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FORMÁLI FORSTÖÐUMANNS

Kristín Hermannsdóttir

Áttunda starfssár Náttúrustofu Suðausturlands er að baki, en
þar hófst starfsemi 2013. Verkefnin eru fjölmörg og hefur
stofan sífellt skapað sér meiri festu innan Nýheima og í
samfélaginu. Starfsemi á stofunni árið 2020 varð fyrir þó
nokkrum áhrifum vegna Covid-19 heimsfaraldursins. Ársfundur
stofunnar var haldinn í mars 2020 í upphafi faraldursins hér á
landi en var jafnframt streymt út á fésbók stofunnar, til að
bregðast við fjöldatakmörkunum. Vinna við verkefnið
Náttúruvernd og byggðaþróun raskaðist en þar þurfti að fresta
vinnustofum í mars og voru þær haldnar rafrænt í október.
Óvenju fáir fyrirlestrar og kynningar voru haldnir þetta árið og
féllu fjölmargir fastir liðir niður, eins og mótttaka skólahópa. Þó
voru haldin erindi um stjarnmælingar fyrir Stjörnu-Odda félagið
á Akureyri og kynning á veðri og skýjum fyrir nemendur í FAS
auk erinda á ársfundi okkar, svo nokkur dæmi séu tekin.

Starfsemi stofunnar var fjölbreytt að vanda og snýr að miklu leyti að jöklum, fuglum, vistkerfum og pöddum
að ónefndum loftslagsbreytingum. Allt verkefni sem snerta einstaka náttúru svæðisins. Starfsemin er háð
fjármagni og kemur stór hluti tekna okkar frá ríki og sveitarfélögum, en einnig samkeppnissjóðum og
samstarfssamningum. Árið 2020 hlutum við styrki frá Atvinnu- og rannsóknarsjóði Sveitarfélagssins
Hornafjarðar, til rannsókna á fuglalífi við tjarnir og varðveislu fornlurka, og Loftslagssjóður styrkti verkefni
sem kallast Endurtökuljósmyndun á íslenskum jöklum. Samstarf er við Landgræðsluna vegna verkefnisins
Bændur græða landið, við SASS vegna Náttúruvernd og byggðaþróun og Náttúrufræðistofnun Íslands
vegna Vöktun náttúruverndarsvæða og helsingja-kortlagningar. Við erum mjög þakklát fyrir alla þessa
styrki. Úrræði Vinnumálastofnunar sem mótvægi við atvinnuleysi nýttist einnig til að ráða starfsmann hluta
ársins við þörf verkefni og í byrjun árs kom til okkar Erasmus+ nemandi frá Þýskalandi í starfsnám, en hún
þurfti að stytta dvöl sína hér vegna Covid. Fyrir utan aðlögun og breytingar vegna heimsfaraldursins urðum
við fyrir netárás í lok sumars og varð umtalsvert gagnatap sem mun ekki verða hægt að bæta að fullu.
Náttúrustofur skapa tækifæri fyrir háskólamenntað fólk til að starfa nærri viðfangsefnum sínum og styrkja
um leið byggð og mannlíf. Náttúrustofa Suðausturlands er gott dæmi um vel heppnaða stofu. Þau verkefni
sem fjallað er um í ársskýrslunni 2020 sýna að vel er hægt að halda úti öflugu rannsóknastarfi í sjálfstæðum
rannsóknaeiningum um allt land. Góðar og sterkar náttúrustofur eru framtíðin og það er mikill styrkur að
sjá að ríki og sveitarfélög fela þeim aukin verkefni, hvort heldur er með verkefnasamningum eða öðrum
leiðum til að fjármagna þau.
Það eru forréttindi að fá að starfa í hópi metnaðarfullra einstaklinga og áfram munum við vinna saman að
okkar sameiginlega áhugamáli, náttúrunni og rannsóknum.

forstöðumaður, 8. apríl 2021
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SKÝRSLA STJÓRNAR
Það er ákaflega ánægjulegt fyrir undirritaðan, sem hefur fylgst með rannsóknum á landsbyggðinni í
aldarfjórðung, að sjá hvernig rannsóknir í heimabyggð hafa eflst um land allt undanfarin ár. Þetta á ekki
síst við um Náttúrustofu Suðausturlands. Á þeim átta árum sem Náttúrustofan hefur starfað hafa byggst
upp fjölbreyttar rannsóknir á náttúrunni, allt frá því að rannsaka skordýr í að rannsaka fjarlægar stjörnur.
Ég held að óhætt sé að segja að þótt vonir okkar sem að þessu stóðu hafi verið miklar, þá hafi gengið enn
betur þessi ár en við þorðum að vona.
Náttúran á svæði Náttúrustofu Suðausturlands er ákaflega áhugaverð og rannsóknir á henni skipta miklu
máli, bæði á landsvísu og heimsvísu. Svæðið er eðlileg rannsóknastofa fyrir loftslagsbreytingar. Óvíða má
sjá afleiðingar þeirra betur en á jöklunum á svæðinu. Þessar rannsóknir eru því þýðingarmiklar og af ýmsu
tagi. Má þar nefna mælingar á hopun jökla og athugun á steingervingum sem gefa vísbendingar um loftslag
á liðnum tíma. Rannsóknirnar njóta þess að löng hefð er fyrir athugun á náttúru og jöklum í héraðinu og
eldri rannsóknir gefa rannsóknunum nú aukið vægi.
Suðausturland er ákaflega þýðingarmikið fuglasvæði. Þangað koma farfuglar fyrst. Þar hefur stofn helsingja
verið að vaxa upp og Náttúrustofan hefur unnið við merkingar helsingja. Náttúran er síbreytileg. Sums
staðar er uppgangur, annars staðar hnignar henni. Náttúrustofan rannsakar líka hvernig skúmi hefur
fækkað. Það skiptir máli að fá heilstæða mynd af náttúrufari svæðisins. Þar skipta máli smáar lífverur sem
við veitum að jafnaði litla athygli. Náttúrustofan stundar líka pödduvöktun og fiðrildavöktun.
Í fjölbreytilegum og viðamiklum rannsóknum skiptir samstarf við aðra vísindamenn miklu máli.
Náttúrustofan á í samstarfi við marga, Háskóla Íslands, Rannsóknasetur Háskóla Íslands á Höfn,
Landbúnaðarháskóla Íslands, Vatnajökulsþjóðgarð, Náttúrufræðistofnun og aðrar náttúrustofur.
Samstarfið hefur gengið vel sem sýnir bæði styrk Náttúrustofunnar og samskiptahæfni starfsfólks.
Staðsetning í Nýheimum skiptir miklu máli. Þar er jarðvegur fyrir samstarf við annað vísindafólk og einnig
unga fólkið í Framhaldsskólanum.
Nú er starfsemin á vestursvæðinu að styrkjast. Þar fjölgar verkefnum og starfsfólki og aðstaða batnar með
nýju húsnæði í þekkingarsetrinu á Kirkjubæjarklaustri. Það er ákaflega mikilvægt og ánægjulegt.
Eins og sjá má í þessari ársskýrslu hefur starfsfólk skrifað skýrslur og greinar og flutt erindi af ýmsu tagi,
bæði fyrir aðra fræðimenn og heimamenn. Starfsemin hefur vakið athygli fjölmiðla innanlands og utan.
Það er óhætt að segja að starfsemi Náttúrustofu Suðausturlands þessi átta ár hefur sýnt fram á kosti þess
að vera með hæfa vísindamenn í héraði. Þeir hafa betri tengsl en „sérfræðingar að sunnan“, bæði við
náttúru svæðisins og þekkingu heimafólks og ná því meiri árangri.
Fjármál hafa gengið vel. Rannsóknir eru dýrar. Ríkið kostaði 38% á fjárlögum. Sveitarfélögin tvö,
Hornafjörður og Skaftárhreppur lögðu til 17%. Styrkir og sértekjur námu 45% af tekjum. Það skiptir ákaflega
miklu máli hve vel hefur gengið að afla fjár og ber að þakka starfsfólki fyrir þann mikla árangur. Starfsemin
á árinu 2020 var fjölbreytt og öflug eins og undanfarin ár. Árangur af svona starfsemi er fyrst og fremst
starfsfólkinu að þakka. Ég vil fyrir hönd stjórnar Náttúrustofunnar þakka þeim fyrir einstaklega ánægjulega
samvinnu og gott og árangursríkt starf árið 2020.
15. apríl 2021
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 eru starfræktar á Íslandi og starfa samkvæmt lögum nr. 60/1992 um
Náttúrufræðistofnun Íslands og náttúrustofur. Náttúrustofurnar hafa allar sömu lögbundnu hlutverkunum
að gegna en starfa á mismunandi landssvæðum. Starfssvæði Náttúrustofu Suðausturlands nær vestur frá
Mýrdalssandi (Blautakvísl) og austur í Hvalnesskriður en einnig vinnur stofan að verkefnum sem eru utan
þess landsvæðis.
Náttúrustofur er allar 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.
Að Náttúrustofu Suðausturlands standa Sveitarfélagið Hornafjörður og Skaftárhreppur.
Samstarfssamningur um reksturinn milli sveitarfélaganna var endurnýjaður á ársfundi stofunnar í mars
2019 og greiða bæði mótframlag til rekstursins samkvæmt samningi við Umhverfisráðuneytið.
Árið 2020 var Náttúrustofan með þrjár skrifstofur á neðri hæð Nýheima, Litlubrú 2, á Höfn í Hornafirði og
á Kirkjubæjarklaustri hefur stofan haft aðstöðu í Kirkjubæjarstofu frá og með árinu 2016.
Stjórn stofunnar er skipuð þremur aðilum, 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 í eðlisfræði
við HÍ, stjórnarformaður, Matthildur Ásmundardóttir bæjarstjóri Hornafirði og Eva Björk Harðardóttir
oddviti Skaftárhrepps meðstjórnendur. Varamenn eru: Sigurður Sigursveinsson Selfossi, Hugrún Harpa
Reynisdóttir Hornafirði og Bjarki Guðnason Skaftárhreppi. Árið 2020 voru haldnir þrír stjórnarfundir auk
ársfundar og voru þeir flestallir sem netfundir.
Náttúrustofan heldur úti heimasíðu (www.nattsa.is) og er bæði með Facebook og Instagram síðu þar sem
settar eru inn upplýsingar um verkefni og viðburði.
Náttúrustofa Suðausturlands hefur nú verið starfrækt í átta ár og hefur starfsemi hennar vaxið og dafnað.
Í dag eru þrír starfsmenn á Höfn og tveir á Kirkjubæjarklaustri í hlutastarfi. Hver starfmaður á svona lítilli
stofnun er mikilvægur og skiptir miklu að samspil menntunar og þekkingar starfsmanna sé gott því
fjölbreyttur bakgrunnur eflir starf okkar til framtíðar.

Starfsmenn Náttúrustofu á Höfn, Snævarr, Lilja og
Kristín við skráningu gróðurleifa á
Breiðamerkursandi. Ljósm.: ES, 7. desember 2020.
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STARFSMENN
Forstöðumaður er Kristín Hermannsdóttir með Cand. Scient próf í veðurfræði frá
Universitetet i Bergen í Noregi. Hún hefur starfað hjá Náttúrustofu frá 2013 og annast
daglegan rekstur, og fjármála- og verkefnastjórn.

Sviðsstjóri er Snævarr Guðmundsson. Hann er með M.Sc. próf í jarðfræði frá Háskóla
Íslands og hefur starfað hjá stofunni frá 2013. Hans helstu verkefni snúa m.a. að
kortagerð, jöklamælingum, jarðfræði- og stjörnurannsóknum.

Rannveig Ólafsdóttir hefur verið sérfræðingur hjá stofunni með hléum frá 2016. Hún
er með M.Sc. próf í náttúru- og umhverfisfræði frá Landbúnaðarháskóla Íslands.
Hennar helsta verkefni árið 2020 tengdist náttúruvernd og eflingu byggða (C-9).

Pálína Pálsdóttir er sérfræðingur hjá stofunni. Hún er með B.S. próf í búvísindum frá
Landbúnaðarháskóla Íslands og hefur starfað hjá stofunni frá 2017. Hennar helstu
verkefni eru „Bændur græða landið“ og „GróGos“, hvortveggja stamstarfsverkefni á
vegum Landgræðslunnar.

Dr. Lilja Jóhannesdóttir er sérfræðingur hjá stofunni frá árinu 2018. Hún er með
doktorspróf í vistfræði frá Háskóla Íslands. Hennar verkefni snúa mest að
fuglum og vistfræði, en árið 2020 vann hún einnig að verkefni sem tengist
náttúruvernd og eflingu byggða (C-9).

Brynjúlfur Brynjólfsson vann hjá stofunni seinni helming árins. Hann er
rafeindavirki og fuglaáhugamaður. Hans verkefni sneru að fuglaathugunum og
pöddugreiningum.
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STIKLUR ÚR STARFSEMI NÁTTÚRUSTOFU SUÐAUSTURLANDS
.

Í verkefnum sem starfsmenn stofunnar sinna
kennir ýmissa grasa. Flest krefjast talsverðs tíma
en ýmis verk eru smærri í sniðum. Samkvæmt
lögum um náttúrustofur er eitt hlutverk okkar að
miðla þekkingu og fræða. Ýmsir nemendahópar
heima og erlendis frá óska eftir fræðslu um
svæðið, ýmist jöklana eða lífríkið, svo dæmi séu
nefnd. Árið 2020 varð svolítið sérstakt vegna
áhrifa Covid-19, eins og fram kom í formála
forstöðumanns. Það hafði mest áhrif á eftirspurn
eftir fræðslu en önnur verk var hægt að vinna
fyrirstöðulítið. Á næstu síðum stiklum við á
ýmsum verkefnum sem voru unnin árið 2020.
Múlagljúfur í Öræfum. Ljósm.: KH, 24. ágúst 2020.
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JÖKLAR OG JÖKULVÖTN
Jöklar eru svipmesta auðkenni íslenskrar náttúru. Þeir eru stórvirkir í að rjúfa og móta landslag, eins og
reyndar allt Suðausturland ber merki um. Skriðjöklar frá sunnanverðum Vatnajökli og Öræfajökli voru í
vexti um nokkurra alda skeið og til loka 19. aldar, og gengu þá fram dali og niður á láglendi. Á meðan svo
var flæmdust jökulvötn ýmist um aura eða yfir nytjalönd þar sem þær ollu töluverðum búsifjum. Eftir 1890
voru flestir jöklarnir teknir að rýrna og sú framvinda hélt meira og minna áfram á 20. öld. Á síðustu
áratugum hafa þeir hopað ört. Við það birtist aftur land sem jöklar áður gengu yfir. Ein afleiðing hopsins er
að framan við skriðjökla hafa myndast jökullón sem stækka sífellt, ásamt því að breytingar verða á
farvegum jökulánna og framburði þeirra. Árkvíslum sem renna til sjávar fækkar og eftir að jökulvötnin tóku
að renna úr lónum myndast stöðugri farvegir.
Á Náttúrustofunni hefur lengi verið unnið að því að skrá og kortleggja svipmót lands og jökla. Upplýsingum
sem aflað er í gegnum rannsóknir eru birtar í greinum og skýrslum sem eru aðgengilegar öllum. Má nefna
efni um t.a.m. Breiðamerkursand, Breiðamerkurjökul og aðra jökla, sem ævinlega má nálgast á heimasíðu
Náttúrustofu Suðausturlands (https://nattsa.is/utgefid-efni/).

Við Kvíárjökul í Öræfum. Jökultangi gengur fram í lónið. Ljósm.: SG, 25. nóvember 2020.

Sporðamælingar í Öræfum og á Mýrum
Náttúrustofan hefur frá árinu 2013 annast sporðamælingar
á skriðjöklum í Öræfajökli, verki sem Kvískerjabræður sinntu
um langt skeið og Fjölnir Torfason á Hala. Jöklarnir eru
Kvíárjökull, Hrútárjökull, Fjallsjökull og Breiðamerkurjökull
beggja vegna Jökulsárlóns. Mælingar styðjast bæði við
vettvangsferðir og gervitunglagögn. Niðurstöðum er meðal
annars komið fyrir í gagnagrunni Jöklarannsóknafélagsins og
Veðurstofunnar. Niðurstöður mælinga eru aðgengilegar á
vefnum, Sporðaköst (http://spordakost.jorfi.is/) og munu
bráðlega verða kynntar á nýjum vef, jöklavefsjá, sem er í
smíðum. Jöklamæling. Ljósm.: HS, 7. nóvember 2019.
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Jöklaskrá
Náttúrustofa hefur verið í samstarfi með Veðurstofu Íslands um vöktun jökla og skráningu útlína íslenskra
jökla á ýmsum tímum. Í verkið hafa verið notuð ýmis gögn, t.a.m. gömul kort, loftmyndir og
gervitunglamyndir. Gögnin eru send til alþjóðlegra stofnana eins og World Glacier Monitoring Service í
Zürich í Sviss og Global Land Ice Measurements from Space (GLIMS) í Flagstaff í Arizona í BNA. Þar eru þau
notuð til að meta stöðu loftslags á jörðinni í heild. Yfirlitsgrein um jöklabreytingar frá lokum litlu ísaldar er
birt í Jökli, nr. 70, 2020. Í hinni ágripsmiklu samantekt var notað talsvert efni sem aflað hefur verið á
Náttúrustofu Suðausturlands, og hefur sumt af því áður verið birt en annað óútgefið.

Sporður Breiðamerkurjökuls, þar sem hann kelfir í Jökulsárlón. Ljósm.: SG, 8. október 2020.

Hörfandi jöklar
Náttúrustofa hefur frá árinu 2017 sinnt öðru verkefni ásamt Veðurstofunni sem nefnt er Hörfandi jöklar.
Markmið þess er að auka vitund fólks um afleiðingar loftslagsbreytinga en ein birtingamynd þeirra er að
jöklar ýmist dafna, eins og gerðist á litlu ísöld, eða hopa eins og þeir gera nú. Jöklar sýna fljótt viðbrögð við
loftslagsbreytingum og ná þær vísbendingar athygli fólks vegna þess hve áberandi þær eru. Ein afurð
verkefnisins er yfirlit á einblöðungi fyrir almenning þar sem m.a. hop Breiðamerkurjökuls og Hoffellsjökuls
hefur verið dregið upp fyrir árin 2017-2019. Einnig eru kynntar jöklabreytingar almennt í tölum. Jöklabréf
ársins kom út 4. maí 2020 með upplýsingum um jöklabreytingar fyrir árið 2019.
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Jökulsker í Breiðamerkurjökli
Vorið 2020 var vakin athygli á því í fjölmiðlum að nýtt jökulsker hefði birst í Breiðamerkurjökli. Sker þetta
er fjallskambur sem Mávabyggðarönd liggur utan í en það er urðarrani sem á upptök í Bræðraskeri, öðru
jökulskeri í jöklinum. Fyrst fór að sjást á nýja jökulskerið um 2016 en það dylst vel utan við urð
Mávabyggðarandar og vakti því ekki athygli fyrr en fjórum árum síðar. Vegna þess hve jökullinn rýrnar ört
og yfirborðið lækkar er farið að sjást í sífellt fleiri sker í Breiðamerkurjökli. Þetta sker var um fjóra km ofan
við jökuljaðarinn þegar starfsmaður Náttúrustofu gerði ferð að því í vor, til frekari athugana. Ekki er ólíklegt
að jökullinn hafi gengið yfir það fyrir 3-4 öldum og því er nokkuð um liðið frá því að skerið var síðast baðað
dagsljósi.

Jökulskerið nýja liggur við Mávabyggðarönd. Vorið 2020 var lón utan í því en óvíst er hve lengi það tollir
þar. Ljósm.: Náttúrustofa Suðausturland/SG, 28. apríl 2020.

Gróðurleifar á Breiðamerkursandi
Á síðustu árum höfum við af og til tínt upp
gróðurleifar sem hafa koma fram undan hörfandi
sporði Breiðamerkurjökuls. Leifar þessar eru
ýmist trjálurkar eða grös og mosar. Þann 9.
desember 2020 fóru starfsmenn Náttúrustofu
enn á stjá, til þess að safna smáum viðargreinum
sem einn leiðsögumannanna, sem gera út á
jökulinn, hafði fundið nærri Esjufjallarönd. Fjöldi
gróðurleifa hefur verið aldursgreindur og spanna
aldursbilið 120-9700 ár BP. Þessi gróður hjálpar til
við að skilja sögu og þróun Breiðamerkursands
eftir að ísöld lauk.

Sveigð trjágrein sem fannst í setlagi, sem er
nýlega komið undan jökli. Ljósm.: SG, 7.
desember. 2020.
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Heinabergsjökull 2018 og 2020
Hin síkvika náttúra sem við búum í heillar sem fyrr. Myndirnar hér, sem voru teknar með flygildi, sýna
Heinabergsjökul árið 2018 (efri mynd) og sumarið 2020 (neðri mynd). Af þeim mætti álíta að jökullinn hafi
lítið hopað á síðustu árum, þ.e. ef horft er á stöðu fremstu tungunnar, en þarna hefur hún legið í marga
áratugi. Þegar nánar er skoðað sést hins vegar að hún hefur þynnst og mjókkað töluvert og er nú umlukin
vatni til beggja hliða. Yfirborðshæð jökultungunnar hefur lækkað um 10-15 m árin 2019 til 2020 og fremstu
þrír og hálfur kílómetrarnir fljóta í lóninu. Eystri tungan (hægra megin við svörtu röndina) streymir fram í
lónið og við það tapar jökullinn miklum massa.

Heinabergsjökull á Mýrum. Ljósm.: Náttúrustofa Suðausturland/SG, 18. júlí 2018 og 28. ágúst 2020.

Ljósmyndaflug yfir íslenskum jöklum
Haustið 2020 hófst verkefni sem er styrkt af Loftsslagssjóði en markmiðið þess að ljósmynda íslenska jökla
árin 2020-2021. Sérstaklega verður beint sjónum á jökulsporðana, til samanburðar við fyrirliggjandi eldra
ljósmyndasafn frá árunum 2006-2014. Þá ljósmyndaði starfsmaður Náttúrustofu stærstu jöklana
kerfisbundið úr lofti, meðal annars með það fyrir augum að vinna sprungusvæðakort af þeim og afla
vísindalegra gagna um stöðu jökla í lok fyrsta áratugs 21. aldar. Verkefnið var þá unnið í samvinnu við
Jarðvísindastofnun Háskóla Íslands og Landsbjörg (Safetravel.is), auk þess sem að hópur sjálfboðaliða aflaði
fjármagns til þess að verkefnið yrði að veruleika. Það tókst í alla staði mjög vel og er í fullu gildi.
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Í september 2020 voru ljósmyndaðir Eyjafjalla-, Tindfjalla- og Mýrdalsjöklar, ásamt Kaldaklofsfjöllum og
Torfajökli. Sumarið 2021 verða myndaðir Snæfellsjökull, Drangajökull, Langjökull, Þóris- Eiríks- og
Geitlandsjöklar, Hofsjökull, Tungnafellsjökull og Vatnajökull úr flugi. Endurtökuljósmyndunin gerir kleift að
kynna breytingar sem hafa orðið á flestum íslenskum jöklum síðastliðin 10-15 ár. Jafnframt að endurskoða
sprungusvæðakortin en þau eru mikið öryggisatriði þegar kemur að ferðalögum á jöklum.

Mælifell á Mælifellssandi og Sléttjökull, einn skriðjökla frá Mýrdalsjökli. Mynd tekin í ljósmyndaflugi haustið
2020. Ljósm.: SG, 5. september 2020.
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FUGLAR

Á Suðausturlandi er auðugt fuglalíf enda eru á svæðinu ríkuleg votlendi og
vatnasvæði. Frá stofnun Náttúrustofunnar hafa verið unnar fuglarannsóknir þar
sem áherslan hefur verið á tegundir sem finnast í mestum mæli á þessum
landshluta. Helst ber þar að nefna skúminn og helsingjann og var árið í ár engin
undantekning.

Bakmynd: Heiðagæsir nýkomnar til landsins í hríðarbyl. Ljósm.: LJ, 5. apríl 2020.
Innfelld mynd: Ósátt skúmsforeldri á flugi. Ljósm.: LJ, 25. júní 2020.
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Fuglatalning. Ljósm.: LJ, 3. júní 2020.

Helsingjar - varpstofn
Náttúrustofan tekur þátt í verkefni á vegum AEWA (African - Eurasian Migratory Waterbird Agreement) en
Ísland gerðist aðili að AEWA árið 2013. Verkefnið snýr að stýringu stórra hraðvaxandi stofna, í þessu tilviki
helsingja. Árið 2016 var innan AEWA stofnaður samstarfsvettvangur um stýringu stærðar gæsastofna en
ör vöxtur sumra þeirra er víða farinn að valda vanda. Ásamt Náttúrustofunni koma að verkefninu
Náttúrufræðistofnun Íslands, Umhverfisstofnun, Náttúrustofa Norðurlands vestra, Fuglaathugunarstöð
Suðausturlands og umhverfis- og auðlindaráðuneytið sem er í forsvari fyrir það. Verkefnið er unnið í
samstarfi við Breta og Íra en það er nokkuð stórt í sniðum og innifelur smíði á stofnlíkani og vöktun íslenska
varpstofnsins, kortlagningu á dreifingu fargesta og varpfugla og mat á beitarálagi þeirra á helstu
álagssvæðum. Í sumar, dagana 1.-3. júní, kortlagði Náttúrustofan dreifingu varpfugla í Sveitarfélaginu
Hornafirði sem hluta af þessu verkefni og samtímis kortlagði Náttúrufræðistofnun varp í Skaftárhreppi. Alls
fundust 2403 varppör í úttektinni; 1982 í Sveitarfélaginu Hornafirði og 421 í Skaftárhreppi.

Nýklaktir helsingjar í hreiðri sínu í Skúmey í júní
2020 en þar er langstærsta helsingjavarp
landsins. Ljósm.: LJ, 2. júní 2020.
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Helsingjaungi í Skúmey. Ljósm.: LJ, 2. júní 2020.
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Skúmar
Undanfarin sumur hefur Náttúrustofan fylgst nokkuð náið með skúmnum og var sumarið 2020 engin
undantekning. Í tengslum við verkefnið Vöktun náttúruverndarsvæða var skúmsvarp umhverfis Jökulsárlón
kortlagt (~5 km radíus) og fylgst með afkomu eggja og unga. Leituð voru uppi öll hreiður á svæðinu og þau
heimsótt reglulega til að meta örlög þeirra. Í heild fundust 33 hreiður og 8 þeirra misfórust. Vöktun sem
slík er mikilvæg til að fylgjast með og meta varpárangur skúms en hann hefur verið skráður í bráðri hættu
á válista síðan 2018. Almenn ánægja var með vöktunina á varpárangri meðal stjórnenda verkefnisins
Vöktun náttúruverndarsvæða og verður áframhald á henni.

Nýklakinn skúmsungi á Breiðamerkursandi. Ljósm.: LJ, 25. júní 2020.

Tjarnarsýn
Föstudaginn 10. janúar opnaði á vegum Náttúrustofu Suðausturlands ljósmyndasýning í bókasafni
Menningarmiðstöðvar Hornafjarðar sem var að hluta styrkt af Uppbyggingarsjóði Suðurlands. Sýningin var
hliðarafurð rannsóknar sem farið hefur fram síðustu tvö ár á fuglalífi á og við tjarnir í Sveitarfélaginu
Hornafirði. Myndirnar á sýningunni tók dr. Lilja Jóhannesdóttir, vistfræðingur Náttúrustofunnar og voru
þær allar teknar með flygildi. Umhverfi og útlit tjarna og vatna eru margbreytileg. Eðlisþættir svo sem dýpi,
næringargildi, tærleiki, sýrustig og fleira hefur áhrif á gerð þeirra og mótar lífríkið sem þar þrífst og var
sýningunni ætlað að fanga breytileika þeirra sumarið 2019. Með tímanum má endurtaka verkefnið og sjá
myndrænt þær breytingar sem verða á næstu áratugum.

Náttúrustofa Suðausturlands
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Frá opnun sýningarinnar Tjarnarsýn. Ljósm.: KH, 10. janúar 2020.

Annað tveggja skúmseggja í hreiðri á Breiðamerkursandi langt komið í klaki og sést glitta í gogg ungans.
Takið eftir miklum litamun á eggjum. Ljósm.: LJ, 25. júní 2020.
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Pödduvöktun
Þann 15. maí voru annað sumarið í röð settar upp þrjár pöddugildrur sem voru svo tæmdar reglulega fram
á haustið. Tilgangur verkefnisins er að vakta magn sem er á sveimi hverju sinni en áætla má að fjöldi sem
kemur í gildruna endurspegli það. Þannig má greina toppa í fjölda og bera saman við mismunandi búsvæði
og landshluta. Slíkar mælingar gefa mikilvægar upplýsingar um náttúrufar og nýtast til samanburðar við
ýmsar aðrar upplýsingar sem snúa að fuglum, svo sem varptíma og varpárangur en einnig til að meta
breytingar á stofnum algengra smádýra og viðbrögð lífríkis við loftslagsbreytingum.

Stórar pöddur í Hornafirði: a) blaðlús, b) tókst ekki að greina. Ljósm.: BB, 6. október 2020. c) Kristín
Hermannsdóttir, Ljósm.: LJ, 15. maí 2020 og d) Lilja Jóhannesdóttir og Brynjúlfur Brynjólfsson. Ljósm.: KH,
15. júlí 2020.

Náttúrustofa Suðausturlands

SAMSTARFSVERKEFNI

Vettvangskönnun, vöktun náttúruverndarsvæða við Múlagljúfur í Öræfum. Ljósm.: LJ, 9. júní 2020.
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Vöktun náttúruverndarsvæða
Árið 2019 hófst stórt vöktunar- og samstarfsverkefni á vegum Náttúrufræðistofnunar Íslands (NÍ),
náttúrustofa á landinu, Umhverfisstofnunar og þjóðgarða um vöktun náttúrufars á ákveðnum
ferðamannastöðum. Verkefnið er af frumkvæði umhverfis- og auðlindaráðuneytisins með markmið að
vakta friðlýst svæði og aðra viðkvæma fjölsótta staði sem eru undir álagi vegna ferðamanna. Er áhersla á
að skoða áhrif mannsins á vistgerðir og plöntur, jarðminjar, fugla og spendýr og ekki síst að greina þá þætti
sem nýtast til að mæla áhrifin af álagi ferðamanna sem best.
Á Suðausturlandi er fjöldi vinsælla ferðamannastaða og eru sumir þeirra friðlýst náttúruvætti, aðrir innan
þjóðgarðs og enn aðrir á einkalandi. Einnig eru staðir á svæðinu sem eru líklegir til að verða vinsælir
áfangastaðir ferðamanna. Slíkir staðir eru enn óspilltir og því er mikilvægt að fylgjast með áhrifum
ferðamanna á náttúrufar þeirra frá upphafi.
Undirbúningur, gagnaöflun og þróun aðferða hófst árið 2019, en sjálf vöktunin vorið 2020. Unnið var eftir
samræmdum aðferðum um allt land, allt eftir viðfangsefni vöktunar á hverjum stað. En notast er m.a. við
endurtekna ljósmyndun, flugmyndatökur, lengdarmælingar og gert var mat á gróðurþekju og jarðvegi auk
bergmyndana, GPS hnitun, talningar og fleira.

Við mælingar á breidd slóða inn í Þröng, á Breiðamerkursandi. Ljósm.: SG, 16. júní 2020.
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Náttúrustofan sinnti vöktun á nokkrum svæðum á Suðausturlandi sumarið 2020. Staðir sem voru vaktaðir
eru á Breiðamerkursandi, við Múlagljúfur og í Eldhrauni. Einnig var gert ástandsmat við Fjaðrárgljúfur og
Dverghamra. Á Breiðamerkursandi hefur umferð ferðamanna og ferðaþjónustunnar aukist síðustu ár og
vegir og slóðar vaðist út á köflum. Áhyggjuefni er hvaða áhrif þetta hefur á dýr sem eiga búsvæði á
sandinum. Skúmar, kríur og helsingjar voru vaktaðir nærri Jökulsárlóni og selir voru taldir við látur á
Breiðamerkursandi. Einnig voru stígar á og við jökulöldur nærri Jökulsá á Breiðmerkursandi skoðaðir og
myndaðir. Við Múlagljúfur voru stígar og fuglar skoðaðir, en í Eldhrauni hentistígar og traðk.
Verkefninu verður haldið áfram næstu árin og munu einhverjir staðir bætast við og vöktun þeirra staða
sem voru heimsóttir í ár endurskoðuð. Þess er vænst að þegar vöktunin hefur staðið í nokkur ár, verði hægt
að sjá áhrifin til lengri tíma, bregðast við og bæta úr. Verkefninu fylgja mikið samskipti milli stofnana sem
er jákvætt því þannig miðlast þekking á milli rannsóknaraðila og styrkir samstarf til framtíðar. Hér sjást
nokkrar myndir frá verkefnum sumarsins 2020.

Kristín Hermannsdóttir og Brynjúlfur Brynjólfsson í
vinnuferð að Múlagljúfri við vöktun náttúrunnar.
Ljósm.: Náttúrustofa Suðausturlands/LJ 24. ágúst
2020.
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Við Fjaðrárgljúfur, 11. júní 2020.

Á leið að Múlagljúfri, 9. júní 2020.

Stjórnunar- og verndaráætlun á Breiðamerkursandi
Vinnu við gerð tillögu að stjórnunar- og
verndaráætlun fyrir Breiðamerkursand, sem
hefur verið unnin af Rannsóknarsetri Háskóla
Íslands á Höfn, Nýheimum þekkingarsetri,
Náttúrustofu Suðausturlands og svæðisráði
suðursvæðis Vatnajökulsþjóðgarðs, er að
mestu lokið. Framlag Náttúrustofunnar fólst
að mestu leyti í margvíslegri kortavinnu og
lýsingu Breiðamerkursands. Einnig var
þátttaka í verkefnafundum ráðgjafahóps,
utanumhald og þátttaka í samráðsfundum
með svæðisráði.

Vinnufundur
um
stjórnunarog
verndaráætlun Breiðamerkursands, sem
haldin var í Hoffelli. Ljósm.: KH, 10. febrúar
2020.
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Landgræðslan - Bændur græða landið
Bændur græða landið er samvinnuverkefni Landgræðslunnar og bænda um uppgræðslu heimalanda.
Tilgangur þess er að styrkja bændur til landgræðslu á jörðum sínum, stöðva rof, þekja land gróðri og gera
það nothæft til landbúnaðar eða annarra nota. Starfsmaður á vegum Náttúrustofu Suðausturlands, sem
hefur aðsetur á Kirkjubæjarklaustri, sá um verkefnið sumarið 2020 líkt önnur sumur frá og með 2017.
Svæðið nær allt frá Mýrdalssandi og austur í Lón en alls eru 35 bændur á svæðinu þátttakendur í
verkefninu, 29 í Skaftárhreppi og 6 í Hornafirði. Starfið felst í heimsóknum til bænda þar sem uppgræðslur
eru skoðaðar og gerð áætlun fyrir næsta ár. Kórónaveiran setti mark sitt á verkefnið í sumar og voru því
færri bændur heimsóttir heldur en ella. Margir bændur nýttu sér tæknina og notuðust við skráningu með
GPS ferlum í snjalltæki en frá og með árinu 2020 er gerð krafa um aðgerðir séu landfræðilega staðsettar,
annað hvort með GPS ferli eða teikningu á loftmynd, þar sem Landgræðslan ber ábyrgð á loftslagsbókhaldi
Íslands.

Uppgræðsla Borgarfellsbænda á Hrífunesheiði. Ljósm.: LG, júlí 2019.
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Landgræðslan – GróGos
Í lok árs 2020 var tekin ákvörðun um að
Náttúrustofa Suðausturlands myndi vinna
verkefnið GróGos í samstarfi við Landgræðsluna.
Markmið verkefnisins er að afla upplýsinga um gerð
og ástand vistkerfa á áhrifasvæði Skaftárhlaupa og
meta getu þeirra til að standast set og hindra
dreifingu þess að hlaupi loknu. Í Skaftárhlaupum
berst flóðvatn, sem er ríkt af aur, yfir hlaupsvæðið
og spillir landi. Þegar aurinn þornar verður hann
uppspretta fokefna sem spilla viðkvæmum
vistkerfum í nágrenninu og hefur neikvæð áhrif á
lífsgæði íbúa á svæðinu. Tilgangurinn er að notast
við gögn sem til eru til að byggja upp vistkerfi sem
þola ákomu sets og hindra frekari dreifingu þess.
Niðurstöður verkefnisins verða nýttar til að gera
vistheimtaraðgerðir á svæðinu markvissari þannig
að aðgerðum verði beint inn á þau svæði þar sem
þær skila mestum árangri. Verkefnið GróGos er
styrkt af Ofanflóðasjóði og verður unnið af
starfsmanni Náttúrustofu Suðausturlands sem
hefur aðsetur á Kirkjubæjarklaustri.

Rykmistur við þjóðveg 1 í Eldhrauni. Ljósm.: PP,
janúar 2021

Fiðrildavöktun
Náttúrustofan rekur fjórar fiðrildagildur í samtarfi við Náttúrufræðistofnun Íslands og Fuglaathugunarstöð
Suðausturlands. Ein er staðsett á Mýrum í Álftaveri, önnur í Mörtungu á Síðu en tvær eru í Einarslundi við
Hornafjörð. Gildrurnar eru settar upp um miðjan apríl og teknar niður í byrjun nóvember ár hvert en
tæmdar vikulega. Mjög breytilegt er hvað mikið kemur
í gildrurnar og fer það eftir gróðri og umhverfi þeirra. Á
Mýrum komu 288 fiðrildi af 20 tegundum en í
Mörtungu komu óvenju mörg fiðrildi þetta árið eða
13.544 af 23 tegundum. Munaði þar mest um
grasvefara (Eana osseana) sem var í allt 12.741 eintök
og um 11 þúsund þeirra komu í einni tæmingu þann 20.
ágúst. Á Höfn komu 1138 fiðrildi af 24 tegundum í aðra
gildruna og 1828 eintök af 26 tegundum í hina.
Grasvefari (Eana osseana), en af honum komu 94%
allra fiðrilda í Mörtungu þetta árið. Ljósm. : EÓ.
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Björn Gísli Arnarson og Lilja Jóhannesdóttir tendra gildrur í Einarslundi. Ljósm.: KH, 16. apríl 2020.

Fuglaathugunarstöð Suðausturlands
Samstarf við Fuglaathugunarstöðina hefur staðið frá árinu 2013. Árið í ár var engin undantekning en saman
var unnið að talningum á helsingjum og skúmshreiðrum, merkingum á helsingjum, rannsókn á varpárangri
skúma auk fiðrildavöktunar.

Helsingjar – merkingar
Dagana 13.-15. júlí tók Náttúrustofan þátt í helsingjamerkingum í fjórða sinn en verkefninu er stýrt af
Arnóri Þóri Sigfússyni dýravistfræðingi hjá Verkís. Eins og áður tóku starfsmenn Fuglaathugunarstöðvar
Suðausturlands og Vatnajökulsþjóðgarðs þátt í merkingunum, auk sjálfboðaliða. Merkingar fóru bæði fram
í Skaftárhreppi og Sveitarfélaginu Hornafirði og voru alls merktir um 376 helsingjar í ár, þar af 243 litmerktir
og voru merki ársins í ár gul.
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Í ár voru í fyrsta skipti settir GSM/GPS-sendar á nokkra fugla sem gerir kleift að fylgjast nákvæmlega með
ferðum þeirra. Settir voru sendar á fimm helsingja, einn á Álftaversafrétti (gassinn Guðmundur) og fjóra á
Breiðamerkursandi (þrjár gæsir: Eivör, Guðrún og Stefanía og einn gassi: Sæmundur). Sendarnir notast við
símkerfi og berast upplýsingar um staðsetningu fuglanna tvisvar sinnum á sólarhring. Þeir veita því ítarlegar
upplýsingar um ferðir þeirra. Slíkar upplýsingar eru því afar dýrmætar til að skilja betur lífshætti helsingja.
Sendarnir eru nokkuð dýrir og nauðsynlegt að leita styrkja til að fjármagna sérstaklega slíkar rannsóknir.
Náttúrustofan aðstoðaði við safna styrkjum og fékk styrk fyrir tveimur sendum, annan frá
Búnaðarsambandi Austur-Skaftafellssýslu og hinn frá Sveitarfélaginu Hornafirði.

Til vinstri er Sæmundur Helgason með GPS merktan nafna sinn. Ljósm.: KH, 14. júlí 2020. T.h. eru
þátttakendur Náttúrustofu og Vatnajökulsþjóðgarðs í Skúmeyjarför. Ljósm.: LJ 2. júní 2020.

T.v. Skúmur hrellir helsingja í Skúmey. T.h. Helsingi sem merktur var á Breiðamerkursandi sumarið 2019 og
er greinilega varpfugl í Skúmey sumarið 2020. Ljósm.: LJ 2. júní 2020.
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ÖNNUR VERKEFNI

Tíðarfar ársins 2020 á Höfn og
Kirkjubæjarklaustri
Árið 2020 var nokkuð illviðrasamt á landinu einkum framan
af. Hiti var undir meðaltali um allt land en þó hlýrra á austanog norðaustanverðu landinu og kaldara suðvestan- og
vestanlands. Í heild var árið mjög úrkomusamt á Norður- og
Austurlandi, en maí og júní voru hagstæðir og einnig var
október hægviðrasamur.
Á Höfn var meðalhitinn 5,3°C og er það 0.2 gráðu lægra en
meðaltal áranna 2010-2019. Úrkoma allt árið á Höfn mældist
1625,2 mm og er það 104% af meðalúrkomu áranna 20102019. Meðalhitinn á Kirkjubæjarklaustri, sjálfvirkri stöð á
Stjórnarsandi, var 4,7°C og er það lítið eitt undir meðallagi.
1438,2 mm úrkoma mældist á Stjórnarsandi og er það 97%
af meðalúrkomu áranna 2010-2019.

Glitský, séð frá Lóni. Ljósm.: SG, 3. janúar 2020.
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Framhaldsskólinn í Austur-Skaftafellssýslu – FAS
Líkt og undanfarin ár fór starfsmaður Náttúrustofu með í vettvangsferð að gera athuganir á birki á
Skeiðarársandi og tók þar þátt í kennslu og vinnslu við rannsóknarreitina. Á haustmánuðum var einnig farið
með í ferð að mæla Heinabergsjökul og kynna nemendum umhverfi hans.

Vettvangsferð FAS. Nemendur skoða, mæla og skrá birki á Skeiðarársandi. Ljósm.: KH, 27. ágúst 2020.

Heinabergsjökull var myndaður með flygildi í sporðamælingaferð FAS. Ljósm.: Náttúrustofa
Suðausturlands/SG, 21. október 2020.
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Náttúruvernd og efling byggða (C-9)
Í desember 2020 var lokið við verkefnið Náttúruvernd og efling byggða, sem unnið hefur verið að frá
haustinu 2019. Verkefnið snerist um framtíðarsýn á Skarðsfjörð og Núpsstaðarskóga. Það var unnið að
frumkvæði umhverfis- og auðlindaráðuneytisins og er hluti af stefnu ríkisstjórnarinnar um sérstakt átak í
friðlýsingum en verkefnið er einnig hluti aðgerða byggðaáætlunar (hluti C-9). Óskað var eftir greiningu á
tækifærum og mögulegum ávinningi í héraði af þjónustu sem byggist á nýtingu og umsjón friðlýstra svæða.
Samningur var gerður milli Samtaka sunnlenskra sveitarfélaga (SASS) og umhverfis- og
auðlindaráðuneytisins um verkefnið og eftir auglýsingu um þátttakendur var gerður samningur milli SASS
og Náttúrustofu Suðausturlands um að skoða tvö svæði, Skarðsfjörð og Núpsstaðarskóga. Verkefnastjóri
var forstöðumaður stofunnar, en verkið unnið af sérfræðingum stofunnar á Höfn og á Kirkjubæjarklaustri.
Verkefninu var skipt í þrjá hluta; í fyrsta hluta var greint frá þeim náttúruverndarsvæðum sem tekin voru
fyrir. Annars vegar Skarðsfjörður sem liggur austan Hafnar í Hornafirði og hins vegar Núpsstaðarskógar í
Skaftárhreppi. Í öðrum verkhluta var sjónum beint að því hvaða hagrænu áhrif friðlýst svæði hafa á
nærsvæði. Voru birtar mismunandi sviðsmyndir af hvoru svæði, til að leggja mat á möguleg hagræn áhrif
ef þau eru friðlýst eða verndun þeirra aukin og út frá mismunandi þróun í fjölda ferðamanna. Í þriðja
verkhluta voru haldnar vinnustofur þar sem ógnir og tækifæri hvors svæðis fyrir sig voru greindar.
Vinnustofurnar voru opnar öllum áhugasömum og í kjölfarið unnin skýrsla út frá því sem fram kom.
Eitt af því sem er áberandi í lok verkefnis er hvernig stofnanir í heimabyggð, eins og til dæmis náttúrustofur,
geta þjónað sem hlutlaus tengiliður á milli hagaðila og stjórnsýslunnar. Með slíkum verkefnum færist
þátttaka og ábyrgð meira heim í hérað sem má telja jákvætt.

Stjörnuathuganir og mælingar
Meðal verkefna sem er sinnt yfir veturna er vöktun á breytistjörnum og fjarreikistjörnum. Mælingar á
breytilegum birtustyrk myrkvatvístirna (ein gerð breytistjarna) eru bornar saman við reiknaða spátíma til
að leita að lotubundnu tímafráviki. Slíkar mælingar eru einnig gerðar á þvergöngum fjarreikistjarna.
Tilgangurinn er meðal annars að leita merkja um brautaróreglur vegna annarra óséðra reikistjarna eða
daufra sólstjarna, sem ekki koma fram í
beinum athugunum, en hafa engu að síður
þyngdaráhrif í umræddum stjörnukerfum.
Gögnin eru m.a. send í opinn gagnagrunn í
Tékklandi
þar
sem
þau
nýtast
vísindasamfélaginu og á sama máta eru
mæligögn þaðan nýtt í rannsóknir hér. Gögn
úr mælingum á fjarreikistjörnunni WASP 12b
sýna breytingu á umferðartíma sem má rekja
til þess að reikistjarnan togast til
móðurstjörnu sinnar og mun eftir 3 milljónir
ára falla inn í hana.
Norður-Ameríkuþokan. Ljósm.: SG, 2009.
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Molar
Starfsfólk Náttúrustofunnar tekur einnig þátt í ýmsum smærri verkefnum, en þau eru í raun of mörg til að
rekja þau öll hér. Þó má nefna dæmi: Ráðgefandi hlutverk við lagningu göngustíga; óskað er umsagna um
mál er snerta umhverfismál, lífríkið og fleira í tengslum við Samtök Náttúrustofa. Hér eru nokkrar myndir
tengdar þessum verkefnum.

T.v. Risadiskur (Pecten maximus), fannst við uppdælingu á Höfn. Ljósm.: KH 2. júlí 2020.T.h.
Mælingavörður á Breiðamerkursandi. Ljósm.: LJ 15. september 2020.

T.v. Á Fláajökli með Erasmus+ nemanda frá Þýskalandi, Livia Pokorny, ásamt Lilju Jóhannesdóttur. Ljósm.:
SG 27. febrúar 2020. T.h. Livia Pokorny í jöklaveröld í fyrsta sinn. Ljósm.: LJ 27. febrúar 2020.
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FJÁRHAGUR

Á Deloitte ehf Hornafirði annast bókhalds- og launavinnslu auk endurskoðunar, reikningsskila og skattskila
fyrir Náttúrustofu Suðausturlands. Samkvæmt ársreikningi Náttúrustofunnar fyrir rekstrarárið 2020 námu
heildarrekstrartekjur um 54 millj. króna. Afkoma af rekstri Náttúrustofunnar var jákvæð um 2,3 millj. króna
og var sú upphæð færð til hækkunar á eigin fé stofunnar. Þess ber að geta að styrkir úr verkefnasjóðum og
samstarfsverkefnum námu um 14,9 millj. króna. Samkvæmt efnahagsreikningi námu eignir Náttúrustofunnar
25,6 millj. króna og bókfært eigið fé í árslok var 17,9 millj. króna. Nánari upplýsingar um fjárhag stofunnar má
finna í ársreikningi hennar.

a) Hlutfallsleg skipting tekna og b) hlutfallsleg skipting útgjalda Náttúrustofu Suðausturlands 2020.

Bláberjalyng og ljónslappi í mosabreiðu í Hálsaskeri. Ljósm.: SG, 20. september 2020.
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NÁTTÚRUSTOFAN Í FRÆÐSLU OG FJÖLMIÐLUM
Fjölmiðlun
Samantekt á umfjöllun fjölmiðla þar sem Náttúrustofan og starfsmenn hennar komu fyrir á árinu 2020:
•
•
•
•
•
•
•
•

Stiklað á stóru í starfi Náttúrustofu – Eystrahorn 6. janúar 2020
Vísindaverkefni sem gat af sér listsýningu – Landinn 9. febrúar 2020
Okkar hlutverk er að miðla þekkingu – Landinn 8. mars 2020
Nýtt jökulsker skýtur upp kollinum á Breiðamerkurjökli – Vísir 30. apríl 2020
Helsingi haslar sér völl í Skúmey – Morgunblaðið 4. júní 2020
Bráðnun jökla – Sky news 10. september 2020
Rýrnun jökla - Kveikur 11. desember 2020
Vöktun náttúruverndarsvæða – Eystrahorn 17. desember 2020

Erindi og kynningar
Óvenju fáir fyrirlestrar voru haldnir á vegum Náttúrustofunnar þetta ár vegna Covid-19. Fjölmargir fastir
liðir féllu niður en hér er listi yfir það sem gert var ýmist á netfundum eða í Nýheimum.
21. janúar Kristín Hermannsdóttir með erindi um loftslagsbreytingar fyrir nemendur úr Gustavus Adolphus
College í Minnesota USA, haldið í Nýheimum.
19. febrúar Kristín Hermannsdóttir með kynningu á veðurspám og veðurfari fyrir nemendur FAS.
17. mars Kristín Hermannsdóttir fór yfir reikninga ársins 2019, kynnti helstu störf Náttúrustofu árið 2019
og verkáætlun 2020 á ársfundi stofunnar í Nýheimum og í streymi.
17. mars Snævarr Guðmundsson með erindi á ársfundi. Jaðarlón við sunnanverðan Vatnajökul.
17. mars Lilja Jóhannesdóttir með erindi á ársfundi. Staða skúmsins á Suðausturlandi.
30. apríl Snævarr Guðmundsson var með erindi um jökla fyrir Jafnréttisskóli Sameinuðuþjóðanna.
9. september Lilja Jóhannesdóttir með kynningu á verkefninu Náttúruvernd og byggðaþróun Skarðsfjörður
og Núpsstaðarskógar (C-9) fyrir fagráð verkefnisins.
29. september Snævarr Guðmundsson flutti erindið Í spor jöklamælingamanna á Breiðamerkursandi á
fyrirlestraröð Jöklarannsóknafélags Íslands.
2. október Snævarr Guðmundsson flutti erindi um í jöklarannsókir, fyrir grunnskólanemendur.
19. október Snævarr Guðmundsson flutti erindi um Breiðamerkursand og jökla fyrir háskólanema frá USA
á vegum Putney Study Travel, í Nýheimum.
19. október Lilja Jóhannesdóttir erindi um skúm fyrir háskólanema frá USA á vegum Putney Student Travel,
í Nýheimum.
27. október Snævarr Guðmundsson flutti erindi um stjarnmælingar fyrir Stjörnu-Odda félagið á Akureyri.
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27. október Lilja Jóhannesdóttir hélt erindi um Skarðsfjörð á vinnustofu um framtíð svæðisins út frá
náttúruvernd og byggðaþróun.
28. október Rannveig Ólafsdóttir með erindi um Núpsstaðarskóga á vinnustofu um framtíð svæðisins út
frá náttúruvernd og byggðaþróun.
4. nóvember Kristín Hermannsdóttir flutti erindi um náttúruvernd, friðlýsingar og ferðamenn á
stjórnarfundi Nýheima.
18. nóvember Kristín Hermannsdóttir með kynningu á vöktun náttúruverndarsvæða 2020 og áætlun 2021
á fundi með NÍ.
1. desember Kristín Hermannsdóttir - erindi fyrir fjallanema FAS um veður og ský.

Útgáfa, greinargerðir og ritrýndar greinar
Kristín Hermannsdóttir, Lilja Jóhannesdóttir, Rannveig Ólafsdóttir og Pálína Pálsdóttir 2020. Ástandsmat
á beitarlandi á Kvískerjum í Öræfum 2018. Náttúrustofa Suðausturlands. Höfn í Hornafirði, júní 2020. 21
bls.
Snævarr Guðmundsson 2020. Ljósmælingar og tímaákvarðanir á myrkvastjörnum, þvergöngum
fjarrreikistjarna og fjarlægðarákvörðun NGC 7654 – Yfirlit 2019. IV Skýrsla. Útgefandi: Náttúrustofa
Suðausturlands. 107 bls.
Kristín Hermannsdóttir, Lilja Jóhannesdóttir, Pálína Pálsdóttir, Rögnvaldur Ólafsson og Snævarr
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69, bls. 1-34. Abstract.
Snævarr Guðmundsson og Helgi Björnsson 2019. Breytingar við Breiðamerkurjökul og Hoffellsjökul 2019.
(Glacier changes by Breiðamerkurjökull and Hoffellsjökull, 2010-2019). Jökull 69, bls. 137-144.
Lilja Jóhannesdóttir, Kristín Hermannsdóttir & Svenja N. V. Auhage 2020. Varpútbreiðsla helsingja á
Suðausturlandi 2019. Náttúrustofa Suðausturlands, Höfn í Hornafirði, janúar 2020. Minnisblað 5 bls.
Deguine, A., D. Petitprez, L. Clarisse, S. Gudmundsson, V. Outes, G. Villarosa & H. Herbin 2020. The
complex refractive index of volcanic ash aerosol inthe infrared, visible and ultraviolet. Applied Optics.
Vol. 59, Issue 4, bls. 884-895. OSA Publishing. Vefslóð:
https://www.osapublishing.org/ao/abstract.cfm?uri=ao-59-4-884.
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