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FORMÁLI
Árið 2016 var fjórða starfsár Náttúrustofu Suðausturlands. Stofan var sett á laggirnar 2013 og hófust störf
um mitt það ár. Verkefni á árinu voru fjölmörg en auk þess hefur starfsfólkið reynt að skapa
Náttúrustofunni sess í samfélaginu. Einnig var lagt kapp á að afla fjárstyrkja fyrir ýmis verkefni svo að
starfsemi stofunnar haldi áfram að eflast og starfsmönnum að fjölga.
Þessi ár sem stofan hefur starfað hafa verið lærdómsrík. Stofan hefur sífellt verið að skapa sér meiri sess
innan Nýheima og í samfélaginu öllu. Á síðasta starfsári var ráðinn inn starfsmaður í hlutastarf í
Skaftárhreppi og því hefur stofan einnig orðið sýnilegri þar.
Verkefnum ársins má skipta í tvo flokka: a) rannsóknarverkefni og önnur gagnaöflun/söfnun og b)
kynningar, ráðgjöf og styrkjaumsóknir. Rannsóknarverkefni voru m. a. tengd jöklum, fiðrildum, beitarlandi,
gæsum og stjörnum, eða tengt þekkingu og færni starfsmanna náttúrustofu. Kynningar voru þó nokkrar á
vegum náttúrustofu: á Vistfræðiráðstefnu, ársfundi Náttúrufræðistofnunar Íslands, við móttöku skólahópa
í Nýheimum og á Höfn á ársfundi stofunnar svo nokkur dæmi séu tekin.
Á Náttúrustofunni er unnið að fjölmörgum verkefnum á sviði rannsókna, ráðgjafar og fræðslu og má sjá
nánar um flest þeirra í ársskýrslunni hér á eftir.
Hugmyndin að baki stofnun náttúrustofa í hverjum landshluta var að grunni til byggðatengd. Með tilkomu
þeirra átti að skapa tækifæri fyrir háskólamenntaða náttúrufræðinga til að starfa nærri viðfangsefnum
sínum og styrkja um leið byggð og fjölbreytileika mannlífs. Náttúrustofa Suðausturlands er gott dæmi um
vel heppnaða byggðaaðgerð. Þau dæmi sem hér hafa verið nefnd og fjallað er nánar um í eftirfarandi
skýrslu, ásamt öðrum verkefnum ársins 2016, sýna að vel er hægt að halda úti metnaðarfullu og öflugu
rannsóknastarfi í sjálfstæðum rannsóknaeiningum úti á landi. Það er von mín að sú staðreynd blási
stjórnvöldum byr í brjóst við að efla náttúrustofurnar almennt til framtíðar, með því að fela þeim aukin
verkefni á vegum ríkisins.
Það er von mín að þeir er skýrsluna lesa verði einhvers vísari um starfsemi Náttúrustofu Suðausturlands á
árinu 2016.

_____________________________________________
Kristín Hermannsdóttir
forstöðumaður, 29. mars 2017
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SKÝRSLA STJÓRNAR
Árið 2016 var fjórða starfsár Náttúrustofu Suðausturlands. Að stofunni standa Sveitarfélagið Hornafjörður
og Skaftárhreppur. Samkvæmt samstarfssamningi sveitarfélaganna bar Sveitarfélagið Hornafjörður ábyrgð
á rekstri Náttúrustofunnar árin 2013—2015 og greiddi mótframlag til rekstursins samkvæmt samningi við
Umhverfisráðuneytið. Á árinu 2016 varð sú breyting á að Skaftárhreppur hóf að greiða mótframlagið líkt
og Sveitarfélagið Hornafjörður. Jafnframt var ráðinn nýr starfsmaður með aðsetur á Kirkjubæjarklaustri.
Þetta er stórt og þýðingarmikið skref í starfsemi Náttúrustofunnar og verður væntanlega til að efla
starfsemi náttúrustofunnar í Vestur-Skaftafellssýslu.
Á árinu fékkst styrkur frá Umhverfis- og
auðlindaráðurneytinu til að kanna jökulvötn í
Skaftárhreppi. Vegna þess var ákveðið að
auglýsa eftir starfsmanni sem gæti m.a. sinnt
því verkefni og sæti á Kirkjubæjarklaustri.
Fimm umsóknir bárust og var Rannveig
Ólafsdóttir líffræðingur ráðin í starfið. Hún hóf
störf 1. september
og fékk aðstöðu í
Kirkjubæjarstofu. Vegna þessa baðst hún
Nýheimar – Litlubrú 2, 780 Höfn Hornafirði
undan stjórnarsetu í náttúrustofunni og kom
Sandra Brá Jóhannsdóttir, sveitarstjóri Skaftárhrepps í hennar stað. Stjórnin vill óska Rannveigu góðs
gengis í nýja starfinu og þakkar henni fyrir setu í stjórninni undanfarin ár.
Starf náttúrustofunnar gekk vel á árinu. Rekstur er í góðu jafnvægi. Verkefni náttúrustofunnar voru
fjölbreytt að vanda. Þeim er lýst í ársskýrslunni. Það er gaman að því hve fjölbreytt verkefnin eru og hvernig
þau ná frá jöklum á Suðausturlandi allt til fjarlægra stjarna og frá verkefnum með börnum í samfélaginu til
fræðilegra vísindarannsókna.
Kristín Hermannsdóttir, forstöðumaður og Snævarr Guðmundsson, sviðsstjóri störfuðu áfram hjá stofunni
á árinu. Eins og fyrr var nefnt tók Rannveig Ólafsdóttir til starfa á Kirkjubæjarklaustri á haustdögum. Jóhann
Helgi Stefánsson, landfræðingur starfaði einnig tímabundið sumarið 2016. Samstarf við ungt fólk og aðra
vísindamenn er mikilvægur þáttur í starfsemi Náttúrustofunnar og gott samstarf er við Framhaldsskólann
í Austur-Skaftafellssýslu, Grunnskóla Hornafjarðar, Vatnajökulsþjóðgarð og stofnanir sem staðsettar eru í
Nýheimum.
Eins og sjá má í ársskýrslunni fluttu Kristín og Snævarr fjölmörg erindi og kynningar á árinu, bæði á
vettvangi vísinda og almennings. Ég vil fyrir hönd stjórnar Náttúrustofunnar þakka starfsfólki fyrir gott og
árangursríkt starf árið 2016 og einstaklega ánægjulega samvinnu enn sem fyrr.
21. mars 2017
Rögnvaldur Ólafsson
Formaður stjórnar
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UM NÁTTÚRUSTOFU
Náttúrustofa Suðausturlands er rannsóknastofnun á sviði náttúrufræða sem staðsett er á Hornafirði. Hún
er ein af átta náttúrustofum sem starfræktar eru á Íslandi og starfar samkvæmt lögum nr. 60/1992 um
Náttúrufræðistofnun Íslands og náttúrustofur. Náttúrustofurnar hafa allar sömu lögbundnu hlutverkum að
gegna en starfa á mismunandi landssvæðum. Starfssvæði Náttúrustofu Suðausturlands nær frá
Mýrdalssandi í vestri (Blautukvísl) og austur í Hvalnesskriður en einnig vinnur stofan að verkefnum sem eru
utan þess landsvæðis.
Náttúrustofurnar er aðilar að Samtökum náttúrustofa (SNS), en samtökin eru samstarfsvettvangur þeirra.
Samtökunum er ætlað að efla samstarf náttúrustofa og vinna að hagsmunamálum þeirra. SNS hefur staðið
fyrir árlegum náttúrustofuþingum sem náttúrustofurnar skiptast á að halda. Árið 2016 var
Náttúrustofuþingið haldið í húsnæði Náttúrufræðistofnunar Íslands í Urriðaholti í Garðabæ.
Að Náttúrustofu Suðausturlands standa Sveitarfélagið Hornafjörður og Skaftárhreppur. Gerður var
samstarfssamningur um reksturinn milli sveitarfélagana þess efnis að Sveitarfélagið Hornafjörður bæri
ábyrgð á rekstri náttúrustofunnar árin 2013-2015 og greiddi mótframlag til rekstursins samkvæmt
samningi við Umhverfisráðuneytið. En árið 2016 var gerður nýr samstarfssamningur og samkvæmt honum
axlar Skaftárhreppur einnig fjárhagslega ábyrgð á rekstri stofunnar frá 1. janúar 2016.
Árið 2016 var náttúrustofan með tvær skrifstofur á Frumkvöðlagangi í Nýheimum, Litlubrú 2 á Höfn í
Hornafirði. Í Nýheimum eru einnig Menningarmiðstöð Hornafjarðar, Hornafjarðarsöfn, Framhaldsskólinn í
Austur Skaftafellssýslu, Rannsóknasetur Háskóla Íslands á Hornafirði, Háskólafélag Suðurlands, Fræðslunet
Suðurlands, Nýheimar Þekkingarsetur, Samband sunnlenskra sveitarfélaga, Ríki Vatnajökuls og
Skólaskrifstofa Hornafjarðar. Á Kirkjubæjarklaustri hefur náttúrustofan haft eina skrifstofu í
Kirkjubæjarstofu frá og með september 2016.
Stjórn stofunnar er skipuð þremur mönnum, tveimur skipuðum af Sveitarfélaginu Hornafirði og einum af
Skaftárhreppi. Stjórnin er kosin til fjögurra ára í senn og skal kjör stjórnar jafnan fara fram í upphafi nýs
kjörtímabils sveitarstjórna. Núverandi stjórn er þannig skipuð; Dr. Rögnvaldur Ólafsson, dósent við
eðlisfræðiskor HÍ, stjórnarformaður, Björn Ingi Jónsson bæjarstjóri Hornafirði, meðstjórnandi og Sandra
Brá Jóhannsdóttir sveitarstjóri Skaftárhrepps tók við af Rannveigu Ólafsdóttur liffræðingi sem
stjórnarmaður og ritari frá og með hausti 2016. Varamenn eru: Steingerður Hreinsdóttir Selfossi, Guðlaug
Úlfarsdóttir Hornafirði (frá hausti 2016), Þórhildur Ásta Magnúsdóttir Hornafirði (til hausts 2016) og
Þorbjörg Ása Jónsdóttir Prestbakka Kirkjubæjarklaustri.
Árið 2016 voru haldnir fjórir stjórnarfundir.
Náttúrustofa heldur úti heimasíðu (nattsa.is) og á einnig síðu á Facebook þar sem settar eru inn upplýsingar
um verkefni og viðburði. Hönnun á merki og uppsetning á heimasíðunni var í höndum Dimms.is.
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STARFSMENN
Forstöðumaður er Kristín Hermannsdóttir Cand. Scient í
veðurfræði frá Universitetet i Bergen í Noregi. Hennar helstu
hlutverk eru daglegur rekstur, fjármálastjórn, uppbygging
stofunnar m.a. fjár- og verkefnaöflun. Samhliða því vinnur Kristín
að ýmsum verkefnum Náttúrustofunnar.

Sviðsstjóri er Snævarr Guðmundsson, B.S. náttúrulandfræðingur
og M.Sc. í jarðfræði frá Háskóla Íslands. Hann annast ýmis verkefni
á náttúrustofunni, þ.á.m. kortagerð, jöklamælingar, ýmsar
jarðfræðirannsóknir og stjörnuathuganir.

Sérfræðingur
er
Rannveig
Ólafsdóttir
Náttúruog
umhverfisfræðingur. Hún sér um verkefni sem snýr að hættumati
vegna jökulvatna í Skaftárhreppi auk þátttöku í ýmsum öðrum
verkefnum Náttúrustofunnar.

Sumarið 2016 starfaði einn sumarstarfsmaður um tíma á
náttúrustofunni, Jóhann Helgi Stefánsson, B.S. landfræðingur frá
Háskóla Íslands. Hann tók m.a. þátt í verkefni tengdu ástandi
beitarlands og beit gæsa í ræktarlönd bænda.
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STIKLUR ÚR STARFSEMI – SAMFÉLAGIÐ
Útsending ABC frá Breiðamerkurjökli
Þann 6. janúar 2016 sýndi bandaríska sjónvarpsstöðin ABC innslag í þættinum “Good Morning America” í
beinni útsendingu frá Breiðamerkurjökli. Amerísk fréttakona, Amy Robach, ræddi loftslagsbreytingar og
bráðnun jökla. Þetta var gert í framhaldi af loftslagsráðstefnunni í París. Útsendingin fór fram á
austanverðum Breiðamerkurjökli, inni í Þröng við Fellsfjall. Töluvert var gert úr svelgjum, sem eru lóðrétt
hringlaga vatnsgöng sem myndast á leysingasvæðum jökla, og þýðingu þeirra fyrir jöklarannsóknir.
Ísklifrarar sigu niður í opinn 30 m djúpan jökulsvelg nærri mynni Fremri-Veðurárdals og klifruðu upp úr
honum. Á meðan flugu drónar yfir og frá þeim fengust stórkostleg myndskeið af jöklinum.
Amy ræddi m. a. við jöklafræðinginn Daniel
J. Morgan um jökla, hnattræna hlýnun,
Breiðamerkurjökul og kuðunga sem hafa
fundist innan marka Jökulsárlóns og
ýmislegt fleira. Það kom auðvitað ekki fram
í umfjölluninni að Snævarr Guðmundsson
hjá Náttúrustofu Suðausturlands sá um
öflun efnis um Breiðamerkurjökul og lagði
fram tillögur að efnistökum sem mörg hver
voru síðan notuð. Sjónvarpsstöðin var með
12 manna flokk sem vann að
útsendingunni, auk þess komu við sögu
nokkrir íslenskir klifrarar, leiðsögumenn og
stjórnendur.
Amy Robach og tökulið á Breiðamerkurjökli. Ljósm. SG, 2016.

Íshellar
Starfsmenn Náttúrustofu Suðausturlands
heimsóttu íshelli í Breiðamerkurjökli sem
gjarnan er nefndur “Kristalshellirinn” af
leiðsögumönnum á svæðinu. Það er
skemmtileg upplifun að koma í hellinn sem
þennan dag skartaði dulúðlegum bláma og
sérkennilegum holum eða “vösum” í
ísnum. Íshellar í Breiðamerkurjökli hafa
mikið aðdráttarafl fyrir ferðamenn en
þangað sækja þeir flestir undir traustri
leiðsögn.
Í íshelli í Breiðamerkurjökli. Ljósm. SG, 2016.
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Stjörnuskoðun og þverganga Merkúríusar
Einn morgun í janúar heimsóttu vaskir krakkar úr 3. bekk Grunnskóla Hornafjarðar ásamt kennara sínum
Náttúrustofu Suðausturlands, til að skoða stjörnur. Nokkrir foreldrar og aðrir aðstandendur slógust einnig
í hópinn. Stjörnuskoðunin fór fram vestan
við Nýheima – úti við Náttúrustíginn og voru
notaðir tveir stórir stjörnusjónaukar, en
einnig með handsjónaukar og ber augu. Við
stíginn er unnið að því koma fyrir steinum
víðs vegar úr sveitarfélaginu til fræðslu og
afþreyingar og einhverjir klifruðu upp á þá.
Var ekki annað að sjá og heyra en að
heimsóknin hefði heppnast vel, þrátt fyrir
nokkrar kaldar tær. Tunglið var skoðað,
einnig Júpíter og tungl hans sem kallast
Galílei-tunglin og heita Jó, Evrópa, Kallistó og
Ganymedes.
Júpíter skoðaður með sjónauka Náttúrustofu. Ljósm. KH, 2016.
Þann 9. maí stóð til að fylgjast með þegar reikistjarnan Merkúríus gekk fyrir sól, séð frá jörðu. Slíkur
atburður er nefndur þverganga. Samkvæmt almanaki Háskóla Íslands gerðist slíkt fjórtán sinnum á síðustu
öld og svo mun einnig verða á 21. öldinni. Vegna þess hve Merkúríus er lítill í samanburði við sólina er erfitt
að greina hana án sjónauka. Einnig er sólin
svo björt að afar hættulegt er að horfa í
hana. Sérstakar ljóssíur þarf til þess, sem
hleypa einungis broti af sólarljósinu í
gegnum sig. Engum er ráðlagt að skoða þetta
nema með slíkum búnaði.
Náttúrustofa
Suðausturlands
bauð
áhugasömum að kíkja á þvergönguna
gegnum sjónauka með slíkri ljóssíu.
Þvergangan hófst kl 11:13 og lauk 18:41.
Veðrið var hins vegar ekki til samvinnu og
sást einungis til sólar og Merkúríusar í
upphafi þvergöngunnar.
Nemendur Grunnskólans mættir til að skoða Merkúríus en
lítið varð úr því skýjabreiða byrgði fyrir sólu. Ljósm. KH, 2016.

Steinasafn Þorleifs Einarssonar
Náttúrustofa Suðausturlands átti þátt í að settir voru upp nokkrir steinar og steingervingar úr steinasafni
Þorleifs Einarssonar jarðfræðings í Nýheimum. Þorleifur gaf Rannsóknarsetri Háskóla Íslands á Hornafirði
safnið sitt sem er hýst núna hjá Framhaldsskólanum í Austur-Skaftafellssýslu (FAS). Valin voru nokkur
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eintök til sýningar í sýningarborð framan við bókasafnið í Nýheimum og einnig í glerskápum á efri hæð,
rétt ofan við stigann. Þorleifur fæddist í Reykjavík 29. ágúst 1931 en lést í Þýskalandi 22. mars 1999. Hann
stundaði margþættar rannsóknir í jarðfræði og liggur eftir hann fjöldi greina og bóka um jarðfræðileg efni
og umhverfisvernd á ýmsum tungumálum auk íslensku. Síðasta bókin sem hann lauk við var Myndun og
mótun lands - jarðfræði sem kom út 1991. Einnig flutti hann fjölda fyrirlestra um jarðfræðileg efni á
ráðstefnum og fundum hérlendis, á alþjóðaráðstefnum og við fjölmarga háskóla erlendis.

Snæfell sést frá Lóni
Fyrir nokkru var okkur á Náttúrustofu Suðausturlands bent á að það væri hægt að sjá Snæfell (1833 m) á
Fljótdalshéraði, frá Suðausturlandi, á afmörkuðum kafla við hringveginn í Lóni. Þetta þótti ótrúlegt því
landið austan við Vatnajökul er svo hálent og tindótt að við fyrstu umhugsun teldi maður það ósennilegt.
Náttúrustofunni barst síðan óvænt en velþegin hjálp til að skera úr um þetta. Einar Björn Einarsson á
öflugan dróna með innbyggðri myndavél. Honum þótti sjálfsagt að bregðast við bón okkar um að kanna
þetta til hlítar. Heiðríkjudaginn 17. mars
2016 fórum við austur fyrir Laxá í Lóni, ekki
langt frá veginum sem liggur inn í Lónsöræfi.
Þar sendi Einar drónann upp í um 500 m
hæð y.s. og beindi myndavélinni í átt að
Snæfelli. Viti menn, þar fékkst ótvírætt úr
því skorið, Snæfell sést svo sannarlega frá
hringveginum í Lóni. Fjarlægðin á milli
Snæfells og Lóns, þaðan sem tindurinn sést,
er 54 km í sjónlínu.
Á Youtube.com er skemmtilegt myndband
sem sýnir flugið: Snæfell séð frá Lóni.
Aurar Jökulsár í Lóni og Lónsöræfi og Snæfell. Ljósm. EBE 2016.
Sitt lítið af hverju frá árinu 2016
Loftslagsbreytingar eru viðfangsefni sem hafa verið töluvert í umræðu undanfarin ár. Flestar þjóðir heims
skrifuðu undir samkomulag í París, 22. apríl 2015 um að sporna á móti hinum hröðu breytingum og var það
fullgilt af hálfu Íslands hinn 22. september sama ár. Hér á landi er hopun jökla augljósasta afleiðing
loftslagsbreytinga. Þar sem jökla leysir minnkar fargið á jarðskorpunni og landið rís. Á vormánuðum var
landris í grennd við Vatnajökul í fjölmiðlum og birtist viðtöl við Kristínu Hermannsdóttir í sjónvarpsfréttum.
Í kjölfarið birtu aðrir vefmiðlar fréttir um landrisið, m. a. þar sem vitnað var í orð okkar. Af fréttaflutningi
mátti skilja að niðurstöður um landrisið væru komnar frá Náttúrustofu Suðausturlands. Bent skal á að
Náttúrustofan annast ekki landrismælingar heldur sjá aðrar stofnanir um það.
Í vor komu þrír nemendur úr Grunnskóla Hornafjarðar í starfskynningu til Náttúrustofunnar. Þeir fengu
lítillega nasasjón af því hvaða verkefni eru unnin á Náttúrustofum og síðan var farið aðeins út í
vettvangsferðir. Annars vegar til að leita og hnitsetja landmælingabolta í landi Hafnar í Hornafirði. Hins
vegar var farið út að Horni til að sækja bergsýni.
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Eitt
verkefna
sem
Náttúrustofa
Suðausturlands annast er að safna upplýsingum hjá eldri Hornfirðingum og
Öræfingum um stöðu jökla á 20. öld.
Sumarið 2016 fengum við Gísla Arason,
fyrrum safnavörð á Höfn í Hornafirði, með í
för að Fláajökli til þess að sýna okkur hvar
jökulsporðurinn stóð árið 1937, en þá var
varnargarður byggður til að hemja Hólmsá.
Gísli lét sig ekki muna um að fara með okkur
og rifja upp verkið sem stóð yfir streitulaust
allt sumarið 1937. Hann fræddi okkur einnig
um stöðu Mýrajökla á þessum tíma.
Gísli Arason og Kristín Hermannsdóttir. Ljósm. SG 2016.
Náttúrustofa
Suðausturlands
kynnti
starfsemi sína á Starfastefnumóti í
Nýheimum, 15. september 2016. Þar
kynntu 46 fyrirtæki og stofnanir í
Sveitarfélaginu Hornafirði starfsemi og
starfsgreinar sínar. Tilgangurinn var að
upplýsa fólk um þá fjölbreyttu starfsemi
sem á sér stað í sveitarfélaginu, og benda
áhugasömum á mögulegar menntunarleiðir
sem þeim tengjast. Starfastefnumótið tókst
afar vel, fjölmargir gestir komu í Nýheima til
að sjá hvað í boði er. Það var
skipuleggjendum þess til mikils sóma.
Frá starfastefnumóti í Nýheimum. Ljósm. SG 2016.
Áfram var safnað grjóti í Steinagarðinn, sem
settur var upp við Náttúrustíginn veturinn
2015—16. Ekki hefur tekist að halda áætlun
þar vegna þess að mörg álitleg grettistök
sem við höfum viljað setja upp hefur ekki
reynst einfalt mál að sækja. Stefnt var á að
sækja grjót þegar jörð væri frosin.

Guðni og Kristín setja þennan fína
gabbrómola frá Litla-Horni niður í
steinagarðinn á Höfn. Ljósm. SG 2016.
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Árið leið ekki án kynninga við athyglisvert fólk. Um sumarið hélt þýski listamaðurinn Thomas Rappaport
trélistasýningu í Nýheimum og listgjörning við Fjallsárlón. Rappaport naut einnig aðstoðar
kvikmyndatökufólks til að búa til heimildamynd um list sína og veru á Íslandi. Starfsfólk Náttúrustofunnar
fór með þeim að Fláajökli og fræddi um hop og landmótun jökla.
Annar listamaður heimsótti okkur einnig haustið 2016, en það var ameríski ljósmyndarinn Carolyn Russo
sem starfar hjá Smithsonian National Air and Space Museum í Washington. Erindi hennar var að safna efni
fyrir ljósmyndasýningu sem sett verður upp
á safninu eftir 1—2 ár. Það er hluti af mun
stærra verkefni sem ber titilinn „Planet
Earth“, þar sem fjallað er um breytingar sem
orðið hafa eftir að flugsamgöngur hófust.
Þar má nefna loftslagsbreytingar og
mannlega reynslu af jörðinni. Markmið
sýningarhluta Russo er nefnt „Faces of Our
Planet“, þar sem reynt er að fanga þær
umbreytingar sem orðið hafa á jörðinni í
kjölfar heimsvæðingarinnar, hvernig fólk
skynjar þær og viðbrögð samfélaga um allan
heim. Loftslagsbreytingar og rýrnun jökla
var meðal viðfangsefna hér á landi. Carolyn
vildi m.a. ræða við jöklafræðing um
breytingarnar.
Pósað á meðan Russo mundar myndavélina. Ljósm. KH, 2016.

Dróni til rannsókna
Náttúrustofan og Framhaldsskóli AusturSkaftafellssýslu (FAS) keyptu í sameiningu
dróna haustið 2016. Ætlunin er að nota
hann m.a. við jöklamælingar og fleiri
rannsóknarverkefni. Tækið er þegar búið að
sanna sig í nokkrum verkefnum sem hafa
verið unnin á vegum Náttúrustofu
Suðausturlands. Nokkrir aðilar styrktu
kaupin, Landsbankinn, Nettó, SkinneyÞinganes, flutningadeild KASK og Uppbyggingasjóður Suðurlands.

Dróninn hefur sig á loft frá flugvellinum við Heinabergslón. Ljósm. KH, 2016.
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STIKLUR ÚR STARFSEMI – VERKEFNI
Áningarstaðir og örugg vegútskot á Suðausturlandi
Vegagerðin hefur um árabil útbúið áningarstaði við hringveginn ætlaða vegfarendum til hvíldar,
vegupplýsinga og fræðslu. Oftast er staðsetning valin þar sem útsýni, umhverfi eða menning teljast
athyglisverð. Náttúrustofan vann verkefni um hentuga áningarstaði á Suðausturlandi í samvinnu við
verkfræðistofuna Mannvit, lögregluna á Hornafirði, Vatnajökulsþjóðgarð, Háskólasetrið á Hornafirði, Einar
Björn Einarsson og Vegagerðina sem einnig styrkti verkefnið. Um Suðausturland liggur ein fegursta vegleið
á Íslandi vegna fjölbreytileika lands og stórbrotins útsýnis. Þar er ástæða til að fjölga áningarstöðum, því
ferðamenn stöðva gjarnan bíla á vegi eða vegöxl til þess að taka myndir eða njóta umhverfisins. Með
fjölgun vegútskota má reyna að draga úr hættu sem skapast vegna hátternisins.
Niðurstöðurnar birtust í útgefinni skýrslu
vorið 2016. Þar var bent á tíu áhugaverða
áningarstaði við hringveginn á Suðausturlandi. Jafnframt er sú hugmynd reifuð og
útskýrð að gera þennan vegkafla að
ferðamannavegi að erlendri fyrirmynd, með
því að þematengja alla áningarstaði á
honum. Áherslurnar skyldu taka mið af því
sem höfðar til ferðamanna, t. d. áhugavert
myndefni við hringveginn, athyglisverðar
jarðmenjar, lífríki og menning. Skýrsluna í
heild sinni má sjá á vef Náttúrustofu
Suðausturlands nattsa.is undir útgefið efni.
Útskot við Hálsaklett, undir Hvalnesfjalli, Ljósm. SG, 2015.
Skriðjöklar í Öræfum og Mýrum – Bland í poka
Náttúrustofa Suðausturlands hefur frá árinu 2013 annast sporðamælingar á skriðjöklum í Öræfajökli, verki
sem Kvískerjabræður sinntu um langt skeið. Jöklarnir eru Kvíárjökull, Hrútárjökull, Fjallsjökull og
Breiðamerkurjökull vestan Jökulsárlóns. Veturinn 2015 tók stofan síðan við keflinu af Fjölni Torfasyni á Hala
við sporðamælingu austanverðs Breiðamerkurjökuls. Sporðastaðan er mæld á haustin hvert ár. Jaðarinn
er síðan hnitaður eftir gervitunglamyndum til að fá eins glögga mynd af jaðrinum og hægt er. Niðurstöður
eru m.a. sendar til Veðurstofu Íslands en starfsmenn þar hafa yfir umsjón með sporðamælingum á
íslenskum jöklum.
Frá árinu 2013 hefur sporðastaða nokkurra annarra jökla í sýslunni verið metin. Þeir eru Skálafellsjökull,
Heinabergsjökull, Fláajökull, Hoffellsjökull og Lambatungnajökull. Þessum gögnum er safnað í gagnasafn
Náttúrustofunnar til eigin rannsókna. Hér verður stiklað stórt um nokkra þessara skriðjökla.
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Kvikir jöklar
Náttúrustofan tekur þátt í verkefni með
Veðurstofu Íslands og Vatnajökulsþjóðgarði
sem nefnt er „Kvikir jöklar“. Markmiðið er
að auka vitund fólks um afleiðingar
loftslagsbreytinga sem nú eiga sér stað. Hér
sjást þær einna best á því hve jöklar hafa
hopað en áhrif þeirra ná einnig til landslags
og lífríkisins. Aðkoma Náttúrustofu snýr
meðal annars að því að velja álitlega staði
og gönguleiðir þar sem jöklabreytingar
verða mjög glögglega séðar og skýrðar.
Nokkrar vettvangsferðir hafa verið farnar til
þess að skoða vænlega staði.
Heinabergsjökull og Heinabergslón. Ljósm. SG, 2016.
Morsárjökull
Sumarstarfsmaður Náttúrustofu, Jóhann
Helgi Stefánsson, tók þátt í rannsóknarferð á
Morsárjökul, 14. ágúst 2016. Feiknarleg
bergskriða féll á jökulinn veturinn 2007.
Jarðfræðingar frá Náttúrustofu Suðurlands
og Jarðvísindastofnun hafa mælt skriðuna ár
hvert og fylgst með þróuninni. Árið 2015
voru holur boraðar í ísinn á tveim stöðum við
skriðuna og mælivírar settir í til að meta
bráðnunarferlið. Vírum hefur verið fjölgað
síðan. Gengið var með jaðri skriðunnar og
innan hennar með GPS-tæki til að safna
gögnum sem nýtast í yfirborðskort.
Þær eru oft erfiðar, þessar mælingaferðir. Jóhann Helgi hvílir
lúin bein á Morsársjökli. Ljósm. JHS, 2016.
Sporðamælingar með FAS
Náttúrustofa Suðausturlands hefur fylgst með sporðamælingum Framhaldsskóla Austur-Skaftafellssýslu
(FAS) á Heinabergsjökli, eiginlega af hliðarlínunni, frá árinu 2013. Á þessu ári fórum við hins vegar í samstarf
um að mæla breytingar á vestanverðum Fláajökli og nýta þau gögn til að kynna nemendum
landupplýsingakerfi til úrvinnslu. Á hinn bóginn nýtast sömu upplýsingar einnig til að fylgjast með
framvindu jökulhopsins á jöklinum.
Vorið 2016 var farin ferð með FAS nemendum að Fláajökli þar sem mælt var á jökulsporðinn með þrem
aðferðum, þríhyrningamælingum, GPS punktum og GPS trökkun. Haustið 2016 var aftur farið að jöklinum
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og mælt að jaðrinum. Umtalsverðar breytingar höfðu orðið á sporðinum á þeim fjórum mánuðum sem
liðið höfðu á milli ferðanna.

Efri mynd: Nemendur FAS við jökulsporð
Fláajökuls 10. október 2016. Ljósm. SG.

Mynd t. v .: Nemendur FAS, ásamt Eyjólfi
Guðmundssyni skólameistara og Hjördísi
Skírnisdóttur
jarðfræðikennara,
við
sporðamælingu
Heinabergsjökuls
4.
nóvember 2016. Ljósm. Náttúrustofa
Suðausturlands.

Kvískerjajöklar
Þetta ár var lögð talsverð áhersla á lítt rannsakaða jökla ofan við bæinn Kvísker í Öræfum. Þeir eru
smájöklar sem hvíla í brattlendi og eru sporðar þeirra talsvert hærra uppi samanborið við nálæga jökla. Af
þeirri ástæðu er framvinda hörfunar svolítið frábrugðin stærri jöklunum. Niðurstöður verkefnisins, sem er
styrkt af Vinum Vatnajökuls og Kvískerjasjóði, verða kynntar á árinu 2017.

Samsett mynd af Kvískerjajöklum í Öræfajökli. Tindurinn á miðri mynd er Rótarfjallshnúkur (1026 m). Ljósm.
SG, 2016.
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Framgangur í Kvíárjökli
Ólíkt flestum jöklum á Suðausturlandi hefur orðið vart við að Kvíárjökull sé að ganga fram. Mælingar sýna
óyggjandi breytingar og að frá um 2010 hafi jökullinn að austanverðu gengið fram um meira en 145 m á
sama tíma hefur vesturhluti hans hopað um 360 m. Hver er skýringin á þessu? Jökulsporðurinn liggur í lóni
en austurendi Kvíárjökuls er ekki landfastur og flýtur fyrir vikið fram í lónið.

Efri myndin sýnir austanverðan Kvíárjökul 20. október 2013 en sú neðri sporðinn 23. september 2016.
Ljósm. SG.
Birkið á Skeiðarársandi
Eins og undanfarin haust tók Náttúrustofa
Suðausturlands þátt í vettvangsferð FAS á
Skeiðarársand að fylgjast með ástandi gróðurs
í fimm reitum. Í reitunum eru birki- og
víðiplöntur auk lággróðurs og mælt er árlega og
breytingar bornar saman við fyrri gögn.

Hópur frá FAS við einn gróðurreitanna á
Skeiðarársandi. Ljósm. KH, 2016.
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Fiðrildavöktun
Sumarið 2016 voru þrjár fiðrildagildrur í gangi á vegum náttúrustofu í samstarfi við Náttúrufræðistofnun
Íslands. Tvær gildrur í Einarslundi við Hornafjörð og ein í Mörtungu í Skaftárhreppi. Þann 15. apríl var kveikt
á gildrunum en fyrstu fiðrildin komu í gildruna í Mörtungu í lok apríl og á Höfn um miðjan maí. Flest fiðrildi
voru Mörgungu um miðjan í ágúst en hálfum mánuði síðar á Höfn. Fjöldi veiddra fiðrilda á milli ára hélst
nokkuð stöðugur á Höfn, en í Mörtungu
fækkaði eintökum um helming á milli ára. Á
síðustu árum hafa veiðst 45 tegundir
fiðrilda á Höfn, en 38 tegundir í Mörtungu.
Umsjón með gildrunum er í höndum Fuglaathugunarstöðvar Suðausturlands. Nokkrir
flækingar bárust til stofunnar á árinu, þar af
einn hauskúpusvarmi sem fannst á
Hnappavöllum síðla sumars.
Hauskúpusvarmi, sá sem fannst á Hnappavöllum, með 12,5 cm
vænghaf. Ljósm. KH, 2016.

Ágangur gæsa í ræktarlönd á Suðausturlandi
Styrkur frá Framleiðnisjóði landbúnaðarins
fékkst til að áætla uppskerutap vegna
ágangs gæsa í ræktarlönd á Suðausturlandi.
Verkefnið var unnið í samstarfi við
Fuglaathugunarstöð Suðausturlands, Búnaðarsamband Suðurlands og Landbúnaðarháskólann á Hvanneyri. Settir voru út
friðaðir reitir á 5 tún og viðmiðunarreitir
sem fuglar komust að. Einnig voru fuglar
taldir nokkrum sinnum á sömu túnum um
vorið. Niðurstöður sýndu uppskerumismun,
að meðaltali um 25% minni þar sem
fuglarnir bitu túnin.
Uppskorið úr tilraunareit sumarið 2016. Ljósm.: KH.

Kortagerð – hjólakort
Náttúrustofan tók þátt í að vinna kort fyrir Ungmennasambandið Úlfljót (USÚ) sem sýnir
góðar hjólaleiðir á Höfn í Hornafirði. Hjólaleiðirnar eru flestar mislangar hringleiðir sem
ættu að henta fjölskyldum og lengra komnum sem hafa áhuga á að hjóla eða ganga um
bæinn eða meðfram ströndinni á Höfn. Vegalengdir spanna frá tæpum þrem km í rúma
átta km í bænum en lengsta hjólaleiðin er 15 km, frá Höfn norður í Nesjahverfi. Kortið er
fáanlegt ókeypis í sundlauginni á Höfn.
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Stjörnuathuganir
Meðal verkefna sem starfsmaður Náttúrustofu hefur sinnt yfir veturna er vöktun á breytistjörnum.
Mælingar á breytilegum birtustyrk myrkvastjarna (ein gerð breytistjarna) eru bornar saman við reiknaða
spátíma í leit að lotubundnu tímafráviki.
Slíkar stjarnmælingar eru einnig gerðar á
þvergöngum fjarreikistjarna. Tilgangurinn
er meðal annars að leita merkja um aðrar
reikistjörnur eða daufar sólstjörnur sem
ekki koma fram í sjónrænum athugunum
en hafa engu að síður áhrif á umrædd
stjörnukerfi. Mælingar af þessu tagi
krefjast fastrar aðstöðu og því var sett upp
stjörnustöð á Höfn sem komst í gagnið í
febrúar 2014. Gögnin eru m. a. send í
opinn gagnabanka í Tékklandi þar sem þau
nýtast vísindasamfélaginu. Einnig er hægt
að nýta mæligögn annarra í rannsóknir hér.
Hesthöfuðþokan í Oríón. Ljósm. SG, 2009.
Fuglar
Náttúrustofa Suðausturlands tók þátt í merkingum á kríuungum með
Fuglaathugunarstöð Suðausturlands í Óslandi á Höfn og við Jökulsárlón.
Einnig tók stofan þátt í sérverkefni fyrir Landsnet ásamt starfsmönnum
Fuglaathugunarstöðvar Suðausturlands og Náttúrustofu Norðausturlands
sem kallast – Fuglar við fyrirhugaða raflínu frá Sigöldu að Hólum í Nesjum.
Skýrsla um það verkefni hefur verið gefin út á vegum Náttúrustofu
Norðausturlands.
Stelksungi með merki á fæti. Ljósm. KH, 2016.

Hættumat vegna jökulvatna
Gerður var samningur til tveggja ára við Umhverfis- og
auðlindaráðuneytið um þátttöku við gerð hættumats vegna
jökulvatna í Skaftárhreppi. Ráðinn var starfmaður á náttúrustofu
í verkið með aðsetur á Kirkjubæjarklaustri og starfar hún að gerð
hættumatsins í samstarfi við Veðurstofu Íslands, sem hefur
umsjón og ábyrgð með þeirri vinnu. Unnið hefur verið að söfnun
á fyrirliggjandi gögnum um jökulvötn og áhrif þeirra, auk þess
sem send var út spurningakönnun til íbúa Skaftárhrepps. Áætlað
er að vinnu við hættumatið ljúki árið 2019.
Endurgerð mynd af útbreiðslu flóðsins 2015 við Eldvatn. Mynd.
EPP, Veðurstofu Íslands 2017.
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FJÁRHAGUR
Deloitte ehf Hornafirði annast bókhalds- og launavinnslu auk endurskoðunar, reikningsskil og skattskil fyrir
Náttúrustofu Suðausturlands.
Samkvæmt ársreikningi Náttúrustofunnar fyrir rekstrarárið 2016 námu heildarrekstrartekjur 35,9 millj.
króna. Afkoma af rekstri Náttúrustofunnar var jákvæð um tæpar 5 millj. króna og var sú upphæð færð til
hækkunar á eigin fé stofunnar. Þess ber að geta að styrkir úr verkefnasjóðum námu um 3.1 millj. króna.
Samkvæmt efnahagsreikning námu eignir Náttúrustofunnar rúmum 23 millj. króna og bókfært eigið fé var
20,4 millj. króna. Nánari upplýsingar um fjárhag stofunnar má finna í ársreikningi hennar.

Hlutfallsleg skipting tekna Náttúrustofu Suðausturlands 2016.

Hlutfallsleg skipting útgjalda Náttúrustofu Suðausturlands 2016.
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ERINDI OG KYNNINGAR
6. janúar 2016. Snævarr Guðmundsson tók þátt í beinni útsendingu ABC sjónvarpsstöðvarinnar frá
Breiðamerkurjökli í Þættinum Good Morning America.
12. feb. 2016. Kristín Hermannsdóttir - um störf Náttúrustofu Suðausturlands. Erindi haldið fyrir félag eldri
Hornfirðinga í Ekru kl. 17-18 á föstudegi.
29. feb. 2016. Snævarr Guðmundsson - fjallaði um jökla í Nýheimum við þátttakendur í hópi sem kallast
"Nám í afþreyingarferðaþjónustu".
3. mars 2016. Kristín Hermannsdóttir - Uppskerutap vegna ágangs gæsa á ræktarlönd að vori á
Suðausturlandi. Erindi haldið á vistfræðiráðstefnu - vistis.is í Reykjavík.
6. mars 2016. Snævarr Guðmundsson - viðtal í Landanum á RÚV vegna stjörnuathugana.
http://ruv.is/sarpurinn/ruv/landinn/20160306
13. mars 2016. Kristín Hermannsdóttir og Snævarr Guðmundsson - viðtal í sjónvarpsfréttum RÚV - vegna
landriss og undirritunar samnings Landverndar við Sveitarfélagið Hornafjörð til að draga úr áhrifum
gróðurhúsalofttegunda. http://ruv.is/frett/hornafjordur-ris-ur-sae-vegna-jokulbradnunar
4. apríl 2016. Kristín Hermannsdóttir- um störf Náttúrustofu Suðausturlands. Erindi haldið fyrir Samband
Austur- Skaftfellskra kvenna í Mánagarði, 4. apríl.
6. apríl 2016. Kristín Hermannsdóttir - ávarp á ársfundi Náttúrufræðistofnunar Íslands, á Hótel Flúðum.
Loftslagsmál og áhrif þeirra, með vísun í rannsóknir og eftirlit náttúrustofa landsins.
7. apríl 2016. Samtök náttúrustofa – SNS ársfundur haldinn í húsnæði Náttúrufræðistofnunar Íslands.
Kristín og Snævarr voru þar ásamt fleiri starfsmönnum náttúrustofa á landinu. Kristín Hermannsdóttir
formaður og gjaldkeri SNS árið 2016.
28. apríl 2016. Ársfundur Náttúrustofu Suðausturlands. Haldinn í Nýheimum Hornafirði. Kristín
Hermannsdóttir með reikninga og erindi um störf náttúrustofu. Snævarr Guðmundsson með erindi um
áningarstaði og örugg vegútskot á Suðausturlandi og Herdís Ólína Hjörvarsdóttir með erindi um
Grunnrannsóknir á Míganda í Skarðsfirði.
29. apríl 2016. Snævarr Guðmundsson og Kristín Hermannsdóttir með erindi fyrir nemendur
Jafnréttisskóla Sameinuðu þjóðanna. Climate change and their influence og Tales of a two glaciers.
3. maí 2016. Kristín Hermannsdóttir með erindi um Grunnrannsóknir á Míganda í Skarðsfirði fyrir
Umhverfisnefnd Sveitarfélagsins Hornafjarðar á fundi þeirra.
4. maí 2016. Snævarr Guðmundsson með erindi á Rannsóknarþingi Nýheima - Umrót á tímum
loftslagsbreytinga: Land- og jökulbreytingar við Breiðamerkurjökul, Hoffellsjökul og Fláajökul.
6. maí 2016. Nemendur frá British Columbia Háskóla. Kristín Hermannsdóttir og Snævarr Guðmundsson
með erindi. Climate change and their influence og Tales of a two glaciers. Haldið í Nýheimum.
28. maí 2016. Snævarr Guðmundsson. Örlítið um hop jökla á Suðausturlandi frá lokum 19. aldar. Erindi
haldið fyrir starfsmenn Vatnajökulsþjóðgarðs, í Gömlubúð.
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29. júní 2016. Snævarr Guðmundsson með erindi um áningarstaði og örugg vegútskot á Suðausturlandi.
Haldið fyrir Atvinnumálanefnd Sveitarfélagsins Hornafjarðar á fundi þeirra í ráðhúsi.
30. júní 2016. Snævarr Guðmundsson með erindi fyrir nemendur í Landgræðsluskóla Sameinuðu þjóðanna.
Haldið í Nýheimum.
12. sept 2016. Snævarr Guðmundsson með erindi fyrir hóp sem tengist Mars Polar Group - á vegum
Þorsteins Þorsteinssonar á Veðurstofu Íslands. Haldið í Nýheimum.
6. október 2016. Snævarr Guðmundsson með erindi sem kallast "Örlítið um stjörnur og svolítið um menn".
Haldið á stjörnuþingi í Þórbergssetri - afmælishátíð í tilefni af 10 ára afmæli Þórbergsseturs.
2. nóvember 2016. Kristín Hermannsdóttir með erindi fyrir 10. bekk í Grunnskóla Hornafjarðar Heppuskóla. Um loftlagsbreytingar og afleiðingar þeirra.
18. nóvember 2016. Snævarr Guðmundsson með erindi á jöklaráðstefnu JöRFÍ-2016 - Breytingar á
skriðjöklum sunnanverðs Vatnajökuls frá lokum litlu ísaldar. Haldið í Reykjavík.
okt/nóv 2016 Rannveig Ólafsdóttir kenndi í valáfanga í Kirkjubæjarskóla hjá þremur elstu árgöngum.
Áhersla á útivist, náttúru og samfélag í Skaftárhreppi.
6. desember 2016. Kristín Hermannsdóttir með erindi fyrir 9. bekk í Grunnskóla Hornafjarðar- Heppuskóla.
Um vinda, ský og annað veðurtengt.
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