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Sk!rsla stjórnar Hins íslenska 
náttúrufræ"ifélags fyrir starfs- 
ári" 2020 – flutt á rafrænum 
a"alfundi 25. febrúar 2021 

A!alfundur HÍN fyrir starfsári! 2019 var haldinn í Öskju, 
Háskóla Íslands, hinn 24. febrúar 2020, a! loknu erindi "óru 
Bjargar Andrésdóttur um hugsanleg gos á Reykjanesskaga.

SKIPUN STJÓRNAR
Á a!alfundinum rann út kjörtímabil #riggja stjórnarmanna 

auk formanns. "a! voru #au Snæbjörn Gu!mundsson gjald-
keri, Jóhann "órsson félagsvör!ur og Margrét Hugadóttir rit-
ari. Auk #ess óska!i Sveinbjörg Hlíf Gunnarsdóttir fræ!slu-
stjóri eftir #ví a! láta af stjórnarsetu eftir #rjú ár. "a! er full 
ástæ!a til a! #akka öllum ofangreindum fyrir störf #eirra og 
framlag til félagsins.

Kosningar til stjórnar fóru #annig: Ester Rut Unnsteins-
dóttir var endurkjörin forma!ur og Snæbjörn Gu!mundsson 
gjaldkeri. Til vi!bótar voru kosnir #rír n$ir stjórnarmenn: 
Helena Westhöfer Óladóttir, Anna Hei!a Ólafsdóttir og Gróa 
Valger!ur Ingimundardóttir. Gróa var kosin til eins árs í sta! 
Sveinbjargar Hlífar og láti! reyna á hvernig #a! gengi #ar sem 
hún er búsett erlendis. Í stuttu máli hefur #a! gengi! b$sna 
vel og engin ástæ!a til a! útiloka fólk frá stjórnarsetu #ótt #a! 
sé búsett annars sta!ar en á höfu!borgarsvæ!inu.

Helena er umhverfisfræ!ingur og kennari a! mennt. 
Hún hefur starfa! á vettvangi umhverfismála frá #ví hún 
lauk meistaraprófi vi! Háskóla Íslands 2005. Hún vann a! 
innlei!ingu sjálfbærni í leik- og grunnskólum Reykjavíkur-
borgar, hefur starfa! a! umhverfis- og gæ!astjórnun ásamt 
rá!gjöf um sjálfbærni og samfélagsábyrg!. Helena hefur 
kennt vi! Menntavísindasvi! HÍ sí!an 2016 og starfar nú hjá 
Lyfjastofnun. Anna er fiskifræ!ingur á uppsjávarsvi!i Haf-
rannsóknastofnunar. Hún lær!i fiskifræ!i vi! Memorial- 
háskólann á N$fundnalandi í Kanada, og lauk #a!an bæ!i 
meistara- og doktorsprófi. Frá Kanada lá lei! hennar til Fær-
eyja #ar sem hún vann á færeysku hafrannsóknastofnuninni 
í nokkur ár á!ur en hún fluttist aftur til Íslands. Gróa Val-
ger!ur hefur meistarapróf í grasafræ!i frá HÍ og er í dokt-

orsnámi í flokkunarfræ!i plantna vi! Lundarháskóla í Sví-
#jó!. Á!ur en hún flutti til Sví#jó!ar 2011 vann hún hjá Nátt-
úrufræ!istofnun Íslands og #ar á!ur hjá Líffræ!istofnun 
Háskóla Íslands. A!rir stjórnarmenn á sí!astli!nu starfsári 
voru #ær Bryndís Marteinsdóttir me!stjórnandi og Hrefna 
Sigurjónsdóttir varaforma!ur.

Sko!unarmenn reikninga voru kjörnir #eir Stein#ór Níels-
son og Sveinbjörn Egill Björnsson.

N$jum og fyrri stjórnarmönnum er #akka! kærlega fyrir 
#eirra ómetanlega framlag til félagsins. "a! er ekki sjálfsagt 
a! fólk gefi tíma sinn til slíkra starfa án #ess a! krefjast neins 
í sta!inn.

STJÓRNARFUNDIR
Á fyrsta stjórnarfundi starfsársins skipti stjórnin me! sér 
verkum og var #annig skipu! á starfsárinu 2020: Ester Rut 
forma!ur, Hrefna varaforma!ur, Gróa Valger!ur ritari, Snæ-
björn gjaldkeri, Helena fræ!slustjóri, Anna Hei!a félags-
vör!ur og Bryndís me!stjórnandi.

Frá sí!asta a!alfundi hefur stjórn haldi! tíu hef!bundna 
stjórnarfundi auk sex aukafunda vegna sérstakra mála. Kór-
ónuveirufaraldurinn skall á rétt eftir a!alfund 2020 og hafa 
fundirnir sí!an alfari! veri! haldnir me! fjarfundarbúna!i. 
Núverandi stjórn hefur #ví aldrei komi! öll saman í raun-
heimum. Kemur #a! ekki a! sök og voru samskiptami!lar 
#ess í sta! nota!ir til hins $trasta.

Hluti stjórnar fór og heimsótti Hilmar J. Malmquist í 
framtí!arhúsakynnum Náttúruminjasafnsins á Seltjarnarnesi 
í desember og var útvarps#ættinum Samfélagi! í nærmynd 
útvarpa! #a!an. Spjalla! var vi! Hilmar um áform um upp-
byggingu safnsins á #essum sta! og vi! Ester Rut um félagi! 
og baráttu #ess fyrir Náttúruminjasafni. A! lokum var rætt 
vi! Helenu um hi! n$ja hla!varp, „Hinir íslensku náttúru-
fræ!ingar“. Nánar ver!ur fjalla! um hla!varpi! og Náttúru-
minjasafni! hér á eftir.
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ÁLYKTANIR OG UMSAGNIR
Stjórn sendi eftirfarandi umsagnir til Al#ingis og stjórnvalda 
vegna málefna sem tengjast náttúrufræ!um á li!nu starfsári: 

Í nóvember var send inn umsögn í samrá!sgátt stjórn-
valda vegna tillögu um breytingu á vi!mi!unarstundaskrá 
grunnskóla. "ar var #ví fagna! a! náttúrufræ!igreinar 
fengju auki! vægi en jafnframt ítreka! mikilvægi sí- og 
endurmenntunar kennara í faginu. HÍN benti á mikilvægi 
tímaritsins Náttúrufræ!ingsins annars vegar og Náttúru-
minjasafnsins hins vegar í #essu samhengi.

Í febrúar voru sendar tvær umsagnir vegna lagafrumvarpa 
sem eru til umfjöllunar á Al#ingi: 

Hálendis"jó!gar!ur. Frumvarpinu var fagna! og hvatt til 
#ess a! n$ta #a! sem gott hefur reynst en læra af #ví sem 
verr hefur gengi!, svo sem í Vatnajökuls#jó!gar!i. 

Endursko!un laga um vernd, velfer! og vei!ar á villtum 
fuglum og spend#rum. Frumvarpinu fagna! en #ví mót-
mælt a! lögin ættu ekki a! ná til sela og hvala. Jafnframt 
var hvatt til #ess a! fara í meira mæli eftir tilmælum starfs-
hóps um endursko!un laganna sem skila!i sk$rslu ári! 
2013, en lagafrumvarpi! er sagt byggjast á henni.

Auk #ess birtist í nóvember grein eftir stjórnarmenn í Frétta-
bla!inu um Náttúruhús á Seltjarnarnesi, sjá nánar sí!ar.

 
FULLTRÚAR Í NEFNDUM OG RÁ#UM
Hrefna Sigurjónsdóttir var valin fulltrúi í nefnd umhverfis- 
og au!lindará!uneytisins til a! velja #a! fyrirtæki sem fékk 
Ku!unginn ári! 2020. Hún var einnig valin í #riggja manna 
tengihóp frjálsra félagasamtaka um náttúruvernd vi! rá!u-
neyti!, sem mi!lar uppl$singum til félaganna frá rá!uneytinu 

og sér um a! finna fulltrúa í nefndir og rá!. Í hópnum eru auk 
Hrefnu Sævar "ór Halldórsson og Brynhildur Berg#órsdóttir 
og hafa #au #egar tilnefnt í nokkrar nefndir og rá! sem kosi! 
er um me!al a!ildarfélaganna. N$veri! var Ester Rut Unn-
steinsdóttir tilnefnd í Ku!ungsnefndina fyrir ári! 2021, ásamt 
Au!i Önnu Magnúsdóttur hjá Landvernd.

STYRKIR
Félagi! veitti Íslenska vistfræ!ifélaginu 200 #úsund kr. styrk 
til a! mæta kostna!i vi! a! halda Vistfræ!irá!stefnuna OIKOS 
í mars 2020. Merki félagsins blasti vi! á kynningarglæru sem 
birt var á stórum skjá í öllum fyrirlestrarsölum rá!stefnunnar.

Nokkur bókaver!laun voru veitt stúdentum sem skil-
u!u framúrskarandi árangri í náttúrufræ!i. Jafnframt voru  
nemendafélögum í náttúrufræ!igreinum í Háskóla Íslands 
veittir styrkir. 

Félagi! hlaut styrk frá jar!fræ!ifélaginu Hamrinum, sem 
var lagt ni!ur á árinu, a! upphæ! 250,000. kr.

FÉLAGSMENN
Fjöldi félagsmanna var 1.062 í árslok 2020, #ar af 7 hei!urs-
félagar, 3 ævifélagar, 1 kjörfélagi, 24 nemar og 94 fyrirtæki, 
stofnanir og félagasamtök. Félagsmönnum fækka!i um 89 frá 
fyrra ári #ar sem n$ir félagar voru 40 en 129 hættu. 

Félagi! er a! okkar mati alltof fáli!a! og er markmi! 
stjórnar a! auka fjölda félagsmanna, la!a fleira fólk a! 
félaginu og fá #a! til inngöngu. Lei!in til #ess vir!ist au!veld, 
einfaldlega a! fylla út í formi! á heimasí!unni og #á er máli! 
leyst: https://hin.is/gerast-felagi/. Vi! stefnum áfram ótrau! 
a! #ví markmi!i a! fjölga félögum.
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FÉLAGSGJÖLD
Allir geta or!i! félagar í Hinu íslenska náttúrufræ!ifé-
lagi og hafa félagsgjöld haldist óbreytt frá árinu 2013. Inni-
falin er áskrift a! tímaritinu Náttúrufræ!ingnum. Er #a! 
sko!un stjórnar a! í félagsa!ild felist ekki síst stu!ningur vi! 
starf félagsins og útgáfu #ess. Ákve!i! hefur veri! a! halda 
árgjaldinu óbreyttu áfram, en #a! eru litlar 483 krónur á 
mánu!i fyrir einstaklinga, e!a 5.800 krónur á ári. Hjón grei!a 
566 krónur á mánu!i, e!a 6.800 krónur á ári. Fyrir stúdenta er 
mána!arleg upphæ! 333 krónur, e!a 4.000 krónur á ári. Eru 
#etta smáar upphæ!ir #egar #eim er skipt ni!ur á mánu!i, og 
er hægt a! útbúa grei!slukortasamning til a! létta á byr!inni 
ef #ess er óska!.

Stjórn hefur rætt um a! stofnanir og fyrirtæki grei!i hærri 
áskriftargjöld en almennir félagar. Sú umræ!a heldur áfram 
og er fyrirhuga! a! leggjast yfir #au mál á komandi starfsári. 

RITSTJÓRN
Hlutverk ritstjórnar er a! velja efni til birtingar í Náttúru-
fræ!ingnum og tryggja a! kröfum um gæ!i og framsetningu 
efnisins sé fylgt. A! minnsta kosti tveir óhá!ir fræ!imenn lesa 
allt efni sem berst til ritstjórnar. "eir geta gert athugasemdir 
og ábendingar um úrbætur sem höfundar eru be!nir a! taka 
afstö!u til og lagfæra eftir #örfum á!ur en efni! er a! endingu 
sam#ykkt til birtingar. Í ritstjórn situr fjölbreyttur hópur 
sjálfbo!ali!a sem valinn er af stjórn félagsins. Ritstjórn er nú 
#annig skipu!:

Droplaug Ólafsdóttir, líffræ!ingur, forma!ur ritstjórnar, 
Esther Ruth Gu!mundsdóttir, jar!fræ!ingur, 
Hlynur Óskarsson, vistfræ!ingur, 
Hrefna Sigurjónsdóttir, líffræ!ingur, fulltrúi stjórnar HÍN, 
Sindri Gíslason, sjávarlíffræ!ingur, 
Snorri Baldursson, líffræ!ingur, 
Tómas Grétar Gunnarsson, d$ravistfræ!ingur, 
"óroddur F. "óroddsson, jar!fræ!ingur.

Álfhei!ur Ingadóttir, líffræ!ingur, er rit-
stjóri tímaritsins. Hún vinnur me! ritstjórn 
og fylgir eftir ákvör!unum hennar.

Öllu #essu fólki er #akka! fyrir framlag sitt. Án #eirra gætum 
vi! ekki státa! af veglegasta fagtímariti um náttúrufræ!i sem 
gefi! er út á landinu. "ess ber a! geta a! ritstjórnarmenn fá 
enga umbun fyrir sitt framlag a!ra en gle!ina yfir #ví a! taka 
#átt í a! glæ!a áhuga og auka #ekkingu landans á málefnum 
náttúrunnar. "au eiga hei!ur skilinn fyrir óeigingjarnt starf í 
#águ félagsins og landsmanna allra. 

FAGHÓPAR
Í gegnum tí!ina hafa starfa! $msir faghópar innan ra!a 
Hins íslenska náttúrufræ!ifélags. Stjórn hefur rætt hvort 
ekki sé upplagt a! taka upp slíkt starf, me!al annars til a! 
auka möguleika félaga á a! vera virkir #átttakendur á sínu 
áhugasvi!i. Eins og sást í a!alfundarbo!i er tillaga stjórnar 
um lagabreytingar #ess e!lis a! á a!alfundi séu formenn fag-
hópa kosnir um lei! og stjórn, skv. 7 gr. li! c í lögum félagsins. 
Hugmyndin er a! faghópar vinni sjálfstætt en starf #eirra sé 

í samræmi vi! lög félagsins. Hver faghópur eigi sér málsvara 
(formann) sem er kosinn á a!alfundi, hann sé tengili!ur vi! 
stjórn og ábyrgur fyrir hópnum.

Á sí!asta starfsári ákva! stjórn, me! ánægju, a! taka opnum 
örmum starfsemi sem fram til #essa hefur falli! undir Flóru-
vini, samstarfshóp sjálfbo!ali!a um rannsóknir og verndun á 
íslensku flórunni. Hópinn stofna!i Hör!ur Kristinsson ári! 
1998 og var markmi!i! „a! stu!la a! áhuga á íslensku flórunni 
me!al almennings, afla uppl$singa um plöntur til a! bæta vi! 
#ekkingu okkar á útbrei!slu #eirra í landinu, og a!sto!a a!ra 
flóruvini vi! greiningar á plöntum“. "essi markmi! eru í fullu 
samræmi vi! lög HÍN #ar sem segir a! tilgangur félagsins sé 
a! efla íslensk náttúruvísindi, glæ!a áhuga og auka #ekkingu 
manna á öllu sem snertir náttúrufræ!i. Í samræmi vi! lögin er 
#ví tilgangur deildar Flóruvina a! glæ!a áhuga og auka #ekk-
ingu manna á flóru Íslands. Flóruvinir eiga sitt svæ!i á heima-
sí!u félagsins, og er sló!in https://hin.is/floruvinir/.

Spend$rafélag Íslands var lagt ni!ur sí!astli!i! haust og 
l$stu félagsmenn eindregnum vilja til a! ganga til li!s vi! HÍN 
sem faghópur. Vi! fögnum #eim áformum og bjó!um n$ja 
félaga velkomna til li!s vi! félagi!. Spend$rahópurinn á eftir 
a! marka sér stefnu og velja sér formann en vi! hlökkum til a! 
sjá hva! ver!ur bralla! á #eim vettvangi.

FRÆ#SLUERINDI
Eins og á!ur var geti! var a! venju haldi! fræ!sluerindi fyrir 
ársfund félagsins í febrúar 2020. Ekki gruna!i okkur #á a! 
#etta yr!i eini vi!bur!urinn sem haldinn yr!i á vegum félags-
ins #etta ári!. Fyrir viki! er #a! eftirminnilegra en ella, ekki 
síst #ar sem jör! tók a! skjálfa á n$ nú í a!draganda #essa 
a!alfundar. Hér er ágrip af erindi "óru Bjargar Andrésdóttur, 
Ef g#s á Reykjanesskaga, hvar eru líklegustu upptakasvæ!in?:

Ísland er mjög eldvirkt, eldgos eru tí! og er eldvirknin tengd 
stö!u landsins á flekaskilum og heitum reiti undir landinu. 
Langur tími getur "ó li!i! á milli eldgosa og "ví líklegt a! 
aflei!ingar margra "eirra séu ekki lengur í minni manna.

Eldgos í sumum eldfjallakerfum áttu sér sta! fyrir tíma vökt-
unar og hafa fyrirbo!ar "eirra eldgosa og eldgosin sjálf "ví ekki 
veri! rannsöku! me! nútímatækni. Á Reykjanesskaga eru fimm 
virk eldstö!vakerfi "ar sem eldvirkni kemur í hrinum, en sí!-
ustu eldgosahrinu lauk me! Reykjaneseldum 1210–1240.

Til "ess a! meta eldgosavá eldvirkra svæ!a er nau!syn-
legt a! hafa uppl#singar um fyrri virkni á svæ!inu og "ví 
er jar!fræ!ikortlagning fyrsta skrefi! í hættumati. Grein-
ing á eldgosavá er sérstaklega mikilvæg á svæ!um líkt og 
á Reykjanesskaga "ar sem íbúafjöldi er mikill og mikil-
vægir innvi!ir tengja bæi um langa vegalengd. Mat á tjón-
næmni Reykjanesskaga me! áherslu á líklegustu svæ!in "ar 
sem eldgos gætu hafist, ásamt nákvæmara hættumati, var 
unni! fyrir Reykjanes, vestasta eldgosakerfi Reykjanesskag-
ans, sem getur ógna! Grindavík, Vogum og Keflavík ásamt  
innvi!um á svæ!inu.

Vegna kórónuveirufaraldurs, samkomubanns og sóttvarnar-
takmarkana voru sem sé engin önnur fræ!sluerindi haldin e!a 
-fer!ir farnar á árinu 2020. Stjórn lag!ist yfir möguleikana og 
var reglulega áætla! a! halda af sta! me! eitthva! slíkt, sem 
ekki #ótti rá!legt a! framkvæma #egar #ar a! kom.
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Ritr!nd grein / Peer reviewed

"ess í sta! hófst Helena fræ!slustjóri handa vi! a! útbúa 
hla!varp Hins íslenska náttúrufræ!ifélags. Helena fékk til 
li!s vi! sig Hafdísi Hönnu Ægisdóttur, fyrrverandi varafor-
mann félagsins. Afraksturinn leit dagsins ljós í byrjun desem-
ber 2020 #egar fyrsti hla!varps#átturinn fór í lofti!. Í hla!-
varpinu „Hinir íslensku náttúrufræ!ingar“ hitta #ær stöllur 
íslenska náttúrufræ!inga og spjalla vi! #á um rannsóknir 
#eirra og störf, heima og erlendis, ástrí!u #eirra fyrir nátt-
úru og ævint$ri sem #eir hafa rata! í. "rjár #áttara!ir eru nú 
a!gengilegar á öllum helstu hla!varpsveitum, fjórir #ættir í 
hverri seríu. Hafa Helena og Hafdís rætt vi! "óru Ellen "ór-
hallsdóttur grasafræ!ing, "ráin Fri!riksson jar!efnafræ!ing, 
Bryndísi Brandsdóttur jar!e!lisfræ!ing, Snorra Sigur!sson 
líffræ!ing, Ólaf Ingólfsson jar!fræ!ing, Rannveigu Guichar-
naud jar!vegsfræ!ing, Kristin Hauk Skarphé!insson fugla-
fræ!ing, Ernu Sif Arnardóttur líffræ!ing, Jón Björnsson 
#jó!gar!svör! og "órunni Wolfram Pétursdóttur umhverfis-
fræ!ing. Fleiri #ættir eru væntanlegir. "ættina má nálgast á 
heimasí!u félagsins (sló!: https://hin.is/2020/12/04/nytt- 
hladvarp-hin/) og á Spotify. 

Stjórn er ánæg! me! framtaki! hjá #eim stöllum og okkur 
s$nist einnig mikil ánægja me!al félagsmanna og annarra 
áhugamanna um íslenska náttúrufræ!inga. Samtölin eru af 
léttara taginu og vi!mælendur hafa frá mörgu áhugaver!u 
a! segja. Enn á eftir a! birta nokkra #ætti sem eru tilbúnir, 
en ljóst er a! áhugi er fyrir #ví a! halda #essu áfram. Hla!-
vörp eru ákaflega vinsæll mi!ill og gefa mikla möguleika. 
Félagar sem hafa áhuga á a! taka #átt í vinnu vi! ger! hla!-
varps eru be!nir a! hafa samband vi! fræ!slustjóra í net-
fangi! kynning@hin.is. "eir sem starfa a! slíkum verkefnum 
fyrir félagi! fá ni!urfelld félagsgjöld en annarrar umb-
unar er ekki a! vænta, nema reynslunnar sem hl$tur alltaf  
a! vera d$rmæt.

 

VEFUR FÉLAGSINS
Á vordögum fór Gróa Valger!ur yfir efni vefsetursins og veitti 
#ví andlitslyftingu. Gróa er mörgum kunn fyrir fallegar ljós-
myndir sínar af gró!ri landsins, og nú pr$!a nokkrar #eirra 
vef félagsins. "ótt vefurinn sé tiltölulega einfaldur og sk$r 
er ljóst a! mikill tími fer í a! sinna honum auk #ess a! halda 
úti virkni á samfélagsmi!lum svo vel sé. Stjórn hefur rætt a! 
rétt sé a! koma á sérstakri nefnd sem sér um mi!lunarmálin. 
Fyrsta skrefi! í átt a! #eirri hugmynd okkar er a! fá félags-
mann utan stjórnar til a! sinna vefstjórn fyrir félagi!. Vefstjóri 
myndi sjá um a! vi!halda vefsetri HÍN og halda #ví lifandi. 
Allar meiriháttar breytingar #yrfti a! bera undir stjórn sem 
auk #ess útvegar vefstjóra efni til birtingar. Lagt er upp úr a! 
vefurinn sé a!gengilegur, a!la!andi og au!veldur í vi!haldi. 
Áhugasamir mega hafa samband í netfangi! vefstjori@hin.is 
og fá frekari uppl$singar.

ÚTGÁFA
Náttúrufræ!ingurinn er félagsrit Hins íslenska náttúrufræ!i-
félags. Í febrúar 2014 ger!u félagi! og Náttúruminjasafn 
Íslands me! sér samning um ritstjórn og útgáfu Náttúru-
fræ!ingsins. Frá og me! 1. tölubla!i 84. árgangs er Náttúru-
fræ!ingurinn gefinn út í nafni félagsins og safnsins. Félagi! 
grei!ir helmingshlut í kostna!i vi! útgáfu og dreifingu 
tímaritsins. Álfhei!ur Ingadóttir ritstjóri tímaritsins er jafn-
framt starfsma!ur Náttúruminjasafnsins og hefur a!stö!u á 
skrifstofu #ess, sem var flutt á Su!urlandsbraut 24 snemma 
á sí!asta ári.

Tímariti! átti stórafmæli á árinu og var einkar vi!eig-
andi a! af #ví tilefni kom út glæsilegt 140 bla!sí!na sérhefti 
um "ingvallavatn. Hefti! var gefi! út til hei!urs dr. Pétri M. 
Jónassyni, sem var! hundra! ára gamall hinn 18. júní, en 
hann lést 1. október. Pétur var hei!ursfélagi Hins íslenska 

Afmælisárgangur Náttúrufræ!ingsins á árinu 2020 taldi 308 sí!ur. Hér má sjá forsí!urnar "rjár, "emahefti um #ingvallavatn pr$!ir ljósmynd af 
Flosagjá sem opnast su!ur í #ingvallavatn vi! Leirur, á forsí!u 2.–3. heftis er hei!lóuungi og mosinn melagambri í lófa manns og á forsí!u 4.–5. 
heftis er jöklasóley, Ranunculus glacialis, í 650 m hæ! í Bræ!raskeri í Brei!amerkurjökli.
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náttúrufræ!ifélags og reyndist félaginu traustur bakhjarl. 
"ingvallavatn og rannsóknir á #ví voru #ema heftisins sem 
kom út a! hans frumkvæ!i. Pétur hóf vi!amiklar vistfræ!i-
rannsóknir á vatninu me! 59 vísindamönnum frá mörgum 
löndum á árunum 1974 til 1992, #egar a!rir, margir hverjir 
nemendur og samstarfsmenn Péturs, tóku vi!. Hefti! var 
lengi í undirbúningi og komu margir höfundar vi! sögu en 
a! auki var #örf á a!sto! vi! ritstjórn. Styrkir til útgáfunnar 
fengust frá $msum a!ilum en #ess ber a! geta a! Pétur var í 
forsvari fyrir Hi! íslenska fræ!afélag í Kaupmannahöfn sem 
veitti félaginu myndarlegan styrk, a! upphæ! tvær milljónir 
króna, til útgáfunnar.

Auk sérheftisins komu á árinu út tvö tvöföld hefti af 
Náttúrufræ!ingnum, full af áhugaver!u efni og pr$dd 
glæsilegum myndum. 90. árgangur tímaritsins er #á: 1. 
hefti (um "ingvallavatn), 2.–3. hefti og 4.–5. hefti, samtals 
308 bla!sí!ur.

Í tilefni 90 ára afmælis útgáfunnar var ákve!i! a! tímariti! 
eigna!ist sitt eigi! vefsetur #ar sem efni ver!ur birt jafnframt 
prentútgáfunni. Styrkur fékkst frá umhverfis- og au!linda-
rá!uneytinu til verkefnisins en talsver!an tíma hefur teki! a! 
vinna a! mótun vefjarins, sem nú er í vinnslu og ver!ur tekinn 
í notkun á #essu ári.

Í framtí!inni er áætla! a! allt efni ver!i birt me! opnum 
a!gangi á vefnum en eftir er a! leysa fjármögnun og opinn 
a!gang greina. Sjá nánar a! ne!an.

RITSTJÓRNARSTEFNA
Stjórn endursko!a!i ritstjórnarstefnu Náttúrufræ!ingsins og 
hafa eftirfarandi drög veri! kynnt forstö!umanni Náttúru-
minjasafns Íslands og ritstjórn til umsagnar. 

Tilgangur og markmi! eru í samræmi vi! #a! sem á!ur 
hefur veri! og hljó!ar sá kafli svo: 

„… a! glæ!a áhuga fólks á náttúrufræ!um og náttúru 
Íslands, auka náttúrulæsi og mi!la n$rri #ekkingu á náttúru 
Íslands í riti og á heimasí!u me! fjölbreyttu móti. Riti! er 
ætla! félögum Hins íslenska náttúrufræ!ifélags og áhuga-
fólki um umhverfismál, náttúrufræ!i og vísindi á öllum 
aldri. Í ritinu eru greinar almenns e!lis, ritr$ndar greinar 
sem skrifa!ar eru á #ann hátt a! #ær höf!i til hins almenna 
lesanda og anna! efni um íslenska náttúru. Efni er mi!la! 
bæ!i í tímariti Náttúrufræ!ingsins og á vef tímaritsins sem 
er öllum opinn. Unni! er a! #ví a! opna a!gang fyrir alla a! 
greinum og efni Náttúrufræ!ingsins. Auk efnis sem birtist í 
tímaritinu heldur Náttúrufræ!ingurinn úti heimasí!u sem 
mi!lar ítarefni, efni úr ritinu auk annars efnis sem fellur a! 
tilgangi Náttúrufræ!ingsins. / Öllum er heimilt a! skrifa í 
Náttúrufræ!inginn en efni! skal vera á íslensku og falla í 
einn af tíu efnisflokkum. Ritstjórn Náttúrufræ!ingsins fer 
yfir efni! og ákve!ur hva! á a! birta. Auk #essa semur rit-
stjórnin vi! ákve!na a!ila um a! vera fastir pennar bæ!i í 
óritr$nt prentefni og á heimasí!u.“

Nau!synlegt #ótti a! br$na stefnuna svo ritstjórn hef!i gott 
vi!mi! til a! mæta n$jum birtingarformum, svo sem vefsetri 
tímaritsins. "á var ákve!i! a! stefna a! #ví a! opna a!gang 
a! öllum greinum í sta! #riggja ára bi!ar eins og nú er. Á vef-
setrinu ver!ur hægt a! mi!la aukaefni og ítarefni auk annars 
efnis sem fellur a! tilgangi og stefnu Náttúrufræ!ingsins. 
Fjalla! er sérstaklega um efnisflokka og #ær kröfur sem #arf 
a! uppfylla fyrir hvern flokk. Jafnframt er lög! aukin áhersla 
á efni sem höf!a! gæti til yngri lesenda.

Helsta verkefni stjórnar til a! ná #essum markmi!um er 
fjármögnun útgáfunnar og ver!ur fjárhagslegt öryggi félags-
ins a! rá!a #ví hvenær hægt ver!ur a! opna fyrir a!gang  
efnis a! fullu.

Á a!alfundi HÍN, 25. febrúar 2020, hélt #óra Björg Andrésdóttir jar!fræ!ingur erindi sem nefndist:%Ef g$s á Reykjanesskaga, hvar eru líklegustu upptaka-
svæ!in?  – Ekki gruna!i menn "á hversu stutt var raunverulega í a! jör!in opna!ist á svæ!inu en gos hófst einmitt á "essum sló!um "ann 19. apríl 2021. 
Myndin er tekin me! flygildi yfir Geldingadölum daginn eftir a! gosi! hófst. Myndina tók Birgir V. Óskarsson, jar!fræ!ingur hjá Náttúrufræ!istofnun.
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MÁLEFNI NÁTTÚRUMINJASAFNSINS
Hin mikla barátta um lausn á húsnæ!isvanda Náttúru-
minjasafnsins hefur ávallt veri! vi!amesta málefni HÍN.

"rátt fyrir a! ári! 2020 hafi veri! erfitt í ljósi heims-
faraldurs af völdum kórónuveirunnar má segja a! ári! 
hafi veri! eitt #a! besta í sögu Náttúruminjasafnsins, a! 
minnsta kosti hva! var!ar lausn á framtí!arhúsnæ!i fyrir 
starfsemi #ess. Af #essu tilefni gripu stjórnarmenn HÍN 
til pennans og ritu!u grein sem birtist í Fréttabla!inu 3. 
nóvember og bar heiti! „Glæsilegt náttúruhús á Nesinu“.  
"ar segir me!al annars:

Stjórn Hins íslenska náttúrufræ!ifélags fagnar löngu tíma-
bærum áformum um uppbyggingu Náttúruminjasafns 
Íslands á Seltjarnarnesi. Áformin voru kynnt í greinar-
ger! starfshóps á vegum Lilju Alfre!sdóttur mennta- og 
menningarmálará!herra og má finna í fjárlagafrumvarpi 
næsta árs, me! 300 m.kr. framlagi til undirbúningsvinnu 
á verkefninu … Náttúruminjasafn Íslands er skilgeti! 
afkvæmi Hins íslenska náttúrufræ!ifélags, eins elsta 
starfandi félags landsins. Í stofnlögum #ess frá 1889 segir: 
„A!altilgangur félagsins er sá, a! koma upp sem fullkomn-
ustu náttúrugripasafni á Íslandi, sem sé eign landsins og 
geymt í Reykjavík.“ … Rá!gert er a! ljúka vi! lagfæringar 
á húsnæ!inu á næstu tveimur árum og gera #a! sam-
tímis tilbúi! undir starfsemi og s$ningarhald Náttúru-
minjasafnsins. Sta!setning Náttúruhúss á Seltjarnarnesi 
er einkar hentug: í fa!mi náttúrunnar, í miklu náb$li vi! 
sjávarsí!una og hi! margbreytilega lífríki sem #ar er 
a! finna, auk #ess sem úts$ni frá safninu er stórbroti! 
bæ!i til su!urs og nor!urs … HÍN fagnar a! sjálfsög!u 
#essum mikla áfanga og vi! #ökkum ríkisstjórninni en 
#á einkum Lilju Alfre!sdóttur menntamálará!herra, og 

ekki sí!ur Seltjarnarnesbæ og íbúum #ar fyrir a! standa 
me! #essum framförum … Hi! íslenska náttúrufræ!ifélag 
hvetur rá!herra mennta- og menningarmála, ríkisstjórn-
ina og Al#ingi allt til dá!a, enda um br$nt #jó!hagsmál 
a! ræ!a sem jafnt núlifandi einstaklingar og komandi 
kynsló!ir munu njóta gó!s af. Af öllum gögnum máls-
ins a! a! dæma mun #jó!in loks eignast glæsilegt höf-
u!safn í náttúrufræ!um. "a! væri í anda #ess sem stór-
huga náttúrufræ!ingar stefndu a! fyrir rúmum 130 árum. 
Látum #ennan draum ver!a a! veruleika í #etta sinn, vi!  
eigum #a! öll skili!.

"ótt baráttan kunni a! vir!ast á enda er mikilvægt a! sofna 
ekki á ver!inum, enda miki! eftir. Kostna!urinn vi! full-
búi! safn me! #eirri starfsemi sem #ar fer fram ver!ur lík-
lega yfir einn og hálfur milljar!ur króna, mi!a! vi! áætl-
anir sem lag!ar hafa veri! fram og hægt er a! finna á vef 
Náttúruminjasafnsins.

Vi! félagar í HÍN ver!um ekki í rónni fyrr en okkur ver!ur 
bo!i! til s$ningar á Nesinu og hlökkum óskaplega til a! sjá 
safni! tilbúi!. Hér eftir sem hinga! til sty!jum vi! #ví áfram 
vi! baki! á höfu!safni Íslendinga í náttúrufræ!um og von-
umst til a! fylgt ver!i eftir áformum um a! tryggja nau!syn-
legt fjármagn til fullbúins Náttúruhúss á Nesinu. "essu máli 
#arf a! ljúka í eitt skipti fyrir öll.

LOKAOR#
"rátt fyrir heimsfaraldur og samkomubann hefur ekki veri! 
nein ládey!a í félaginu okkar á sí!astli!nu starfsári. Vi! 
trúum #ví statt og stö!ugt a! #örfin sé enn br$n fyrir félags-
skap eins og okkar. Eins og fram hefur komi! eru málefni 
Náttúruminjasafnsins í gó!um farvegi en br$nt a! standa #étt 
vi! baki! á #ví verkefni #ar til yfir l$kur, enda a!eins hluti 

Nes er ysta jör!in á Seltjarnarnesi og skartar fjölbreyttu náttúrufari. Horft til su!vesturs yfir 
fri!landi! Bakkatjörn. Nesstofa til vinstri. Ljósmynd: Vigfús Birgisson.



Náttúrufræ!ingurinn

80

áætla!s kostna!ar í hendi. Ákvar!anir stjórnvalda um Nátt-
úruhús á Seltjarnarnesi gefa tilefni til bjarts$ni og benda til 
a! loks fáist farsæl lausn á langtíma ólestri í húsnæ!ismálum 
safnsins. 

Útgáfumálin standa á tímamótum, bæ!i vegna stórafmælis 
en einnig vegna breyttra áherslna í notkun og a!gengi a! 
fræ!sluefni. Langflestir leita sér nú fanga á netmi!lum og ef 
félagi! ætlar a! eignast n$ja félaga ver!um vi! a! vera tilbúin 
a! birta útgefi! efni á #eim vettvangi. Nú #egar er allt efni 
a!gengilegt #remur árum eftir útgáfudag á timarit.is en #a! 
#ykir mörgum langur tími. Fram hefur komi! a! árgjöld eru 
ekki há mi!a! vi! #a! glæsilega tímarit sem fylgir félagsa!-
ild. Hins vegar fer #eim fjölgandi sem ekki vilja fá tímariti! 
á pappír og lesa eingöngu rafrænt efni. A! mínu mati #urfum 
vi! a! fara milliveg og birta efni bæ!i rafrænt og á pappír. 
Í framtí!inni yr!i svo stefnt a! #ví a! allt efni ver!i öllum 
a!gengilegt á vefsetri tímaritsins. "etta kostar fjármagn. 
Stjórnin #arf a! leita allra lei!a til a! afla #ess fjár, og til a! 
byrja me! yr!i afmarka! efni á vefnum. Vi! erum #ess fullviss 
a! útgáfa félagsins sé #örf og a! #a! sé hagsmunamál allra 
landsmanna a! hægt ver!i a! halda henni áfram af #eirri fag-
mennsku sem raun ber vitni hinga! til, bæ!i í óbreyttri mynd 
og rafrænt.

Kórónuveirufaraldurinn hefur or!i! til #ess a! sífellt fleiri 
vi!bur!ir og verkefni hafa veri! leyst rafrænt og me! fjar-
fundarkerfum. "etta kemur #ó ekki í sta!inn fyrir raunveru-
legar samkomur og vi! bindum vonir vi! a! hægt ver!i a! 
halda nokkrar slíkar á komandi starfsári. Vi! höfum #ó fengi! 
miklar og gó!ar undirtektir vegna hla!varpsins og fáum von-
andi fleiri til a! koma a! #ví verkefni, bæ!i efni og vinnslu. 
"a! væri synd a! hætta #ví #ótt samkomutakmarkanir leggist 
af, enda skemmtileg vi!bót vi! verkefni félagsins.

Vi! í stjórn HÍN gerum okkur grein fyrir ábyrg! okkar vi! 
a! halda uppi starfi í anda markmi!a félagsins. Vi! teljum a! 
me! #ví a! taka upp starf faghópa getum vi! auki! möguleika 
almennra félaga á a! taka virkan #átt í starfi félagsins, á #eim 
vettvangi sem áhugi og sér#ekking n$tur sín best. Til okkar 
er leita! vegna álits í stórum málum og vi! getum ekki láti! 
okkar eftir liggja vi! a! svara slíku kalli.

Ég hvet félaga til a! ganga til li!s vi! okkur í stjórn og 
taka a! sér verkefni e!a vi!bur!i sem væru í anda markmi!a 
félagsins. "egar öllu er á botninn hvolft skiptir hver einstak-
lingur máli í frjálsum félagasamtökum eins og HÍN og hvert 
og eitt okkar getur lagt sitt af mörkum, öllum til heilla. "ótt 
kjörnir fulltrúar sitji í stjórn tímabundi! er #a! félagsheildin 
sem er uppista!an og engin ástæ!a til annars en a! fagna 
frumkvæ!i og hugmyndum frá félögum okkar.

"a! er hollt a! hafa í huga hversu miklu af sínum tíma, og 
jafnvel fjármunum, einstaklingar hafa vari! til a! byggja upp 
grunninn a! #essu félagi og halda #ví starfandi í áranna rás. 
Fyrir #a! ber a! #akka og vi! sem nú stöndum í brúnni getum 
ekki veri! eftirbátar #eirra sem héldu starfinu gangandi #rátt 
fyrir alls konar hremmingar sem hafa duni! á #jó!inni og 
heimsbygg!inni allri á #essum langa tíma. Vi! stöndum for-
verum okkar framar a! mörgu leyti #ví ekki höf!u #eir sömu 
tækifæri og vi!, né a!gang a! samfélagsmi!lum e!a ö!rum 
#eim lei!um sem nú hafa skapast til a! koma hugsjónum 
sínum á framfæri. 

Ég horfi bjarts$n til ársins 2021 og hlakka til a! vinna 
áfram a! málefnum félagsins, me! gó!a stjórnarmenn og 
ritstjórn mér vi! hli!. Megi félagi! okkar vaxa og dafna og 
ver!a til fyrirmyndar áfram me! #a! markmi! „a! efla íslensk 
náttúruvísindi, glæ!a áhuga og auka #ekkingu manna á öllu 
er snertir náttúrufræ!i,“ eins og segir í lögum Hins íslenska 
náttúrufræ!ifélags.

Ester Rut Unnsteinsdóttir, forma!ur

Besta lei!in til a! hafa samband vi! stjórnarmenn er a! nota vefformin á vef-
setrinu: https://hin.is/hafa-samband/, og fylla í formin e!a velja netföng til a! senda 
skilabo! eftir #ví hva!a málefni brenna á vi!komandi, Netfang félagsins er hin@hin.is  
og stjórnar stjorn@hin.is. 

Netföng félagsins

Hi! íslenska náttúrufræ!ifélag hefur a!stö!u og lögheimili hjá Náttúru-
minjasafni Íslands, Su!urlandsbraut 24, 108 Reykjavík. "ar er jafnframt afgrei!sla 
Náttúrufræ!ingsins og skrifstofa ritstjóra. Sjá nánar á vefsetri Náttúruminjasafns 
Íslands: https://nmsi.is.
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Snæbjörn Gu!mundsson

Reikningar Hins íslenska náttúrufræ"ifélags fyrir ári" 2020

EFNAHAGSREIKNINGUR 31. DESEMBER 2020

Reykjavík, 22. febrúar 2021

   Sk!ringar 2020 2019
REKSTRARTEKJUR
 Árgjöld og áskriftir  (1)  5.795.382  4.514.200 
 Bækur, veggspjöld og fer!ir (2)  289.126  218.070 
 Rekstrarstyrkur   1.420.011  1.100.000 

REKSTRARTEKJUR ALLS   7.504.519  5.832.270 

REKSTRARGJÖLD
 Útgáfumál og framkvæmdastjórn (3)  5.180.178 5.347.142 
 Laun og launatengd gjöld (4)  -  - 
 Almennur rekstrarkostna!ur (5)  791.803  212.642 

REKSTRARGJÖLD ALLS   5.971.981  5.559.784 
 Hagna!ur (tap) án fjármagnsli!a   1.532.539  272.486 

FJÁRMUNATEKJUR OG FJÁRMAGNSGJÖLD
 Vaxtatekjur og ver!bætur   11.722  199.784 
 Vaxtagjöld (6)  -  72.448 
 Vaxtatekjur umfram vaxtagjöld   9.143  127.336 

HAGNA#UR (TAP) ÁRSINS   1.541.682  399.822 

   Sk!ringar 2020 2019
EIGNIR

 VELTUFJÁRMUNIR   
  Sjó!ur og bankainnistæ!ur (7)  6.265.384  8.845.095 
  Vi!skiptamenn    2.309.400  8.716.405 
  Birg!ir    1.795.477  1.795.478 

 VELTUFJÁRMUNIR ALLS   10.370.261  19.356.978

 EIGNIR SAMTALS   10.370.261  19.356.978
 
SKULDIR OG EIGI# FÉ
   
 EIGI# FÉ   
  Órá!stafa! eigi! fé (9)   14.982.480  13.440.798
 EIGI# FÉ ALLS   14.982.480  13.440.798

 SKULDIR   
  Lánardrottnar    3.000.000  5.551.127 
  Vir!isaukaskattur (8) -  -
 SKULDIR ALLS   3.000.000  5.551.127

SKULDIR OG EIGI# FÉ SAMTALS   17.982.480  18.991.925

Náttúrufræ!ingurinn 91 (1–2) bls. 81–82, 2021
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PÓST- OG NETFANG HÖFUNDAR
/ AUTHOR'S ADDRESS

Snæbjörn Gu!mundsson
Náttúrufræ!istofnun Íslands 
Su!urlandsbraut 24
108 Reykjavík 
snaebjorn.gudmundsson@nmsi.is

SUNDURLI#ANIR ME# ÁRSREIKNINGI 2020

    2020 2019

1. ÁRGJÖLD OG ÁSKRIFTIR
  Félagsgjöld  5.795.382  4.514.200
  ALLS  5.795.382  4.514.200

2. BÆKUR. VEGGSPJÖLD. FER#IR O.FL.
  Seldar bækur  - -  
  Seld veggspjöld/Kúnstir náttúrunnar - -
  Sala Náttúrufræ!ingshefta  59.126  78.070
  Fræ!slufer!ir og námskei! - -
  Greinar í Náttúrufræ!ingnum  230.000  140.000
  ALLS  289.126  218.070

  Rekstrarstyrkur/augl$singar   1.420.011  1.100.000

3. ÚTGÁFUMÁL OG FRAMKVÆMDASTJÓRN
 NÁTTÚRUFRÆ%INGURINN (helmingur á móti Náttúruminjasafni Íslands)

  Ritstjórn, umbrot, prófarkalestur  5.374.706  4.156.914
  Prentun og bókband  1.913.635  946.413
  Dreifing  470.360  243.815
  Annar kostna!ur/heimasí!a - -
  ALLS  7.758.701  5.347.142

  SAMTALS  7.758.701  5.347.142

4. LAUN OG LAUNATENGD GJÖLD
  Laun 0 0
  Launatengd gjöld 0 0

5. ALMENNUR REKSTRARKOSTNA#UR  
 SÖLU- OG STJÓRNUNARKOSTNA%UR  
  Ritföng og prentun - -
  Bókhaldskostna!ur 131.027 -
  Matar og kaffikostna!ur  17.200  38.922
  Styrkir  440.000 -
  &mislegt án VSK.  13.165  50.720
  Funda/rá!stefnukostna!ur –  123.000
  "jónustugjöld  190.411 -
  ALLS   791.803   212.642

Snæbjörn Gu!mundsson (f. 1984) er gjaldkeri Hins íslenska náttúrufræ!ifé-
lags. Snæbjörn lauk BS-prófi í jar!fræ!i frá Háskóla Íslands 2009 og stund-
a!i doktorsnám vi! sama skóla á árunum 2009–2014. Árin 2010–2012 sá hann 
um kennslu í steindafræ!i 1. og 2. árs nema vi! Jar!vísindadeild HÍ. Snæ-
björn hefur starfa! á rannsóknarstofu Mannvits og kennt grunnskólanem-
um jar!fræ!i í Vísindasmi!ju HÍ, Háskóla unga fólksins og Háskólalestinni 
auk kennslu vi! Endurmenntun. Ári! 2015 gaf hann út bókina Vegvísi um 
jar!fræ!i Íslands hjá Forlaginu og kom hún út í enskri #$!ingu ári sí!ar.  
Frá 2020 hefur hann starfa! sem jar!fræ!ingur hjá Náttúruminjasafni Íslands.

UM HÖFUNDINN

    2020 2019  

6. VAXTAGJÖLD  
  Vaxtagjöld og ver!bætur  11.722  92.882
  Dráttarvextir  -  -
  Fjármagnstekjuskattur  2.579  20.434
  ALLS  9.143  72.448

7. SJÓ#UR OG BANKAINNSTÆ#UR
  Íslandsbanki Vaxtasproti 552 165  6.245.540  8.825.264
  Íslandsbanki Vaxta#rep 200 381  2.706  2.702
  Íslandsbanki Fyrirtækjareikningur 401 889  15.518  15.512
  Íslandsbanki Vaxta#rep 251 745  1.620  1.617
  ALLS  6.265.384  8.845.095

8. VIR#ISAUKASKATTUR  
  ALLS 0 0

9. EIGI# FÉ
  Höfu!stóll  13.440.798  13.040.976
  Jöfnun á höfu!stól - -
  Hagna"ur (tap) ársins  1.541.682  399.822
  ÓRÁ#STAFA# EIGI# FÉ  14.982.480  13.440.798


