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Sk!rsla stjórnar Hins íslenska 
náttúrufræ"ifélags á a"alfundi 
24. febrúar 2020 

A!alfundur Hins íslenska náttúrufræ!ifélags 2019 var 
haldinn í Öskju, Háskóla Íslands, hinn 25. febrúar a! loknu 
erindi "óru Ellenar "órhallsdóttur og Jóns Baldurs Hlí!bergs 
um n#útkomna bók um Flóru Íslands. "ri!ji höfundur bókar-
innar, Hör!ur Kristinsson, sendi fundinum kve!jur og flutti 
"óra Ellen efni frá honum.

SKIPUN STJÓRNAR
Kjörtímabil $riggja stjórnarmanna rann út á a!alfund-

inum. "etta voru Margrét Hugadóttir, ritari, Bryndís Mart-
einsdóttir, fræ!slustjóri, og Hrefna Sigurjónsdóttir, varafor-
ma!ur. Stein$ór Níelsson, gjaldkeri, óska!i jafnframt eftir a! 
láta af stjórnarstörfum.

Margrét, Bryndís og Hrefna gáfu kost á sér til endurkjörs 
og voru kjörnar einróma. Jafnframt var kjörinn í sta! Stein-
$órs til eins árs Snæbjörn Gu!mundsson, sjálfstætt-starfandi 
náttúrufræ!ingur. Sko!unarmenn reikninga voru kjörnir $eir 
Stein$ór Níelsson og Sveinbjörn Egill Björnsson.

Á a!alfundinn komu gestir færandi hendi, $au Hjörtur 
Marteinsson og Gu!björg Lind Jónsdóttir og sög!u frá grip 
sem $eim haf!i áskotnast. Um er a! ræ!a handskrifa!a 
stílabók sem Stefán Stefánsson skrifa!i sem kennslubók um 
gró!urríki Íslands fyrir skólapilta í Mö!ruvallaskóla vetur-
inn 1890–1891. "au afhentu stjórn HÍN bókina formlega til 
eignar og ver!ur vonandi fjalla! um riti! innan tí!ar í Nátt-
úrufræ!ingnum, tímariti félagsins.

STJÓRNARFUNDIR
Á fyrsta stjórnarfundi starfsársins skipti stjórnin me! sér 

verkum og var $annig skipu! á starfsárinu 2019: Ester Rut Unn-
steinsdóttir forma!ur, Hrefna Sigurjónsdóttir varaforma!ur, 
Margrét Hugadóttir ritari, Snæbjörn Gu!mundsson gjaldkeri, 

Sveinborg Hlíf Gunnarsdóttir fræ!slustjóri, Jóhann "órsson 
félagsvör!ur og Bryndís Marteinsdóttir me!stjórnandi.

Frá sí!asta a!alfundi hefur stjórn haldi! tíu venjubundna 
stjórnarfundi, oftast nær í húsnæ!i Náttúruminjasafns 
Íslands í Loftskeytastö!inni gömlu á Melunum, en líka í hús-
næ!i Náttúrufræ!istofnunar Íslands í Urri!aholti. Vor- og 
a!ventufundir voru haldnir á ö!rum vettvangi.

FÉLAGSMENN
Fjöldi félagsmanna stó! nokkurn veginn í sta! á árinu 

2018. "eir voru 1.151 í árslok 2019 og var $a! fækkun um 10 
frá fyrra ári. N#ir félagar voru 24 en 31 hætti – $ar af létust 10. 
Fjöldi félaga fór undir 1.200 ári! 2014 og er $a! ver!ugt verk- 
efni n#rrar stjórnar a! koma í veg fyrir frekari fækkun, la!a 
fólk a! félaginu og fá $a! til inngöngu.

FRÆ#SLUERINDI
Í tilefni 130 ára afmælis félagsins var brydda! upp á n#j-

ungum í fræ!sludagskrá vetrarins. Í sta! $ess a! hafa eitt 
erindi mána!arlega var ákve!i! a! hafa #mist erindi e!a 
stutt mál$ing um málefni lí!andi stundar. "ar skyldi flytja 
stutt erindi og hafa sí!an umræ!ur í pallbor!i en í lokin yr!u 
í bo!i veitingar til a! hrista saman félaga. "etta fyrirkomu-
lag heppna!ist vel. Fyrsta mál$ingi! var haldi! 25. mars og 
var $á fjalla! um stö!u $ekkingar á fiskeldi í sjó. Flutt voru 
$rjú stutt kynningarerindi en sí!an voru umræ!ur á pallbor!i 
me! innskotum úr sal. Erindin héldu $au Leó Alexander Gu!-
mundsson, erf!afræ!ingur hjá Hafrannsóknastofnun, Sólveig 
Rósa Ólafsdóttir, hafefnafræ!ingur hjá Hafrannsóknastofnun 
og Árni Kristmundsson, sníkjud#rasérfræ!ingur á Keldum. Í 
pallbor!i sátu $au "orleifur Eiríksson, RORUM, Rakel Gu!-
mundsdóttir, Hafrannsóknastofnun, Gu!björg Ásta Ólafs-
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dóttir, Rannsókna- og fræ!asetri Háskóla Íslands á Vest-
fjör!um, Skúli Skúlason, Háskólanum á Hólum, Stefán Óli 
Steingrímsson, Háskólanum á Hólum, og Erna Karen Ósk-
arsdóttir, hjá MAST. Fundarstjóri var Hilmar J. Malmquist, 
forstö!uma!ur Náttúruminjasafns Íslands.

Hinn 8. maí flutti Hafdís Hanna Ægisdóttir erindi sem 
fjalla!i um loftslagsbreytingar og lei!toga. Hafdís Hanna 
sag!i frá fer! á Su!urskautslandi! $ar sem vísindakonur úr 
al$jó!legu lei!togaverkefni hittust. Inn í fer!asöguna fléttu!-
ust frásagnir af lífríkinu og ástandi jar!ar auk lærdóms sem 
dreginn var af fer!alaginu.

Fari! var í fræ!slugöngu til a! sko!a Hrútagjá í Reykjanes-
fólkvangi hinn 2. maí og var $átttaka me! eindæmum gó! 
(yfir 100 manns). Áhersla var lög! á jar!fræ!i sta!arins og 
leiddi gönguna Sigmundur Einarsson jar!fræ!ingur.

Önnur fræ!sluganga var farin 29. september í Blikasta!akró, 
2 kílómetra langa strandlengju frá ósi Úlfarsár vestur a! ei!inu 
út í Geldinganes. D#ralíf er $ar au!ugt, sérstaklega fuglalíf. 
Margæsir sjást í stórum hópum á fartíma og algengt er a! sjá 
seli liggja á skerjum. Snorri Sigur!sson líffræ!ingur og Jón 
Baldur Hlí!berg myndlistarma!ur leiddu gönguna.

Hinn 21. nóvember var svo haldin afmælisrá!stefna $ar 
sem vi!fangsefni! var íslensk náttúra á tímum hamfarahl#n-
unar – loftslagsbreytinganna sem hafa átt sér sta! á 130 ára 
starfstíma félagsins og ekki sér fyrir endann á. Áherslan var 
lög! á vi!bur!i innan Vatnajökuls$jó!gar!s. Erindi fluttu $au 
Snorri Baldursson líffræ!ingur sem fjalla!i um „Hundra! ára 
einsemd – líf í kvikri náttúru Vatnajökuls$jó!gar!s,“ Hrafn-
hildur Hannesdóttir jöklafræ!ingur sem fjalla!i um „Jökla 
á hverfandi hveli“ og "orsteinn Sæmundsson jar!fræ!ingur 
sem tala!i um „Hörfandi jökla og stö!ugleika fjallshlí!a“.  
Í pallbor!i sátu $au Elín Björk Jónsdóttir, Ingibjörg Eiríks-

dóttir, Kristín Svavarsdóttir og Ólafur Karl Nielsen auk frum-
mælenda. Mál$inginu stjórna!i Magnús Gu!mundsson, for-
stö!uma!ur Vatnajökuls$jó!gar!s. Vi!bur!urinn fór fram 
í stjörnuveri Perlunnar og $anga! komu auk félaga forseti 
Íslands, umhverfisrá!herra og fleiri gó!ir gestir. A! lokinni 
dagskrá var bo!i! upp á léttar veitingar á veitingahúsinu Út í 
bláinn á efstu hæ! Perlunnar.

Öllum framsögumönnum erinda, $átttakendum í pall-
bor!i, fundarstjórum og gestum er $akka! kærlega fyrir 
$eirra framlag og $átttöku.

NETMI#LAR
Bryndís Marteinsdóttir hefur haft umsjón me! heimasí!u 

félagsins, www.hin.is. Félagi! er einnig me! virka Facebook- 
sí!u og Instagram-reikning $ar sem fyrirhuga! er a! auka 
virkni. Margrét Hugadóttir hefur umsjón me! samfélags-
mi!lum en allir stjórnarmenn bera $ar ritstjórnarábyrg!. 
Hausti! 2019 sótti félagi! um verkefnastyrk til umhverfis- 
og au!lindará!uneytisins til n#s vefseturs $ar sem áherslan 
væri lög! á tímariti!. Styrkurinn fékkst snemma á $essu ári og 
ver!ur $a! verkefni n#rrar stjórnar ásamt ritstjórn a! koma 
$essum n#ja vef í gagni!.

ÚTGÁFA
A! jafna!i hafa á undanförnum árum komi! út tvö tvöföld 

hefti af Náttúrufræ!ingnum og var einnig svo á sí!astli!nu 
starfsári. Tvö tölublö! komu út af 89. árgangnum, 1.–2. og 3.–4. 
hefti. Álfhei!ur Ingadóttir er ritstjóri tímaritsins en henni til 
a!sto!ar voru $au Sigmundur Einarsson jar!fræ!ingur og 
Hrefna Berglind Ingólfsdóttir líffræ!ingur. A! auki var lög! 
lokahönd á $emahefti um "ingvallavatn, og er fyrirhuga! a! 
$a! komi út í ár, 2020. 

Úr vorfer! HÍN í Hrútagjá. Ljósm.: Ester Rut Unnsteinsdóttir.
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Í ár, 2020, er 90 ára útgáfuafmæli Náttúrufræ!ingsins og 
ver!ur á!urnefnt vefsetur helga! afmælisárinu. Auk $ess 
hefur nokkur vinna hefur veri! lög! í a! endursko!a rit-
stjórnarstefnu tímaritsins. Hugmyndin er sú a! auka fjöl-
breytni efnis í tímaritinu og mi!a efnisval vi! fleiri aldurs- og 
áhugahópa en nú er. Einnig ver!i a!gengi opnara og vefsetri! 
nota! í meira mæli til a! setja fram efni tímaritsins, styttri 
texta og ítarefni. Útgáfan er kostu! til helminga af Náttúru-
minjasafni Íslands og sjá bæ!i safni! og félagi! um a! sam-
ræma ritstjórnarstefnuna. "rátt fyrir a! grei!a a!eins helm-
ing útgáfukostna!ar hefur HÍN ekki enn ná! $ví markmi!i 
a! geta sta!i! undir $eim útgjöldum einungis me! innheimtu 
félagsgjalda. Félagi! sótti $ví um rekstrarstyrk til umhverfis 
og au!lindará!uneytisins fyrir starfseminni og fékk hann. 
Fyrir $a! ber a! $akka.

Í ritstjórn Náttúrufræ!ingsins sitja:
Droplaug Ólafsdóttir, d#rafræ!ingur, forma!ur,
Esther Ruth Gu!mundsdóttir, jar!fræ!ingur,
Hlynur Óskarsson, vistfræ!ingur,
Jóhann "órsson, líffræ!ingur og fulltrúi stjórnar HÍN,
Sindri Gíslason, sjávarlíffræ!ingur,
Tómas Grétar Gunnarsson, d#ravistfræ!ingur,
"óroddur F. "óroddsson, jar!fræ!ingur.
Mör!ur Árnason er prófarkalesari 
og málfarsrá!unautur tímaritsins.

Öllu $essu fólki er $akka! framlag sitt. Án $ess gætum 
vi! ekki státa! af veglegasta og faglegasta tímariti um nátt-
úrufræ!i sem gefi! er út á landinu. "ess ber a! geta a! $au 
sem sitja í ritstjórn fá enga umbun fyrir sitt framlag a!ra en 
gle!ina yfir $ví a! taka $átt í a! glæ!a áhuga og auka $ekk-

ingu landans á málefnum náttúrunnar. "au eiga hei!ur skilinn 
fyrir óeigingjarnt starf í $águ félagsins og landsmanna allra.

A#RAR NEFNDIR OG RÁ#
Samstarfshópur frjálsra félagasamtaka á svi!i umhverfis-

mála starfar á vegum umhverfis- og au!lindará!uneytis. Hóp-
inn skipa félagasamtök sem leggja áherslu á umhverfismál og 
náttúruvernd. Forma!ur, Ester Rut Unnsteinsdóttir, er fulltrúi 
HÍN en Hólmfrí!ur Sigur!ardóttir hjá Fuglavernd hefur veri! 
talsma!ur hópsins og tengili!ur hans vi! rá!uneyti!. Hópur-
inn hefur veri! be!inn um tilnefningar í nefndir og rá! og á 
fulltrúa í nokkrum nefndum á vegum rá!uneytisins. "au ver-
kefni sem HÍN tók $átt í a! tilnefna fulltrúa í, innan e!a utan 
sinna ra!a, á sí!asta starfsári eru Ku!ungurinn, umhverfis-
vi!urkenning umhverfis- og au!lindará!uneytisins, Svæ!is-
rá! Vatnajökuls$jó!gar!s (4 svæ!i), starfshópur um tillögur 
gegn matarsóun, stjórn Loftslagsrá!s, stjórn Vatnajökuls-
$jó!gar!s, Dagur umhverfisins, Íslensku fjölmi!laver!launin, 
Samrá!snefnd um sjálfbærar vei!ar (á!ur Vei!ikortasjó!ur) 
og Sérfræ!ingahóp ESA um loftslagsmál og skógrækt. 

MÁLEFNI NÁTTÚRUMINJASAFNS
Náttúruminjasafn Íslands er skilgeti! afkvæmi Hins 

íslenska náttúrufræ!ifélags. Eins og svo margoft hefur veri! 
nefnt er anna! tveggja höfu!markmi!a HÍN a! reisa $jó!inni 
myndarlegt og vanda! náttúrugripasafn.

Barátta HÍN fyrir bættum a!búna!i Náttúruminjasafns 
Íslands heldur áfram enda $ótt merkur áfangi hafi áunnist 
í starfsemi safnsins vi! opnun fyrstu sjálfstæ!rar s#ningar 
safnsins, Vatni! í náttúru Íslands, í Perlunni fullveldisdaginn 
1. desember 2018. Me! opnuninni var efnt til hálfs lofor! rík-
isstjórnar Katrínar Jakobsdóttur um a! bæta hag $essa höfu!-

Úr haustfer! HÍN í Blikasta!akró. Ljósm.: Bryndís Marteinsdóttir.
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safns $jó!arinnar í náttúrufræ!um, sem lengst af líftíma sínum 
hefur $urft a! glíma vi! bág kjör og afskiptaleysi stjórnvalda. Í 
stefnuskjali ríkisstjórnarinnar segir: „Á kjörtímabilinu ver!ur 
sérstaklega huga! a! $ví a! styrkja starfsemi höfu!safnanna 
$riggja. "ar á me!al ver!ur Náttúruminjasafn Íslands styrkt 
til a! opna eigin s#ningu og gert rá! fyrir framtí!arhönnun 
fyrir n#tt safn í fjármálaáætlun til fimm ára.“ Nú hefur Nátt-
úruminjasafninu veri! gert kleift a! opna eigin s#ningu, og 
hefur hún noti! mikilla vinsælda, slegi! a!sóknarmet (nær 
200.000 gestir ári! 2019) og hloti! al$jó!leg hönnunarver!-
laun fyrir margmi!lunaratri!i. Eftir stendur a! efna seinni 
hluta lofor!sins – a! útvega Náttúruminjasafninu til fram-
bú!ar eigi! húsnæ!i sem hæfi fullbúinni starfsemi höfu!-
safnsins. Vinna a! $essu verkefni er vel á veg komin og hefur 
veri! horft til $ess a! starfsemi Náttúruminjasafnsins flytjist 
út á Seltjarnarnes, í byggingu svokalla!s Lækningaminjasafns. 
Núverandi bygging $ess er $ó fulllítil sem höfu!stö!var Nátt-
úruminjasafnsins, en áhugaver!ir möguleikar eru á stækkun 
hússins og falla vel a! náttúru svæ!isins. "á eru fyrir hendi 
möguleikar á samn#tingu annars húsakostar á svæ!inu, bæ!i 
Nesstofu í umsjón "jó!minjasafnsins og Rá!ager!is og fræ!a-
setursins í Gróttu í eigu Seltjarnarnesbæjar. HÍN sty!ur ein-
dregi! vi! baki! á afsprengi sínu, Náttúruminjasafni Íslands, 
vi! a! ná gó!ri úrlausn í $essu mikilvæga máli. "a! snertir 
me! beinum hætti skilning okkar og $ekkingu á náttúru 
landsins og getur $ar me! skapa! betri forsendur fyrir skyn-
samlegri umgengni vi! gjafir jar!ar.

LOKAOR#
Á sí!asta ári fögnu!um vi! 130 ára afmæli félagsins og var 

$a! gert me! #msum hætti, $ó lágstemmt í anda svo aldins 
félagsskapar. Vi! héldum tvö mál$ing, fórum fyrst yfir stö!u 
mála vi! laxeldi í sjó og fengum til okkar sérfræ!inga af 
#msum svi!um, og sí!ar voru kynntar og ræddar breytingar á 
ás#nd og náttúru landsins á starfstíma félagsins, frá sjónarhóli 
náttúrunnar me! dæmum frá Vatnajökuls$jó!gar!i. "a! var 
gaman a! prófa hi! n#ja stjörnuver í Perlunni, sem reyndar er 
ekki hanna! til hef!bundins fyrirlestrahalds. Nokkrir fengu 
hálsríg og $urftu a! stilla sig af til a! sjá á brei!an og bung-
a!an skjáinn, og $a! kom nokku! á óvart a! tæknin skyldi 
strí!a okkur í einum tæknilegasta sal landsins. Vi! áttum $ó 
eftirminnilegt kvöld og fá gestir og framsögumenn hér me! 
klapp fyrir $olinmæ!i og jákvæ!ni sem okkur var s#nd fyrir 
frumlegheitin. "etta kvöld í Perlunni var eftirminnilegt og 
hristi saman hóp félaga og annarra áhugasamra gesta, $ar á 
me!al forseta l#!veldisins.

"rátt fyrir skemmtilegheit og glens og gaman var alvar-
legur undirtónn í efni $eirra erinda sem haldin voru á 
n#li!nu starfsári: "ær breytingar sem hafa or!i! á nátt-
úrunni, áhrif $eirra á ás#nd lands og vi!brög! lífríkis vi! 
#msum breytingum í umhverfinu. Bein og óbein áhrif 
mannsins á umhverfi sitt og lífríki! eru málefni lí!andi 
stundar og vi!fangsefni sem fjalla $arf um áfram. "a! var 
magna! a! hl#!a á framsöguerindi sérfræ!inga og sjá hva! 
mikil $ekking er til hér á landi um fortí!, nútí! og #msar 
svi!smyndir framtí!ar. Okkar gamla félag er me! puttann 
á púlsinum og nú fjöllum vi! einmitt um jar!hræringar á 
Reykjanesi, hva! anna!? Vi! ætlum a! halda fleiri mál$ing 

og erindi og bjó!a í fró!leikspartí, eins og einn ungur félagi 
or!ar $a!. Fræ!slufer!irnar tvær um vor og haust á starfs-
árinu heppnu!ust einkar vel, og ver!ur einnig bo!a! til 
slíkra fer!a á $essu ári. Vi! búum svo vel a! hafa um margt 
a! velja, og nú er ekki anna! hægt en a! svara kalli félags-
manna okkar sem margir bí!a me! tilhlökkun næstu fer!ar.

Afmæli tímaritsins er á $essu ári og vi! vitum a! allir bí!a 
spenntir eftir nítugasta árgangi tímaritsins. "ar er mögulega 
eitthva! n#tt í bland vi! hef!bundi! fró!legt efni, sem von-
andi kemur einnig fram á n#jum vef fyrir árslok.

"a! hefur veri! gaman a! starfa í stjórn félagsins me! 
drífandi fólkhi úr ólíkum áttum. "au sem hætta stjórnar-
störfum núna fá mínar bestu $akkir fyrir samstarfi! og mikil-
vægt framlag í $águ félagsins. Svo hlakka ég til a! starfa me! 
n#ju stjórnarmönnunum, í bland vi! $au sem áfram sitja. Vi! 
höfum verk a! vinna og markmi!in eru sk#r. Okkar hlutverk 
er, eins og á!ur, a! glæ!a áhugann og stu!la a! meiri $ekk-
ingu, og mál$ing sem $essi eru svo sannarlega $áttur í slíkri 
vegfer!. Ekki spillir a! hittast og spjalla á eftir og hefur $a! 
gefi! gó!a raun til a! hrista saman félagsskapinn. Félagi! 
okkar aldna er hvergi nærri hætt og miki! af spennandi ver-
kefnum framundan.

f.h. stjórnar,
Ester Rut Unnsteinsdóttir
forma!ur Hins íslenska náttúrufræ!ifélags

Ester Rut Unnsteinsdóttir forma!ur HÍN ásamt Gu!na Th. 
Jóhannessyni forseta Íslands í 130 ára afmælisteiti HÍN  
í Perlunni. Ljósm.: Álfhei!ur Ingadóttir.


