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Óhætt er að segja að árið 2020 hafi verið merkilegt og einstakt vegna heimsfaraldurs Covid-19. Starfsemi Náttúrstofu 
Norðausturlands fór ekki varhluta af faraldrinum en þó má segja að hann hafi, til allrar hamingju, ekki komið í veg fyrir 
öfluga starfsemi á árinu. Þó fjarvinna hafi aukist og ferðalögum vegna funda og ráðstefna fækkað, líkt og almennt gerðist í 
samfélaginu bæði hér á landi og í heiminum öllum, var hægt að sinna starfseminni af fullum krafti að venju. 

Vöktunarverkefni hafa frá upphafi verið hryggjarstykkið í starfsemi Náttúrustofunnar og hafa þau bæði orðið til að 
eigin frumkvæði stofunnar og að beiðni annarra. Vöktunarverkefnin festu sig enn betur í sessi til næstu ára með nýjum 
verksamningum á árinu. Samið var við Landsvirkjun um vöktun á háhitasvæðum í S-Þingeyjarsýslu til næstu 5 ára, auk 
þess sem samið var við Umhverfisstofnun um áframhaldandi vöktun bjargfugla á landsvísu til næstu þriggja ára. Slíkir 
samningar skipta miklu máli fyrir rekstur svo lítillar einingar sem Náttúrustofan er og eru til þess fallnir að hægt er að 
skipuleggja starfsemina til lengri tíma, sem dregur um leið úr óvissu rekstrarlega. Þeir bera jafnframt vott um mikið traust 
til stofnunarinnar sem er afar ánægjulegt.

Rannsóknaverkefni voru nokkuð hefðbundin en þar voru einna mest áberandi rannsóknir tengdar SEATRACK samstarfinu 
um rannsóknir á vetrardreifingu sjófugla í N-Atlantshafi sem unnið hefur verið að frá því 2014. Þessar rannsóknir eru nú 
farnar að skila af sér fleiri og fleiri afurðum, m.a. í formi vísindagreina sem unnar eru í samstarfi við fjölda vísindamanna, 
bæði innlenda og erlenda. Ein vísindagrein tengd þessum rannsóknum birtist á árinu 2020 en nokkrar í viðbót, sem unnið 
var að á árinu munu birtast 2021. Annað áberandi rannsóknaverkefni í starfsemi ársins var nýtt af nálinni og tengdist það 
vöktun náttúruverndarsvæða sem eru undir álagi ferðamanna. Um er að ræða nokkuð viðamikið og fjölbreytt verkefni sem 
Náttúrufræðistofnun Íslands ber ábyrgð á en vinnur í samstarfi við náttúrustofur landsins. Verkefnið markar spennandi og 
ánægjuleg tímamót í vöktun náttúru Íslands, þar sem sérþekking og nálægð náttúrustofa við viðfangsefnin er nýtt til að 
framkvæma stórt vöktunarverkefni á landsvísu. Slíkt fyrirkomulag er hagkvæmt að mörgu leyti, m.a. faglega, fjárhagslega 
og byggðalega. Vonandi er þetta verkefni komið til að vera og að í framtíðinni verði byggt ofan á það í tengslum við 
almenna vöktun lykilþátta íslenskrar náttúru.

Náttúrustofur eru ekki lögbundnir umsagnaraðilar vegna mats á umhverfisáhrifum framkvæmda, sem gerir það að verkum 
að þær eiga auðvelt með að taka að sér rannsóknaverkefni á þessu sviði og tengjast sérþekkingu sem náttúrstofurnar 
búa yfir. Slík verkefni hafa frá upphafi átt ríkan sess í starfsemi Náttúrustofu Norðausturlands og hefur stofan skapað sér 
gott orð faglega á þessu sviði, sem endurspeglast í því að framkvæmdaaðilar leita endurtekið til stofunnar sem ber vott 
um mikið traust. Útseld rannsóknaverkefni eru stofunni mikilvæg í rekstrarlegu tilliti vegna þeirra tekna sem af þeim 
skapast en mikilvægt er þó að eitthvert jafnvægi ríki, þannig að hægt sé að sinna öðrum þeim verkefnum sem tilgreind 
eru sem hlutverk Náttúrustofunnar í lögum. Unnið var að venju að nokkrum rannsóknaverkefnum tengdum mati á 
umhverfisáhrifum á árinu 2020 og er fjallað nánar um þau hér í ársskýrslunni.

Auk allra þeirra rannsókna- og vöktunarverkefna sem byggð hafa verið upp og eiga nú sinn fasta sess í starfsemi 
Náttúrustofu Norðausturlands er það mér sem forstöðumanni mikil ánægja að geta skilið við reksturinn líkt og sjá 
má í yfirliti um rekstur ársins 2020 hér síðar í ársskýrslunni. Eftir rúm 17 ár í starfi sem forstöðumaður Náttúrustofu 
Norðausturlands skilja nú leiðir, þar sem ég hef frá og með 1. janúar 2021 verið skipaður forstjóri Náttúrufræðistofnunar 
Íslands. Starfsfólki, stjórnarfólki, sveitarfélögum sem staðið hafa að baki Náttúrustofunni og samstarfsaðilum vil ég þakka 
innilega fyrir afar gott og gefandi samstarf í gengum tíðina.

Þorkell Lindberg Þórarinsson
forstöðumaður Náttúrustofu Norðausturlands

Ágrip  
forstöðumanns 



Starfsmenn

Þorkell Lindberg Þórarinsson líffræðingur (M.Sc.) starfaði sem 
forstöðumaður Náttúrustofunnar frá því hún hóf starfsemi árið 
2003 til loka árs 2020. Hann sá um daglegan rekstur, stjórnun og 
uppbyggingu stofunnar, m.a. með fjár- og verkefnaöflun auk þess 
sem hann hafði umsjón með ýmsum rannsóknaverkefnum. 



Sesselja Guðrún Sigurðardóttir líffræðingur (B.Sc.) hefur 
starfað hjá Náttúrustofunni frá árinu 2004 og hefur umsjón 
með vatnarannsóknum og vatnavöktun 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 mastersnemi í líffræði var sumarstarfsmaður 
Náttúrustofunnar fjórða árið í röð og kom að ýmsum verkefnum.

Sumar-
starfsmaður



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 ráðuneyti og stofnanir, opnum fræðsluerindum og sameiginlegum 
rannsóknaferðum. Auk þess hefur SNS staðið fyrir náttúrustofuþingum sem náttúrustofurnar skiptast á að halda. 

Um  náttúrustofur



Gagnasöfnun: Að safna gögnum, varðveita heimildir um náttúrufar 
og stunda vísindalegar náttúrurannsóknir, einkum í þeim landshlutum 
sem stofurnar starfa.

Fræðsla: Að stuðla að æskilegri landnýtingu og náttúruvernd, 
veita fræðslu um umhverfismál og náttúrufræði og aðstoða við gerð 
náttúrusýninga.

Ráðgjöf: Að veita náttúruverndarnefndum á starfssvæðum stofanna 
upplýsingar og ráðgjöf á verksviði stofanna samkvæmt ákvörðun 
stjórna náttúrustofa hverju sinni.

Þjónusta: Að veita ráðgjöf, sinna rannsóknum og sjá um vöktun gegn 
greiðslu á verksviði stofanna að beiðni sveitarfélaga, ríkis eða stofnana 
þeirra, einstaklinga, fyrirtækja eða annarra.

Eftirlit: Að annast almennt eftirlit með náttúru landsins, sbr. 7. 
gr. náttúruverndarlaga, nr. 44/1999, einkum í þeim landshluta sem 
náttúrustofan starfar. Umhverfisstofnun skal gera samning um slíkt 
eftirlit við náttúrustofur 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 er þeim Margréti Hólm 
Valsdóttur stjórnarformanni og Bjarna Páli Vilhjálmssyni skipuðum 
af Norðurþingi og Jóhönnu Katrínu Þórhallsdóttur skipaðri af 
Skútustaðahreppi. 

• 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 tæpar 90 milljónir króna árið 
2020 samkvæmt ársreikningi frá Price Waterhouse Coopers. Heildar-
rekstrarkostnaður stofunnar var tæpar 80 milljónir króna. Skiptingu tekna 
og rekstrarkostnaðar má sjá hér til hliðar en nánari upplýsingar um fjárhag 
Náttúrustofunnar má sjá í ársreikningi hennar.

• Frá árinu 2009 hafa fimm fastráðnir starfsmenn starfað hjá Náttúru-
stofunni. Sumarið 2020 var að auki ráðinn einn sumarstarfsmaður. 

• Þorkell Lindberg Þórarinsson, sem gegnt hefur stöðu forstöðumanns 
Náttúrustofunnar frá upphafi, lét af störfum í lok árs 2020 en hann var 
skipaður forstjóri Náttúrufræðistofnunar Íslands frá áramótum. Náttúru-
stofan þakkar honum vel unnin störf og óskar honum velfarnaðar í nýju 
starfi. 

• Aðalsteinn Örn Snæþórsson starfsmaður Náttúrustofunnar var ráðinn 
forstöðumaður til eins árs og tók til starfa um áramót.  

Náttúrustofa 
Norðausturlands Ríkisframlag
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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 eingöngu fram 
á Langanesi sumarið 2020.

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 2020 voru dægurritar settir á 164 fugla auk þess sem dægurritar 
af 112 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 norðlægum slóðum. 

Auk gagnasöfnunar var á árinu birt vísindagrein, Individual migration 
strategy fidelity but no habitat specialization in two congeneric seabirds, 
sem byggir á niðurstöðum SEATRACK verkefnisins. 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jbi.13883
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jbi.13883


Rannsóknir 

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 2020 en ekki hefur verið unnið úr sýnum sumarsins.



Rannsóknir 
Komutímar farfugla er verkefni sem unnið hefur verið í samstarfi við Guðmund 
Örn Benediktsson fuglaáhugamann sem fylgst hefur með komu farfugla við Öxarfjörð 
og á Melrakkasléttu allt frá árinu 2001. Á árinu 2020 fór fram tuttugasta skráning 
verkefnisins og jafnframt sú síðasta. 

Farhegðun og vetrardreifing flórgoða er verkefni sem Náttúrustofan vann 
að á árunum 2009-2015. Árið 2020 var unnið úr niðurstöðum og grein skrifuð sem 
send hefur verið til vísindarits. 

Fiðrildavöktun Náttúrustofunnar hófst árið 2007 þegar ljósgildra var sett upp í 
Ási í Kelduhverfi. Árið 2009 var annarri bætt við á Skútustöðum í Mývatnssveit, hún 
var hins vegar færð árið 2020 og komið fyrir við Bakka norðan Húsavíkur. Niðurstöður 
fiðrildavöktunar eru birtar á heimasíðu Náttúrustofunnar þegar greiningu á afla 
ársins er lokið. Fiðrildavöktunin er liður í samstarfsverkefni nokkurra stofnana og 
einstaklinga en yfirumsjón er í höndum Náttúrufræðistofnunar Íslands. Í dag eru 
ljósgildrur starfræktar á 19 stöðum víðs vegar um landið. 

Nánari umfjöllun um rannsóknir Náttúru-
stofunnar má finna í fyrri ársskýrslum og á 
heimasíðu Náttúrustofunnar.

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


Þjónustu-rannsóknir 

Vöktun fuglalífs í Þingeyjarsýslum hefur verið hluti af starfsemi 
Náttúrustofunnar frá upphafi en frá árinu 2009 hefur hún verið unnin 
samkvæmt samningi við umhverfis- og auðlindaráðuneytið. Fylgst er með 
ástandi vatnafuglastofna utan Mývatns, Laxár og Svartárvatns og ástandi 
sjófuglastofna. Vöktunin fór fram með hefðbundnum hætti á árinu.



Þjónustu-rannsóknir 
Vöktun bjargfugla á Íslandi er verkefni sem Náttúrustofan hefur 
umsjón með samkvæmt samningi við Umhverfisstofnun en sá samningur 
gildir til loka árs 2022. 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 2020.



Þjónustu-rannsóknir 
Lífríkisvöktun á háhitasvæðum í Þingeyjarsýslum er vöktunarverkefni sem staðið 
hefur frá árinu 2012 og er unnið fyrir Landsvirkjun. Á árinu var gerður samningur um 
áframhaldandi vöktun til næstu 5 ára. 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 2020 fór fram árleg úttekt á 
gróðurreitum á Þeistareykjum, í Kröflu og við Bjarnarflag. Einnig fór fram árleg sýnataka 
úr tjörnunum á Þeistareykjum auk þess sem unnið var úr sýnum áranna 2017-2020. 
Á árunum 2012-2019 fór fram vöktun á mófuglum á Þeistareykjum í tengslum við 
virkjunarframkvæmdir og starfsemi Þeistareykjavirkjunar, niðurstöður þeirrar vöktunar 
voru teknar saman í skýrslu á árinu. 

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 2020 fór fram árleg 
úttekt á gróðurreitum í nágrenni verksmiðjunnar auk þess sem vatns- og jarðvegssýni 
voru tekin.



Þjónustu-rannsóknir 
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 sumarið 2019 og aftur sumarið 2020.

Vindorkuver á Grjóthálsi.  Stefnt er að byggingu vindorkuvers á 
Grjóthálsi í Borgarfirði og var Náttúrustofan fengin til að gera úttekt á 
fuglalífi svæðisins og meta áhrif framkvæmdanna á það. Rannsóknir fóru 
fram árið 2020 og verður fram haldið árið 2021. 



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. Alls var 25 fýlum, 
sem flækst höfðu í veiðarfæri, safnað af sjómönnum árið 2020. 68% fýlanna 
reyndust vera með plast í meltingarvegi. 

Kortlagning ágengra og framandi plöntutegunda í Þing-
eyjarsveit hófst sumarið 2019 að beiðni sveitarstjórnar Þingeyjarsveitar. 
Verkefnið miðar að því að kortleggja alaskalúpínu, skógarkerfil, spánar-
kerfil og bjarnarkló innan sveitarfélagsins. Sumarið 2019 var útbreiðsla 
tegundanna kortlögð í Aðaldal, Laxárdal, Kaldakinn og Reykjadal. Verkefninu 
lauk sumarið 2020 með kortlagningu í Bárðardal, Ljósavatnsskarði og 
Fnjóskadal.

Röndin Kópaskeri. Að beiðni RORUM ehf. lagði Náttúrustofan mat á 
umfang og stærð hettumáfs- og kríuvarps á fyrirhuguðu framkvæmdasvæði 
fiskeldis við Röndina á Kópaskeri 



Þjónustu-rannsóknir 

Gorlosun í landi Saltvíkur. Sveitarstjórn Norðurþings heimilaði 
Norðlenska ehf. að dreifa gor úr sláturtíð haustið 2020 á mel innan 
skógræktarsvæðis Kolviðar á Ærvíkurhöfða. Til að kanna sækni fugla í gorinn 
óskaði Norðurþing eftir því að Náttúrustofan fylgdist með svæðinu og teldi 
þar fugla reglulega. Talningar fóru fram í september og byrjun október. 
Tveimur eftirlitsmyndavélum var einnig komið fyrir á svæðinu til að kanna 
breytingar á fjölda fugla eftir tíma sólarhrings.

Vegagerð við Skjálfandafljót. Vegargerðin áformar að breyta legu 
Norðausturvegar við Skjálfandafljót samhliða byggingu nýrrar brúar 2 km 
norðan við núverandi brú. Að beiðni Vegagerðarinnar kannaði Náttúrustofan 
áhrif breyttrar legu Norðausturvegar á fuglalíf.



Vöktun Lóna í Kelduhverfi er vöktunarverkefni sem Náttúrustofan 
hefur sinnt allt frá árinu 2010 fyrir fiskeldisfyrirtækið Rifós hf. sem rekur þar 
matfiskeldi. Vöktunin miðaði að því að fylgjast með mögulegum áhrifum 
fiskeldisins á lífríki Lónanna. Árið 2020 voru að venju gerðar vikulegar mælingar 
á blaðgrænu í Lónunum en vöktuninni var síðan hætt um áramót þar sem 
fiskeldi í þeirri mynd sem þar var hefur verið hætt. 

Þjónustu-rannsóknir 

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. Rannsóknir fóru fram árið 2019 en 
úrvinnsla og gerð áhættumats árið 2020.

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
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. Starfsmaður var ráðinn í hlutastarf á vegum Skútustaðahrepps sumarið 
2020 til að halda utan um verkefnið. 

Rjúpur. Náttúrustofan hefur undanfarin ár tekið að sér aldursgreiningar á rjúpnaafla veiðimanna í 
Þingeyjarsýslum fyrir Náttúrufræðistofnun Íslands en það er hluti vöktunarverkefnis Náttúrufræði-
stofnunar á rjúpunni. Söfnun og aldursgreining fór fram í nóvember og desember. Náttúrustofan vill koma 
á framfæri þakklæti til veiðimanna fyrir gott samstarf.



Önnur  verkefni Vöktun náttúruverndarsvæða er samstarfsverkefni Náttúrufræðistofnunar 
Íslands, náttúrustofa, Umhverfisstofnunar, Vatnajökulsþjóðgarðs og Þingvallaþjóðgarðs. 
Náttúrufræðistofnun hefur umsjón með verkefninu en náttúrustofur og starfsfólk nátt-
úruverndarsvæða munu sjá um vöktun og gagnaöflun. Unnið var að undirbúningi 
og mótun verkefnisins árið 2019 en sumarið 2020 hófust einstök vöktunarverkefni. 
Á starfssvæði Náttúrustofu Norðausturlands er unnið að fjölbreyttum verkefnum er 
lúta að vöktun gróðurs, fugla og jarðminja á nokkrum vinsælum áfangastöðum innan 
norðursvæðis Vatnajökulsþjógarðs, í Mývatnssveit, við Goðafoss og Tjörneslögin. Einnig 
var gerð úttekt á ástandi náttúru á Þeistareykjum, í Gjástykki og við Aldeyjarfoss og metið 
hvort þörf væri á vöktun á þeim svæðum. 



Önnur  verkefni

Faghópur II fyrir verkefnisstjórn 4. áfanga rammaáætlunar. Starfsmaður 
Náttúrustofunnar situr í faghópnum en honum er ætlað að meta virkjunarkosti og 
landsvæði með tilliti til annarrar nýtingar en orkuvinnslu, s.s. ferðaþjónustu, útivistar 
og landbúnaðar. Árið 2020 undirbjó faghópurinn mat á þeim virkjunarkostum sem 
verkefnastjórn 4. áfanga rammaáætlunar lagði til að metnir yrðu í þessum áfanga. 

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

INTERACT samstarfið er alþjóðlegt tengslanet rannsóknastöðva sem staðsettar eru á 
arktískum og norðlægum slóðum allt í kringum norðurheimskautið. Forstöðumaður Náttúru-
stofunnar sat í nefnd á vegum Interact sem lagði mat á umsóknir vísindamanna um aðgang 
þeirra að rannsóknastöðvum á norðurslóðum (Transnational Access).

Starfstöð náttúrurannsókna á Bakkafirði var ein af tillögum nefndar sem skipuð 
var af ráðherra byggðamála um mögulega úrlausn á málefnum Bakkafjarðar í atvinnu- og 
byggðamálum. Að beiðni verkefnisstjórnar byggðaþróunarverkefnisins Betri Bakkafjörður tók 
Náttúrustofan að sér að safna saman upplýsingum um náttúrufar og náttúrufarsrannsóknir 
við Bakkaflóa auk þess sem hún kom með tillögur að því hvernig hægt væri að ná fram því 
markmiði að koma á fót starfsstöð náttúrurannsókna á Bakkafirði.



Önnur  verkefni

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

Hvalasafnið á Húsavík. Fyrir hönd rannsóknastofnana á Húsavík hefur 
forstöðumaður Náttúrustofunnar setið í stjórn Hvalasafnsins frá árinu 2005 
og gegndi hann formennsku árið 2020. Hann lét af störfum í stjórninni í lok 
árs 2020. 

Fálkasetur Íslands. Starfsmaður Náttúrustofunnar sat í stjórn Fálkaseturs 
Íslands árið 2020.
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