
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hafnarstétt 3 
640 Húsavík 
Sími: 464 5100 

 
www.nna.is 
nna@nna.is 
 



 

 

Hafnarstétt 3 
640 Húsavík 
Sími: 464 5100 

 
www.nna.is 
nna@nna.is 
 

Skýrsla nr. NNA-2009 
 

Dags. Desember 2020 Dreifing: Opin 

Heiti skýrslu/aðal- og undirtitill:  
Ástand fuglastofna í Þingeyjarsýslum 2019-2020  
 

Upplag: Rafræn útgáfa 

Síðufjöldi: 49 

Fjöldi viðauka: 0 

Höfundar: Yann Kolbeinsson, Árni Einarsson, Arnþór Garðarsson, Aðalsteinn Örn Snæþórsson og 
Þorkell Lindberg Þórarinsson 

Unnið fyrir: Umhverfis- og auðlindaráðuneytið 

Samstarfsaðilar: Náttúrurannsóknastöðin við Mývatn 

Samantekt: 
Á grundvelli samnings Náttúrustofu Norðausturlands við umhverfis- og auðlindaráðuneytið var fuglavöktun í 
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Inngangur 
Fuglar eru góðir umhverfisvísar því þeir endurspegla fljótt ástand þeirra vistkerfa sem þeir byggja 

afkomu sína á (sjá t.d. Morrison 1986, Gregory o.fl. 2005, Mallory o.fl. 2006, Gregory & Strien 2010). 

Að fylgjast með breytingum á fjölda þeirra og varpárangri frá ári til árs (fuglavöktun) er því auðveld og 

hagkvæm leið til að meta ástand og þróun mismunandi vistkerfa. Gildi langtímarannsókna er því 

ótvírætt þegar kemur að slíkri vöktun. Vistkerfisbreytingar vegna einstakra atburða getur reynst erfitt 

að sjá og útskýra nema með þéttum og reglubundum mælingum. Að sama skapi ná langtímarannsóknir 

best utan um þá atburði sem mestu máli skipta í þróun vistkerfa og einstakra stofna til lengri tíma litið. 

Vöktunarrannsóknir til langs tíma eru því mjög áhrifarík leið til að stuðla að vernd náttúrunnar og 

skynsamlegri nýtingu þar sem það á við. 

Árið 2008 lagði nefnd á vegum forsætisráðuneytisins, um eflingu atvinnu og samfélags á Norðurlandi 

eystra, til að Náttúrustofa Norðausturlands fengi aukin verkefni við vöktun fuglalífs í Þingeyjarsýslum. 

Tillagan gerði ráð fyrir að umfang þessara verkefna jafngilti einu stöðugildi. Á grundvelli þessa, 

samþykkti Alþingi sérstaka fjárveitingu til vöktunar fuglalífs í Þingeyjarsýslum árið 2009 og nam hún 

einu stöðugildi. Í kjölfarið gerði Náttúrustofan samning við umhverfisráðuneytið um skilgreind verkefni, 

að höfðu samráði við Náttúrufræðistofnun Íslands og var einn starfsmaður ráðinn til Náttúrustofunnar 

á grundvelli hans. Árið 2019 var fjárveiting til verkefnisins skorin niður og nýr samningur gerður milli 

Náttúrustofunnar og umhverfis- og auðlindaráðuneytisins á grundvelli þess. Nokkur fyrri verkefni féllu 

ekki lengur undir hinn nýja samning, þ. á m. talning vetrarfugla sem Náttúrustofan hafði sett talsverðan 

kraft í frá 2009. Vöktun Náttúrustofunnar skiptist nú í þrjú afmörkuð verkefni innan Þingeyjarsýslna: 

(1) ástand vatnafuglastofna utan Mývatns, Laxár og Svartárvatns, (2) ástand sjófuglastofna og (3) 

ástand mófuglastofna. 

Frá árinu 1975 hefur Náttúrurannsóknastöðin við Mývatn (RAMÝ) vaktað fuglastofna í Mývatnssveit, á 

Laxá og við Svartárkot, í samvinnu við Líffræðistofnun Háskóla Íslands framan af. Náttúrustofan og 

RAMÝ birta nú í þriðja sinn sameinaðar niðurstöður árlegra vatnafuglatalninga, í Þingeyjarsýslum (1. 

mynd, 1. tafla). Þetta auðveldar samanburð milli svæða og gefur heildræna sýn á ástand 

vatnafuglastofna í sýslunum en hvergi annars staðar á landinu eru til viðlíka upplýsingar um ástand 

þessara stofna. Það er vert að hafa í huga að í Þingeyjarsýslum verpir stór hluti margra íslenskra 

vatnafuglategunda, t.d. gargandar, hrafnsandar, húsandar og flórgoða. Er því mikilvægt að vakta 

vatnafugla eins ítarlega á þessu svæði og hægt er.  

Hér á eftir verður gerð sérstök grein fyrir verkefnum og niðurstöðum rannsókna árin 2019 og 2020. 

Einnig verður stofnþróun tegunda til lengri og skemmri tíma sett í samhengi við verndarstöðu þeirra á 

válista fugla (Náttúrufræðistofnun Íslands 2018). 
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1. mynd. Fuglavöktunarsvæði Náttúrustofu Norðausturlands og Náttúrurannsóknastöðvarinnar við Mývatn sem fjallað er 
um í skýrslunni. Númeruð votlendissvæði eru tilgreind í 1. töflu. 

 

Rannsóknasvæði og aðferðir 

Vöktun vatnafugla 

Vöktun Náttúrurannsóknastöðvarinnar við Mývatn 
Allt frá árinu 1975 hafa vatnafuglar verið taldir í Mývatnssveit. Til vatnafugla teljast hér álftir, gæsir, 

endur, brúsar og goðar. Aðferðum við þær talningar er lýst ítarlega af Arnþóri Garðarssyni (1979) og 

Arnþóri Garðarssyni og Árna Einarssyni (1994). Í meginatriðum felst talningin í því að farið er á góða 

útsýnisstaði og fuglar sem sjást þaðan í fjarsjá (22-45x stækkun) taldir og skráðir af ritara. Allur 

vatnsflötur og bakkar Mývatns, Grænavatns, Sandvatns, Arnarvatns og stærstu tjarna er skoðaður af 

þessum útsýnisstöðum. Tjarnir í Belgjarskógi eru kannaðar af tindi Belgjarfjalls og af 

Grímsstaðaborgum. Gengið er með bökkum Laxár. Tjarnir á Neslandatanga eru kannaðar úr bíl af vegi 

en einnig er gengið frá botni Neslandavíkur að Hrauney og frá Syðri Neslöndum að Gýgjarnesi.  

Talningar eru þannig skipulagðar að góð mynd fáist af fjölda anda á svæðinu og tölur séu sambærilegar 

milli ára. Gönguleiðir eru í föstum skorðum en heimsóknir á útsýnisstaði eru með nokkuð mismunandi 

hætti eftir veðri og birtu. Ekki er talið fyrr en eftir klukkan 9 á morgnana og sjaldan eftir kl. 19, því á 

kvöldin og nóttunni flytja fuglarnir sig gjarnan af Mývatni á nærliggjandi votlendi. Reynt er að hafa 

talningarsvæði hvers dags sem mest samhangandi til að minnka hættu á skekkju vegna færslu fuglanna. 

Aðeins er talið einu sinni á hverju svæði. Talningarnar ættu því að bjóða upp á góðan samanburð milli 

ára þótt víst sé að ekki sjáist allir vatnafuglar. Talið er á tímabilinu 15. maí - 10. júní, nema ís fari óvenju 

seint (t.d. árin 1979, 1983, 1989 og 1995), því talning hefst aldrei fyrr en ís er allur farinn af Mývatni. 

Nokkrir helstu talningarstaðir eru: Sviðinshöfði, Krísuhóll, Nónhóll, Belgjarhöfði, Krókhöfðar, Ytri 

Hamar, Skefilshólar, Hamarshólar, Mannhöfði (Grænavatn), Belgjarfjall, Fellshóll, Sviðinsey, 

Þorbjargarhólmi, Arnarbæli við Grænalæk, Arnarbæli í Helgey, Arngarðshólar, Þorlákshöfði, Háey, 
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Harðbakshóll við Grímsstaði, Ytri Höfði, Syðri Höfði, Hrauney, Dagmálahóll (við Skútustaði), 

Grímsstaðaborgir, Gýgjarklettur, Klettur við Syðrivoga og klettur norðan við Geiteyjarströnd. 

Við talningar á Laxá utan Mývatnssveitar er gengið með bökkum árinnar frá Hofstöðum norður að 

Ljótsstöðum í Laxárdal. Þaðan er talið á ánni úr bíl eða af góðum útsýnisstöðum alla leið til sjávar. Talið 

hefur verið í Laxárdal samfellt frá árinu 1976. Samfelldar talningar í Aðaldal hófust ekki fyrr en 1998 en 

einnig hafði verið talið þar árin 1976, 1978, 1980 og 1989. Talið er á sama tímabili og talningar fara 

fram að vori í Mývatnssveit. Tölur um fugla á lindarvötnunum norður frá Hrauni í Aðaldal eru innifaldar 

í heildartölum fyrir Laxá í Aðaldal. 

Kynjahlutföll gráanda (Spatula/Mareca/Anas spp.) umhverfis Mývatn eru skráð sérstaklega um 5. maí 

ár hvert, þ.e. 10 dögum áður en aðaltalningin hefst, vegna þess að gráendur verpa snemma og 

kvenfuglar eru komnir á hreiður þegar aðaltalning fer fram.  

Talið hefur verið við Svartárkot í Bárðardal frá árinu 1990, á tímabilinu 21. maí - 23. júní. Fuglar á 

Svartárvatni eru taldir með fjarsjá frá Svartárkoti en gengið er með bökkum efri hluta Svartár, u.þ.b. 

5,7 km niður frá útfalli vatnsins. 

Talningar í Mývatnssveit á fuglum í fjaðrafelli og á ungum fara fram í byrjun ágúst. Á þeim tíma eru 

flestir fullorðnu fuglarnir í sárum sem kallað er og ófleygir og ungar eru orðnir það stálpaðir að mestu 

afföllin eru um garð gengin. Talið er á Mývatni öllu, Sandvatni, Grænavatni, Arnarvatni og 

Stakhólstjörn. Einnig er talið á Laxá niður á móts við Hofstaði. Ekki er talið á tjörnum eða engjum. Á 

þessum tíma sjást kafendur vel, en gráendur eru í felum og engri tölu verður á þær komið. Heildartölur 

fást á ungum toppandar, hrafnsandar, straumandar og húsandar. Viðkoma dugganda og skúfanda er 

oftast metin út frá hlutfallstölum í stóru úrtaki, en sum ár, þegar lítið er af ungum, hafa náðst 

heildartölur. Ekki hefur reynst unnt að telja hávelluunga vegna þess hve lítill munur er á þeim og 

fullorðnum kvenfuglum. 

Rauðhöfðaungar eru taldir sérstaklega um 10. júlí. Þá er farið á vænlega staði allt umhverfis Mývatn 

og hlutfall kvenfugla og unga kannað. 

 

Vöktun Náttúrustofu Norðausturlands 
Frá árinu 2004 hefur Náttúrustofan talið vatnafugla á öllum helstu votlendissvæðum í Kelduhverfi, í 

Ljósavatnsskarði, fyrir botni Skjálfanda og í Reykjadal (1. tafla). Í Kelduhverfi er Víkingavatn miðpunktur 

vöktunarinnar en þar nær saga vatnafuglatalninga aftur um tæplega hálfa öld. Talið var óreglulega á 

árunum 1974 til 1984 af hinum ýmsu fuglafræðingum. Má þar m.a. nefna Hugh Boyd, Jon Fjeldså, 

Arnþór Garðarsson, Árna Einarsson og Ólaf K. Nielsen. Á árunum 1994 - 2004 voru árlegar talningar við 

vatnið á vegum RAMÝ en síðan hefur Náttúrustofan tekið við vöktun þar. Aðrir staðir sem talið er á í 

Kelduhverfi eru Skjálftavatn, Hólskrókur og Ástjörn. Í Ljósavatnsskarði eru fuglar taldir við Holtakot, á 

Ljósavatni og þremur tjörnum við Stórutjarnir (Bæjartjörn, Leirtjörn og Kerlingartjörn). Fyrir botni 

Skjálfanda er talið á Bjargavatni í Köldukinn sem og á vötnum og mýrum við Sand og Sílalæk í Aðaldal. 

Fram í sveitum Aðaldals er talið á Eyvindarlæk, sem rennur úr Vestmannsvatni, og nærliggjandi vötnum 

(Múla-, Mýlaugsstaða- og Sýrnesvatni). Besta útsýnið yfir þetta votlendissvæði fæst úr hlíðum 

Fljótsheiðar ofan við Mýlaugsstaði. Vestmannsvatn er talið frá tveimur útsýnisstöðum, Hólkoti og 

skammt frá ósi Reykjadalsár, auk þess sem keyrt er suður að Fagranesi og vatnafuglar á túnum þar 

taldir (að mestu leyti álftir og gæsir). Einnig er talið á öllum tjörnum sem sjást frá þjóðvegi, frá Hólkoti 

suður að Hömrum í Reykjadal. Innar í Reykjadal er talið á þremur tjörnum við Lauga (Torfdalstjörn, 

Laugatjörn og bleytur við Stórulaugar) og tveimur tjörnum við Narfastaði. Loks er talið á Langavatni í 

Reykjahverfi. Misjafnt er hvaða ár talningar hófust á hverjum stað á tímabilinu 2004 - 2008 en talið 



NNA-2009                                                        Ástand fuglastofna í Þingeyjarsýslum 2019-2020 

6 
 

hefur verið árlega á öllum svæðum síðan 2009. Notaðar eru sambærilegar aðferðir við talningar og í 

Mývatnssveit sem lýst er hér að framan. 

Frá árinu 2009 hafa fuglar í felli og ungar verið taldir á fyrrgreindum talningarsvæðum 

Náttúrustofunnar. Taldar eru sömu tegundir og í Mývatnssveit eins og komið hefur fram hér að framan. 

Við mat á viðkomu kafanda er fjöldi unga síðsumars borinn saman við fjölda kollna sem sáust á sömu 

stöðum í vortalningu. Ef einhver vatnasvæði voru ekki talin í báðum talningum er þeim kollu- eða 

ungatölum sleppt í útreikningum. Mat á viðkomu flórgoða miðar við fjölda fullorðinna fugla að vori. 

 

1. tafla. Svæði sem talið hefur verið á í vatnafuglavöktun Náttúrustofunnar og Náttúrurannsóknastöðvarinnar við Mývatn. 
Staðsetning þeirra á korti má sjá á 1. mynd.  

  
Staðsetning Upphaf talninga* 

Umsjón 
í dag 

1 Mývatnssveit 1975 RAMÝ 

2 Laxá í Laxárdal 1975 RAMÝ 

3 Laxá í Aðaldal 1976 / 1994 RAMÝ 
4 Vestmannsvatn og nálæg votlendi, frá Laxá suður að Hömrum 2004 NNA 
5 Laugar og Narfastaðir í Reykjadal 2004 NNA 

6 Ljósavatnsskarð (Stórutjarnir, Ljósavatn, Holtakot) 2004 / 2006 NNA 
7 Svartárvatn og Svartá í Bárðardal 1990 RAMÝ 

8 Sandur og Sílalækur í Aðaldal 2004 NNA 
9 Bjargavatn í Útkinn 2004 / 2007 NNA 

10 Langavatn í Reykjahverfi 2004 / 2009 NNA 
11 Víkingavatn í Kelduhverfi 1974 / 1994 NNA 

12 Skjálftavatn í Kelduhverfi 2005 NNA 

13 Hólskrókur í Kelduhverfi 2005 / 2007 NNA 
14 Ástjörn í Kelduhverfi 2008 NNA 

* í sumum tilfellum hófust samfelldar talningar ekki á upphafsári talninga, upphafsár talninga og upphafsár samfelldra 
talninga er þá nefnt 

 

Vöktun sjófugla 
Vöktun bjargfugla byggir að miklu leyti á aðferðafræði sem þróuð hefur verið af Arnþóri Garðarssyni 

og samstarfsaðilum á undanförnum áratugum (Arnþór Garðarsson 1995, 1996 og 2006). Um er að 

ræða árvissar mælingar í Skoruvíkurbjargi á Langanesi, við Skjálfanda og í Ásbyrgi í Kelduhverfi (1. 

mynd), þar sem fylgst er með fjölda fugla í varpi og varpárangri. Talið er á fyrirfram ákveðnum sniðum 

í Skoruvíkurbjargi og í Skeglubjörgum við Skjálfanda en í Ásbyrgi er um heildartalningu að ræða. Arnþór 

Garðarsson taldi í Skoruvíkurbjargi fjórum sinnum á 20 ára tímabili frá 1985 - 2005. Síðan hefur 

Náttúrustofan tekið við keflinu og var talningin árið 2020 sú sextánda í röðinni á vegum stofunnar. 

Talningar á varpfjölda langvíu, stuttnefju og álku fóru þannig fram að Skoruvíkurbjarg var heimsótt á 

milli kl. 8 og 18 á tímabilinu 20. júní - 10. júlí og myndir teknar á fyrirfram ákveðnum sniðum í bjargi (2. 

mynd). Sniðin eru 21 talsins og eru 10 m breið. Sniðin voru mynduð frá nákvæmlega sama stað á hverju 

ári og um leið var hlutfall svartfuglategundanna metin á hverju sniði með beinum athugunum eða síðar 

út frá ljósmyndum. Nákvæmur heildarfjöldi svartfugla á bjargsniðum var talinn af ljósmyndum í tölvu 

þar sem talningareining var stakur fugl í bjargi. Notast var við forritið Adobe Photoshop (útgáfa 20.0.7, 

http://www.adobe.com). Fjöldi hverrar tegundar var reiknaður út frá heildarfjölda fugla á sniði 

samkvæmt talningu á ljósmynd og hlutdeild í bjargi eingöngu, en ekki á sjó eins og gjarnan hefur verið 

gert til að meta fjölda álka.  
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Í Skoruvíkurbjargi eru fýlar (setur = setstaður þar sem 1 eða 2 fýlar sitja og talinn er líklegur varpstaður, 

þ.e. getur haldið eggi) og ritur (hreiður = hreiðurstæði þar sem sjá má a.m.k. 1 ritu á hreiðri sem getur 

haldið eggi/unga) talin á sniðum af ljósmyndum með sama hætti og svartfuglarnir. Í seinni hluta júlí 

voru rituungar taldir á sömu sniðum/stöðum og fyrr um sumarið til að meta varpárangur. Fýlsungar 

voru taldir um miðjan ágúst á sömu sniðum/stöðum og fyrr um sumarið. 

Talningar á fýl í Ásbyrgi hafa verið óreglulegar frá 1966. Ýmsir hafa komið að þeim talningum en 

Náttúrustofan hefur talið þar árlega frá 2007 að undanskildu árinu 2015. Ásbyrgi er skeifulaga og talið 

er í öllum byrgisveggjum sem og í klettaveggjum Eyjunnar sem skiptir Ásbyrgi í tvennt. Ekki er talið af 

myndum eins og í Skoruvíkurbjargi, heldur eru setrin talin á staðnum sem næst 20. júní ár hvert 

(Aðalsteinn Örn Snæþórsson 2011). Ungar hafa verið taldir árlega síðsumars (oftast eftir miðjan ágúst) 

í Ásbyrgi og Skoruvíkurbjargi frá 2011. 

Ritur voru taldar í Skeglubjörgum (Saltvík) við Skjálfanda eins og undanfarin ár. Náttúrustofan hefur 

talið þar árlega frá 2006, að undanskildu árinu 2007. Fram til ársins 2016 voru öll hreiður sem sáust frá 

bjargbrún talin í tvígang hvert sumar, í júní eða byrjun júlí og aftur í seinni hluta júlí þegar fjöldi unga í 

hreiðrum var talinn. Þar sem bratt er að björgunum og þau halla nokkuð inn undir sig þá sáust aldrei 

öll hreiður. Aðstæður á talningardag og áræðni talningarmanns getur því haft áhrif á hve mörg 

rituhreiður sjást. Frá árinu 2014 hefur því einnig verið talið af föstum sniðum í Skeglubjörgum, svo hægt 

sé að meta breytingar á staðlaðri hátt eins og í Skoruvíkurbjargi, og tók sú aðferð alfarið við þeirri eldri 

frá og með 2017. Sniðtalningar gefa betri mynd en heildartalningar þar sem hreiður sem varp hefur 

misfarist í eru gjarnan horfin seinnipartinn í júlí og fá þá ungahreiðrin meira vægi í niðurstöðum. Á því 

varð undantekning þar sem ljósmyndir úr fyrri ferð talninga sumarið 2019 glötuðust og fékkst 

varpárangur einungis með því að notast við talningu úr síðari ferð. Varpárangursmatið er því að öllum 

líkindum að einhverju leyti ofmat, þar sem mörg afrækt hreiður eru gjarnan horfin þegar ungatalningar 

fara fram. 

Varpárangur langvíu, stuttnefju og ritu var einnig metinn í Skoruvíkurbjargi út frá myndum úr sjálfvirkri 

myndavél sem tekur myndir á klukkustundar fresti af sama svæði í bjargi. Myndavélin hefur verið 

starfrækt frá árinu 2015 og verið samfellt úti á bjarginu frá árinu 2017. Búnaðurinn er af svokallaðri 

„Time-Lapse Camera Package“ gerð frá Harbortronics og samanstendur af sérútbúnu hylki, Canon EOS 

Rebel T5 myndavél með minniskorti (256 GB; SDXC), Canon linsu (15-55 mm, EF-S), forritanlegum 

tímastilli, utanáliggjandi rafhlöðu og sólarrafhlöðu. Myndavél þessi er ein af fimm slíkum sem notaðar 

eru í bjargfuglavöktun umhverfis landið (Yann Kolbeinsson o.fl. 2019). 

Úrvinnsla á myndum úr vöktunarmyndavélum fór fram í myndvinnsluforritinu ImageJ (útgáfa 1.51q, 

http://imagej.nih.gov/ij) sbr. Merkel o.fl. 2016. Í grófum dráttum felur aðferðafræðin í sér að búa til 

„meðaltalsmyndir” úr fjölda mynda sem ná yfir 5 - 10 daga tímabil í senn til að greina varpfugla frá 

öðrum fuglum. 

Við mat á varpárangri svartfugla var hvert hreiðurstæði skoðað nánar í ImageJ. Hreiðurstæði var skráð 

virkt sjáist fugl liggja samfellt í því sem næst sömu stellingu meira en 3 daga á sama stað. Upphaf álegu 

miðast við fyrsta daginn sem fuglinn „settist“. Reiknað var með að útungun tæki 33 daga fyrir svartfugla 

og varpárangurinn skráður jákvæður yfirgæfi ungi bjargið 15 daga gamall eða eldri eftir áætlaðan 

klakdag, nema myndir bendi til annars (Merkel o.fl. 2016). Fyrir fýla og ritur var upphaf álegu skráð 

þegar fuglar lögðust á hreiðrin til lengri tíma en varpárangur við fleyga unga. Var varpárangurinn 

metinn út frá stærð, vexti og hegðun unganna. Gert er ráð fyrir að útungun hjá ritum taki að jafnaði 27 

daga (Maunder & Threlfall 1972) og 48 daga hjá fýlum (Hatch 1990). Úrvinnsla á gögnum 

vöktunarmyndavélar frá sumrinu 2020 stendur enn yfir og verða því niðurstöður tengdar henni ekki 

birtar að svo stöddu. 
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2. mynd. Horft yfir snið nr. 17 í Skoruvíkurbjargi. Á því voru 143 svartfuglar og 29 
rituhreiður í júní 2018 þegar þessi mynd var tekin. Á þessu sniði voru áður mest 506 
svartfuglar (1994) og 452 rituhreiður (1986). 
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Vöktun mófugla 
Náttúrustofan hefur vaktað mófugla með punkttalningum frá árinu 2010. Þessi aðferðafræði við 

vöktun mófugla byggir á því að telja fugla á sömu punktum ár eftir ár, á sama tíma og við sambærilegar 

aðstæður. Punktar voru valdir m.t.t. búsvæða og aðgengi. Punktunum er raðað með 300 m millibili 

eftir sniðlínum en fjöldi punkta á sniðlínu fer eftir aðstæðum á hverjum stað og eru frá 6 upp í 16 talsins. 

Oftast er gengið á milli punkta en nokkur snið liggja eftir slóðum og er þá ekið á milli punktanna. Stöðlun 

aðferðarinnar byggir á eftirfarandi þáttum: 

• Talið er á hverju talningarsniði innan sama 14 daga tímabilsins ár hvert. 

• Hver talningarpunktur er talinn innan sömu klukkustundar dagsins ár hvert. 

• Eingöngu er talið við hagstæð veðurskilyrði, vindur undir 6 m/s og úrkomulaust. 

• Talning stendur yfir í nákvæmlega 5 mínútur á hverjum punkti. 

• Allir fuglar eru taldir að 200 m fjarlægð. 

• Fjarlægð er mæld nákvæmlega í hvern fugl og atferli skráð. 

• Talningar eru skráðar niður jafnóðum á staðlað eyðublað. 

Allar tegundir eru taldar en vöktunin beinist einkum að heiðlóu, lóuþræl, hrossagauk, jaðrakan, spóa, 

stelk, kjóa, skógarþresti og þúfutittlingi og eru sniðin valin með tilliti til búsvæða þessara tegunda. 

Niðurstöðurnar eru birtar sem meðalfjöldi fugla sem fjarlægðarmældir eru á hverjum punkti ásamt 

staðalskekkju. Við útreikningana eru einungis notaðir fuglar sem taldir eru búa á svæðinu, þ.e. sitjandi 

fuglar og fuglar á flugi sem sýna varp- eða óðalsatferli. Fuglum sem fljúga í gegnum svæðið án þess að 

virðast eiga þar heima er sleppt. 

Fjarlægðarmælingin gefur möguleika á að umreikna fjöldatölur yfir í þéttleika (Thomas o.fl. 2010). Það 

er þó ekki gert hér enda markmiðið að fá vísitölu á fjölda og breytingu á milli ára. Þéttleikaútreikningar 

hafa takmarkað gildi þar sem talningarsnið eru ekki valin af handhófi. 

Árin 2019 og 2020 var talið á 176 talningarpunktum á 17 talningarsniðum, að undanskildum einum 

punkti sem fyrir mistök var ekki talið á árið 2020. Það eru sömu talningarsnið og verið hafa frá 2015, 

dreifingu þeirra um Þingeyjarsýslur má sjá á 1. mynd. Fyrstu þrjú ár mófuglavöktunarinnar (2010 - 

2012) var talið á sömu 11 sniðunum. Árið 2013 var einu sniði bætt við en tvö féllu út þar sem ekki var 

hægt að telja þau innan tímamarka vegna þess hve seint voraði og urðu talin snið því 10. Fjögur snið 

bættust við árið 2014 og eitt snið sem skilaði fáum mælingum fellt út og hefur ekki verið talið síðan. 

Talin snið voru því 15 það ár. Árið 2015 bættust svo við tvö snið (2. tafla). Átta snið hafa ávallt verið 

talin eða alls 73 punktar. 

 

2. tafla. Fjöldi talningarsniða og talningarpunkta sem taldir hafa verið í mófuglavöktun Náttúrustofunnar. 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Talningarsnið 11 11 11 10 15 17 17 17 17 17 17 

Talningarpunktar 105 105 105 98 152 176 176 176 176 176 175 

 
Þar sem sömu svæði hafa ekki verið talin öll árin eru niðurstöður birtar á tvennan hátt í sama myndriti. 
Annars vegar eru sýndar niðurstöður þeirra átta sniða sem ávallt hafa verið talin. Þau gögn eru táknuð 
með hvítum hringjum og punktalínu á milli. Hins vegar er sýnd niðurstaða allra gagna hvers árs, það er 
sýnt sem svartur hringur. Svört lína tengir þau ár þar sem sömu punktar eru taldir þ.e. 2010 - 2012 og 
2015 - 2020. Í umræðu er miðað við öll gögn þegar fjallað er um tímabilið frá 2015 en þegar miðað er 
við allan talningartímann þá miðast umræða við þau svæði sem ávallt hafa verið talin.  
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Framsetning niðurstaðna 
Niðurstöður eru nú birtar með nýju sniði í þessari skýrslu og eru sýndar fyrir hverja tegund fyrir sig sem 
raðað er eftir nýjustu flokkunarfræði fugla (Gill o.fl. 2020). Fram kemur válistamat á hverri tegund, skv. 
válista fugla (Náttúrufræðistofnun Íslands 2018). Jafnframt er áætluð stofnstærð hverrar tegundar á 
landsvísu tilgreind. Gerð var tilraun til að meta hvert hlutfall hverrar tegundar sem finna má innan 
þeirra svæða sem vöktuð eru í Þingeyjarsýslum er á landsvísu. Var þá heildarfjöldi fugla, hafi hann verið 
þekktur, eða para þar sem við á, deilt í áætlaða eða þekkta stofnstærð. Taka ber þessar tölur með 
talsverðum fyrirvara, enda er mat á stofnstærð sumra tegunda óvissu háð eða komið til ára sinna. Loks 
var hlutfallsleg breyting á fjölda hverrar tegundar reiknuð út frá hallatölu aðhvarfslínu sem fékkst með 
einföldu línulegu aðhvarfi í SigmaPlot (útg. 11.0) fyrir síðustu 10 og 30 árabil, þar sem gögn buðu upp 
á það. Heiðagæs (30 ára þróun) og skógarþröstur (10 ára þróun) sýndu veldisvöxt og var aðhvarfslínan 
í þeim tilfellum reiknuð út frá lógaritmískum gildum. Breytingar á fjölda síðustu 10 ára miðast við allar 
talningar í Þingeyjarsýslum, en síðustu 30 ára að mestu við talningar úr Mývatnssveit og Svartárkoti í 
Bárðardal (vatnafuglar) eða Skoruvíkurbjargi (sjófuglar). Séu breytingar á fjölda tölfræðilega 
marktækar er vísað til þess með * (P<0,05) eða *** (P<0,001). 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. mynd. Árni Einarsson telur vatnafugla á Mývatni vorið 2020, ofan af Sviðinshöfða í Hrútey. 
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Niðurstöður 
Hér eru birtar niðurstöður talninga þeirra tegunda sem vaktaðar hafa verið í Þingeyjarsýslum af 

Náttúrustofunni, Náttúrurannsóknastöðinni við Mývatn og Arnþóri Garðarssyni í áranna rás. Eins og 

gefur að skilja eru gagnaraðir mislangar eftir tegundum en nú hefur niðurstöðum verið skipt upp eftir 

tegundum og er fjallað um 35 tegundir fugla. Í 3. töflu eru þessar upplýsingar dregnar saman og 

tegundum raðað eftir válistaflokkun. Í framhaldinu er nánari umfjöllun um hverja tegund í 

flokkunarfræðilegri röð. 

 

3. tafla. Breytingar á stofnum eða vísitölu þeirra tegunda sem vaktaðar eru í Þingeyjarsýslum. Tegundum er raðað eftir 

válistaflokkum (EN = í hættu, VU = í nokkurri hættu, NT = í yfirvofandi hættu, LC = ekki í hættu). Rauður litur vísar til fækkunar 

en sá græni til fjölgunar. Sé breytingin marktæk er vísað til þess með * (P<0,05) eða *** (P<0,001). Hafi gögn ekki boðið upp 

á að mæla breytingu til lengri tíma er það táknað með „n/a“. 

Tegund   Válisti Breyting 2010-2020 Breyting 1990-2020 
Duggönd Aythya marila EN -41% * -65% *** 
Kjói Stercorarius parasiticus EN -8% n/a 
Stuttnefja Uria lomvia EN -39% * -91% *** 
Fýll Fulmarus glacialis EN -76% * -60% *** 

Skeiðönd Spatula clypeata VU 333% * n/a 
Húsönd Bucephala islandica VU -14% 31% * 
Gulönd Mergus merganser VU -6% -42% 
Rita Rissa tridactyla VU -42% * -92% *** 
Langvía Uria aalge VU -21% * -40% *** 
Himbrimi Gavia immer VU 27% 97% * 

Gargönd Mareca strepera NT -16% 483% *** 
Grafönd Anas acuta NT 41% -20% 
Hávella Clangula hyemalis NT 3% 64% *** 
Stelkur Tringa totanus NT 98% n/a 
Álka Alca torda NT 126% * 39% 

Grágæs Anser anser LC 24% 236% *** 
Heiðagæs Anser brachyrhynchus LC 329% 981% *** 
Álft Cygnus cygnus LC 1% 50% * 
Rauðhöfðaönd Mareca penelope LC -2% 11% 
Stokkönd Anas platyrhynchos LC 19% -18% 
Urtönd Anas crecca LC 6% -14% 
Skúfönd Aythya fuligula LC -5% 59% *** 
Straumönd Histrionicus histrionicus LC -42% -52% *** 
Hrafnsönd Melanitta nigra LC 23% 113% *** 
Toppönd Mergus serrator LC -70% *** -50% *** 
Flórgoði Podiceps auritus LC -28% * 285% *** 
Heiðlóa Pluvialis apricaria LC 41% n/a 
Spói Numenius phaeopus LC 14% n/a 
Jaðrakan Limosa limosa LC 52% * n/a 
Lóuþræll Calidris alpina LC -27% n/a 
Hrossagaukur Gallinago gallinago LC 38% n/a 
Lómur Gavia stellata LC 80% * 201% *** 
Skógarþröstur Turdus iliacus LC 1590% *** n/a 
Þúfutittlingur Anthus pratensis LC -6% n/a 
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Grágæs Anser anser 

Válistaflokkun: 
LC (ekki í hættu) 

Stofnstærð á landsvísu: 
73.355 fuglar að hausti1 

Hlutfall af landsstofni á vöktunarsvæðum: 
5,0% 

Breyting síðustu 10 ár (NNA+RAMÝ): 
+24,4% 

Breyting síðustu 30 ár (RAMÝ, 2): 
+236,1% *** 

Heildarfjöldi grágæsa var 3.674 fuglar vorið 2020 (4. mynd) og voru þær langflestar í Aðaldal (1.620) og 

Mývatnssveit (984). Talsverð fjölgun hefur orðið við Vestmannsvatn og nágrenni og á Laxá í Aðaldal frá 

því 2004. Sama þróun hefur ekki orðið á öðrum svæðum þar sem fjöldinn hefur verið stöðugri á þessu 

tímabili.  

Fjöldinn árið 2019 var svipaður og 2020 (3.558 fuglar) og skera þessi tvö ár sig nokkuð úr. Áður, frá 

2008 og fram til 2018, sveiflaðist fjöldinn nokkuð en stofninn virðist þó hafa verið í einhvers konar 

jafnvægi mest allan tímann. Síðustu tvö ár benda því til fjölgunar, þó hún sé ekki marktæk þegar litið 

er til breytinga frá 2010. Sé hinsvegar litið til síðustu 30 ára hefur orðið mikil og marktæk fjölgun 

grágæsa á talningarsvæðum í Þingeyjarsýslum.  

 
4. mynd. Heildarfjöldi grágæsa að vori á öllu talningarsvæðinu sem og völdum svæðum í Þingeyjarsýslum til ársins 2020. 

  

 
1 Brides, K., C. Mitchell & S. N.V. Auhage 2020. Status and distribution of Icelandic-breeding geese: results of 
the 2019 international census. Slimbridge: Wildfowl & Wetlands Trust Report. 
2 M.v. þróun fjölda í Mývatnssveit og við Svartárkot. 
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Heiðagæs Anser brachyrhynchus 

Válistaflokkun: 
LC (ekki í hættu) 

Stofnstærð Ísland-Grænland: 
500.928 fuglar að hausti3 

Hlutfall af ÍS/GR-stofni á vöktunarsvæðum: 
0,2% 

Breyting síðustu 10 ár (NNA+RAMÝ): 
+328,7% 

Breyting síðustu 30 ár (RAMÝ, 4): 
+981,1% *** 

Alls sáust 1.106 heiðagæsir á talningarsvæðum í Þingeyjarsýslu vorið 2020 og hafa aldrei verið fleiri (5. 

mynd). Mikil fjölgun varð milli 2019 og 2020 og munar þar mest um 540 fugla aukningu í Mývatnssveit. 

Heiðagæsum tók að fjölga verulega í Mývatnssveit upp úr aldamótum en á öðrum svæðum fór ekki að 

bera á mikilli fjölgun fyrr en upp úr 2010. Þó almennt virðist hafa orðið mikil fjölgun á öllu svæðinu frá 

2010 er sú fjölgun ekki marktæk, öfugt við þróunina síðastliðin 30 ár. Þar má sjá marktækan veldisvöxt. 

Snjóalög á varpsvæðum tegundarinnar á hálendinu hafa mögulega eitthvað að segja um fjölda fugla 

sem sést á vöktunarsvæðunum og gæti skýrt óvenjulega toppa árin 2015 og 2020. 

 
5. mynd. Heildarfjöldi heiðagæsa að vori á öllu talningarsvæðinu sem og völdum svæðum í Þingeyjarsýslum til ársins 
2020. 

  

 
3 Brides, K., C. Mitchell & S. N.V. Auhage 2020. Status and distribution of Icelandic-breeding geese: results of 
the 2019 international census. Slimbridge: Wildfowl & Wetlands Trust Report. 
4 M.v. þróun fjölda í Mývatnssveit og við Svartárkot. 
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Álft Cygnus cygnus 

Válistaflokkun: 
LC (ekki í hættu) 

Stofnstærð á landsvísu: 
34.000 fuglar að vetri5 

Hlutfall af landsstofni á vöktunarsvæðum: 
1% 

Breyting síðustu 10 ár (NNA+RAMÝ): 
+0,6% 

Breyting síðustu 30 ár (RAMÝ, 6): 
+50,0% * 

Fjöldi álfta breyttist lítið milli 2019 og 2020 (-1,5%), úr 396 í 390 fugla. Fjöldinn vorið 2020 var þó 21% 

minni en í hámarkinu árið 2016 (6. mynd). Mest var af álftum í Mývatnssveit, 243 fuglar. Ekki hefur 

orðið marktæk breyting á fjölda fugla frá 2010 þrátt fyrir svolitla niðursveiflu frá 2016. Á síðustu 30 

árum hefur álftum hins vegar fjölgað marktækt þrátt fyrir þó nokkrar sveiflur á fjölda milli ára. 

 

 
6. mynd. Heildarfjöldi álfta að vori á öllu talningarsvæðinu sem og völdum svæðum í Þingeyjarsýslum til ársins 2020. 

  

 
5 Hall, C., O. Crowe, G. McElwaine, Ó. Einarsson, N. Calbrade & E. Rees 2016. Population size and breeding 
success of the Icelandic Whooper Swan Cygnus cygnus: results of the 2015 international census. Wildfowl 66: 
75–97. 
6 M.v. þróun fjölda í Mývatnssveit og við Svartárkot. 
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Skeiðönd Spatula clypeata 

Válistaflokkun: 
VU (í nokkurri hættu) 

Stofnstærð á landsvísu: 
<100 pör7 

Hlutfall af landsstofni á vöktunarsvæðum: 
Gróft mat 20-50% 

Breyting síðustu 10 ár (NNA+RAMÝ): 
+333,2% * 

Breyting síðustu 30 ár (RAMÝ): 
n/a 

Bæði 2019 og 2020 fundust 23 skeiðandarsteggir í vortalningum (7. mynd), lítið eitt færri en metárið 

2018 (27). Athyglisverð og marktæk aukning hefur orðið á síðari árum, mest í Mývatnssveit og á 

Víkingavatni. Vorið 2020 fundust átta steggir utan fyrrgreindra svæða, fjórir á Skjálftavatni, þrír í 

Aðaldal og einn í Laxárdal. 

 

 
7. mynd. Heildarfjöldi skeiðandarsteggja að vori á öllu talningarsvæðinu sem og völdum svæðum í Þingeyjarsýslum til 
ársins 2020. 

  

 
7 Kristinn Haukur Skarphéðinsson 2018. Válisti fugla: Skeiðönd (Spatula clypeata). Náttúrufræðistofnun Íslands. 
https://www.ni.is/node/27131 [skoðað 15. desember 2020] 

https://www.ni.is/node/27131
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Gargönd Mareca strepera 

Válistaflokkun: 
NT (í yfirvofandi hættu) 

Stofnstærð á landsvísu: 
400-500 pör8 

Hlutfall af landsstofni á vöktunarsvæðum: 
68-85% 

Breyting síðustu 10 ár (NNA+RAMÝ): 
-15,5% 

Breyting síðustu 30 ár (RAMÝ, 9): 
+482,9% *** 

Meginþorra íslenska gargandarstofnsins er að finna í Mývatnssveit. Þar sáust 234 af 340 steggjum sem 

taldir voru vorið 2020 (8. mynd). Annars staðar var helst að finna gargendur á Laxá í Aðaldal (43 steggir), 

Vestmannsvatni og nágrenni (23 steggir) og Laxá í Laxárdal (19 steggir). Tæplega 45% fækkun varð í 

Mývatnssveit milli 2019 og 2020. Gargöndum fjölgað mikið og marktækt á undanförnum 30 árum. 

Stofninn náði hámarki vorið 2011 og taldi þá 625 steggi á vöktunarsvæðum Þingeyjarsýslna. Breytingar 

síðustu 10 ár eru hinsvegar ekki marktækar. 

  

 
8 Kristinn Haukur Skarphéðinsson 2018. Válisti fugla: Gargönd (Mareca strepera). Náttúrufræðistofnun Íslands. 
https://www.ni.is/node/27127 [skoðað 15. desember 2020] 
9 M.v. þróun fjölda í Mývatnssveit og við Svartárkot. 

 
8. mynd. Heildarfjöldi gargandarsteggja að vori á öllu talningarsvæðinu sem og völdum svæðum í Þingeyjarsýslum til 
ársins 2020. 
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Rauðhöfðaönd Mareca penelope 

Válistaflokkun: 
LC (ekki í hættu) 

Stofnstærð á landsvísu: 
4.000-6.000 pör10 

Hlutfall af landsstofni á vöktunarsvæðum: 
26-39% 

Breyting síðustu 10 ár (NNA+RAMÝ): 
-1,6% 

Breyting síðustu 30 ár (RAMÝ, 11): 
+11,1% 

Vorið 2020 sáust 1.564 rauðhöfðasteggir, þar af voru 1.096 (70%) í Mývatnssveit (9. mynd) og fækkaði 

steggjum þar um tæplega 34% milli 2019 og 2020. Hliðstæð fækkun á Laxá í Laxárdal þar sem steggjum 

fækkaði úr 133 niður í 59. Á Vestmannsvatni og nágrenni hefur rauðhöfðum fjölgað jafnt og þétt frá 

upphafi talninga og voru 102 talsins vorið 2020. Tegundin er enn fremur strjál í Kelduhverfi (23 steggir). 

Greina má lítilsháttar aukningu á síðustu 30 árum en sú breyting er þó ekki marktæk. Þrátt fyrir tvær 

niðursveiflur síðustu 10 ár er þróunin á því tímabili ómarktæk.  

 

 
9. mynd. Heildarfjöldi rauðhöfðaandarsteggja að vori á öllu talningarsvæðinu sem og völdum svæðum í Þingeyjarsýslum 
til ársins 2020. 

  

 
10 Umhverfisráðuneytið 1992. Iceland: national report to UNCED. Reykjavík: Umhverfisráðuneytið. 
11 M.v. þróun fjölda í Mývatnssveit og við Svartárkot. 
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Stokkönd Anas platyrhynchos 

Válistaflokkun: 
LC (ekki í hættu) 

Stofnstærð á landsvísu: 
10.000-15.000 pör12 

Hlutfall af landsstofni á vöktunarsvæðum: 
2-3% 

Breyting síðustu 10 ár (NNA+RAMÝ): 
+18,9% 

Breyting síðustu 30 ár (RAMÝ, 13): 
-17,9% 

Einungis 260 steggir sáust vorið 2020 samanborið við 516 steggi vorið 2019 (10. mynd). Munar þar 

mest um 50% fækkun í Mývatnssveit og 82% fækkun í Laxárdal. Fjöldinn í Laxárdal vorið 2019 var 

reyndar óvenju mikill (127 steggir) samanborið við fyrri talningar þar. Í 47 ára sögu talninga í 

Mývatnssveit hefur fjöldi stokkanda aðeins einu sinni verið lægri en vorið 2020, þ.e. 118 steggir vorið 

2012.  

Fjöldinn sveiflast þó nokkuð milli ára en breytingin er ekki marktæk, hvort sem litið er til síðustu 10 eða 

30 ára.  

 

 
10. mynd. Heildarfjöldi stokkandarsteggja að vori á öllu talningarsvæðinu sem og völdum svæðum í Þingeyjarsýslum til 
ársins 2020. 

  

 
12 Umhverfisráðuneytið 1992. Iceland: national report to UNCED. Reykjavík: Umhverfisráðuneytið. 
13 M.v. þróun fjölda í Mývatnssveit og við Svartárkot. 
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Grafönd Anas acuta 

Válistaflokkun: 
NT (í yfirvofandi hættu) 

Stofnstærð á landsvísu: 
<500 pör14 

Hlutfall af landsstofni á vöktunarsvæðum: 
Gróft mat 10-20% 

Breyting síðustu 10 ár (NNA+RAMÝ): 
+40,5% 

Breyting síðustu 30 ár (RAMÝ, 15): 
-20,4% 

Vorið 2020 sáust 49 grafandarsteggir (11. mynd) sem er heldur minna en 2017 - 2019 (90-104 steggir). 

Enn og aftur vegur fækkun milli ára í Mývatnssveit þyngst, úr 58 steggjum vorið 2019 í 13 steggi vorið 

2020 sem er minnsti fjöldi þar frá upphafi talninga. Á öðrum vöktunarsvæðum Þingeyjarsýslna er 

grafönd sjaldséð og sjást þær flestar eru þær við Sand og Sílalæk (13 steggir) og á Víkingavatni (10 

steggir). 

Fjöldi grafanda virtist vera á uppleið síðustu 10 ár, fram til ársins 2020 þegar þeim fækkaði mikið. 

Breytingin á þessu tímabili er því ekki marktæk. Til lengri tíma litið virðist fjöldi grafanda á vatnasviði 

Mývatns og Laxár leita niður á við, þrátt fyrir stóra toppa inn á milli. Sú leitni er þó ekki tölfræðilega 

marktæk. 

 

 
11. mynd. Heildarfjöldi grafandarsteggja að vori á öllu talningarsvæðinu sem og völdum svæðum í Þingeyjarsýslum til 
ársins 2020. 

  

 
14 Arnþór Garðarsson 1975. Íslenskir votlendisfuglar. Í Arnþór Garðarsson, ritstj. Votlendi. Rit Landverndar 
4, bls. 100–134. Reykjavík: Landvernd. 
15 M.v. þróun fjölda í Mývatnssveit og við Svartárkot. 
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Urtönd Anas crecca 

Válistaflokkun: 
LC (ekki í hættu) 

Stofnstærð á landsvísu: 
3.000-5.000 pör16 

Hlutfall af landsstofni á vöktunarsvæðum: 
3-6% 

Breyting síðustu 10 ár (NNA+RAMÝ): 
+6,3% 

Breyting síðustu 30 ár (RAMÝ, 17): 
-14,2% 

Þriðja árið í röð fækkaði urtöndum á vöktunarsvæðum í Þingeyjarsýslum, úr 304 steggjum vorið 2017 í 

168 steggi vorið 2020 (12. mynd). Mest var af þeim, eins og öðrum vatnafuglum, í Mývatnssveit (73 

steggir). 

Talsverðar sveiflur má sjá til lengri og skemmri tíma litið en breytingarnar eru þó ekki marktækar fyrir 

síðustu 10 og 30 ár. 

 

 
12. mynd. Heildarfjöldi urtandarsteggja að vori á öllu talningarsvæðinu sem og völdum svæðum í Þingeyjarsýslum til 
ársins 2020. 

  

 
16 Umhverfisráðuneytið 1992. Iceland: national report to UNCED. Reykjavík: Umhverfisráðuneytið. 
17 M.v. þróun fjölda í Mývatnssveit og við Svartárkot. 
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Skúfönd Aythya fuligula 

Válistaflokkun: 
LC (ekki í hættu) 

Stofnstærð á landsvísu: 
8.000-12.000 pör18 

Hlutfall af landsstofni á vöktunarsvæðum: 
53-80% 

Breyting síðustu 10 ár: 
-4,6% 

Breyting síðustu 30 ár (RAMÝ, 19): 
+59,4% *** 

Í vortalningu 2020 sáust 6.369 skúfandarsteggir (13. mynd). Af þeim voru 4.392, eða 69%, í 

Mývatnssveit. Talsverð fækkun varð þar milli 2019 og 2020, eða rúm 40%. Á flestum öðrum 

vöktunarsvæðum stóð fjöldinn í stað eða fjölgaði milli ára, t.d. á Víkingavatni (486 steggir 2019, 670 

steggir 2020) en þar er næstmest er af skúföndum í Þingeyjarsýslum. Fjöldinn hefur annars haldist í 

efstu hæðum undanfarinn áratug og breytingar ekki marktækar. Á undanförnum 30 árum hefur 

skúföndum hins vegar fjölgað marktækt, þrátt fyrir miklar dýfur 2006 og 2020. Síðsumars 2020 voru 

9.285 steggir í felli á Mývatni (14. mynd), sem er heldur minna en síðustu tvö ár á undan (11.458-11.738 

steggir). Til lengri tíma litið hefur fellifuglum fjölgað jafnt og þétt síðan 1990 (864 steggir). Fáir steggir 

fella utan Mývatns og voru þeir 87 talsins sumarið 2020. Taldir voru 3.642 skúfandarungar í 

Mývatnssveit sumarið 2020 (15. mynd A) og 686 á láglendissvæðum utan Mývatnssveitar (15. mynd 

B). 

 
13. mynd. Heildarfjöldi skúfandarsteggja að vori á öllu 
talningarsvæðinu sem og í Mývatnssveit til ársins 2020. 

 
14. mynd. Fjöldi skúfandarsteggja í felli í Mývatnssveit á 
tímabilinu 1985 - 2020. 

 
18 Kristinn Haukur Skarphéðinsson 2018. Válisti fugla: Skúfönd (Aythya fuligula). Náttúrufræðistofnun Íslands. 
https://www.ni.is/node/27132 [skoðað 16. desember 2020] 
19 M.v. þróun fjölda í Mývatnssveit og við Svartárkot. 

 
15. mynd. Fjöldi skúfandarkollna í vortalningu (svartir punktar) og unga síðsumars (hvítir punktar) til ársins 2020: A) Í 
Mývatnssveit. B) Á völdum láglendissvæðum Þingeyjarsýslna (utan Laxár). 

A 

B 
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Duggönd Aythya marila 

Válistaflokkun: 
EN (í hættu) 

Stofnstærð á landsvísu: 
3.000-5.000 pör20 

Hlutfall af landsstofni á vöktunarsvæðum: 
17-28% 

Breyting síðustu 10 ár (NNA+RAMÝ): 
-40,7% * 

Breyting síðustu 30 ár (RAMÝ, 21): 
-64,7% *** 

Í vortalningu 2020 sáust 836 duggandarsteggir (16. mynd). Mikill meirihluti þeirra (85%) var í 

Mývatnssveit þar sem mikil og marktæk fækkun hefur orðið á síðustu 30 árum. Þó voru litlar breytingar 

milli 2019 (741 steggir) og 2020 (712 steggir). Utan Mývatnssveitar sáust vorið 2020 m.a. 34 steggir á 

Víkingavatni, 31 á Svartárvatni og 24 við Sand og Sílalæk. Sé litið til síðustu 10 ára er þróunin sömuleiðis 

niður á og við og marktæk þó fallið sé ekki eins mikið og til lengri tíma litið. Að sama skapi hefur 

fellifuglum á Mývatni hríðfækkað undanfarna áratugi og sáust aðeins 210 steggir í felli sumarið 2020 

(17. mynd). Mjög fáir duggandarsteggir finnast jafnan í felli á vöktunarsvæðum utan Mývatns og 

sumarið 2020 sást aðeins einn stakur fugl. Sumarið 2020 voru 427 ungar taldir í Mývatnssveit (18. mynd 

A) og 75 á láglendissvæðum utan Mývatnssveitar sem er það mesta þar síðan 2016 (18. mynd B). 

 

 

 
20 Umhverfisráðuneytið 1992. Iceland: national report to UNCED. Reykjavík: Umhverfisráðuneytið. 
21 M.v. þróun fjölda í Mývatnssveit og við Svartárkot. 

 
16. mynd. Heildarfjöldi duggandarsteggja að vori á öllu 
talningarsvæðinu sem og í Mývatnssveit til ársins 2020. 

 
17. mynd. Fjöldi duggandarsteggja í felli í Mývatnssveit á 
tímabilinu 1985 - 2020. 

 
18. mynd. Fjöldi duggandarkollna í vortalningu (svartir punktar) og unga síðsumars (hvítir punktar) til ársins 2020: A) Í 
Mývatnssveit. B) Á völdum láglendissvæðum Þingeyjarsýslna (utan Laxár). 

A 

B 
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Straumönd Histrionicus histrionicus 

Válistaflokkun: 
LC (ekki í hættu) 

Stofnstærð á landsvísu: 
3.000-5.000 pör22 

Hlutfall af landsstofni á vöktunarsvæðum: 
6-9% 

Breyting síðustu 10 ár (NNA+RAMÝ): 
-41,5% 

Breyting síðustu 30 ár (RAMÝ, 23): 
-52,4% *** 

Í vortalningu 2020 sáust 275 straumandarsteggir, allir á vöktunarsvæðum RAMÝ (19. mynd). Langflestir 

þeirra (269) voru á vatnasviði Laxár en einungis sex á þeim hluta Svartár í Bárðardal sem er vaktaður. 

Hafa þeir ekki verið færri þar að vorlagi frá upphafi talninga 1990. Fækkun straumanda á svæðinu í 

heild hófst í kjölfar metársins 2008 (495 steggir) en vorfjöldi straumandarsteggja hefur verið á bilinu 

215-303 frá árinu 2012, að undanskildu 2016 þegar þeir voru einungis 122. Það verður þó til þess að 

neikvæð þróun síðustu 10 ára er ekki marktæk. Sé litið til síðustu 30 ára er fækkunin marktæk. Aðeins 

29 straumandarungar sáust á Laxá í Mývatnssveit sumarið 2020 (20. mynd). Þó er það mesti fjöldi sem 

sést hefur þar síðan 2012, þá 31 talsins. 

 
19. mynd. Heildarfjöldi straumandarsteggja að vori á öllu 
talningarsvæðinu sem og Laxá í Mývatnssveit til ársins 2020. 

 

 

 

  

 
22 Arnþór Garðarsson og Þorkell Lindberg Þórarinsson 2003. Útbreiðsla og fjöldi straumanda á Íslandi að 
vetrarlagi. Bliki 23: 5–20. 
23 M.v. þróun fjölda á Laxá í Mývatnssveit og Laxárdal og við Svartárkot. 

 
20. mynd. Fjöldi straumandarkollna í vortalningu (svartir punktar) og 
unga síðsumars (hvítir punktar) á Laxá í Mývatnssveit til ársins 2020. 
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Hrafnsönd Melanitta nigra 

Válistaflokkun: 
LC (ekki í hættu) 

Stofnstærð á landsvísu: 
400-600 pör24 

Hlutfall af landsstofni á vöktunarsvæðum: 
>95% 

Breyting síðustu 10 ár (NNA+RAMÝ): 
+22,7% 

Breyting síðustu 30 ár (RAMÝ, 25): 
+112,7% *** 

Vorið 2020 sáust 784 hrafnsandarsteggir (21. mynd), er það lítið eitt meira en vorið 2019 þegar 700 

steggir voru taldir. Af þeim voru 644, eða 82%, í Mývatnssveit. Annars staðar fundust 78 steggir við 

Sand og Sílalæk sem er metfjöldi þar, 37 á Laxá í Aðaldal, sex á Vestmannsvatni og 6 við Svartárkot. 

Einungis fimm steggir sáust á Víkingavatni sem er með minna móti. Á heildina litið hefur stofninn vaxið 

jafnt og þétt undanfarna áratugi (mikil og marktæk fjölgun síðustu 30 ár) og farið fram úr eldra 

stofnstærðarmati síðastliðinn áratug sé litið til fjölda steggja. Á síðustu 10 árum virðist enn hafa fjölgað 

í stofninum en sú breyting er þó ekki marktæk. Varpárangur var nærri meðallagi sumarið 2020, 371 

ungi sást í Mývatnssveit (22. mynd A) og 64 ungar á láglendissvæðum utan Mývatnssveitar (22. mynd 

B).  

 
21. mynd. Heildarfjöldi hrafnsandarsteggja að vori á öllu talningar-
svæðinu sem og í Mývatnssveit til ársins 2020. 

 

 
24 Kristinn Haukur Skarphéðinsson 2018. Válisti fugla: Hrafnsönd (Melanitta nigra). Náttúrufræðistofnun 
Íslands. https://www.ni.is/node/27136 [skoðað 16. desember 2020] 
25 M.v. þróun fjölda í Mývatnssveit og við Svartárkot. 

 
22. mynd. Fjöldi hrafnsandarkollna í vortalningu (svartir punktar) og unga síðsumars (hvítir punktar) til ársins 2020: A) Í 
Mývatnssveit. B) Á völdum láglendissvæðum Þingeyjarsýslna (utan Laxár). 

A 

B 
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Hávella Clangula hyemalis 

Válistaflokkun: 
NT (í yfirvofandi hættu) 

Stofnstærð á landsvísu: 
2.000-3.000 pör26 

Hlutfall af landsstofni á vöktunarsvæðum: 
12-19% 

Breyting síðustu 10 ár (NNA+RAMÝ): 
+2,9% 

Breyting síðustu 30 ár (RAMÝ, 27): 
+63,7% *** 

Í vortalningu 2020 sáust 369 hávellusteggir (23. mynd). Meirihlutinn var í Mývatnssveit, 243 fuglar 

(66%), þar sem fjöldinn hefur lítið breyst tvö ár í röð. Í Mývatnssveit hefur hávellu fjölgað marktækt á 

síðustu 30 árum en á sama tíma hefur þeim fækkað á Laxá í Aðaldal, þar sem 29 steggir sáust vorið 

2020. Jafnmargir steggir sáust einnig á Skjálftavatni en á Svartárvatni voru þeir 23 talsins. Mögulega 

hefur hægt á fjölgun síðustu 10 ár og eru breytingar á þeim tíma ekki marktækar. Ekki hefur verið unnt 

að meta ungaframleiðslu hávella til þessa. Það er einkum sökum þess að hávelluungar eru að mestu 

fullvaxnir þegar ungatalningar fara fram síðsumars og þá illgreinanlegir frá hávellukollum. 

 

 
23. mynd. Heildarfjöldi hávellusteggja að vori á öllu talningarsvæðinu sem og völdum svæðum í Þingeyjarsýslum til ársins 
2020. 

  

 
26 Guðmundur A. Guðmundsson 1998. Þýðing votlendis fyrir fugla. Í Jón S. Ólafsson, ritstj. Íslensk votlendi: 
verndun og nýting, bls. 167–172. Reykjavík: Háskólaútgáfan. 
27 M.v. þróun fjölda í Mývatnssveit og við Svartárkot. 
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Húsönd Bucephala islandica 

Válistaflokkun: 
VU (í nokkurri hættu) 

Stofnstærð á landsvísu: 
2.000 fuglar28 

Hlutfall af landsstofni á vöktunarsvæðum: 
>95% 

Breyting síðustu 10 ár (NNA+RAMÝ): 
-13,8% 

Breyting síðustu 30 ár (RAMÝ, 29): 
+31,2% * 

Húsandarsteggjum fækkaði lítillega annað árið í röð, en samtals sáust 785 húsandarsteggir vorið 2020 

(24. mynd), auk 617 kollna og 31 steggs á fyrsta ári. Langflestir fullorðnu steggjanna voru á vatnasviði 

Mývatns og Laxár, 740 talsins. Við Svartárkot sást 41 steggur en þar hefur þeim fjölgað jafnt og þétt frá 

því að talningar hófust 1990. Staka fugla er jafnan að finna utan þessara svæða. Vorið 2020 varð vart 

við staka steggi á Laugum í Reykjadal og við Mýlaugsstaði í Aðaldal, auk þess sem tveir sáust á 

Skjálftavatni. Marktæk fjölgun hefur orðið í Mývatnssveit og við Svartárkot á síðustu 30 árum en 

hugsanleg fækkun á öllu svæðinu á undanförnum 10 árum er ekki marktæk. Sumarið 2020 var 831 

steggur í felli í Mývatnssveit og er það aukning um 140 fugla frá sumrinu 2019 (25. mynd). Varp var 

með betra móti og fundust 552 ungar í Mývatnssveit sumarið 2020 (26. mynd), er það mesti fjöldi unga 

þar síðan 2013. 

 
24. mynd. Heildarfjöldi húsandarsteggja að vori á öllu talningarsvæðinu sem og völdum svæðum í Þingeyjarsýslum til ársins 
2020. 

 

 
28 Árni Einarsson, Bergþóra Kristjánsdóttir, Elva Guðmundsdóttir og Þorkell Lindberg Þórarinsson 2011. Mývatn 
og Laxá: verndaráætlun 2011–2016. Umhverfisstofnun, UST-2011:04. Reykjavík: Umhverfisstofnun. 
29 M.v. þróun fjölda í Mývatnssveit, Laxárdal og við Svartárkot. 

 
25. mynd. Fjöldi húsandarsteggja í felli í Mývatnssveit til 
ársins 2020. 

 
26. mynd. Fjöldi húsandarkollna í vortalningu (svartir 
punktar) og unga síðsumars (hvítir punktar) í Mývatnssveit 
til ársins 2020. 
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Gulönd Mergus merganser 

Válistaflokkun: 
VU (í nokkurri hættu) 

Stofnstærð á landsvísu: 
100-300 pör30 

Hlutfall af landsstofni á vöktunarsvæðum: 
3-9% 

Breyting síðustu 10 ár (NNA+RAMÝ): 
-6,1% 

Breyting síðustu 30 ár (RAMÝ, 31): 
-42,1% 

Gulönd er fremur sjaldgæf varptegund í Þingeyjarsýslum. Aðeins sáust níu steggir vorið 2020 (27. 

mynd), allir á vatnasviði Mývatns og Laxár. Tegundin virðist hafa verið algengari í kringum síðustu 

aldamót en frá því að 43 steggir sáust vorið 2005 hefur henni fækkað. Breytingar til lengri (30 ár) eða 

skemmri (10 ár) tíma eru þó ekki marktækar. 

 

 
27. mynd. Heildarfjöldi gulandarsteggja að vori á öllu talningarsvæðinu sem og í 
Mývatnssveit til ársins 2020. 

  

 
30 Umhverfisráðuneytið 1992. Iceland: national report to UNCED. Reykjavík: Umhverfisráðuneytið. 
31 M.v. þróun fjölda í Mývatnssveit og við Svartárkot. 
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Toppönd Mergus serrator 

Válistaflokkun: 
LC (ekki í hættu) 

Stofnstærð á landsvísu: 
2.000-4.000 pör32 

Hlutfall af landsstofni á vöktunarsvæðum: 
6-13% 

Breyting síðustu 10 ár (NNA+RAMÝ): 
-69,8% *** 

Breyting síðustu 30 ár (RAMÝ, 33): 
-50,0% *** 

Toppendur hafa aldrei verið eins fáar og vorið 2020 er 256 steggir sáust á öllu svæðinu, þar af 194 í 

Mývatnssveit (28. mynd). Er þar um að ræða tæplega 19% fækkun frá árinu 2019 og 67% fækkun frá 

því að sameiginlegar talningar NNA og RAMÝ hófust vorið 2004. Í Mývatnssveit er fækkunin 75% frá 

hámarkinu vorið 1989 þó svo að mesta niðursveiflan hafi átt sér stað milli 2013 og 2017. Því leynir það 

sér ekki að um marktæka fækkun er að ræða, jafnt á síðustu 10 árum sem og 30 árum. Fjöldi fullorðinna 

fugla síðsumars í Mývatnssveit hefur aukist á síðari árum og sáust 231 fugl sumarið 2020 (29. mynd). 

Það er þó langt frá metfjöldanum (987 fuglum) sumarið 2011. Hér er ekki gerður greinarmunur milli 

steggja í felli og fullorðinna kolla þar sem erfitt getur reynst að greina þar á milli á fellitíma. Fjöldi unga 

sumarið 2020 var fremur lítill eins og undanfarin ár, 106 ungar sáust í Mývatnssveit (30. mynd A) og 

einungis 15 ungar á öðrum láglendissvæðum Þingeyjarsýslna (30. mynd B). 

 

 
28. mynd. Heildarfjöldi toppandarsteggja að vori á öllu 
talningarsvæðinu sem og í Mývatnssveit til ársins 2020. 

 
29. mynd. Fjöldi fullorðinna toppanda síðsumars í Mývatns-
sveit á tímabilinu 1985 - 2020. 

 
32 Umhverfisráðuneytið 1992. Iceland: national report to UNCED. Reykjavík: Umhverfisráðuneytið. 
33 M.v. þróun fjölda í Mývatnssveit og við Svartárkot. 

 
30. mynd. Fjöldi toppandarkollna í vortalningu (svartir punktar) og unga síðsumars (hvítir punktar) til ársins 2020: A) Í 
Mývatnssveit. B) Á völdum láglendissvæðum Þingeyjarsýslna (utan Laxár). 

A 

B 
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Flórgoði Podiceps auritus 

Válistaflokkun: 
LC (ekki í hættu) 

Stofnstærð á landsvísu: 
850 pör34 

Hlutfall af landsstofni á vöktunarsvæðum: 
41% 

Breyting síðustu 10 ár (NNA+RAMÝ): 
-28,3% * 

Breyting síðustu 30 ár (RAMÝ, 35): 
+285,1% *** 

Vorið 2020 sáust 705 flórgoðar og hafa ekki verið færri frá því talningar hófust vítt og breitt um 

Þingeyjarsýslur árið 2004 (31. mynd). Hér er um tæplega 31% fækkun að ræða milli 2019 og 2020 en 

árin þar á undan hafði fjöldinn verið fremur stöðugur á svæðinu í heild, á bilinu 1.000-1.200 fuglar. 

Ríflega 61% fuglanna vorið 2020, eða 431 fugl, voru í Mývatnssveit sem hefur löngum verið 

aðalheimkynni tegundarinnar hér á landi. Leita þarf aftur til ársins 2001 til að finna færri fugla en nú 

sáust í Mývatnssveit. Þó marktæk fækkun hafi orðið á síðustu 10 árum hefur fuglunum fjölgað mikið 

og marktækt á síðustu 30 árum. Varpárangur hefur verið slakur á öllu svæðinu í nokkur ár og var 

sumarið 2020 þar engin undantekning; 56 ungar sáust í Mývatnssveit (32. mynd A) og 34 ungar á öðrum 

svæðum (32. mynd B). 

 
31. mynd. Heildarfjöldi flórgoða að vori á öllu talningarsvæðinu sem og völdum svæðum í Þingeyjarsýslum til ársins 2020. 

 

  

 
34 Náttúrustofa Norðausturlands, óbirt gögn. 
35 M.v. þróun fjölda í Mývatnssveit og við Svartárkot. 

 
32. mynd. Fjöldi flórgoða í vortalningu (svartir punktar) og unga síðsumars (hvítir punktar) til ársins 2020: A) Í Mývatnssveit. 
B) Á völdum láglendissvæðum Þingeyjarsýslna. 

A 

B 
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Heiðlóa Pluvialis apricaria 

Válistaflokkun: 
LC (ekki í hættu) 

Stofnstærð á landsvísu: 
400.000 pör36 

Hlutfall af landsstofni á vöktunarsvæðum: 
n/a 

Breyting síðustu 10 ár (NNA): 
+40,6% 

Breyting síðustu 30 ár: 
n/a 

Heiðlóum fækkaði árið 2020 (27%) en hafði fjölgað lítillega árið á undan (5%, 33. mynd). Fjöldinn er 

svipaður og fyrstu ár talninganna en áberandi fjölgun varð árið 2014 sem nú hefur dregið úr. Það verður 

til þess að 10 ára þróunin bendir til fjölgunar en hún er ekki marktæk.  

 

 
33. mynd. Meðalfjöldi heiðlóa á talningarpunkti árin 2010 - 2020. Svartir punktar tákna niðurstöður 
allra svæða sem talin voru viðkomandi ár. Þau ár sem sömu svæði voru talin eru tengd með svartri 
línu. Hvítir punktar tákna niðurstöður svæða sem talin hafa verið á hverju ári. 

  

 
36 Kristinn Haukur Skarphéðinsson, Borgný Katrínardóttir, Guðmundur A. Guðmundsson og Svenja N.V. Auhage 
2016. Mikilvæg fuglasvæði á Íslandi. Fjölrit Náttúrufræðistofnunar Nr. 55. 295 s. rafræn útgáfa leiðrétt í 
nóvember 2017. http://utgafa.ni.is/fjolrit/Fjolrit_55.pdf 



NNA-2009                                                        Ástand fuglastofna í Þingeyjarsýslum 2019-2020 

31 
 

Spói Numenius phaeopus 

Válistaflokkun: 
LC (ekki í hættu) 

Stofnstærð á landsvísu: 
256.000 pör37 

Hlutfall af landsstofni á vöktunarsvæðum: 
n/a 

Breyting síðustu 10 ár (NNA): 
+13,6% 

Breyting síðustu 30 ár: 
n/a 

Spóa fjölgaði árið 2020 (53%) eftir mikla fækkun árið 2019 (58%, 34. mynd). Fjöldi spóa hefur breyst 

mikið á vöktunartímanum. Breytingarnar eru þó ekki marktækar. Lægð var árið 2012, mikil aukning 

2014 og árin þar á eftir voru spóar töluvert margir uns fallið varð 2019.  

 

  

 
37 Kristinn Haukur Skarphéðinsson, Borgný Katrínardóttir, Guðmundur A. Guðmundsson og Svenja N.V. Auhage 
2016. Mikilvæg fuglasvæði á Íslandi. Fjölrit Náttúrufræðistofnunar Nr. 55. 295 s. rafræn útgáfa leiðrétt í 
nóvember 2017. http://utgafa.ni.is/fjolrit/Fjolrit_55.pdf 

 
34. mynd. Meðalfjöldi spóa á talningarpunkti árin 2010 - 2020. Svartir punktar tákna niðurstöður 
allra svæða sem talin voru viðkomandi ár. Þau ár sem sömu svæði voru talin eru tengd með svartri 
línu. Hvítir punktar tákna niðurstöður svæða sem talin hafa verið á hverju ári. 
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Jaðrakan Limosa limosa 

Válistaflokkun: 
LC (ekki í hættu) 

Stofnstærð á landsvísu: 
68.000 pör38 

Hlutfall af landsstofni á vöktunarsvæðum: 
n/a 

Breyting síðustu 10 ár (NNA): 
+52,2% * 

Breyting síðustu 30 ár: 
n/a 

Jaðrakönum fækkaði aðeins árið 2020 (5%) en fjölgaði árið 2019 (15%, 35. mynd). Þróunin frá 2010 er 

marktæk en þar er um að ræða nokkuð jafna, hægfara fjölgun ef undan er skilinn toppur árið 2014.  

 

 
35. mynd. Meðalfjöldi jaðrakana á talningarpunkti árin 2010 - 2020. Svartir punktar tákna 
niðurstöður allra svæða sem talin voru viðkomandi ár. Þau ár sem sömu svæði voru talin eru 
tengd með svartri línu. Hvítir punktar tákna niðurstöður svæða sem talin hafa verið á hverju 
ári. 

  

 
38 Kristinn Haukur Skarphéðinsson, Borgný Katrínardóttir, Guðmundur A. Guðmundsson og Svenja N.V. Auhage 
2016. Mikilvæg fuglasvæði á Íslandi. Fjölrit Náttúrufræðistofnunar Nr. 55. 295 s. rafræn útgáfa leiðrétt í 
nóvember 2017. http://utgafa.ni.is/fjolrit/Fjolrit_55.pdf 
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Lóuþræll Calidris alpina 

Válistaflokkun: 
LC (ekki í hættu) 

Stofnstærð á landsvísu: 
275.000 pör39 

Hlutfall af landsstofni á vöktunarsvæðum: 
n/a 

Breyting síðustu 10 ár (NNA): 
-27,4% 

Breyting síðustu 30 ár: 
n/a 

Lóuþrælum fjölgaði mikið árið 2020 (61%) en árið 2019 voru þeir fæstir frá upphafi talninga (36. mynd). 

Þeim virðist hafa fækkað á talningartímanum en sú fækkun er þó ekki marktæk.  

 

 
36. mynd. Meðalfjöldi lóuþræla á talningarpunkti árin 2010 - 2020. Svartir punktar tákna 
niðurstöður allra svæða sem talin voru viðkomandi ár. Þau ár sem sömu svæði voru talin eru 
tengd með svartri línu. Hvítir punktar tákna niðurstöður svæða sem talin hafa verið á hverju ári. 

  

 
39 Kristinn Haukur Skarphéðinsson, Borgný Katrínardóttir, Guðmundur A. Guðmundsson og Svenja N.V. Auhage 
2016. Mikilvæg fuglasvæði á Íslandi. Fjölrit Náttúrufræðistofnunar Nr. 55. 295 s. rafræn útgáfa leiðrétt í 
nóvember 2017. http://utgafa.ni.is/fjolrit/Fjolrit_55.pdf 
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Hrossagaukur Gallinago gallinago 

Válistaflokkun: 
LC (ekki í hættu) 

Stofnstærð á landsvísu: 
300.000 pör40 

Hlutfall af landsstofni á vöktunarsvæðum: 
n/a 

Breyting síðustu 10 ár (NNA): 
+38,2% 

Breyting síðustu 30 ár: 
n/a 

Hrossagauk fækkaði lítillega árin 2019 (10%) og 2020 (4%, 37. mynd). Breytingar hafa verið litlar frá 

2015 þegar þeim fjölgaði mikið og eru fuglarnir nú nokkru fleiri en á fyrstu árum talningarinnar. 

Breytingarnar eru hins vegar ekki marktækar. 

 

 
37. mynd. Meðalfjöldi hrossagauka á talningarpunkti árin 2010 - 2020. Svartir punktar tákna 
niðurstöður allra svæða sem talin voru viðkomandi ár. Þau ár sem sömu svæði voru talin eru 
tengd með svartri línu. Hvítir punktar tákna niðurstöður svæða sem talin hafa verið á hverju ári. 

  

 
40 Kristinn Haukur Skarphéðinsson, Borgný Katrínardóttir, Guðmundur A. Guðmundsson og Svenja N.V. Auhage 
2016. Mikilvæg fuglasvæði á Íslandi. Fjölrit Náttúrufræðistofnunar Nr. 55. 295 s. rafræn útgáfa leiðrétt í 
nóvember 2017. http://utgafa.ni.is/fjolrit/Fjolrit_55.pdf 
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Óðinshani Phalaropus lobatus 

Válistaflokkun: 
DD (gögn vantar) 

Stofnstærð á landsvísu: 
10.400 pör41 

Hlutfall af landsstofni á vöktunarsvæðum: 
n/a 

Breyting síðustu 10 ár (NNA+RAMÝ): 
n/a 

Breyting síðustu 30 ár: 
n/a 

Óðinshani hefur ekki verið vaktaður en frá 2018 hafa allir fuglar verið taldir sem sjást í vortalningum 

NNA og RAMÝ. Taka verður þó niðurstöðunum með fyrirvara þar sem óðinshaninn er farfugl sem kemur 

einna síðastur íslenskra farfugla til landsins og alls óvíst hvort allir fuglar séu komnir á varpstöðvar 

þegar vatnafuglatalningar hefjast um miðjan maí. Því er ekki víst að breytingar milli ára endurspegli 

raunverulegar stofnsveiflur. Hins vegar fæst hér gróf hugmynd um fjölda fugla, óháð kynjum, á svæðinu 

og kannski verður hægt að þróa betri aðferðir til að vakta þessa tegund á komandi árum. Vorið 2020 

sáust 4.692 fuglar, af þeim voru 3.329 (71%) í Mývatnssveit (38. mynd). 

 

 
38. mynd. Heildarfjöldi óðinshana að vori á öllu talningarsvæðinu (svartir 
punktar) sem og völdum svæðum í Þingeyjarsýslum (hvítir punktar) til ársins 
2020. 

  

 
41 Kristinn Haukur Skarphéðinsson, Borgný Katrínardóttir, Guðmundur A. Guðmundsson og Svenja N.V. Auhage 
2016. Mikilvæg fuglasvæði á Íslandi. Fjölrit Náttúrufræðistofnunar Nr. 55. 295 s. rafræn útgáfa leiðrétt í 
nóvember 2017. http://utgafa.ni.is/fjolrit/Fjolrit_55.pdf 
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Stelkur Tringa totanus 

Válistaflokkun: 
NT (í yfirvofandi hættu) 

Stofnstærð á landsvísu: 
75.000 pör42 

Hlutfall af landsstofni á vöktunarsvæðum: 
n/a 

Breyting síðustu 10 ár (NNA): 
+98,1% 

Breyting síðustu 30 ár: 
n/a 

Stelk fjölgað árið 2020 (21%) en hafði fækkað árið 2019 (29%, 39. mynd). Óvenjumargir fuglar fundust 

árið 2017. Vísbendingar eru um fjölgun frá 2010 en hún er ekki marktæk. 

 

 
39. mynd. Meðalfjöldi stelka á talningarpunkti árin 2010 - 2020. Svartir punktar tákna niðurstöður 
allra svæða sem talin voru viðkomandi ár. Þau ár sem sömu svæði voru talin eru tengd með svartri 
línu. Hvítir punktar tákna niðurstöður svæða sem talin hafa verið á hverju ári. 

  

 
42 Kristinn Haukur Skarphéðinsson, Borgný Katrínardóttir, Guðmundur A. Guðmundsson og Svenja N.V. Auhage 
2016. Mikilvæg fuglasvæði á Íslandi. Fjölrit Náttúrufræðistofnunar Nr. 55. 295 s. rafræn útgáfa leiðrétt í 
nóvember 2017. http://utgafa.ni.is/fjolrit/Fjolrit_55.pdf 
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Rita Rissa tridactyla 

Válistaflokkun: 
VU (í nokkurri hættu) 

Stofnstærð á landsvísu: 
580.000 pör43 

Hlutfall af landsstofni á vöktunarsvæðum: 
5% 

Breyting síðustu 10 ár (NNA): 
-41,8% * 

Breyting síðustu 30 ár (NNA+HÍ, 44): 
-91,7% *** 

Fjöldi rituhreiðra í Skoruvíkurbjargi hefur lítið breyst frá 2015 og vonandi er marktæk niðursveifla 

síðustu áratuga afstaðin þó breyting síðustu 10 ára sé einnig marktækt neikvæð (40. mynd). Vorið 2020 

fækkaði hreiðrum um 4% frá 2019, en þau voru þá 14% fleiri en vorið 2018 þegar stofninn náði lágmarki 

í bjarginu. Fjöldi rituhreiðra 2020 var aðeins 16% af fjöldanum metárið 1994. Lítill munur er á upphafi 

álegu (miðgildi) frá 2016 - 2019 (41. mynd). Vorið 2019 hófst álegan 22. maí, en árin á undan hófst hún 

19.-24. maí. Varpárangur í Skeglubjörgum við Skjálfanda var lægri sumarið 2020 (1,04 ungar/hreiður, 

n=219) en síðustu þrjú árin á undan (42. mynd A). Sniðtalningar í Skoruvíkurbjargi sýna að varpárangur 

þar (42. mynd B) hafi verið í hæstu hæðum sumrin 2019 (1,09 ungar/hreiður, n=551) og 2020 (1,41 

ungar/hreiður, n=514). Úrvinnsla mynda vöktunarmyndavélar sýnir sambærilega þróun þrátt fyrir mun 

á hreiðurfjölda, t.d. 2019 þó munurinn það ár hafi verið meiri en áður (1,37 ungar/hreiður, n=63). 

 

 
43 Arnþór Garðarsson, Guðmundur A. Guðmundsson og Kristján Lilliendahl 2013. Framvinda íslenskra 
ritubyggða. Bliki 32: 1–10. 
44 M.v. þróun fjölda í Skoruvíkurbjargi frá 1986. 

 
40. mynd. Árleg vísitala á fjölda rituhreiðra á föstum 
sniðum í Skoruvíkurbjargi 1986 - 2020 (hlutfall af fjölda 
árið 2009). 

 
41. mynd. Upphaf varps rita í Skoruvíkurbjargi 2016 - 2019 
(n=50-61) metið með vöktunarmyndavél (miðgildi og 
staðalfrávik). 

 
42. mynd. Varpárangur ritu (meðalfjöldi unga/hreiður með 95% öryggismörkum): A) Niðurstöður heildartalninga 2008 - 
2016 (n=213-320) og sniðtalninga 2014 - 2020 (n=103-219) í Skeglubjörgum við Skjálfanda. B) Niðurstöður sniðtalninga 
2009 - 2020 (n=490-1478) og vöktunarmyndavélar 2015 - 2019 (n=51-63) í Skoruvíkurbjargi. 

A B 
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Kjói Stercorarius parasiticus 

Válistaflokkun: 
EN (í hættu) 

Stofnstærð á landsvísu: 
11.000 pör45 

Hlutfall af landsstofni á vöktunarsvæðum: 
n/a 

Breyting síðustu 10 ár (NNA): 
-8,3% 

Breyting síðustu 30 ár: 
n/a 

Kjóa fjölgaði bæði árið 2019 (29%) og 2020 (27%, 43. mynd). Ekki er að sjá marktæka breytingu á fjölda 

frá upphafi talninga.  

 

 
43. mynd. Meðalfjöldi kjóa á talningarpunkti árin 2010 - 2020. Svartir punktar tákna niðurstöður 
allra svæða sem talin voru viðkomandi ár. Þau ár sem sömu svæði voru talin eru tengd með 
svartri línu. Hvítir punktar tákna niðurstöður svæða sem talin hafa verið á hverju ári. 

  

 
45 Kristinn Haukur Skarphéðinsson, Borgný Katrínardóttir, Guðmundur A. Guðmundsson og Svenja N.V. Auhage 
2016. Mikilvæg fuglasvæði á Íslandi. Fjölrit Náttúrufræðistofnunar nr. 55. Rafræn útgáfa leiðrétt í maí 2018. 
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Stuttnefja Uria lomvia 

Válistaflokkun: 
EN (í hættu) 

Stofnstærð á landsvísu: 
326.800 pör46 

Hlutfall af landsstofni á vöktunarsvæðum: 
<1% 

Breyting síðustu 10 ár (NNA): 
-38,9% * 

Breyting síðustu 30 ár (NNA+Hí, 47): 
-91,1% *** 

Eftir svolitla bjartsýni árið 2019, þegar stuttnefju fjölgaði um 15% frá árinu 2018, þá hélt niðursveiflan 

áfram sumarið 2020. Fuglarnir voru þá færri en nokkru sinni frá upphafi talninga á sniðum í 

Skoruvíkurbjargi (44. mynd), aðeins um 15% af fjöldanum árið 1986. Niðursveifla þessi er marktæk 

hvort sem litið er til síðustu 10 eða 30 ára. Vorið 2019 hófst varpið að jafnaði 12. maí (miðgildi, 45. 

mynd) sem er örlitlu fyrr en árin 2017 - 2018 (15.-17. maí). Athygli vekur að varpárangur er alltaf betri 

hjá stuttnefju en langvíu. Frá árinu 2016 hefur varpárangur í Skoruvíkurbjargi verið á bilinu 0,72-0,87 

ungar/varppar (n=50-65), minnstur sumarið 2018 en mestur sumarið 2019 (46. mynd). 

 

 

  

 
46 Arnþór Garðarsson, Guðmundur A. Guðmundsson og Kristján Lilliendahl 2019. Svartfugl í íslenskum 
fuglabjörgum 2006–2008. Bliki 33: 35–46. 
47 M.v. þróun fjölda í Skoruvíkurbjargi frá 1986. 

 
44. mynd. Árleg vísitala á fjölda stuttnefja á föstum 
sniðum í Skoruvíkurbjargi 1986 - 2020 (hlutfall af fjölda 
árið 2009). 

 
45. mynd. Upphaf varps stuttnefja í Skoruvíkurbjargi 2017 - 
2019 (n=57-63) metið með vöktunarmyndavél (miðgildi og 
staðalfrávik). 

 
46. mynd. Varpárangur stuttnefju (ungi sem yfirgefur 
bjarg/varppar) metinn með aðstoð vöktunarmyndavélar í 
Skoruvíkurbjargi 2016 - 2019 (n=50-65). 



NNA-2009                                                        Ástand fuglastofna í Þingeyjarsýslum 2019-2020 

40 
 

Langvía Uria aalge 

Válistaflokkun: 
VU (í nokkurri hættu) 

Stofnstærð á landsvísu: 
690.000 pör48 

Hlutfall af landsstofni á vöktunarsvæðum: 
4% 

Breyting síðustu 10 ár (NNA): 
-21,4% * 

Breyting síðustu 30 ár (NNA+Hí, 49): 
-40,4% *** 

Fjöldi langvía í Skoruvíkurbjargi hefur lítið breyst frá sumrinu 2015. Fuglum á sniðumfækkaði árið 2020 

um 3% frá 2019, en þá hafði þeim fjölgað um 9% frá 2018 (47. mynd). Talsverð fjölgun varð á tímabilinu 

1986 - 1999 en síðan langvarandi fækkun. Sé horft til síðustu 30 ára er fækkunin marktæk. Sama á við 

um síðustu 10 ár, þó fækkunin sé ekki eins mikil og ef til lengri tíma er litið. Vorið 2019 hófst varpið að 

jafnaði 6. maí (miðgildi, 48. mynd). Það er talsvert fyrr en árin 2017 - 2018 (12.-13. maí). Varpárangur 

langvíu í Skoruvíkurbjargi hefur ávallt verið lakari en hjá stuttnefju en frá árinu 2016 hefur hann verið 

á milli 0,45-0,78 ungar/varppar (n=91-143, 49. mynd), minnstur sumarið 2016 en mestur sumarið 2019. 

 

 

  

 
48 Arnþór Garðarsson, Guðmundur A. Guðmundsson og Kristján Lilliendahl 2019. Svartfugl í íslenskum 
fuglabjörgum 2006–2008. Bliki 33: 35–46. 
49 M.v. þróun fjölda í Skoruvíkurbjargi frá 1986. 

 
47. mynd. Árleg vísitala á fjölda langvía á föstum sniðum í 
Skoruvíkurbjargi 1986 - 2020 (hlutfall af fjölda árið 2009). 

 
48. mynd. Upphaf varps langvía í Skoruvíkurbjargi 2017 - 2019 
(n=103-150) metið með vöktunarmyndavél (miðgildi og 
staðalfrávik). 

 
49. mynd. Varpárangur langvíu (ungi sem yfirgefur bjarg/varppar) 
metinn með aðstoð vöktunarmyndavélar í Skoruvíkurbjargi 2016 - 
2019 (n=91-143). 
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Álka Alca torda 

Válistaflokkun: 
NT (í yfirvofandi hættu) 

Stofnstærð á landsvísu: 
313.000 pör50 

Hlutfall af landsstofni á vöktunarsvæðum: 
3% 

Breyting síðustu 10 ár (NNA): 
+125,8% * 

Breyting síðustu 30 ár (NNA+HÍ, 51): 
+39,4% 

Eftir metfjölda sumarið 2019 fækkaði álkum um 8% sumarið 2020 og voru þær þá jafnmargar og 

sumarið 2016 (50. mynd). Marktæk fjölgun hefur orðið á síðustu 10 árum þó vissulega megi sjá 

mismiklar sveiflur milli ára. Breytingar á síðustu 30 árum eru ekki marktækar þó vísbendingar séu um 

að álku hafi fjölgað á þeim tíma. 

 

 
50. mynd. Árleg vísitala á fjölda álka á föstum sniðum í Skoruvíkurbjargi 1986 - 
2020 (hlutfall af fjölda árið 2009). 

  

 
50 Arnþór Garðarsson, Guðmundur A. Guðmundsson og Kristján Lilliendahl 2019. Svartfugl í íslenskum 
fuglabjörgum 2006–2008. Bliki 33: 35–46. 
51 M.v. þróun fjölda í Skoruvíkurbjargi frá 1986. 
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Himbrimi Gavia immer 

Válistaflokkun: 
VU (í nokkurri hættu) 

Stofnstærð á landsvísu: 
200-300 pör52 

Hlutfall af landsstofni á vöktunarsvæðum: 
16-24% 

Breyting síðustu 10 ár (NNA+RAMÝ): 
+27,2% 

Breyting síðustu 30 ár (RAMÝ, 53): 
+96,7% * 

Himbrima hefur fjölgað mikið á síðustu árum og fundust 95 fuglar í talningum vorið 2020 (51. mynd), 

rúmlega 28% fleiri en 2019 og rúmlega tvöfalt fleiri en 2004. Sömu þróun má sjá í Mývatnssveit, þar 

sem fuglum hefur fjölgað úr sex vorið 1975 í 56 vorið 2020. Þrátt fyrir mikla fjölgun frá 2017 er 

aukningin ekki marktæk á síðustu 10 árum en hún er hins vegar mikil og marktæk á síðustu 30 árum. 

 

 
51. mynd. Heildarfjöldi himbrima að vori á öllu talningarsvæðinu sem og 
völdum svæðum í Þingeyjarsýslum til ársins 2020. 

  

 
52 Náttúrufræðistofnun Íslands 2000. Válisti 2: fuglar. Reykjavík: Náttúrufræðistofnun Íslands. 
53 M.v. þróun fjölda í Mývatnssveit og við Svartárkot. 
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Lómur Gavia stellata 

Válistaflokkun: 
LC (ekki í hættu) 

Stofnstærð á landsvísu: 
1.000-2.000 pör54 

Hlutfall af landsstofni á vöktunarsvæðum: 
4-8% 

Breyting síðustu 10 ár (NNA+RAMÝ): 
+79,6% * 

Breyting síðustu 30 ár (RAMÝ, 55): 
+201,1% *** 

Frá árinu 2006 hefur fjöldi lóma næstum fimmfaldast, úr 33 fuglum í 158 fugla vorið 2020 (52. mynd). 

Munar þar mestu um mikla aukningu í Mývatnssveit og á Víkingavatni í Kelduhverfi en á báðum 

svæðum fundust 56 fuglar vorið 2020. Við Sand og Sílalæk sáust 12 lómar vorið 2020 og á Laxá í Aðaldal 

voru þeir 13. Við Svartárkot voru fjórir fuglar en einungis einu sinni áður hafa þeir verið svo margir. 

Eins og nærri má geta er fjölgunin marktæk, hvort sem litið er til síðustu 10 eða 30 ára. 

 

 
52. mynd. Heildarfjöldi lóma að vori á öllu talningarsvæðinu sem og völdum svæðum í Þingeyjarsýslum til ársins 2020. 

  

 
54 Umhverfisráðuneytið 1992. Iceland: national report to UNCED. Reykjavík: Umhverfisráðuneytið. 
55 M.v. þróun fjölda í Mývatnssveit og við Svartárkot. 
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Fýll Fulmarus glacialis 

Válistaflokkun: 
EN (í hættu) 

Stofnstærð á landsvísu: 
1.200.000 pör56 

Hlutfall af landsstofni á vöktunarsvæðum: 
<0,5% 

Breyting síðustu 10 ár (NNA): 
-76,0% * 

Breyting síðustu 30 ár (NNA+HÍ, 57): 
-60,0% *** 

Fýl fjölgaði lítillega annað árið í röð og voru setrin nú 14% fleiri en sumarið 2007 sem var það slakasta 

frá upphafi talninga (53. mynd). Í Ásbyrgi heldur fækkunin áfram og fannst aðeins 91 setur sumarið 

2020, eða 25% minna en sumarið 2019 (54. mynd). Þrátt fyrir jákvæða þróun í Skoruvíkurbjargi á 

síðustu tveim árum er fækkunin marktæk á svæðinu öllu frá 2010 og ögn meiri á þessu tímabili 

samanborið við marktæka fækkun síðustu 30 ár. Gögn vöktunarmyndavélar benda til að varp hefjist 

um mjög svipað leyti í maí (16.-18. maí, 55. mynd) en hafa ber í huga að aðeins er um 1-3 pör að ræða 

sem fylgst er með. Varpárangur fýla á talningarsniðum í Skoruvíkurbjargi var 0,34 ungar/setur sumarið 

2020 (n=132), sem er ívið betra en síðustu tvö ár á undan og rétt yfir meðallagi áranna 2011 - 2019 

(0,31 ungar/setur) (56. mynd). Í Ásbyrgi var varpárangur óvenju góður, eða 0,42 ungar/setur (n=91) 

sem er ríflega fimmfaldur meðalvarpárangur áranna 2011 - 2019 (0,08 ungar/setur). 

 

 
56 Arnþór Garðarsson, Kristján Lilliendahl og Guðmundur A. Guðmundsson 2019. Fýlabyggðir á Íslandi 2013–
2015. Bliki 33: 1–14. 
57 M.v. þróun fjölda í Skoruvíkurbjargi frá 1986. 

 
53. mynd. Árleg vísitala á fjölda fýlssetra á föstum sniðum í 
Skoruvíkurbjargi 1986 - 2020 (hlutfall af fjölda árið 2009). 

 
54. mynd. Fjöldi fýlssetra í Ásbyrgi 1966 - 2020. 

 
55. mynd. Upphaf varps fýla í Skoruvíkurbjargi 2016 - 2019 
(n=1-3) metið með vöktunarmyndavél (miðgildi og 
staðalfrávik). 

 
56. mynd. Varpárangur fýls (meðalfjöldi unga/setur með 
95% öryggismörkum þar sem við á) metinn með 
sniðtalningum í Skoruvíkurbjargi og heildartalningu í 
Ásbyrgi 2011 - 2020. 
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Skógarþröstur Turdus iliacus 

Válistaflokkun: 
LC (ekki í hættu) 

Stofnstærð á landsvísu: 
165.000 pör58 

Hlutfall af landsstofni á vöktunarsvæðum: 
n/a 

Breyting síðustu 10 ár (NNA): 
+1590,2% *** 

Breyting síðustu 30 ár: 
n/a 

Skógarþresti fækkaði árið 2020 (-13%) frá fyrra ári en þá hafði honum fjölgað stöðugt frá 2015 (57. 

mynd). Mikil og marktæk aukning hefur orðið á skógarþröstum á talningartímanum.  

 

 
57. mynd. Meðalfjöldi skógarþrasta á talningarpunkti árin 2010 - 2020. Svartir punktar tákna 
niðurstöður allra svæða sem talin voru viðkomandi ár. Þau ár sem sömu svæði voru talin eru 
tengd með svartri línu. Hvítir punktar tákna niðurstöður svæða sem talin hafa verið á hverju ári. 

 

  

 
58 Kristinn Haukur Skarphéðinsson, Borgný Katrínardóttir, Guðmundur A. Guðmundsson og Svenja N.V. Auhage 
2016. Mikilvæg fuglasvæði á Íslandi. Fjölrit Náttúrufræðistofnunar Nr. 55. 295 s. rafræn útgáfa leiðrétt í 
nóvember 2017. http://utgafa.ni.is/fjolrit/Fjolrit_55.pdf. 
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Þúfutittlingur Anthus pratensis 

Válistaflokkun: 
LC (ekki í hættu) 

Stofnstærð á landsvísu: 
1.500.000 pör59 

Hlutfall af landsstofni á vöktunarsvæðum: 
n/a 

Breyting síðustu 10 ár (NNA): 
-6,0% 

Breyting síðustu 30 ár: 
n/a 

Þúfutittlingi fjölgaði bæði árið 2019 (29%) og 2020 (13%, 58. mynd). Frá upphafi talninga hefur fjöldi 

þúfutittlinga sveiflast nokkuð og langtímabreyting hvorki augljós né marktæk. 

 

 
58. mynd. Meðalfjöldi þúfutittlinga á talningarpunkti árin 2010 - 2020. Svartir punktar tákna 
niðurstöður allra svæða sem talin voru viðkomandi ár. Þau ár sem sömu svæði voru talin eru tengd 
með svartri línu. Hvítir punktar tákna niðurstöður svæða sem talin hafa verið á hverju ári. 

  

 
59 Kristinn Haukur Skarphéðinsson, Borgný Katrínardóttir, Guðmundur A. Guðmundsson og Svenja N.V. Auhage 
2016. Mikilvæg fuglasvæði á Íslandi. Fjölrit Náttúrufræðistofnunar Nr. 55. 295 s. rafræn útgáfa leiðrétt í 
nóvember 2017. http://utgafa.ni.is/fjolrit/Fjolrit_55.pdf. 
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Samantekt 
Fuglavöktun í Þingeyjarsýslum var með hefðbundnum hætti árin 2019 og 2020. Vatnafuglar voru taldir 

á fjölmörgum svæðum, bæði að vori og síðsumars. Mófuglar voru taldir á sínum varpbúsvæðum 

snemmsumars og sjófuglabyggðir heimsóttar tvisvar á varptíma. Stofnþróun þeirra tegunda sem 

vaktaðar eru hefur nú verið sett í samhengi við verndarstöðu þeirra á válista. 

Vatnafuglum fækkaði talsvert Mývatnssveit árið 2020 frá 2019. Þetta á einkum við um allar gráendur 

(nema helst urtönd), skúfönd og flórgoða. Minna bar á fækkun þessara tegunda utan Mývatnssveitar 

og í raun misjafnt hvort þeim fækkaði eða fjölgaði. Flórgoða fækkaði mikið á öllu svæðinu. Staða 

duggandar er sérlega alvarleg en henni hefur fækkað mikið undanfarna áratugi, til skamms og lengri 

tíma, og er hún skilgreind í hættu (EN) á válista. Skeiðönd og himbrima hefur fjölgað síðastliðinn áratug 

og húsönd síðastliðin 30 ár. Þessar þrjár vatnafuglategundir eru skilgreindar í nokkurri hættu (VU) á 

válista. Gargönd og hávella hefur sömuleiðis fjölgað marktækt fram á síðustu ár, en þær eru báðar 

skilgreindar í yfirvofandi hættu (NT). Af öðrum vatnafuglum, sem ekki eru í hættu (LC) á válista, hefur 

straumönd og toppönd fækkað talsvert á síðustu 30 árum (og toppönd sömuleiðis síðustu 10 ár). 

Grágæs, heiðagæs og lóm hefur hins vegar fjölgað mjög mikið síðustu 30 ár, sem og álft, skúfönd og 

hrafnsönd. Flórgoða fjölgaði einnig mikið á því tímabili en fækkað undanfarinn áratug. 

Mófuglum fjölgaði öllum aðeins árið 2020 frá fyrra ári, að undanskildum heiðlóu og skógarþresti sem 

fækkaði. Einungis jaðrakan og skógarþröstur, sem báðir eru skilgreindir sem ekki í hættu (LC) á válista, 

sýndu marktæka breytingu á síðustu 10 árum og var hún jákvæð hjá báðum tegundum.  

Sjófuglum vegnar ekki vel fyrir utan langvíu sem hefur fjölgað talsvert á síðustu 5 árum. Stuttnefja náði 

nýju lágmarki sumarið 2020 og er þróun stofnsins í Skoruvíkurbjargi vægast sagt grafalvarleg. Sömu 

sögu er að segja um ritu, þó svo henni hafi fjölgað lítillega frá árinu 2018. Fýl fækkar einnig til langs 

tíma en þó ekki eins hratt og fyrrgreindum tegundum. Langvíu hefur sömuleiðis fækkað mikið frá 1999 

í Skoruvíkurbjargi. Allar þessar tegundir eiga það sameiginlegt að hafa fækkað marktækt hvort sem litið 

er til síðustu 10 eða 30 ára. Stuttnefja og fýll eru skilgreind sem tegundir í hættu (EN) en rita og langvía 

í nokkurri hættu (VU). Álka, sem flokkuð er sem tegund í yfirvofandi hættu (NT) á válista, er eini 

sjófuglinn sem sýnir jákvæða þróun á athugunarsvæðinu á síðustu 10 árum. 

 

Þakkir 
Við viljum þakka öllum þeim samstarfsaðilum sem auk skýrsluhöfunda hafa aflað þeirra gagna sem hér 

eru lögð fram. Einnig er vert að þakka þeim fjölmörgu riturum og öðru aðstoðarfólki sem tekið hefur 

þátt í talningunum. Landeigendum er þakkað fyrir veittan aðgang að sínum jörðum þar sem það á við. 

Kristni Hauki Skarphéðinssyni og Snæbirni Pálssyni þökkum við fyrir góð ráð við gerð þessarar skýrslu 

og Sesselju Guðrún Sigurðardóttur þökkum við fyrir yfirlestur. 
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