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FORMÁLI FORSTÖÐUMANNS
Náttúrustofa Suðausturlands hefur nú starfað í níu ár og hefur
stofnunin skapað sér festu innan Nýheima og í samfélaginu. Árið 2021
störfuðu tíu manns á stofunni í lengri eða skemmri tíma og hefur hún
aldrei verið fjölmennari. Á Höfn starfa að staðaldri fjórir starfsmenn og
tveir í Skaftárhreppi. Auk þess nutum við liðstyrks fjögurra
sumarstarfsmanna.
Starfsemi á stofunni árið 2021 varð lítið eitt fyrir áhrifum af Covid-19
heimsfaraldri. Ársfundur stofunnar var haldinn sem fjarfundur í apríl
2021 en erindi tekin upp og sett á vefinn og nokkrir hópar heimsóttu
okkur í Nýheima og á Kirkjubæjarstofu, þrátt fyrir takmarkanir.
Kristín Hermannsdóttir

Starfsemi stofunnar var fjölbreytt að vanda enda verkefnin fjölmörg og
mismunandi. Hluti snýr sem fyrr að miklu leyti að jöklum og breytingum á þeim, fuglum, vistkerfum og
pöddum að ónefndum loftslagsbreytingum og tengingum við þær á ýmsu formi. Allt verkefni sem tengjast
einstakri náttúru svæðisins. Störf stofunnar eru ávallt háð fjármagni og kemur stór hluti tekna frá ríki og
sveitarfélögum, en einnig samkeppnissjóðum og samstarfssamningum.
Náttúrustofur eru mikilvægar á landsvísu og skapa möguleika háskólamenntaðra að starfa nærri
viðfangsefnum sínum og styrkja um leið byggð og mannlíf. Stofan okkar er gott dæmi um vel heppnaða
stofu. Þau verkefni sem fjallað er um í ársskýrslunni 2021 sýna að öflugt rannsóknarstarf í sjálfstæðum
rannsóknareiningum um allt land er vel gerlegt. 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 sem vinna að okkar sameiginlega
áhugamáli, náttúrunni og rannsóknum. Þetta er í síðasta sinn sem undirritaður forstöðumaður skrifar
formála í ársskýrslu en ég mun láta af störfum í lok mars 2022 og hverfa til annarra starfa í Reykjavík. Ég
þakka fyrir allt það traust sem ég hef notið í starfi mínu síðustu ár frá starfsmönnum og stjórnarfólki.
Sérstaklega er ég þakklát fyrir allt það sem ég hef lært og öðlast þekkingu á í gegnum hin ýmsu störf sem
ég hef sinnt sem forstöðumaður Náttúrustofu Suðausturlands. Ég hef verið ánægð með verkefnin sem hafa
verið unnin og notið þess að sjá þau þróast og sum hver klárast.
Ég óska starfsmönnum Náttúrustofu Suðausturlands alls hins besta í framtíðinni og mun fylgjast með úr
fjarska og aðstoða, ef ég mögulega get.

Forstöðumaður, 9. mars 2022
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SKÝRSLA STJÓRNAR
Þá er annað Covid ár liðið. Það hefur verið mörgum erfitt og breytt miklu en starfsemi Náttúrstofunnar
hefur eins og fyrr gengið vel. Náttúrustofan hefur haldið áfram fjölbreyttum rannsóknum á náttúrufari
Suðausturlands. Vegna loftslagsbreytinga skipta þessar rannsóknir æ meira máli, hvort sem það eru
rannsóknir á lífríkinu, eins og fuglum, eða rannsóknir á breytingum á jöklum. Rannsóknirnar njóta þess að
löng hefð er fyrir athugun á náttúru og jöklum í héraðinu og núverandi rannsóknir gefa eldri rannsóknunum
nú aukið vægi.
Það skiptir máli að nú eru í héraði sérfræðingar sem geta tekið að sér rannsóknir vegna umhverfisáhrifa
framkvæmda eins og nýrra vega. Sama á við um að fylgjast með átroðningi ferðafólks á viðkvæm
náttúrusvæði. Slíkt er hagstæðast og best að heimafólki sem þekkir vel til geri.
Á síðasta ári bættust við þessar rannsóknir verkefni að mæla flæði kolefnis úr jarðvegi í Skaftárhreppi.
Þetta verkefni er unnið í samstarfi við Landgræðsluna, Háskóla Íslands og Skaftárhrepp. Það er mjög
ánægjulegt að fá verkefnið heim í hérað og það sýnir traustið sem Náttúrstofan hefur byggt upp. Það er
líka ánægjulegt að verkefnið er unnið af heimamanneskju og er gott dæmi um það sem Náttúrustofan
stefnir að, að ekki þurfi að flytja á höfuðborgarsvæðið þótt fólk mennti sig og hugur þess standi til
rannsókna. Með þessu verkefni styrkist einnig staða Náttúrustofunnar á vestursvæði hennar.
Auk rannsókna á nærumhverfinu er ákaflega áhugavert að hjá Náttúrustofunni eru stundaðar rannsóknir
á fjarlægum stjörnum. Það eru væntanlega ekki margir staðir með fólksfjölda á við þann sem er á svæði
stofunnar sem stunda slíkar rannsóknir.
Áfram hefur haldist gott samstarf við fjölmargar stofnanir og má þar nefna Háskóla Íslands,
Landbúnaðarháskólann, Náttúrufræðistofnun og aðrar Náttúrustofur. Staðsetning Náttúrustofunnar í
Nýheimum stuðlar að samstarfi við Rannsóknasetur Háskóla Íslands í Nýheimum, Vatnajökulsþjóðgarð,
Framhaldsskólann í Austur-Skaftafellssýslu og aðra sem þar eru.
Þær breytingar verða nú á starfsliði Náttúrustofunnar að Kristín Hermannsdóttir forstöðumaður hefur sagt
upp störfum og hættir hjá stofunni í lok mars. Kristín hefur verið forstöðumaður síðan stofan var stofnuð
og borið hitann og þungann af því að byggja starfsemina upp. Hún hefur verið ákaflega farsæl í sínum
störfum. Stjórnin sér því eftir henni, en óskar henni á sama tíma alls hins besta á nýjum vinnustað.
Auk þess að skrifa vísindagreinar og skýrslur hefur starfsfólk verið duglegt við að vekja athygli á starfsemi
stofunnar. Fréttir af henni hafa birst í innlendum og erlendum fjölmiðlum. Slíkt vekur áhuga á héraðinu og
eflir skilning og áhuga heimamanna á vísindum og starfi Náttúrustofunnar, ekki síst unga fólksins sem
öðlast þar víðari framtíðarsýn fyrir sig.
Fjármál hafa gengið vel. Rannsóknir eru dýrar. Þar sem Náttúrustofan reiðir sig á styrki, auk framlag ríkisins
og sveitarfélaganna tveggja, skiptir ákaflega miklu máli hve vel hefur gengið að afla fjár. Ber að þakka
starfsfólki fyrir þann mikla árangur.
Starfsemin á árinu 2021 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 á árinu 2021.
14. mars 2022
Rögnvaldur Ólafsson, formaður stjórnar
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UM NÁTTÚRUSTOFU
Náttúrustofa Suðausturlands er ein af átta náttúrustofum landsins og starfa samkvæmt lögum nr. 60/1992
um Náttúrufræðistofnun Íslands og náttúrustofur. Stofurnar hafa allar sömu lögbundnu hlutverkum að
gegna en starfa á mismunandi landssvæðum. Náttúrustofur er allar aðilar að Samtökum náttúrustofa
(SNS), en 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. Starfssvæði
Náttúrustofu Suðausturlands nær frá Mýrdalssandi í vestri (Blautukvísl) og austur í Hvalnesskriður en
einnig vinnur stofan að verkefnum sem eru utan þess landsvæðis.
Árið 2021 var Náttúrustofan með þrjár skrifstofur á neðri hæð Nýheima á Höfn í Hornafirði og á
Kirkjubæjarklaustri hefur stofan haft aðstöðu fyrir tvo 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 Bjarki V. Guðnason oddviti
Skaftárhrepps meðstjórnendur. Varamenn eru: Sigurður Sigursveinsson Selfossi og Hugrún Harpa
Reynisdóttir Hornafirði.
Árið 2021 voru haldnir fjórir stjórnarfundir auk ársfundar og voru þeir flestallir sem netfundir að hluta eða
öllu leiti.
Náttúrustofan heldur úti heimasíðu (www.nattsa.is), er með Facebook-síðu þar sem settar eru inn
upplýsingar um verkefni og viðburði auk þess að nýta Instagram til að auka sýnileika og deila skemmtilegu
eða fróðlegu myndrænu efni úr starfi stofunnar.
Náttúrustofa Suðausturlands hefur nú verið
starfrækt í níu ár og hefur starfsemi hennar vaxið og
dafnað. Í byrjun árs 2022 eru fjórir starfsmenn á
Höfn og tveir á Kirkjubæjarklaustri, í 4,2
stöðugildum. 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.
Hluti starfsmanna stofunnar í nýjum yfirhöfnum
vorið 2021, Snævarr, Lilja, Kristín og Pálína. Ljósm.:
SH, 16. apríl 2021.
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STARFSMENN
Forstöðumaður er Kristín Hermannsdóttir Cand. Scient í veðurfræði frá
Universitetet i Bergen í Noregi. Hún hefur starfað hjá stofunni frá 2013 og annast
stjórnun, áætlanagerð og sér um daglegan rekstur, auk samskipta við sveitarfélög,
stofnanir, fyrirtæki og ráðuneyti. Hún tekur einnig þátt í rannsóknum og
verkefnastjórn eins og kostur er.

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. Hann tók
þátt í að kortleggja djúpbergsinnskot á Breiðamerkursandi 2021 og tók myndir af
jöklum fyrir styrk frá Loftslagssjóði.

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 2021 eru kolefnismælingar í Skaftárhreppi í samstarfi við
Landgræðsluna.

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 GróGos og Bændur græða landið, hvor tveggja samstarfsverkefni með
Landgræðslunni. Auk þess kemur hún að kortlagningu framandi plöntutegunda í
Skaftárhreppi.

Dr. Lilja Jóhannesdóttir er sérfræðingur hjá stofunni frá árinu 2018. Hún er
með doktorspróf í vistfræði frá Háskóla Íslands. Áður starfaði hún hjá
Rannsóknarsetri Háskóla Íslands á Suðurlandi. Hennar verkefni snúa að
rannsóknum á fuglum og vistfræði. Árið 2021 var áherslan mest á skúma,
helsingja og fuglalíf nærri væntanlegu vegstæði við Hornafjörð auk
rannsóknar á tröllasmið.
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Brynjúlfur Brynjólfsson vann hjá stofunni tímabundið. Hann er rafeindavirki og
fuglaáhugamaður. Hans helstu verkefni sneru að fuglaathugunum, bæði
talningum og aflestri af merktum helsingjum auk pöddugreininga.

Hildur Hauksdóttir var sumarstarfsmaður 2021 með styrk frá Nýsköpunarsjóði
námsmanna. Hún er með B.Sc. próf í jarðfræði. Helsta verkefni hennar var að
kortleggja djúpbergsinnskot nærri Breiðamerkurfjalli.

Erla Guðný Helgadóttir var sumarstarfsmaður 2021. Hún er með B.Sc. próf í
jarðfræði og M.Sc. í jöklajarðfræði. Helsta verkefni hennar var kortlagning á
djúpbergsinnskoti nærri Breiðamerkurfjalli.

Elín Erla Káradóttir var sumarstarfsmaður 2021. Hún er með B.S. gráðu í
landslagsarkitektúr frá Landbúnaðarháskóla Íslands. Hennar verkefni sneru að
GróGos í Skaftárhreppi, aðstoð við mælingar á kolefnisflæði auk þess að hanna
frisbígolfvöll á Kirkjubæjarklaustri.

Rannveig Rögn Leifsdóttir hóf störf hjá stofunni í september 2021. Hún er með
B.Sc. próf í Líffræði. Hennar helstu verkefni hafa verið gagnaskráning fyrir
verkefnið Vöktun náttúruverndarsvæða, umsóknarskrif og skrásetning á
viðtölum við eldri konur.
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Breiðamerkursandur og Jökulsárlón. Ljósm.: SG, 9. september 2021.
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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, eins og aðrir jöklar á Íslandi, 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 jöklar teknir að rýrna og hélt sú framvinda 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 jökulhopsins 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 hafa
myndast stöðugri farvegir.
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Á Náttúrustofunni hefur lengi verið unnið að því að skrá og kortleggja svipmót lands og jökla. Upplýsingum
sem aflað er með rannsóknum 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 síðu yfir útgefið
efni á heimasíðunni. Afurðir af þessari vinnu birtast einnig í fræðsluritum Vatnajökulsþjóðgarðs og
Jöklavefsjá Veðurstofu Íslands og í Jökli (nr 70), ársriti Jöklarannsóknafélags Íslands.

Jökulsá á Breiðamerkursandi
Vorið 2021 birtist grein í Jökli (nr 70), ársriti Jöklarannsóknafélags Íslands, eftir Snævarr Guðmundsson og
Helga Björnsson jöklafræðing á Jarðvísindastofnun Háskóla Íslands, um Jökulsá á Breiðamerkursandi og
farvegi hennar. Áin er meðal vatnsmestu vatnsfalla á Íslandi en það gætir mikilla sjávarfalla í henni, sem
fyrst fór að bera á um 1950. Á meðan sandar á Suðausturlandi voru einungis reiðfærir og stórvötn öll
óbrúuð, þótti Jökulsá á meðal illfærustu straumvatna landsins. Áður en áin gróf sig í stöðugan stokk á fjórða
áratug 20. aldar átti hún til að flæmast um á sandinum, ýmist í mörgum álum eða falla fram í fáum
straummiklum kvíslum. Sumir hinna gömlu farvega sjást enn báðum megin við núverandi farveg Jökulsár.
Með nákvæmum kortum af Breiðamerkursandi má rekja legu þeirra víða um sandinn og út frá rituðum
heimildum hvenær áin rann í þeim. Í greininni er það rakið hvar áin rann á ýmsum tímum á 19. og 20. öld.

Saga sporðamælinga á íslenskum jöklum
Sporðamælingar á jöklum hófust fyrir um 90 árum og er sú saga í mörgu áhugaverð. Í grein í nýjasta tímariti
Jökuls er stiklað á stóru í sögu sporðamælinga á Íslandi, greint frá aðferðum og vöktun sem sjálfboðaliðar
Jöklarannsóknafélags Íslands sinna. Mælingar á breytingum jökulsporða hófust árið 1930, þegar Jón
Eyþórsson veðurfræðingur hóf kerfisbundið að mæla stöðu skriðjökla. Hann fékk í lið með sér heimafólk,
oftast bændur, til þess að annast mælingarnar en í seinni tíð sinnir fólk úr ýmsum starfsstéttum þessu
verkefni. Á hverju hausti er fjarlægð frá viðmiðunarstað að jökulrönd mæld í ákveðinni stefnu. Sumir
jöklanna hafa verið vaktaðir í 90 ár og því eru hér til gagnmerkar tímaraðir sporðabreytinga. Mælingarnar
sýna skýr tengsl veðurfars- og jöklabreytinga en gagnasafnið geymir einnig upplýsingar um framhlaup
margra jökla. Sporðamælingarnar gefa mikilvægar upplýsingar um umhverfisbreytingar sem nú eiga sér
stað víða um heim vegna hlýnandi loftslags. Einn meðhöfunda greinarinnar er Snævarr Guðmundsson
starfsmaður stofunnar en nánar má lesa um sporðamælingarnar á heimasíðu okkar.

Kvískerjajöklar
Í sama ársriti Jökuls (nr 70), er önnur grein, eftir Snævarr og Helga. Í henni er sagt frá Kvískerjajöklum sem
eru á meðal minnstu skriðjökla sem falla frá Öræfajökli. Þar er rakið hvernig jökultungurnar hafa breyst frá
hámarksstöðu á litlu ísöld til 2011, auk þess að áætla flatarmáls- og rúmmálsbreytingar. Af nokkrum
rituðum heimildum má álykta að þessir jöklar hafi þegar verið búnir að ná hámarksstærð á 18. öld. Þar er
stuðst við lýsingar í skrifum Sveins Pálssonar, náttúrufræðings, en einnig legu fremstu jökulgarða.
Kvískerjajöklar svara ört breytingum í loftslagi. Þeir hopuðu töluvert fram yfir miðja 20. öldina en tóku að
vaxa í kringum 1980. Á þeim tíma voru gervitunglagögn orðin aðgengileg svo unnt var að fylgjast með
jöklabreytingum á hverju ári. Áratugina á eftir gengu tungurnar ýmist fram eða hopuðu. Lengst fram munu
þeir hafa náð um 1992 en þá var jaðar nyrðri tungunnar meira en 300 m framar en árið 1945 og 100 m
neðar. Eftir síðustu aldamót tóku þessar jökultungur að hopa ört en nýverið varð vart við að fremstu hlutar
þeirra höfðu þykknað eilítið.
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Öræfajökull, Kvískerjajöklar eru á miðri mynd, litlu jökultungurnar tvær ofan við Kvísker og sunnan
Hrútárjökuls, sem hér er til hægri. Ljósm.: SG, 9. desember 2021.

Hörfandi jöklar
Náttúrustofan hefur frá árinu 2017 sinnt öðru verkefni með Veðurstofu Íslands, Jöklahópi
Jarðvísindastofnunar Háskóla Íslands og Vatnajökulsþjóðgarði, sem nefnt er Hörfandi jöklar. Markmið þess
er að auka vitund fólks um afleiðingar loftslagsbreytinga en ein birtingarmynd 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 og leiðsögumenn þar sem m.a. hop Breiðamerkurjökuls
og Hoffellsjökuls hefur verið dregið upp fyrir árin 2017-2020. Einnig eru kynntar jöklabreytingar almennt í
tölum. Jöklabréf ársins kom út vorið 2021 með upplýsingum um jöklabreytingar fyrir árið 2020. Hægt er að
nálgast fréttabréfið hér. RÚV hefur einnig greint frá fréttabréfinu, sjá hér.

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 mælinganna eru aðgengilegar í Jöklavefsjánni.
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Jöklaskrá og jöklavefsjá
Náttúrustofan 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.
Nú hefur þetta gagnasafn verið gert almenningi aðgengilegt á nýrri Jöklavefsjá Veðurstofu Íslands.
Jöklavefsjáin er samstarfsverkefni Veðurstofu Íslands, Jarðvísindastofnunar Háskólans, Landsvirkjunar,
Jöklarannsóknafélags Íslands, Landmælinga Íslands og Náttúrustofu Suðausturlands. Hún birtir mælingar
og yfirlit um rannsóknir og breytingar á íslenskum jöklum. Hægt er að nálgast mæligögn og athuganir sem
safnað er með reglubundnum hætti af innlendum stofnunum, fyrirtækjum, félagasamtökum og
einstaklingum. Ritstjórn jöklavefsjárinnar uppfærir gagnasafnið jafnharðan og nýjar mælingar eru gerðar.

Forsíða nýju Jöklavefsjárinnar hjá Veðurstofu Íslands. Ljósm.: SG, 7. desember. 2020.

Ljósmyndaflug yfir íslenskum jöklum
Haustið 2020 hófst verkefni sem er styrkt af Loftsslagssjóði en markmið þess er 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
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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.
Í september 2020 voru ljósmyndaðir Eyjafjalla-, Tindfjalla- og Mýrdalsjökull, ásamt Kaldaklofsfjöllum og
Torfajökli. Sumarið 2021 voru myndaðir Vatnajökull, Tungnafellsjökull, Hofsjökull og Langjökull. Stefnt er
á að ljúka tökum af öðrum stærri jöklum sumarið 2022.
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.

Öxarfellsjökull og Suðurfjallsjökull, austan við Goðatinda í Vatnajökli. Ljósm.: SG, 9. september 2021.

Jarðfræðikortlagning á Breiðamerkursandi
Á vestanverðum Breiðamerkursandi eru djúpbergsinnskot sem tengjast líklegast megineldstöðinni í
Breiðamerkurfjalli. Meginhluti innskotsbergsins er gabbró og granófýr, sem eru djúpbergstegundir er
storkna á miklu dýpi í jarðskorpunni en birtast á yfirborði jarðar eftir að jöklar hafa rofið ofanáliggjandi
berglög. Sumarið 2021 fórum við í að kortleggja með það að markmiði að draga fram upplýsingar um lögun
og flatarmál berghleifsins, grófgreina berggerðir og afla þekkingar á hinu forna eldstöðvakerfi svæðisins.
Kortlagningin leiddi í ljós fjölda bergganga og gangnasveima en ásamt því sjást merki talsverðrar
ummyndunar víða. SV-NA-læg lega innskotsbergsins samræmist stefnu helstu eldstöðvakerfa í
eldstöðvabeltum Íslands. Ásamt því stefnir það jafnframt í rætur hinnar kulnuðu megineldstöðvar í
Breiðamerkurfjalli. Á næstu síðu eru nokkrar myndir úr vettvangsferðum sumarið 2021.

Náttúrustofa Suðausturlands
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Úr vettvangsferðum á Breiðamerkursandi, sumarið 2021.
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LÍFRÍKI

Gróðurfar meðfram vesturbakka Flögulóns og var myndin tekin þegar Skaftárhlaup var
nýhafið. Staðurinn er einn af rannsóknarsvæðum í verkefninu Grógos, en markmið þess 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. Ljósm.: PP, 2. september 2021.
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Skúmanjósnir
Í sumar voru gerðar tilraunir til að meta fæðuval fullorðinna skúma fyrir unga sína. Í verkefninu voru
notaðar fimm eftirlitsmyndavélar til að fylgjast með skúmnum á varptímanum. Myndefnið var ætlað að
gefa vísbendingar um hvaða fæðu fullorðnu fuglarnir færðu ungunum að éta og hugmyndir um hlutfall.
Einnig var vonast til að fá einhverja mynd af afráni. Settar voru upp fimm myndavélar við hreiður á svæði
nærri Jökulsárlóni á Breiðamerkursandi, á svæði þar sem nú þegar er varpárangur skúms vaktaður í
tengslum við verkefnið Vöktun náttúruverndarsvæða. Mikið afrán var á svæðinu í sumar og því reyndist
nauðsynlegt að færa myndavélar út fyrir vöktunarsvæðið á hreiður við Fjallsá. Í heild voru settar fimm
sjálfvirkar myndavélar við tíu skúmshreiður. Öll hreiður sem myndavélar voru settar við í fyrstu ferð voru
rænd fyrir klak svo ekkert myndefni náðist af ungum þar. Af seinni hreiðrunum fimm komu ungar úr þremur
hreiðrum og tvö voru rænd. Í heild náðust myndefni af ungum hjá þremur hreiðrum af tíu.

Skúmur sem liggur á hreiðri sínu við Fjallsá og er alls kostar ósáttur við heimsóknina en þessi kind með
lömb sín tvö dvaldi við hreiður hans í tæpa tvær klukkustundir. Mynd: Náttúrustofa Suðausturlands.

Vöktun á varpárangri skúms
Tvö skúmsvarpsvæði voru vöktuð í tengslum við Vöktun náttúruverndarsvæða; svæði umhverfis
Jökulsárlón á Breiðamerkursandi og Ingólfshöfði. Varpárangur var metinn við Jökulsárlón en heildar
hreiðurtalning og punkttalning var gerð í Ingólfshöfða. Svæðið við Jökulsárlón var heimsótt 14. júní, þá
fundust 14 hreiður, þann 1. júlí var svæðið aftur heimsótt og þá voru öll hreiður tóm nema eitt og þann 7.
júlí var síðasta hreiðrið einnig tómt og ekki fundust fleiri hreiður. Athygli vakti að engin hreiður voru austan
Jökulsár þetta árið.
Í byrjun júní voru öll hreiður kortlögð í Ingólfshöfða og fundust þá 67 skúmshreiður, það eru talsvert færri
hreiður en áður hefur verið og líklega var afráni um að kenna. Gert var gróft mat á fjölda hreiðra við
punkttalningar þann 24. júní og þá voru um 140 hreiður og greinilegt að þó nokkur fjöldi fugla hefur verpt
aftur eftir afrán.
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Skúmur hefur sig á loft í Ingólfshöfða er hópur ferðamanna fer hjá. Í bakgrunni má sjá fjóra aðra skúma en
myndin sýnir glöggt samlífi skúms og ferðamanna. Ljósm.: LJ, 3. júní 2021.

Helsingjar - AEWA
Náttúrustofan tekur þátt í sjö ára verkefni á vegum AEWA (African - Eurasian Migratory Waterbird
Agreement) sem 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, Fuglaathugunarstöð Suðausturlands og umhverfis- og auðlindaráðuneytið. Verkþáttur
Náttúrustofunnar í sumar sneri að talningu og aflestri merktra fugla í Sveitarfélaginu Hornafirði og
Skaftárhreppi til að kortleggja fjölda og dreifingu fuglanna. Farnar voru 22 mislangar talningarferðir,
mestur þunginn var settur á þrjú skipti (seinni part apríl, miðjan júlí og byrjun september) til að kortleggja
dreifingu en farnar voru ferðir inn á milli til aflestrar.

Náttúrustofa Suðausturlands
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Helsingjavarp í Skúmey
Farið hefur verið árlega síðan árið 2017 út í Skúmey í Jökulsárlóni og helsingjahreiður talin. Í ár var farið
þann 26. maí og fundust 1938 hreiður. Árið 2020 fengu fjórir fuglar sem fangaðir voru í felli á
Breiðamerkursandi staðsetningarbúnað en allir þessir fuglar reyndust vera varpfuglar úr Skúmey. Í ferðinni
tókst að finna alla fuglana fjóra og virtust þeir vera við góða heilsu og voru í varpi. Það má þó leiða líkum
að út frá hreyfingum og yfirferð að gæsirnar þrjár, Guðrún, Eivör og Stefanía hafi misst ungana sína fljótt.
Gassinn Sæmundur virtist hins vegar ná að koma ungum sínum úr Skúmey, alla leiðina austur að
Steinavötnum, en vill þó ekki betur til að hann fannst þar dauður 29. júlí.

T.v. Varpfuglar í Skúmey og ber í Breiðamerkurjökul í baksýn. T.h. Þrír nýklaktir helsingjaungar í hnapp í
hreiðri í Skúmey. Ljósm.: LJ, 26. maí 2021.

Helsingjamerkingar
Dagana 12.-14. júlí tók Náttúrustofan þátt í helsingjamerkingum í fimmta 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 en í sumar voru fyrsta sinn fuglar merktir á Mýrum sem er
talsvert austar en merkt hefur verið hingað til. Það verður spennandi að sjá hvort fuglar sem verpa austar
sýni aðra hegðun en þeir sem eru vestar. Alls voru merktir um 625 helsingjar í ár á öllu Suðausturlandi. Líkt
og síðasta ár voru sett staðsetningatæki á nokkra fugla en þau gera kleift að fylgjast nákvæmlega með
ferðum fuglanna. Settir voru GSM/GPS-sendar á fjóra helsingja, tvo á Breiðamerkursandi í AusturSkaftafellssýslu (gæsin Guðrún eldri og gassinn Hálfdán) og tvo á Álftaversafrétti í Vestur-Skaftafellssýslu
(gassarnir Laki og Hallmundur). Sendarnir eru nokkuð dýrir og því var leitað styrkja til að fjármagna þá
sérstaklega. Kvískerjasjóður veitti styrk fyrir tveimur sendum sem settir voru á fugla sem náðust nærri
Kvískerjum og ákveðið var að nefna fuglana tvo eftir þeim systkinum Guðrúnu eldri og Hálfdáni.
Skaftárhreppur styrkti kaup á einum sendi og hlaut fuglinn sem fékk hann nafnið Laki. Síðasti sendirinn var
styrktur af einkaaðila og fékk sá að launum að fuglinn sem ber hann er nefndur Hallmundur í höfuð
viðkomandi.
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Hópurinn sem kom að helsingjamerkingum á Breiðamerkursandi. Ljósm.: SH, 12. júlí 2021.

Fuglalíf við nýjan þjóðveg um Hornafjörð
Náttúrustofan gerði samning við Vegagerðina um rannsóknarverkefni um úttekt á fuglalífi við fyrirhugaðan
nýjan þjóðveg um Hornafjörð. Vegagerð hefur fjölbreytt áhrif á fugla, vegir leggja undir sig búsvæði og
breyta vatnsflæði og umferðin um vegina getur haft áhrif á útbreiðslu fugla í grennd. Áætlað er að nýr
vegur um Hornafjörð fari yfir mjög fuglarík svæði og búast má við talsverðum afleiðingum fyrir fuglalíf
svæðisins og því var talin ástæða til að skrásetja stöðuna fyrir veglagningu. Vettvangsvinna fór fram
síðastliðið sumar þar sem fuglar voru taldir á 37 punktum á 13 sniðum. Einnig var fuglalíf tekið út á fimm
tjörnum sem eru nærri veglínu.

Vöktun á fuglalífi á leirum Skarðsfjarðar
Síðan sumarið 2018 hefur fuglalíf á leirum Skarðsfjarðar, með áherslu á vaðfugla, verið vaktað með nokkuð
reglubundnum hætti og áframhald var á því síðastliðið vor og sumar.

Tröllasmiður
Náttúrustofan hóf síðsumars vinnu við kortlagningu útbreiðslu tröllasmiðs sem er eitt stærsta skordýr á
Íslandi og finnst einungis frá Hoffelli suður og austur fyrir Almannaskarð. Íslenski tröllasmiðurinn er sérstök
undirtegund og því Hornafjörður eini staðurinn í heiminum þar sem tegundina er að finna og vegna
sérstöðunnar hefur verið lögð til friðlýsing bæði á henni og búsvæðum hennar. Vinnan í ár var hugsuð til
að prófa og þróa aðferðir, en gerðar voru tilraunir með skaðlausar gildrur og tekin snið þar sem leitað var
að tröllasmið og einnig var leitað til almennings um fundarstaði. Aðalþungi verkefnisins verður sumarið
2022 þegar beitt verður aukinni ákefð í gildrunotkun og fjöldi sniða aukin.

Náttúrustofa Suðausturlands
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Pödduvöktun
Þann 15. maí voru þriðja sumarið í röð settar upp þrjár pöddugildrur sem voru 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.

Fiðrildavöktun
Náttúrustofan rekur fjórar fiðrildagildrur í samtarfi við Náttúrufræðistofnun Íslands og Fuglaathugunarstöð
Suðausturlands. Gildrurnar eru á Mýrum í Álftaveri, í Mörtungu á Síðu og tvær í Einarslundi við Hornafjörð.
Þær eru settar upp um miðjan apríl og teknar niður í byrjun nóvember ár hvert en tæmdar vikulega. Í
gildrurnar við Einarslund komu þetta árið 2.447 fiðrildi og 475 vorflugur í aðra gildruna og 2.945 fiðrildi og
881 vorflugur í hina. Það er töluverð aukning frá fyrra ári og hefur heildarfjöldi veiddra fiðrilda í Einarslundi
aldrei verið hærri. Fjöldi fiðrildategunda var 29 og fjöldi vorflugnategunda níu. Þar var barrvefari
(Zeiraphera griseana) algengasta fiðrildategundin og sitrubytta (Limnephilus sparsus) algengasta
vorflugan. Í Mörtungu veiddust 2.231 fiðrildi og 198 vorflugur. Gífurleg fækkun var á heildarfjölda fiðrilda
frá árinu á undan (13.544) en tölur þessa árs eru í ágætum takti við fyrri mælingar. Fjöldi fiðrildategunda í
Mörtungu var 30 og fjöldi vorflugnategunda átta. Þar var jarðygla algengasta fiðrildategundin en sitrubytta
algengasta vorflugan líkt og í Einarslundi. Rekstur fiðrildagildrunnar á Mýrum gekk brösuglega síðastliðið
ár vegna rafmagns- og ljósaperu vandamála.

T.v. Hnappvefari (Lobesia littoralis) bættist á tegundalista Einarslunds þetta árið. Ljósm.: EÓ. T.h. Kveikt á
fiðrildagildu í Einarslundi 16. apríl 2021. Kristín Hermannsdóttir og Lilja Jóhannesdóttir. Ljósm.: BGA.
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Rostungurinn Valli sem heimsótti Höfn í lok september. Ljósm.: LJ, 18. september 2021.

Rostungurinn Valli
Það bar til tíðinda í september þegar vart varð við rostung við Hornafjarðarós. Degi síðar, öllum til undrunar
og ánægju, birtist hann á smábátahöfninni á Höfn og dvaldi þar hátt í hálfan sólarhring í einstöku návígi.
Skiljanlega vakti heimsókn hans athygli og ekki hvað síst þegar ljóst varð að þetta var sami rostungur og
hafði dvalið sunnar í Evrópu um sumarið. Fyrstu fréttir af Valla bárust 14. mars þegar hann sást við Írland,
þaðan ferðaðist hann til Wales og var þar fram í maí en þá sást hann við England. 27. maí sást til rostungsins
við Frakkland og 5. júní var hann við Spán. Þaðan hélt hann norður á ný og var við England frá 17. júní til
júlíloka en eyddi svo ágústmánuði við suðurströnd Írlands og sást síðast þar 29. ágúst. Það var svo 18.
september sem Valli sást fyrst við ósinn en saga hans hér í Hornafirði er eftirfarandi að okkur er best
kunnugt:
18. september. – Valli sést í Hornafjarðarósi af skipverjum á Ásgrími Halldórssyni SF-250 þar sem hann
hafði brölt upp í varnargarð austan megin í innsiglingunni.
19. september, kl. ~17:00. – Valli sést við Hellirinn af sjófarendum á litlum báti. Tæpri klukkustund síðar
er hann liggjandi á smábátahöfninni á Höfn við eldsneytisdælurnar. Er farin þaðan kl. 07:00 morguninn
eftir.
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20. september, kl. ~19:30. – Valli sést aftur á sama stað í smábátahöfninni, fer þaðan kl. 06:43 þann 21.
september.
23. september, rétt fyrir hádegi – Starfsmenn Fiskistofu tilkynna að þeir hafi séð Valla í Skarðsfirði, í ál milli
Syðri-Ægissíðuhólma og Kexishöfða.
25. september, kl. 08:11 – Valli mætir á smábátahöfnina, í þetta sinn á enda bryggjunnar sem hann dvaldi
á áður. Valli dvelur þar til kl. 17:02 þegar hann dýfir sér aftur í hafið.
27. september rétt fyrir kl. 10:00 – Valli sést skríða upp á bryggjuna á sama stað og fyrir tveimur dögum,
ekki vitað hvenær hann fer og fréttist ekki meir af honum.

Ferðalag rostungsins Valla um Evrópu sumarið 2021. Skjáskot frá Guardian fréttastofunni.
Segja mætti að heimsókn Valla hafi valdið fjaðrafoki um allan heim og hafði starfsmaður Náttúrustofu vart
undan að veita viðtöl og upplýsingar um hinn fræga rostung. Eftirfarandi fréttastofur höfðu samband:
Reuters, Guardian, Wales Online, Eystrahorn, Kjarninn, RÚV, Stöð2 og Bylgjan. Náttúrustofan setti upp
sjálfvirkar myndavélar til að fylgjast með rostungnum þegar hann lá á bryggjunni og náðist skemmtilegt
myndefni af þessu magnaða dýri. Þó heimsóknir rostunga séu sjaldgæfar við Ísland eru þær þó fjarri
óþekktar hér. Við vonum að Valli hafi haldið för sinni áfram norður og að lokum fundið félaga af sinni
tegund.
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Ágengar framandi plöntutegundir
Sumarið 2021 fór af stað verkefni sem snýst um að kortleggja framandi plöntutegundir í Skaftárhreppi þ.e.
lúpínu, skógarkerfil, spánarkerfil og bjarnakló. Hugmyndin er að skrásetja nákvæmlega útbreiðslu þessara
tegunda og niðurstöðurnar verða svo kynntar að verki loknu. Sambærileg skráning hefur verið gerð af
Náttúrufræðistofnun Íslands um nokkurra ára skeið og síðast sumarið 2018. Gert er ráð fyrir að skráningin
taki þrjú sumur. Sumarið 2021 var kortlagt svæðið frá Blautukvísl á Mýrdalssandi að Kúðafljóti. Flogið var
með dróna yfir svæðin og notast við GPS tæki við einstaka skráningar.

GróGos
GróGos er samvinnuverkefni Landgræðslunnar og Náttúrustofu Suðausturlands. 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 þessar upplýsingar til þess 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 eru áætluð verklok í mars 2023.

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 2021 líkt og fyrri sumur. Svæðið nær allt frá
Mýrdalssandi og austur í Lón en alls eru 36 bændur á svæðinu þátttakendur í verkefninu, 31 í Skaftárhreppi
og 5 í Hornafirði. Starfið felst í heimsóknum til bænda þar sem uppgræðslur eru skoðaðar og gerð áætlun
fyrir næsta ár. Margir bændur nýta sér tæknina og notast við skráningu með GPS ferlum í snjalltæki en frá
og með árinu 2020 var gerð krafa um aðgerðir séu landfræðilega staðsettar, annað hvort með GPS ferli
eða teikningu á loftmynd, þar sem Landgræðslan ber ábyrgð á loftslagsbókhaldi Íslands.

Kolefnismælingar í Skaftárhreppi
Vorið 2021 fór af stað viðamikið vöktunarverkefni í Skaftárhreppi við mælingar á kolefnisforða og -flæði úr
þurrlendisjarðvegi. Hlaut náttúrustofan 8,5 milljón króna styrk frá Loftslagssjóði fyrir verkefnið sem unnið
er í samstarfi við Landgræðsluna. Markmið verkefnisins er að mæla kolefnisforða ásamt CO 2 flæði á
nokkrum mismunandi vistgerðum þurrlendisjarðvegs og þannig er hægt að áætla heildarlosun eða
bindingu með nokkuð góðri vissu. Við upphaf verkefnisins fjárfesti náttúrustofan í alþjóðlega vottuðum
mælibúnaði frá PP Systems sem mælir bæði bindingu og losun CO2 úr jarðvegi. Að rannsókn lokinni verða
til áreiðanlegar niðurstöður um kolefnisbúskap á fjölbreyttari landgerðum en áður hefur verið sýnt fram á
hérlendis og mun þannig bæta gæði gagna í loftslagsbókhaldi Íslands. Einnig nýtast niðurstöður
sveitarfélögum og landeigendum á landsvísu, til að ná árangri í loftslagsmálum gegnum skipulagsgerð.
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Til vinstri er glær hjálmur mælibúnaðarins. Í honum er mæld ljóstillífun/binding. Í miðjunni er
mælibúnaðurinn frá PP Systems, sem mælir bæði losun og bindingu CO2 úr jarðvegi. Til hægri má sjá skjá á
tækinu þar sem hægt er að fylgjast með losun og bindingu í rauntíma. Þessi mynd er tekin um hásumar á
mjög grösugum reit og sýnir mikla bindingu. Ljósm.: RÓ, 17. júlí 2021.

Vöktun náttúruverndarsvæða
Árið 2021 var haldið áfram með stórt samstarfs- og vöktunarverkefni á vegum Náttúrufræðistofnunar
Íslands (NÍ), náttúrustofa á landinu, Umhverfisstofnunar og þjóðgarða um vöktun náttúrufars á ákveðnum
ferðamannastöðum. Markmiðið með því er að tryggja vöktun náttúruverndarsvæða og annarra svæða þar
sem eru, eða útlit er fyrir að verði, undir álagi ferðamanna. Er verkefnið hugsað til fimm ára og mun á þeim
tíma taka breytingum og þróast. Þess er væntst að þegar vöktunin hefur staðið í nokkur ár, verði hægt að
sjá áhrifin til lengri tíma, bregðast við og bæta úr. Verkefninu fylgja mikil samskipti milli stofnana sem er
jákvætt því þannig miðlast þekking á milli rannsóknaraðila og styrkir samstarf til framtíðar.
Ákveðið var að skoða og vakta tíu staði á Suðausturlandi sumarið 2021. Unnið var eftir aðferðalýsingum og
þar til gerðum eyðublöðum frá 2020, en einnig var unnið eftir breytingum og aðferðum sem gerðar voru
fyrri hluta árs 2021.
Staðir sem voru vaktaðir 2021 eru á Breiðamerkursandi, við Múlagljúfur og í Eldhrauni. Einnig var gert
ástandsmat við Núpsstaðarskóga, Hvalnes, Rauðabotn, Strútslaug og Mælifell, og skúmar taldir í
Ingólfshöfða. 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. Við Múlagljúfur voru stígar og fuglar skoðaðir, en í Eldhrauni hentistígar og traðk.
Við ástandsmat voru teknar myndir og skráð niður atriði sem líkur eru á að breytist við aukinn fjölda
ferðamanna á svæðunum. Dróni var notaður í vöktunina í öllum tilfellum, og er mikilvægt að hafa slíkt tæki
með í vöktun á landi, gróðri og stígum, en gæta þarf notkun á þeim nærri fuglum og selum.
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Vegslóði vestan við Jökulsárlón sem nær inn að jökli og annar sem hefur verið lokað og er að gróa upp. 24.
september 2021.

Á leiðinni upp að Múlagljúfri. Myndin t.v. er frá 24. ágúst 2020 en sú til hægri er frá 10. september 2021.
Hér hefur myndast svokallaður hentistígur (vinstra megin) og stígar samsíða aðalstígnum beggja megin.
Fólk veigrar sér við að ganga þar sem undirlag er gróft og því er mikil hætta á sambærilegri framvindu
annars staðar á þessari leið, þar sem gróft undirlag er undir þunnri gróðurþekju.
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Slóðar við Hvalnes 20. maí 2021. Engir skipulagðir stígar eru á svæðinu, en talsvert um troðninga og voru
þeir myndaðir og skráðir í forkönnun um svæðið.

Stígurinn inn að Strútslaug er víðast hvar góður en sumstaðar hefur hann vaðist út í drullu. 31. ágúst 2021.

T.v. Bílastæði nærri Rauðabotni er ekkert afmarkað og miklar líkur taldar á að það stækki ósjálfrátt með
aukinni umferð ferðafólks. T.h. Rauðibotn suður af Torfajökli, einn af stöðunum sem heimsóttir voru vegna
vöktunar náttúruverndarsvæða, 1. september 2021.
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SAMSTARF OG SMÆRRI VERKEFNI

Sumarið 2021 var mjög sólríkt og hlýtt í Skaftárhreppi. Kom það sér vel við mælingar á
kolefnisfæði í og úr jarðvegi. Hér nýtur starfsmaður stofunnar sólarinnar í augnablik á meðan
mælitækið vinnur, áður en haldið er á næsta mælistað. Ljósm.: EEK, 17. júlí 2021.
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Þolmarkarannsókn á Breiðamerkursandi
Náttúrustofan hóf sumarið 2021 samstarfsverkefni með Nýheimum þekkingarsetri og
Vatnajökulsþjóðgarði, með aðkomu ýmissa sérfræðinga, tengt þolmörkum á Breiðamerkursandi og á þar
við allt í senn þolmörk náttúru, innviða og gesta svæðisins. Verkefnið er liður í Vörðu, sameiginlegu verkefni
atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytisins og umhverfis- og auðlindaráðuneytisins, sem byggir á
heildstæðri nálgun í stjórnun áfangastaða en Breiðamerkursandur er einn af fjórum fyrstu
áfangastöðunum sem unnið er með í verkefninu. Með Vörðu verða lögð drög að fyrirmyndaráfangastöðum
og verða Vörðu áfangastaðir á Íslandi sem teljast einstakir á lands- eða heimsvísu. Áætluð verklok eru í lok
árs 2022.

Vísindaferðaþjónusta – samstarf
Náttúrustofan tekur þátt í verkefni með Rannsóknasetri Háskóla Íslands á Hornafirði og fleirum sem kallast
Vísindaferðaþjónusta - nýr vettvangur fyrir öflun og miðlun þekkingar um loftslagsmál og hlaut það styrk
frá Loftslagssjóði árið 2021. Markmið verkefnisins er að veita fyrirtækjum í jöklaferðaþjónustu á Hornafirði
stuðning og ráðgjöf við þróun nýrra ferðavara um loftslagsmál. Verkefnið samanstendur úr nokkrum
verkþáttum s.s. nýsköpun, upplifun, miðlun, menntun og rannsóknum og koma starfsmenn náttúrustofu
að rannsókna- og miðlunarþættinum. Áfram verður unnið að verkefninu árið 2022.

Fortíðarsamtal – Fyrir framtíðina
Vorið 2021 fór Náttúrustofa Suðausturlands af stað með verkefnið Fortíðarsamtal – fyrir framtíðina í
samstarfi við Menningarmiðstöð Hornafjarðar. Verkefnið hlaut menningarstyrk frá Samtökum Sunnlenskra
Sveitarfélaga (SASS). Markmið verkefnisins var að taka viðtöl við eldri konur á Suðausturlandi og varðveita
þar með sögu þeirra og upplifun af umhverfisbreytingum, breyttum atvinnuháttum og tíðaranda. Eldri
konur á Suðausturlandi hafa orðið vitni af miklum breytingum á samfélagi, náttúru og tækni en saga þeirra
hefur oft ekki fengið eins mikla athygli og frásagnir karla. Tekin voru viðtöl við fjórar konur, Elínborgu
Pálsdóttur, Höllu Bjarnadóttur, Laufeyju Lárusdóttur og Ingibjörgu Zophoníasdóttur. Viðtöl þeirra hafa
verið skráð og stefnt er að vinna úr þeim sýningu sem sýnd verður á Bókasafni Hornafjarðar.

Frisbígolfvöllur
Sumarið 2021 hannaði Elín Erla, sumarstarfsmaður stofunnar, frisbígolfvöll staðsettan á
Kirkjubæjarklaustri. Hönnun vallarins liggur nú fyrir og hefur Skaftárhreppur fengið nauðsynlegar
upplýsingar til að völlurinn verði að veruleika.

Meistaraverkefni
Brenna Martell nemandi við Háskólasetur Vestfjarða vinnur meistaraverkefni þar sem hún skoðar hvernig
þekking á viðhorfi almennings geti nýst til að bæta fuglavernd á Íslandi. Brenna nýtur leiðbeinslu Lilju
Jóhannesdóttur starfsmanns stofunnar við verkið.
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Örnefnaskilti við Höfn
Í samvinnu við Menningarmiðstöð Hornafjarðar og FabLab voru unnin þrjú skilti sem sett verða upp við
ströndina austan og vestan við byggðina á Höfn. Skiltin bera mynd af landslaginu og helstu örnefni eyja og
fjalla. Starfsmenn stofunnar tóku myndirnar og sáu um að örnefnin væru rétt og rétt staðsett. Var m.a.
leitað til íbúa sem þekkja vel til í Hornafirði og Skarðsfirði með örnefnin.

Hluti af einu örnefnaskiltanna á vinnslustigi, þar sem örnefni voru staðfest af eldri Hornfirðingum.

Framhaldsskólinn í Austur-Skaftafellssýslu – FAS
Líkt og undanfarin ár hefur verið talsvert samstarf á milli stofunnar og FAS. Á vormánuðum fór starfsmaður
Náttúrustofu með í álftatalningu í Lóni og að heimsækja sorpreit sveitarfélagsins. Einnig fór starfsmaður
með í vettvangsferð á Skeiðarársand og tók þátt í kennslu og vinnslu við birkirannsókn og á haustmánuðum
var farið með í ferð að mæla Heinabergsjökul og kynna nemendum umhverfi hans.

Fuglaathugunarstöð Suðausturlands
Frá árinu 2013 hefur umtalsvert samstarf verið á milli Fuglaathugunarstöðvar Suðausturlands og
náttúrustofunnar. Í ár var unnið saman að stóru verkefni sem snýr að talningum og aflestri af merktum
helsingjum með Náttúrufræðistofnun, auk eftirlits með skúmshreiðrum, merkingum á helsingjum og
fiðrildavöktunar.

Náttúrustofa Suðausturlands

31

Loftslagsyfirlýsing Festu
Í ársbyrjun undirritaði forstöðumaður Náttúrustofu Suðausturlands loftslagsyfirlýsingu Festu og
Sveitarfélagsins Hornafjarðar ásamt 20 öðrum aðilum. Markmið með yfirlýsingunni er að draga úr losun
gróðurhúsalofttegunda og lágmarka neikvæð umhverfisáhrif með markvissum aðgerðum. Minnka myndun
úrgangs, mæla árangurinn og gefa út upplýsingar um stöðu og árangur. Festa býður upp á loftslagsmæli án
endurgjalds til að fylgja markmiðum eftir. Verður unnið að markmiðum fyrir stofuna næstu ár.

Tíðarfar ársins 2021 á Kirkjubæjarklaustri og Höfn
Veðurfar árið 2021 var hagstætt, lítið um illviðri og tíð nokkuð góð á landinu. Hiti var yfir meðaltali á öllu
landinu og tiltölulega þurrt og óvenju snjólétt. Sumarið var óvenju hlýtt, sólríkt og þurrt á Norður- og
Austurlandi.
Meðalhitinn á Kirkjubæjarklaustri, sjálfvirkri stöð á Stjórnarsandi, var 5,1°C og mældist hæsti hiti ársins þar
27.0 °C þann 19. júlí. Frumúrvinnsla á úrkomu sýnir að 1317,6 mm hafi mælst á stöðinni og eru það 88% af
meðalúrkomu áranna 2010-2019.
Á Höfn var meðalhitinn 5,0°C og er það 0.5 gráðu lægra en meðaltal áranna 2011-2020. Úrkoma allt árið á
Höfn mældist 1327,0 mm og er það 83% af meðalúrkomu áranna 2011-2020.
Mesta sólarhringsúrkoma ársins á sjálfvirkri stöð mældist 229,7 mm á Kvískerjum þ. 15. apríl 2021. Það er
það mesta sem mælst hefur á einum sólarhring á sjálfvirkri veðurstöð. Á mannaðri stöð mældist mesta
sólarhringsúrkoman 164,5 mm í Skaftafelli þann 16. apríl 2021.

Eftir miklar rigningar í Skaftafelli flæddi vatn yfir allt. Mesta sólarhringsúrkoma á mannaðri stöð árið 2021
mældist þar að morgni 16. apríl, þegar það höfðu komið 164.5 mm í mælinn. Ljósm.: HÆ, 16. apríl 2021.
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FJÁRHAGUR
Deloitte ehf Hornafirði annast bókhalds- og launavinnslu auk endurskoðunar, reikningsskila og skattskila
fyrir Náttúrustofu Suðausturlands. Samkvæmt ársreikningi Náttúrustofunnar fyrir rekstrarárið 2021 námu
heildarrekstrartekjur um 70,2 millj. króna. Afkoma af rekstri Náttúrustofunnar var jákvæð um 1,7 millj.
króna og var sú upphæð færð til hækkunar á eigin fé stofunnar. Þess ber að geta að styrkir úr
verkefnasjóðum námu um 11,4 millj. króna. Samkvæmt efnahagsreikningi námu eignir Náttúrustofunnar
24,4 millj. króna og bókfært eigið fé í árslok var 19,7 millj. króna. Nánari upplýsingar um fjárhag stofunnar
má finna í ársreikningi hennar.

a) Hlutfallsleg skipting tekna og b) hlutfallsleg skipting útgjalda Náttúrustofu Suðausturlands 2021.

Styrkir
Árið 2021 hlaut stofan styrk frá Atvinnu- og rannsóknarsjóði sveitarfélagsins Hornafjarðar til rannsókna á
dýpi jökullóna og Loftslagssjóður styrkti verkefnið CO2 flæði úr jarðvegi á Suðausturlandi.
Uppbyggingasjóður Suðurlands veitti styrk í verkefnin; Fortíðarsamtal – fyrir framtíðina og Vísband. Frá
Kvískerjasjóði fengu verkefnin; dýpi jökullóna, skúmanjósnir, tröllasmiður og GPS merki á helsingja styrki.
Loks ber að nefna styrk frá Nýsköpunarsjóði námsmanna til að rannsaka berghleif á Breiðamerkursandi.
Erum við mjög þakklát fyrir alla þessa styrki. Samstarf er við Landgræðsluna vegna verkefnisins Bændur
græða landið og GróGos og við Náttúrufræðistofnun vegna vöktun náttúruverndarsvæða og helsingjavöktun. Einnig voru gerðir samstarfsamningar við Nýheima þekkingarsetur um þolmarkarannsókn á
Breiðamerkursandi og við Rannsóknarsetur Háskóla Íslands á Hornafirði og fleiri um vísindaferðaþjónustu.
Að lokum má nefna að gerður var samningur við Vegagerðina vegna rannsóknar á áhrifum veglagningar
um Hornafjörð á fuglalíf.
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NÁTTÚRUSTOFA SUÐAUSTURLANDS Í FJÖLMIÐLUM OG FRÆÐSLU
Samantekt á umfjöllun fjölmiðla þar sem sagt var frá verkefnum sem Náttúrustofan og starfsmenn hennar
sinntu á árinu 2021. Blálitaður texti vísar á tengla þar sem að sjá má þessar umfjallanir:
Viðtal um loftslagsbreytingar birtist í fréttatíma franska sjónvarpsstöðvarinnar TV2, þann 21.
febrúar 2021.
Breiðamerkurjökull, jöklahop og loftslagsbreytingar, þann 30. mars 2021, í þýskri heimildarmynd
um Ísland og Íslendinga.
Yfir 50 dauðar gæsir við Hvalnes og á Suðurfjörum – RÚV, 19. apríl 2021.
Fuglar – fiðraðar furður og fólkið sem veltir þeim fyrir sér. Rás 1, 22. apríl 2021.
Nýsköpunarverkefni á vegum Náttúrustofu Suðausturlands fékk 8,5 milljóna styrk. Eystrahorn 29.
apríl 2021.
Fjallsárlón meðal dýpstu stöðuvatna landsins – Vísir, 9. maí 2021.
Helsingi nemur land á áður hulinni eyju í Jökulsárlóni – RÚV, 28. maí 2021.
Hormónatengd klikkun eða hitajafnari? – RÚV, 29. maí 2021.
Leitin að Sæmundi, Stefaníu, Guðrúnu og Eyvöru – RÚV, 30. maí 2021.
Jöklarnir minnkað um 18 prósent á 130 árum – RÚV, 31. maí 2021.
Telur að lengja megi veiðitímabil helsingja – RÚV, 4. júní 2021.
Viðtal í heimildarmynd um loftslagsbreytingar, BBC 1.-2. september 2021. Væntanleg til sýningar
á árinu 2022.
Umfjöllun um Tröllasmið – Rás 2, 7. september 2021.
600 kg gestur heimsótti Höfn, viðtal um rostung – Bítið (Vísir) 20. september 2021.
Valli gæti vel verið Valla – Vísir, 21. september 2021.
Nýklaktir ungar ganga og synda 17 km leið á 3 dögum – RÚV, 10. október 2021.
Þáttaskil í mælingum á Heinabergsjökli – Eystrahorn 28. október 2021.
Viðtal við ABC News , þann 1. september sem birtist 23. nóvember 2021 í heimildamyndinni
Climate Crisis: Earth on the edge – ABC7, um loftslagsbreytingar og áhrif þeirra.
Verkefni í þágu náttúrunnar 2021. Eystrahorn 16. desember 2021.

Þrír kuldalegir grunnskólanemar
á Höfn í starfskynningu hjá
starfsmönnum stofunnar í apríl,
þar sem settar voru upp
myndavélar við fuglaþúfur. Lilja
Jóhannesdóttir, Hermann Bjarni
Sæmundsson, Anna Lára
Grétarsdóttir og Lilja
Einarsdóttir.
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Erindi og kynningar
Starfsmenn Náttúrustofunnar héldu fyrirlestra og kynningar á árinu 2021 og var fjöldi þeirra sambærilegur
og árið áður. Voru erindin ýmist flutt á opnum fundum, netfundum, í Nýheimum eða Kirkjubæjarstofu.
2. febrúar. Snævarr Guðmundsson - erindi um Breiðamerkurjökul og Breiðamerkursand fyrir nemendur
Listaháskóla Íslands, haldið á netinu.
9. febrúar. Kristín Hermannsdóttir - veður og jöklar, vegna ferða á jökla. Haldið fyrir nemendur FAS og
ferðaþjónustufólk á netinu.
9. mars. Snævarr Guðmundsson - Um skriðjökla frá sunnanverðum Vatnajökli og myndun íshella. Haldið
fyrir nemendur FAS og ferðaþjónustufólk á netinu.
23. mars. Lilja Jóhannesdóttir fjallaði um fuglalíf í svæði Kötlu Geopark, námskeið á vegum Kötlu Geopark
og Vinnumálastofnunar, á netinu.
7. apríl. Kristín Hermannsdóttir með kynningu fyrir stjórn Nýheima á fundi hennar um ný verkefni endurtökuljósmyndun á jöklum og kolefnismælingar frá jarðvegi.
15. apríl. Lilja Jóhannesdóttir - kynning á Náttúruvernd og byggðaþróun - C9, ásamt Guðrúnu Óskarsdóttur
á Náttúrustofu Austurlands, á ársfundi UST, náttúruverndanefnda sveitarfélaga og náttúrustofa. Haldið á
netinu á einum af þremur fundum í apríl.
21. apríl. Ársfundur Náttúrustofu Suðausturlands. Haldinn á Kirkjubæjarstofu og í streymi. Kristín
Hermannsdóttir fór yfir reikninga, kynnti helstu störf náttúrustofu og verkáætlun 2021. Pálína
Pálsdóttir flutti erindið Grógos – geta gróðurs til að þola ágang gosefna, Rannveig Ólafsdóttir
kynnti Kolefnisforði og CO2 flæði úr jarðvegi og Lilja Jóhannesdóttir fór yfir Náttúruvernd og
byggðaþróun.
29. apríl. Snævarr Guðmundsson með erindi á ársfundi SNS, haldið á netinu - um jökla og jöklabreytingar,
á netinu.
30. júní. Snævarr Guðmundsson með erindi um jökla og jöklabreytingar fyrir Landgræðsluskóla Sameinuðu
þjóðanna. Í Nýheimum á Höfn.
30. júní. Kristín Hermannsdóttir með erindi um loftslagsbreytingar og áhrif þeirra fyrir Landgræðsluskóla
Sameinuðu þjóðanna. Í Nýheimum á Höfn.
7. júlí. Kristín Hermannsdóttir með erindi fyrir bandaríska kennara á vegum Fullbright stofnunarinnar um
verkefni Náttúrustofu Suðausturlands. Í Nýheimum á Höfn.
1. október. Rannveig Ólafsdóttir hitti nemendur frá LBHÍ á Kirkjubæjarklaustri og sagði frá störfum
stofunnar.
6. október. Kristín Hermannsdóttir með erindi um loftslagsbreytingar fyrir nemendur frá Putney-National
Geografic í Nýheimum.
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6. október. Snævarr Guðmundsson með erindi um jökla fyrir nemendur frá Putney-National Geografic í
Nýheimum.
4. nóvember. Snævarr Guðmundsson með tvö erindi um jökla, fyrr og nú, Breiðamerkursand og flugmyndir
frá Skaftárhreppi fyrir Skaftfellingafélagið, í Breiðfirðingabúð í Reykjavík.
23. nóvember. Kristín Hermannsdóttir og Snævarr Guðmundsson með kynningu á Náttúrustofu og
mögulega miðlun og fræðslu, á fundi með Vísindaferðaþjónustu/Scitour í Nýheimum.
20. desember. Rannveig Ólafsdóttir hitti bandaríska háskólanema í námsferð vegna grænna orkulausna.
Erindi um CO2 verkefni á Kirkjubæjarklaustri.
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