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Náttúrustofa Norðausturlands er mikilvæg stofnun fyrir margra hluta sakir. Hún er mikilvæg 
fyrir vísindin, bæði á lands- og heimsvísu með sínum rannsóknum og samstarfi við aðrar 
rannsóknastofnanir. Hún er mikilvæg fyrir lífríki þess svæðis sem hún starfar á vegna þess eftir-
lits og vöktunar sem hún stendur að. Hún er mikilvæg þeim fyrirtækjum og stofnunum sem 
hafa leitað til hennar um sérfræðivinnu sem fáir aðrir sinna hér á landi. Hún er mikilvæg fyrir 
samfélagið sem hún tilheyrir sem þekkingarbrunnur sem íbúar og sveitarfélög geta leitað í. 
Hún er mikilvæg fyrir það starfsfólk sem þar starfar og veitir því örugga vinnu við sitt áhugasvið 
og sérþekkingu. Þetta mikilvægi Náttúrustofunnar varð ekki til af sjálfu sér heldur byggðist 
upp smátt og smátt frá stofnun hennar árið 2003 með góðri stjórnun og hæfu starfsfólki.  

Stöðugleiki hefur einkennt Náttúrustofuna frá upphafi og hún vaxið að umfangi hægt en 
örugglega og starfsfólki fjölgað. Í lok síðasta árs sagði Þorkell Lindberg, sem starfað hafði sem 
forstöðumaður frá stofnun Náttúrustofunnar, starfi sínu lausu. Hann hafði þá verið skipaður 
forstjóri Náttúrufræðistofnunar Íslands frá áramótum. Óhætt er að segja að nokkur uggur 
hafi verið í brjóstum okkar starfsmanna um framtíð Náttúrustofunnar og þar með okkar 
vinnuumhverfis. Forstöðumenn náttúrustofa hafa mest um framgang þeirra að segja og því 
mikið í húfi að hæfur einstaklingur tæki við. Ekkert okkar starfsmanna Náttúrustofunnar 
sóttist eftir forstöðumannsstólnum en niðurstaðan varð þó engu að síður sú að ég var settur 
í þann stól til eins árs, árið 2021. Til að taka við mínum verkefnum innan Náttúrustofunnar 
var nýr starfsmaður, Brynjólfur Brynjólfsson, ráðinn tímabundið. Auk Brynjólfs og fastráðins 
starfsfólks störfuðu tveir sumarstarfsmenn við Náttúrustofuna árið 2021.

Það sem einkenndi árið 2021 hjá Náttúrustofunni var fyrst og fremst þessi breyting í 
starfsmannahaldi. Reynt var að halda rekstri og stjórnun með sama hætti og verið hafði. 
Verkefni ársins voru nokkuð hefðbundin og má fræðast um þau hér í ársskýrslunni. Engin 
stór þjónustuverkefni fóru af stað á árinu en á vordögum var gerður samningur milli 
Náttúrustofunnar, umhverfis- og auðlindaráðuneytisins og Norðurþings um rekstur 
Rannsóknarstöðvarinnar Rifs á Raufarhöfn. Rannsóknastöðin Rif var stofnuð árið 2014 og 
hefur forstöðumaður Náttúrustofunnar gegnt þar stjórnarformennsku frá stofnun hennar. 
Með samningnum er Náttúrustofan orðin ábyrg fyrir rekstri Rifs en fær til þess fjárhagslegan 
stuðning frá ríkinu og Norðurþingi. Rekstur Náttúrustofunnar gekk vel á árinu og er staða 
Náttúrustofunnar því góð til að takast á við verkefni framtíðarinnar.  

Náttúrustofan er staðsett að Hafnarstétt 3 á Húsavík. Þar hefur hún verið í farsælu sambýli 
með Þekkingarneti Þingeyinga, Háskólasetrinu á Húsavík og Heilbrigðiseftirliti Norðurlands 
eystra. Miklar breytingar eru þó í vændum þar sem ákveðið hefur verið að stækka þessa 
miðstöð þekkingar og atvinnulífs, skapa meira rými og bæta við stofnunum. Inn í þennan 
klasa munu bætast Hraðið - nýsköpunarmiðstöð, starfsemi SSNE á Húsavík, Hvalasafnið á 
Húsavík auk einyrkja. Þessi klasi mun hafa yfir að ráða bæði Hafnarstétt 1 og 3 auk þess sem 
tengibygging verður byggð milli þessara bygginga. Náttúrustofan verður áfram staðsett á 
sama stað en mun hafa aukið skrifstofurými. 

Að loknu ári í starfi sem forstöðumaður Náttúrustofunnar er ég reynslunni ríkari, hef fengið 
tækifæri til að læra nýja hluti og sjá Náttúrustofuna frá öðru sjónarhorni. Ég kveð stól 
forstöðumanns sáttur og fer alsæll í minn gamla stól. Ég vil þakka samstarfsfólki mínu traust 
og hvatningu til að taka við stjórnartaumunum þetta ár og stjórnarfólki samstarfið.

Aðalsteinn Örn Snæþórsson
forstöðumaður Náttúrustofu Norðausturlands

Ágrip 
forstöðumanns 



Starfsfólk

Aðalsteinn Örn Snæþórsson líffræðingur (M.Sc.) 
og kennari hefur starfað hjá Náttúrustofunni frá árinu 2006. 
Hann var ráðinn forstöðumaður Náttúrustofunnar til eins árs 
frá 1. janúar 2021. Hann sá um daglegan rekstur, stjórnun 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.

Starfsfólk



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

Starfsfólk



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

Starfsfólk



Brynjólfur Brynjólfsson líffræðingur (B.Sc.) og meistaranemi 
í náttúru- og umhverfisfræðum var ráðinn til Náttúrustofunnar til 
eins árs. Hann hóf störf í apríl 2021 og kom að ýmsum vekefnum 
Náttúrustofunnar. 

Starfsfólk



Snæþór Aðalsteinsson líffræðingur (B.Sc.) og meistara-
nemi í líffræði var sumarstarfsmaður Náttúrustofunnar fimmta 
árið í röð og kom að ýmsum verkefnum.

Sumar-
starfsfólk



Bergþóra Kristjánsdóttir líffræðingur (B.Sc.) var 
sumarstarfsmaður Náttúrustofunnar og kom að ýmsum 
verkefnum.

Sumar-
starfsfólk



Árið 1992 var ráðherra veitt heimild, með lögum nr. 60/1992 um Náttúru-
fræðistofnun Íslands og náttúrustofur, til að koma á fót náttúrustofum í kjör-
dæmum 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



Lögbundið 
hlutverk náttúrustofa

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. náttúruverndar-
laga, nr. 44/1999, einkum í þeim landshluta sem náttúrustofan starfar. Umhverfis-
stofnun skal gera samning um slíkt eftirlit við náttúrustofur sem staðfestur er af 
ráðherra.



• var stofnuð þann 27. ágúst 2003 og formlega opnuð þann 10. ágúst 2004.

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

• hefur verið innan veggja Þekkingarsetursins á Húsavík frá upphafi en það er 
staðsett að Hafnarstétt 1-3.

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

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

• sérhæfir sig í rannsóknum á fuglum ásamt almennri dýravistfræði.

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

• hafði heildartekjur upp á tæpar 79 milljónir króna árið 2021 samkvæmt 
ársreikningi frá Price Waterhouse Coopers. Heildarrekstrarkostnaður stofunnar 
var rétt rúmar 75 milljónir króna. Skiptingu tekna og rekstrarkostnaðar má 
sjá hér til hliðar en nánari upplýsingar um fjárhag Náttúrustofunnar má sjá í 
ársreikningi hennar.

• hefur haft 5 fastráðna starfsmenn frá árinu 2009. Árið 2021 voru fastráðnir 
starfsmenn 4 talsins og 1 í tímabundnu starfi auk þess sumarstarfsmenn voru 
2. 

• 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. 

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

Náttúrustofa
Norðausturlands

Ríkisframlag
48%

Útseld þjónusta
16%

Framlag 
sveitarfélaga

8%

Styrkir og aðrar tekjur
28%

Launagjöld
78%

Skrifstofa
2%

Annað
17%

Afskriftir 3%



Vöktun 

Vöktun vatnalífs í Víkingavatni, Skjálftavatni, Miklavatni og Síla-
lækjarvatni 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 2021 en ekki hefur verið unnið úr sýnum 
sumarsins.

Fiðrildavöktun Náttúrustofunnar hófst árið 2007 þegar ljós-
gildra var sett upp í Ási í Kelduhverfi. Árið 2009 var annarri gildru 
bætt við á Skútustöðum í Mývatnssveit, hún var hins vegar færð 
árið 2020 og komið fyrir við Bakka norðan Húsavíkur. Þau fiðrildi 
sem koma í gildrurnar eru greind til tegunda og niðurstöður birtar á 
heimasíðu Náttúrustofunnar. 

Fiðrildavöktunin er liður í samstarfsverkefni nokkurra stofnana og 
einstaklinga en yfirumsjón er í höndum Náttúrufræðistofnunar Ís-
lands. Í dag eru ljósgildrur starfræktar á 19 stöðum víðs vegar um 
landið. Síðustu ár hefur Náttúrustofan einnig séð um greiningar úr 
tveimur gildrum fyrir Náttúrustofu Vesturlands. 

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

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


Vöktun fuglalífs í Þingeyjarsýslum hefur verið hluti af 
starfsemi Náttúrustofunnar frá upphafi en á árunum 2009-
2020 var hún unnin samkvæmt samningi við umhverfis- 
og auðlindaráðuneytið. Árið 2021 var hins vegar gerður 
samningur um vöktunina við Náttúrufræðistofnun Íslands. 

Fylgst er með ástandi vatnafuglastofna, utan Mývatns, Laxár 
og Svartárvatns, og ástandi sjófugla- og mófuglastofna. 
Vöktunin fór fram með hefðbundnu sniði á árinu.

Vöktun 



Vöktun 

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 og Rannsóknasetur Háskóla Íslands á Snæfellsnesi. 

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 m.a. 
ætlað að varpa ljósi á varpafkomu langvíu og stuttnefju. 

Vöktunin fór fram með hefðbundnum hætti sumarið 2021 en að auki var  
vísindagreinin Spatial variation in vital rates and population growth of thick-
billed murres in the Atlantic Arctic birt en hún byggir m.a. á niðurstöðum sem 
fengist hafa úr vöktunarmyndavélum.

https://www.int-res.com/articles/feature/m672p001.pdf
https://www.int-res.com/articles/feature/m672p001.pdf


Vöktun  

Vöktun náttúruverndarsvæða er samstarfs-
verkefni Náttúrufræðistofnunar Íslands, náttúrustofa, 
Umhverfisstofnunar, Vatnajökulsþjóðgarðs og Þingvalla-
þjóðgarðs. Náttúrufræðistofnun hefur umsjón með 
verkefninu en náttúrustofur og starfsfólk náttúruverndar-
svæða munu sjá um vöktun og gagnaöflun. Unnið 
var að undirbúningi og mótun verkefnisins árið 2019 
og hófust einstök vöktunarverkefni sumarið 2020. Á 
starfssvæði Náttúrustofu Norðausturlands er unnið að

fjölbreyttum verkefnum er lúta að vöktun gróðurs, fugla og 
jarðminja á náttúruverndarsvæðum og nokkrum vinsælum 
áfangastöðum innan norðursvæðis Vatnajökulsþjóðgarðs, 
í Mývatnssveit, við Goðafoss og Aldeyjarfoss, á Þeista-
reykjum og við Tjörneslögin á Tjörnesi. Sumarið 2021 var 
einnig gerð úttekt á ástandi náttúru á nokkrum áfanga-
stöðum á Tjörnesi, Melrakkasléttu, Langanesi og í Þistilfirði 
og metið hvort þörf væri á vöktun á þeim svæðum. 



Rannsóknir 
LOMVIA er rannsóknaverkefni sem Náttúrustofan er aðili að og er 
unnið undir forystu dr. Norman Ratcliffe hjá British Antarctic Survey. 
Verkefnið miðar að því að kanna fæðuvistfræði tveggja náskyldra tegunda 
bjargfugla, langvíu og stuttnefju, við mismunandi umhverfisaðstæður í 
kringum Ísland. Gagnasöfnun fór fram á Langanesi sumarið 2021.

Tvær vísindagreinar sem byggja á niðurstöðum verkefnisins voru birtar á 
árinu, Effects of competitive pressure and habitat heterogeneity on niche 
partitioning between Arctic and boreal congeners  og Cold comfort: Arctic 
seabirds find refugia from climate change and potential competition in 
marginal ice zones and fjords, sem byggja á niðurstöðum þessa verkefnis.

Farhættir og vetrardreifing sjófugla er verkefni sem Nátt-
úrustofan hefur unnið að frá árinu 2009, bæði á eigin vegum og í alþjóð-
legu samstarfi (SEATRACK). Rannsóknirnar fara fram á Langanesi, við 
Skjálfanda, í Grímsey og á Látrabjargi og snúa að fýl, ritu, langvíu og stutt-
nefju. 

Sumarið 2021 voru dægurritar settir á 141 fugl auk þess sem dægurritar 
af 119 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. 

Á árinu fengu afurðir SEATRACK verkefnisins að njóta sín í þemahefti 
ritrýnda vísindaritsins Marine Ecology Progress Series, um dreifingu og 
ferðir sjófugla utan varptíma í Norður-Atlantshafi. Voru þar birtar 12 
vísindagreinar sem byggja alfarið á gögnum þessa verkefnis. Af þeim eru 
5 sem styðjast við gögn um ferðir íslenskra sjófugla sem Náttúrustofan 
hefur safnað til dagsins í dag. Að auki voru 5 greinar birtar í öðrum 
ritrýndum vísindaritum sem byggja á niðurstöðum SEATRACK verkefnisins. 
Tengla á greinarnar má finna í kaflanum erindi og rit.

https://www.nature.com/articles/s41598-021-01506-w
https://www.nature.com/articles/s41598-021-01506-w
https://link.springer.com/article/10.1007/s13280-021-01650-7
https://link.springer.com/article/10.1007/s13280-021-01650-7
https://link.springer.com/article/10.1007/s13280-021-01650-7
https://www.int-res.com/abstracts/meps/v676/#theme


Aldurs- og tegundasamsetning svartfugla. Markmið 
verkefnisins var að staðfæra aðferðafræði sem beitt hefur verið 
erlendis til að kanna hvort greina megi í sundur tvær náskyldar 
tegundir svartfugla, langvíu og stuttnefju. Náttúrustofan kom 
að verkefninu í samstarfi við Náttúrustofu Suðvesturlands og 
undir forystu Náttúrustofu Austurlands. Sýni fengust úr afla 
skotveiðimanna og af netadauðum fuglum úr meðafla sjómanna. 
Samhliða þessu var aldurs- og tegundasamsetning svartfuglaafla á 
Austfjörðum könnuð. 

Hljóðvistfræði langvía á Látrabjargi  var könnuð með 
rafeðlisfræðilegum aðferðum af hópi alþjóðlegra vísindamanna í 
samstarfi við Náttúrustofuna. Rannsóknin fór fram á Látrabjargi 
vorið 2021. Metinn var breytileiki í heyrnarnæmni tegundarinnar í 
andrúmslofti og hann borinn saman við náskyldar sjófuglategundir 
auk þess sem hljóðvist bjargsins var könnuð. Niðurstöður munu 
m.a. veita innsýn á það hvort hljóðmengun af manna völdum geti 
haft áhrif á heyrn tegundarinnar.

Rannsóknir 



Þjónustu-rannsóknir 

Umhverfisvöktun á Bakka hefur verið hluti af verk-
efnum 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. 
Sumarið 2021 voru gróðurmælingar í gróðurreitum frá árinu 
2016 endurteknar auk þess sem vatns- og heysýni voru tekin. 

    
Gróðurvöktun á háhitasvæðum í Þingeyjar-
sýslum er vöktunarverkefni sem staðið hefur frá árinu 2012 
og er unnið fyrir Landsvirkjun. Vöktunin nær til áhrifasvæða 
fyrirhugaðra og núverandi virkjana á Þeistareykjum, í 
Bjarnarflagi og Kröflu. 

Frá árinu 2020 hefur eingöngu verið um gróðurvöktun að ræða 
en vöktun mófugla og á lífríki tveggja tjarna á Þeistareykjum 
hefur verið hætt. 2021 fór fram árleg úttekt á gróðurreitum á 
Þeistareykjum, í Kröflu og við Bjarnarflag.



Þjónustu-rannsóknir 

Áflug fugla á Blöndulínu 3. Vegna mats á umhverfisáhrifum 
tók Náttúrustofan að sér rannsóknir á fuglalífi á öllum valkostum 
fyrir leið fyrirhugaðrar Blöndulínu 3. Rannsóknirnar voru unnar fyrir 
Landsnet og stóðu með hléum frá árinu 2008 til 2020. Árið 2021 
var Náttúrustofan fengin til að að yfirfara gögn úr áflugsathugun 
Landsnets frá árinu 2018 og tengja þær fyrri niðurstöðum Náttúru-
stofunnar um áhrif Blöndulínu 3 á fuglalíf. Gögnin voru fengin úr 
eftirlitsmyndavélum sem hafðar voru við Rangárvallalínu 1 í Skaga-
firði að hausti.

Vindorkuver á Grjóthálsi. Stefnt er að byggingu vindorku-
vers á Grjóthálsi í Borgarfirði og var Náttúrustofan fengin til að gera 
úttekt á fuglalífi svæðisins og meta áhrif framkvæmdanna á það. 
Rannsóknir hafa farið fram með hléum frá árinu 2020 og verður 
fram haldið árið 2022.

Vindorkuver á Hróðnýjarstöðum. Náttúrustofan var 
fengin til að koma að undirbúningi ratsjárrannsókna á fuglum við 
fyrirhugað vindorkuver á Hróðnýjarstöðum í Dölum. Áframhald 
verður á verkefninu árið 2022. 



Þjónustu-rannsóknir 

Vöktun á plasti í meltingarvegi fýla er verkefni 
sem Náttúrustofan hefur, að beiðni Umhverfisstofnunar, haft 
umsjón með frá árinu 2018 en plast í meltingarvegi fýla hefur 
verið notað sem vistfræðilegur metill á plastmengun í hafi. 

Verkefnið er unnið í samvinnu við sjómenn sem safna þeim 
fýlum sem flækjast í veiðarfæri.  Alls var 17 fýlum safnað árið 
2021 og reyndust 77% þeirra vera með plast í meltingarvegi. 

Heiðagæsir í Herðubreiðarlindum. Náttúrustofan 
tók að sér að kanna varptíma heiðagæsa í Herðubreiðarlindum 
og meta stærð og dreifingu varpsins. Verkefnið var unnið í 
samstarfi við Vatnajökulsþjóðgarð, að beiðni þjóðgarðsins. 



Önnur verkefni
Faghópur II fyrir verkefnisstjórn 4.  áfanga ramma-
áætlunar var ætlað að meta virkjunarkosti og landsvæði 
með tilliti til annarrar nýtingar en orkuvinnslu, s.s. 
ferðaþjónustu, útivistar og landbúnaðar. Starfsmaður 
Náttúrustofunnar sat í faghópi II sem skilaði niðurstöðum í 
lok febrúar 2021 en skipunartími hans rann út í apríl 2021. 

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

Rjúpur. Náttúrustofan hefur undanfarin ár tekið að sér 
aldursgreiningar á rjúpnaafla veiðimanna í Þingeyjarsýslum 
fyrir Náttúrufræðistofnun Íslands en það er hluti vöktunar-
verkefnis Náttúrufræðistofnunar á rjúpunni. Söfnun og 
aldursgreining fór fram í nóvember og desember. Heildar-
fjöldi rjúpna sem Náttúrustofan aldursgreindi árið 2021 var 
585 fuglar. Náttúrustofan vill koma á framfæri þakklæti til 
veiðimanna fyrir gott samstarf.



Önnur  verkefni

Rannsóknastöðin Rif. Forstöðumaður Náttúrustofunnar 
sinnti formennsku í stjórn Rannsóknastöðvarinnar Rifs líkt og 
verið hefur frá stofnun hennar árið 2014. Árið 2021 var gerður 
samningur milli umhverfis- og auðlindaráðuneytis, Norður-
þings og Náttúrustofunnar um rekstur Rannsóknastöðvarinnar. 
Samkvæmt samningnum tekur Náttúrustofan að sér umsjón 
með rekstri stöðvarinnar að veittu árlegu framlagi frá 
Umhverfis- og auðlindaráðuneytinu og Norðurþingi.

Fálkasetur Íslands. Starfsmaður Náttúrustofunnar sinnti 
formennsku í stjórn Fálkaseturs Íslands árið 2021 líkt og verið 
hefur frá stofnun þess.

Leiðsögunámskeið á Þórshöfn. Náttúrustofan 
tók að sér kennslu um gróðurfar og dýralíf Langaness og 
nágrennis á leiðsögunámskeiði sem haldið var á Þórshöfn í 
apríl 2021. Á námskeiðinu var einnig farið yfir grundvallaratriði 
náttúrutúlkunar ásamt því að fræða nemendur um hvað beri 
að varast í umgengni við viðkvæma náttúru svæðisins.

Náttúruminjaskrá. Fyrir hönd Samtaka náttúrustofa var 
starfsmaður Náttúrustofunnar skipaður í fagráð náttúruminja-
skrár árið 2021.
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