilfursmengun í fæðuvefjum sjávar á norlægum slóðum. 

Auk gagnasöfnunar var á árinu birt vísindagrein, Earlier colony arriaval but no 
trend in hatching timing in two congeneric seabirds (Uria spp.) across the North 
Atlantic, sem byggir á niðurstöðum Seatrack verkefnisins.

Rannsóknir 



Rekstur ljósgildrunnar á Skútustöðum hefur ekki gengið sem skyldi vegna 
tíðra bilana en gloppur í veiði torvelda samanburð milli ára. Lausn á því 
vandamáli hefur ekki fundist og því hefur verið ákveðið að finna gildrunni 
nýjan stað. Hún verður staðsett á Þeistareykjum frá og með árinu 2020. Nýrri
gildru verður síðan komið fyrir við Bakka norðan Húsavíkur. Gildrur 
Náttúrustofunnar verða þá orðnar þrjár talsins.

Í lok árs 2018 höfðu rúmlega 51 þúsund fiðrildi af 46 tegundum komið í gildrur  
Náttúrustofunnar. Niðurstöður eru birtar á heimasíðu Náttúrustofunnar 
þegar greiningu á afla ársins er lokið.

Fiðrildavöktun Náttúrustofunnar hófst árið 2007 þegar ljósgildra var 
sett upp í Ási í Kelduhverfi. Árið 2009 var annarri bætt við á Skútustöðum 
í Mývatnssveit. Fiðrildavöktunin er liður í samstarfsverkefni nokkurra 
stofnana og einstaklinga en yfirumsjón er í höndum Náttúrufræðistofnunar 
Íslands. Verkefnið fór af stað árið 1995 þegar Náttúrufræðistofnun setti 
upp fyrstu ljósgildrurnar. Í dag eru ljósgildrur starfræktar á 19 stöðum víðs 
vegar um landið og þær farnar að skila mikilvægum gögnum um dreifingu og 
stofnsveiflur fiðrildategunda á Íslandi.

Ljósgildrurnar eru í gangi í 30 vikur á ári, frá miðjum apríl til miðs nóvember, 
ef veður leyfir. Á þessum tíma veiða þær fiðrildi sem sækja í sterkt ljós 
gildranna. Þær eru tæmdar og yfirfarnar vikulega, þannig fæst vitneskja um 
virkni fiðrilda eftir árstíma.

Rannsóknir 

Nánari umfjöllun um rannsóknir Náttúrustofunnar má finna í 
fyrri ársskýrslum og á heimsíðu Náttúrustofunnar.

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


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. Fylgst er með mögulegum áhrifum 
verksmiðjunnar á gróður og efnamælingar gerðar á heyi frá Héðinshöfða, jarðvegi 
úr nágrenni verksmiðjunnar og vatni úr Botnsvatni og Reyðará. Árið 2019 fór fram 
árleg úttekt á gróðurreitum í nágrenni verksmiðjunnar auk þess sem vatns-, hey- og 
jarðvegssýni voru tekin.

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. Fylgst er með ástandi vatnafuglastofna utan Mývatns, Laxár 
og Svartárvatns, ástandi sjófuglastofna og fjölda fugla að vetri. Vöktunin fór fram með 
hefðbundnum hætti á árinu.

Þjónustu-rannsóknir 
Lífríkisvöktun á háhitasvæðum í Þingeyjarsýslum er vöktunarverkefni sem 
staðið hefur frá árinu 2012 og er unnið fyrir Landsvirkjun. Vöktunin nær til áhrifasvæða 
fyrirhugaðra og núverandi virkjana á Þeistareykjum, í Bjarnarflagi og Kröflu. Um er að 
ræða gróðurvöktun og vöktun á lífríki tveggja tjarna á Þeistareykjum. Sumarið 2019 
voru gróðurmælingar frá árinu 2014 í gróðurreitum við Bjarnarflag endurteknar auk 
þess sem árleg úttekt var gerð á gróðurreitum á Þeistareykjum og í Kröflu, á tjörnum 
við Víti og jarðhitagróðri við Bjarnarflag. Einnig fór fram árleg sýnataka úr tjörnunum á 
Þeistareykjum.

Fuglalíf á fyrirhugaðri raflínuleið á Norðurlandi - Blöndulína 3. Árið 2008 
kannaði Náttúrustofan fuglalíf á fyrirhugaðri leið Blöndulínu 3 að beiðni Landsnets vegna 
mats á umhverfisáhrifum. Vegna tilkomu nýrra kosta á legu raflínunnar var Náttúrustofan 
fengin til að kanna fuglalíf á þeim leiðum auk fuglalífs á efnistökusvæðum árið 2019.



Þjónustu-rannsóknir 

Vöktun bjargfugla á Íslandi er verkefni sem Náttúrustofan 
hefur umsjón með samkvæmt samningi við Umhverfisstofnun en sá 
samningur gilti til loka árs 2019. Markmið verkefnisins er að fylgjast með 
stofnþróun og varpárangri bjargfugla allt í kringum Ísland og er unnið 
í samstarfi við aðrar náttúrustofur. Vöktunin felur í sér myndatökur og 
talningar í björgum vítt og breytt um landið. Vöktunarmyndavélum hefur 
auk þess verið komið fyrir í Skoruvíkurbjargi, Grímsey, Hælavíkurbjargi, 
Látrabjargi og Vestmannaeyjum en þeim er ætlað að varpa ljósi á 
varpafkomu langvíu og stuttnefju. Vöktunin fór fram með hefðbundnum 
hætti sumarið 2019.



Þjónustu-rannsóknir 

Plast í fýlum hefur verið notað sem vistfræðilegur metill á plastmengun í hafi. 
Frá árinu 2018 hefur Náttúrustofan, að beiðni Umhverfisstofnunar, haft umsjón 
með vöktun á plasti í meltingarvegi fýla við Ísland. Árið 2019 gerði Náttúrustofan 
samning til þriggja ára um áframhaldandi vöktun. Vöktunin árið 2019 fór fram með 
sama hætti og árið á undan.

Kortlagning ágengra og framandi plöntutegunda í Þingeyjarsveit 
hófst sumarið 2019 að beiðni sveitarstjórnar Þingeyjarsveitar. Verkefnið miðar 
að því að kortleggja alaskalúpínu, skógarkerfil, spánarkerfil og bjarnarkló innan 
sveitarfélagsins. Sumarið 2019 var útbreiðsla tegundanna kortlögð í Aðaldal, 
Laxárdal, Kaldakinn og Reykjadal. Áætlað er að verkefninu ljúki 2020 en þá fer fram 
kortlagning í Bárðardal, Ljósavatnsskarði og Fnjóskadal.

Búrfellslundur er fyrirhugaður vindorkugarður sem Landsvirkjun hefur hug á að 
reisa norðaustan við Búrfell. Árið 2014 kannaði Náttúrustofan áhrif Búrfellslundar 
á fuglalíf í tengslum við mat á umhverfisáhrifum. Vegna nýrrar útfærslu á lundinum 
árið 2019 óskaði Landsvirkjun eftir frekari rannsóknum Náttúrustofunnar og nýju 
áhættumati.



Vöktun Lóna í Kelduhverfi er vöktunarverkefni sem Náttúrustofan hefur 
sinnt allt frá árinu 2010 fyrir fiskeldisfyrirtækið Rifós hf. sem rekur þar matfiskeldi. 
Vöktunin miðar að því að fylgjast með mögulegum áhrifum fiskeldisins á lífríki 
Lónanna. Frá árinu 2013 hefur verið unnið eftir vöktunaráætlun fyrir starfsemi 
fiskeldisins sem samþykkt var af Umhverfisstofnun. Gerðar eru vikulegar 
mælingar á blaðgrænu-a og á þriggja ára fresti er ástand botndýralífs kannað 
auk styrks kopars og lífræns kolefnis í botnseti.

Árið 2019 voru að venju gerðar vikulegar mælingar á blaðgrænu-a í Lónunum 
auk þess sem athugun á botndýralífi fór fram. Að beiðni Umhverfisstofnunar 
voru botnsýnatökur tvær að þessu sinni. Sú fyrri, aukasýnataka, að vori til að 
kanna ástand botndýralífs fyrir dælingu seyru undan búrunum og sú síðari að 
venju í lok sumars.

Þjónustu-rannsóknir 

Nánari umfjöllun um þjónusturannsóknir Náttúrustofunnar má finna 
í fyrri ársskýrslum, einnig  má finna tengla inn á þær skýrslur sem opnar eru 
almenningi í kaflanum rit hér að neðan.

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


Önnur  verkefni
Ráðgjafanefnd um friðuð svæði í Mývatnssveit. Náttúrustofan skipar einn fulltrúa 
í nefndinni en nefndin vinnur með Umhverfisstofnun að undirbúningi verndarráðstafana og 
gerð verndaráætlana fyrir friðuð svæði í Mývatnssveit. Engir fundir voru hjá nefndinni árið 
2019.

Ágengar og framandi plöntutegundir í Mývatnssveit. Náttúrustofan á fulltrúa í 
starfshópi um heftingu á útbreiðslu ágengra tegunda í Skútustaðahreppi sem stofnaður var af 
umhverfisnefnd Skútustaðahrepps í byrjun árs 2019. Hlutverk starfshópsins er að afla gagna 
um útbreiðslu tegundanna í sveitarfélaginu, skipuleggja, framkvæma og skrá aðgerðir, meta 
árangur og skila stöðuskýrslu til sveitarstjórnar Skútustaðahrepps. Starfshópurinn fundaði 
fimm sinnum á árinu auk þess að eiga í margvíslegum samskiptum vegna skipulagningar og 
framkvæmd aðgerða. Starfshópurinn skilaði stöðuskýrslu til Skútustaðahrepps í nóvember 
2019 en gert er ráð fyrir áframhaldandi vinnu hópsins á árinu 2020.

Umhverfisstefna Norðurþings. Að beiðni sveitarstjórnar Norðurþings hóf Náttúru-
stofan vinnu við gerð umhverfisstefnu fyrir sveitarfélagið í byrjun árs. Skipaður var vinnu-
hópur, stöðumat gert á helstu málaflokkum og haldnir samráðsfundir með íbúum sveitar-
félagsins. Náttúrustofan skilaði af sér drögum í október 2019.

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.



Önnur  verkefni

Rjúpur. Náttúrustofan hefur undanfarin ár tekið að sér aldursgreiningar á rjúpna-
afla veiðimanna í Þingeyjarsýslum fyrir Náttúrufræðistofnun Íslands en það er hluti 
vöktunarverkefnis Náttúrufræðistofnunar á rjúpunni. Söfnun og aldursgreining fór 
fram í nóvember og desember 2019 og voru alls greindir 444 vængir. Náttúrustofan 
vill koma á framfæri þakklæti til veiðimanna fyrir gott samstarf.

Faghópur II fyrir verkefnisstjórn 4. áfanga rammaáætlunar. Starfsmaður Náttúru-
stofunnar 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. Faghópurinn fundaði sjö sinnum á árinu en einnig nýtti hann árið til 
endurskoðunar á aðferðafræði faghópsins. Þá stóð verkefnastjórn rammaáætlunar 
fyrir vinnustofu og málþingi um vindorkuver og farin var vettvangsferð í Dali og 
Reykhólasveit þar sem mögulegar staðsetningar vindorkuvera voru skoðaðar.

Vöktun náttúruverndarsvæða er samstarfsverkefni Náttúrufræðistofnunar 
Íslands, náttúrustofa, Umhverfisstofnunar, Vatnajökulsþjóðgarðs og Þingvallaþjóð-
garðs. Náttúrufræðistofnun hefur umsjón með verkefninu en náttúrustofur og 
starfsfólk náttúruverndarsvæða munu sjá um vöktun og gagnaöflun. Unnið var að 
undirbúningi og mótun verkefnisins árið 2019. Starfsmaður Náttúrustofunnar vann 
m.a. sem tengiliður náttúrustofanna við verkefnisstjórn á árinu. Gert er ráð fyrir að 
einstök vöktunarverkefni hefjist árið 2020.



Önnur  verkefni
Hvalasafnið á Húsavík. Fyrir hönd rannsóknastofnana á Húsavík situr forstöðumaður 
Náttúrustofunnar í stjórn Hvalasafnsins á Húsavík og gegndi hann formennsku árið 2019.

Rannsóknastöðin Rif. Forstöðumaður Náttúrustofunnar sinnti formennsku í stjórn 
Rannsóknastöðvarinnar Rifs líkt og verið hefur frá stofnun hennar árið 2014. 

Fálkasetur Íslands. Starfsmaður Náttúrustofunnar sat í stjórn Fálkaseturs Íslands árið 
2019.

Náttúrustofuþing 2019 fór fram á vegum Náttúrustofu Norðurlands vestra á  Sauðár-
króki í maí, var það í 11. sinn sem þingið var haldið. Þingið var opið almenningi og var þar 
fjallað um valin rannsóknaverkefni náttúrustofanna. Aðalfundur Samtaka náttúrustofa fór 
þar einnig fram ásamt vinnufundi starfsmanna náttúrustofa.

Opið hús hjá Náttúrustofunni og samstarfsstofnunum innan Þekkingarsetursins var 
haldið þann 8. nóvember 2019 í tilefni af 15 ára afmæli Náttúrustofunnar og Þekkingarnets 
Þingeyinga. Nemendum Borgarhólsskóla og Framhaldsskólans á Húsavík var auk þess boðið 
á sérstaka kynningu hjá stofnununum.



Náttúrustofan
í fjölmiðlum

• Meira plast í kvenfuglum en karlfuglum - Morgunblaðið 14. janúar 2019
• Örplast fannst í fýlum og kræklingi við Íslandsstrendur - Vísir 14. janúar 2019
• Fáséðir dverggoðar dvelja á landinu - Morgunblaðið 24. janúar 2019
• Dauðar langvíur í hrönnum valda áhyggjum - Morgunblaðið 14. febrúar 2019
• Flikruvefari og sigðygla á Skútustöðum - Morgunblaðið 26. febrúar 2019
• Ólíkar vetrarstöðvar óðinshana - Morgunblaðið 6. apríl 2019
• Sektargreiðsla fyrir rán á eggjum friðaðra fugla - Vísir 10. maí 2019
• Húsvíkingur stal 100 fágætum eggjum - Fréttablaðið 10. maí 2019
• Óvissa um æðarvarp í ár - Morgunblaðið 27. maí 2019
• Kortlagning ágengra plöntutegunda í Þingeyjarsveit - 640.is 5. júní 2019
• Gott vor fyrir fuglana - Morgunblaðið 2. júlí 2019
• Heildarþekja kerfilstegunda í landi Húsavíkur nú á við sjö knattspyrnuvelli - 640.is 14. ágúst 2019
• Kerfill vaxandi vandamál á Húsavík - RÚV 15. ágúst 2019
• Bláþyrill heimsækir Ísland í fyrsta sinn - Morgunblaðið 10. september 2019
• Flækingsfuglar á Íslandi - Mannlegi þátturinn RÚV 23. september 2019
• Tígultáti gladdi fuglaáhugamenn - Morgunblaðið 9. október 2019
• Svartfuglar koma fyrr að vori en verpa á saman tíma - Morgunblaðið 25. október 2019
• Turtildúfur eiga undir högg að sækja - Morgunblaðið 26. október 2019
• 64 prósent fýla með plast í maga - RÚV 8. nóvember 2019
• 64% fýla voru með plast í meltingarvegi - Morgunblaðið 8. nóvember 2019
• Rannsaka mörgæsir norðursins - Landinn RÚV 24. nóvember 2019

Samantekt á umfjöllun fjölmiðla þar sem Náttúrustofan og starfsmenn
hennar komu fyrir árið 2019:

https://www.mbl.is/frettir/innlent/2019/01/14/meira_plast_i_kvenfuglum_en_karlfuglum/
https://www.visir.is/g/2019190119452
https://www.mbl.is/frettir/innlent/2019/01/24/fasedir_dverggodar_dvelja_a_landinu/
https://www.mbl.is/greinasafn/innskraning/?redirect=%2Fgreinasafn%2Fgrein%2F1714027%2F%3Ft%3D572603513&page_name=article&grein_id=1714027
https://www.mbl.is/frettir/innlent/2019/02/26/flikruvefari_og_sigdygla_a_skutustodum/
https://www.mbl.is/frettir/innlent/2019/04/06/olikar_vetrarstodvar_odinshana/
https://www.visir.is/g/2019190519979
https://www.frettabladid.is/frettir/sektargreidsla-fyrir-ran-eggjum-fridadra-fugla/
https://www.mbl.is/frettir/innlent/2019/05/27/ovissa_um_aedarvarp_i_ar/
http://www.640.is/is/frettir/kortlagning-agengra-plontutegunda-i-thingeyjarsveit
https://www.mbl.is/greinasafn/innskraning/?redirect=%2Fgreinasafn%2Fgrein%2F1726500%2F%3Ft%3D691317440&page_name=article&grein_id=1726500
http://www.640.is/is/frettir/heildarthekja-kerfilstegunda-i-landi-husavikur-nu-a-vid-sjo-knattspyrnuvelli
https://www.ruv.is/frett/kerfill-vaxandi-vandamal-a-husavik?term=N%C3%A1tt%C3%BArustofa%20Nor%C3%B0austurlands&rtype=news&slot=1
https://www.mbl.is/greinasafn/innskraning/?redirect=%2Fgreinasafn%2Fgrein%2F1732361%2F%3Ft%3D737533002&page_name=article&grein_id=1732361
https://www.mbl.is/mogginn/bladid/innskraning/?redirect=%2Fmogginn%2Fbladid%2Fgrein%2F1734847%2F%3Ft%3D335215396&page_name=grein&grein_id=1734847
https://www.mbl.is/frettir/innlent/2019/10/25/koma_fyrr_en_verpa_a_sama_tima/
https://www.mbl.is/mogginn/bladid/innskraning/?redirect=%2Fmogginn%2Fbladid%2Fgrein%2F1736388%2F%3Ft%3D334768285&page_name=grein&grein_id=1736388
https://www.ruv.is/frett/64-prosent-fyla-med-plast-i-maga?term=N%C3%A1tt%C3%BArustofu&rtype=news&slot=6
https://www.mbl.is/frettir/innlent/2019/11/08/64_prosent_fyla_voru_med_plast_i_meltingarvegi/
https://www.ruv.is/frett/rannsaka-morgaesir-nordursins?fbclid=IwAR3JAQjMEoZk0y6nW3L8BjDkr9pkbOWNvvZxSIYa6dIt3HsUcpAyCZeZ6zw


• Yann Kolbeinsson, Árni Einarsson, Arnþór Garðarsson, Aðalsteinn Örn Snæþórsson og Þorkell 
Lindberg Þórarinsson 2019. Ástand fuglastofna í Þingeyjarsýslum árið 2018. Unnið fyrir Um- 
hverfis og auðlindaráðuneytið. Náttúrustofa Norðausturlands, NNA-1902.

• Sigþrúður Stella Jóhannsdóttir og Aðalsteinn Örn Snæþórsson 2019. Lífríkis- 
vöktun á háhitasvæðum í Suður-Þingeyjarsýslu árið 2019. Unnið fyrir Landsvirkjun.  
Náttúrustofa Norðausturlands, NNA-1903.

• Aðalsteinn Örn Snæþórsson 2019. Plast í meltingarvegi fýla við Ísland árið 2019.  
Unnið fyrir Umhverfisstofnun. Náttúrustofa Norðausturlands, NNA-1904.

• Sigþrúður Stella Jóhannsdóttir og Sesselja Guðrún Sigurðardóttir 2019. Kortlagning 
ágengra og framandi plöntutegunda í Þingeyjarsveit – Fyrri áfangi 2019. Aðaldalur,  
Reykjadalur, Laxárdalur og Kaldakinn. Náttúrustofa Norðausturlands, NNA-1905.

• Yann Kolbeinsson, Þorkell Lindberg Þórarinsson, Cristian Gallo, Erpur Snær  
Hansen, Jón Einar Jónsson, Róbert Arnar Stefánsson, Sindri Gíslason og Arnþór 
Garðarsson 2019. Vöktun bjargfuglastofna 2017–2019. Náttúrustofa Norð- 
austurlands, NNA-1906.

• Benjamin Merkel, Sébastien Descamps, Nigel G. Yoccoz, Jóhannis  
Danielsen, Francis Daunt, Kjell E. Erikstad, Aleksey V. Ezhov, David  
Grémillet, Maria Gavrilo, Svein-Håkon Lorentsen, Tone K.  
Reiertsen, Harald Steen, Geir H. Systad, Þorkell Lindberg Þórarinsson,  
Sarah Wanless & Hallvard Strøm 2019. Earlier colony arrival but no trend  
in hatching timing in two congeneric seabirds (Uria spp.) across the North  
Atlantic. Biology Letters 15: 20190634.

• Rob S. A. van Bemmelen, Yann Kolbeinsson, Raül Ramos, Olivier Gilg, Jose 
A. Alves, Malcolm Smith, Hans Schekkerman, Aleksi Lehikoinen, Ib Krag  
Petersen, Böðvar Þórisson, Aleksandr Sokolov, Kaisa Välimäki, Tim van 
der Meer, David Okill, Mark Bolton, Børge Moe, Sveinn Are Hanssen, Loïc  
Bollache, Aevar Petersen, Sverrir Thorstensen, Jacob González-Solís, Raymond H.  
Klaassen & Ingrid Tulp 2019. A Migratory Divide Among Red-Necked Phalaropes in 
the Western Palearctic Reveals Contrasting Migration and Wintering Movement  
Strategies. Frontiers in Ecology and Evolution 7:86.

• Yann Kolbeinsson 2019. Sjaldgæfir fuglar á Íslandi 2010. Bliki 33: 15-34.

• Yann Kolbeinsson og Aðalsteinn Örn Snæþórsson 2019. Sjaldgæfir fuglar á Íslandi 2011.  
Bliki 33: 47-68.

Rit

http://nna.is/wp-content/uploads/2020/02/1902-%C3%81stand-fuglastofna-%C3%AD-%C3%9Eingeyjars%C3%BDslum-%C3%A1ri%C3%B0-2018_compressed1.pdf
http://gogn.lv.is/files/2018/2018-083.pdf
http://gogn.lv.is/files/2018/2018-083.pdf
https://www.ust.is/library/Skrar/Atvinnulif/Haf-og-vatn/Plast%20%C3%AD%20meltingarvegi%20f%C3%BDla%20vi%C3%B0%20%C3%8Dsland%20%C3%A1ri%C3%B0%202019.pdf
https://www.ust.is/library/sida/Veidi/V%C3%B6ktun%20bjargfugla%202019.pdf
https://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rsbl.2019.0634
https://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rsbl.2019.0634
https://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rsbl.2019.0634
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fevo.2019.00086/full
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fevo.2019.00086/full
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fevo.2019.00086/full


Erindi
Aðalsteinn Örn Snæþórsson og Yann Kolbeinsson. Vetrarfuglatalningar í 
Þingeyjarsýslum í 66 ár. Erindi flutt á eftirtalningafundi Náttúrustofunnar á 
Húsavík 29. janúar 2019.

Yann Kolbeinsson, Rob van Bemmelen, Olivier Gilg, Malcolm Smith, José A. 
Alves, Aleksi Lehikoinen, Hans Schekkerman, Raül Ramos, Ib Krag Petersen, 
Böðvar Þórisson, Aleksandr A. Sokolov, Kaisa Välimäki, Tim van der Meer, 
J. David Okill, Mark Bolton, Børge Moe, Sveinn Are Hanssen, Loïc Bollache, 
Aevar Petersen, Sverrir Thorstensen, Jacob González-Solís, Ingrid Tulp & 
Raymond H.G. Klaassen. Contrasting migration and wintering movement 
strategies of two distinct populations of Red-necked Phalarope breeding in 
the Western Palearctic. Erindi flutt á British Ornithologists’ Union ráðstefnu 
í University of Warwick, Bretlandi 27. mars 2019.

Þorkell Lindberg Þórarinsson. Náttúrufræðistofnun og náttúrustofur: hver 
er munurinn? Erindi flutt á ársfundi Náttúrufræðistofnunar Íslands, Hótel 
Reykjavík Natura 12. apríl 2019.

Sigþrúður Stella Jóhannsdóttir. Náttúrutúlkun fyrir ferðamenn. Ánægju-
leg upplifun eða öflugt stjórntæki. Erindi flutt í fyrirlestraröð Háskólans á 
Hólum, Vísindi og grautur, 8. maí 2019. 

Sigþrúður Stella Jóhannsdóttir. Management Planning for Protected Areas. 
Erindi flutt á námskeiðinu Protected Area Management við námsbraut í 
umhverfis- og auðlindafræði við Háskóla Íslands 17. september 2019. 



Náttúrustofa Norðausturlands  
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Uppsetning: Sesselja Guðrún Sigurðardóttir
Myndir: Náttúrustofa Norðausturlands og Yann Kolbeinsson
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