
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ágrip  

Efnagreiningar á súrefnis- og kolefnissamsætum í sniglaskeljum frá fornleifauppgreftri 

í norðanverðu Íslrael hafa verið nýttar til þess að meta vatnafar í Hula dældinni á síðasta 

jökulskeiði Ísaldar. Greiningarnar voru gerðar með tímaupplausn frá innan við viku til 

viku til innan við mánuði til mánaðar. Mælingar voru gerðar eftir aldri á vaxtarlögum 

skeljanna. Skeljar frá kuldatímabilum (fyrir 23,8 og fyrir 18,6 þúsund árum BP) 

endurspegla lítinn breytileika í δ18O og δ13C gildum, tiltölulega rakt loftslag og aukið 

vatn í Hula dældinni. Ályktanir um fornloftslag frá hámarki síðasta jökulskeiðs fram til 

loka jökulskeiðsins verða ræddar. 

 

Abstract 

Sub-weekly to sub-monthly records of δ18O and δ13C values in Melanopsis shells from the Jordan River Dureijat 

(JRD) archaeological site in the upper Jordan River Valley are assessed for changes in seasonal hydrology in the 

gastropod’s habitat, and these records are compared to results from one modern shell, collected from Agamon 

Hula. Growth marks which correspond with abrupt decreases in δ18O and δ13C values in the modern shell are 

interpreted as a pause in growth during the winter months. While the modern shell displays a large range of δ18O 

values and has a strong correlation between δ18O and δ13C values, fossil shells exhibit smaller ranges and weak or 

no correlation between δ18O and δ13C values, implying that the water body was hydrologically open. Mean δ18O 

values did not exhibit large changes among sedimentary layers (-6.8, -6.8, -7.3, -6.2‰ for layers dated 23.8, 18.6, 

16.3, 14.5cal ka BP, respectively), and were remarkably similar to the modern shell mean δ18O (-6.4‰). A distinct 

difference between the δ18O and δ13C patterns from the different layers is observed. Shells dated to colder periods 

(23.8, 18.6cal ka BP) show little seasonality in δ18O and δ13C values, consistent with a large, buffered water body. 

Those dated to 16.3cal ka BP exhibit rapid changes which may reflect a stream environment, rather than a lake. 

Finally, shells dated to 14.5cal ka BP exhibit larger seasonal changes, perhaps due to a longer residence time. These 

results provide valuable insight into paleoseasonality for climate modelers and archaeologists.
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Ágrip  

Stjórnun genatjáningar brúar bilið á milli arfgerðar og svipgerðar og hefur lengi 

verið talið að breytileiki í henni tengist í fjölbreytni innan og milli tegunda. Hún er 

ómissandi fyrir eðlilega þroskun og lífeðlisfræðilega ferla í fjölfruma lífverum. 

Prótínraðir, eins og í umritunarþáttum, eru betur varðveittar en stjórnraðir gena, 

en hversu stöðug eru stjórnkerfi gena í þróun? Til þess að auka skilning okkar á 

hvernig genastjórnunarkerfi þróast, voru áhrif vefja-sérhæfðra stökkbreytinga í 

ávaxtaflugunni Drosophila melanogaster rannsökuð, meðal annars stofnum sem 

höfðu gengið í gegnum gervival fyrir uppbót á gallanum sem stökkbreytingin olli. 

Þremur alvarlegum stökkbreytingum í genunum vestigial, net og rhomboid var 

hvorri um sig æxlað inn í villtan stofn, sem leiddi til óeðlilegra vængja. Þeim 

stofnum var skipt upp, og þeir meðhöndlaðir annars vegar með uppbótarvali (þrjár 

endurtekningar, valið fyrir villigerðar væng) og hins vegar viðmiðunarstofn, með 

sömu stofnstærð og hinir (þrjár endurtekningar, þar vann náttúrulegt val gegn 

neikvæðum áhrifum stökkbreytingarinnar). Gervivalið leiddi til eðlilegrar vængsvipgerðar, en engin uppbót var í 

viðmiðunarhópunum. Í þessari rannsókn var spurt hvernig áhrif stökkbreytingarnar höfðu á vefjasérhæfða umritun 

í flugunum? Þar að auki var kannað hvort og hvaða þættir í umritunarmengi flugnanna tengdust væng-

björguninni. Í því skyni var mRNA frá vængdiskum flugnanna, raðgreint á Illumina HiSeq 2500, bútum raðað á 

erfðamengi D. melanogaster og tjáning greind með Kallisto, STAR – htseq-count, og DESeq2. Samræmi var milli 

svipfarsbreytinga og breytinga á umritun, þar sem stökkbreytingin í vestigial raskaði væng og umritun mest. 

Uppbótarvalið í vestigial stofnunum leiddi til tjáningarbreytinga í mörg hundruð genum. Hluti þeirra gena hafði 

öðlast uppbót á umritun, þar sem tjáningin færðist að villigerð. Þetta var rakið til uppbótar á tjáningu vestigial 

gensins, í öllum stofnunum. Líklegast er að breytingar á tjáningu eða í virkni þátta eða ferla ofar vestigial í 

genastjórnunarkerfinu, bera ábyrgð á uppbótinni. Sumar tjáningarbreytingar voru sameiginlegar öllum stofnum, 

en aðrar sérhæfðar fyrir vissa stofna. Í heild staðfesta niðurstöðurnar samband umritunar og svipgerðar lífvera. Enn 

fremur, að útlitslegum galla var hægt að bjarga með uppbót á umritun sama gensins, þótt orsakirnar séu enn 

óskilgreindar. 

 

Abstract 

Gene regulation bridges the genotype and phenotype and its contribution to the phenotypic differences found 

between and within species has been appreciated for a while. Gene regulation is important for developmental and 

physiological processes in multicellular organisms. Protein coding genes, like transcription factors, tend to be 

conserved but regulatory DNA less so, but how stable/labile are regulatory networks during evolution? To get a 

glimpse of how regulatory systems evolve, we studied tissue specific changes in special strains of D. melanogaster, 

that underwent genetic perturbation and subsequent compensatory evolution. Major mutations in vestigial, net 

and rhomboid, disrupting wing morphology, were separately introgressed into a wild type population.  
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Then six populations for each mutation, were subject to artificial selection for improved wings (three replicates) 

and control for population size (three replicates, in which “natural” selection may have countered the harmful 

effects of the major mutations). The artificial selection led to full compensation of the wing, but no change was 

seen in the control populations. The aim was to study how gene expression was altered by the three mutations. 

Furthermore, how the wing was rebuilt in the vestigial population potentially by changes in gene expression. In 

order to do so, mRNA was isolated from wing discs, sequenced on Illumina HiSeq 2500 platform, reads aligned to 

D. melanogaster genome and counted with both Kallisto and STAR – htseq-count, and analysed with DESeq2. A 

strong correspondence was found between the morphological and expression alterations. The vestigial mutation 

caused the most serious wing defect and broad expression changes. Furthermore, the artificial selection in the 

vestigial populations led to widespread expressional response. Many of the genes disturbed by the vestigial 

mutation were compensated, most likely through restoration of expression of vestigial itself. The causative changes 

most likely lying potential upstream agents/pathways, and the data suggest those may both be general and 

replicates specific. Together these results underline the association between the expressional and morphological 

phenotype. Furthermore, they demonstrate a morphological rescue by repeated expressional compensation, by 

factors yet to discovered.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ágrip  

Framandi ágengar tegundir eru sívaxandi ógn fyrir vistkerfi og geta haft alvarleg áhrif á velferð líffræðilegrar 

fjölbreytni en einnig á heilsu fólks og efnahag. Í Reykjavíkurborg hefur hópur framandi plantna, tröllahvannir af 

ættkvíslinni Heracleum, vakið áhyggjur. Um er að ræða þrjár tegundir – H. mantegazzianum, H. persicum og H. 

sphondylium. Til að meta núverandi ástand var útbreiðsla þessara þriggja tegunda í Reykjavík kortlögð sumarið 

2017 með notkun landupplýsingatækja (ArcGis), bæði á borgarlandi og einkalóðum. Eitt svæði, Laugarnestangi, 

var tekið til sérstakrar skoðunar og gróðurþekja á svæðum þar sem Heracleum vex var metin með tilliti til 

tegundasamsetningar. Niðurstöður gefa til kynna að H. mantegazzianum er útbreidd um borgina og sums staðar í 

miklum mæli m.a. á Laugarnesi. H. sphondylium er mjög algeng í Vesturbæ en annars með nokkuð takmarkaða 

útbreiðslu sem fer þó ört vaxandi. H. persicum er mun sjaldgæfari. Niðurstöðurnar eru grunnforsenda fyrir skipulag 

og framfylgd aðgerða til að stemma stigu við frekari útbreiðslu tröllahvanna í Reykjavík. 

 

Abstract 

Invasive alien species can negatively impact ecosystems in a number of ways that include declines in biodiversity, 

economic losses, human health issues, and risks to native species. Given these impacts, the City of Reykjavík, Iceland, 

is concerned about three alien hogweed species: Heracleum mantegazzianum, H. persicum, and H. sphondylium. 

To assess this concern, these species were mapped in 11 districts in Reykjavík between May and August 2017 on 

both managed and unmanaged sites, using ArcGIS. The study also focused on the area of Laugarnes, where 

vegetation cover was measured and efforts to eradicate H. mantegazzianum were implemented in June 2017. 

Overall, hogweed was found in 53 public land locations and 70 private land locations. Results indicate that H. 

mantegazzianum is abundant and widely distributed in Laugarnes; while H. sphondylium is prevalent in Vesturbær. 

H. persicum is not a threat at this time but should be monitored. Key findings reveal early detection and monitoring 

is needed to reduce the threats and costs of hogweed control, so the City of Reykjavík can adopt more focused and 

effective management strategies. Finally, public interaction and participation is important to increase community 

awareness and support towards future management decisions regarding invasive species.

Námsleið / Study programme: Umhverfis- og auðlindafræði / 
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Ágrip  
Norðurheimsskautasvæðin verða fyrir meiri áhrifum af loftslagsbreytingum en önnur 

svæði norðurslóða. Ísland er á syðri mörkum svæðisins og verður fyrir áhrifum af veðri 

og sjávarstraumum bæði úr norðri og suðri. Þess vegna verða áhrif loftslagsbreytinga 

líklega tiltölulega mikil við landið.  

Staðbundin bleikja (Salvelinus alpinus) í Þingvallavatni skiptist í fjögur afbrigði. Eitt 

þeirra, Kuðungableikjan, hrygnir á tímabilinu frá júlí-september (hámark í byrjun 

ágúst) sem er óvenju snemmt fyrir bleikju. Hrygningin á sér stað á grynningum á 

afmörkuðum svæðum. Þessi svæði gætu verið mjög viðkvæm fyrir breytingum t.d. af 

völdum hnattrænnar hlýnunar og álags frá aukinni umferð ferðamanna. Því er 

nauðsynlegt að leggja grunn að eftirliti með hrygningunni þannig að hægt verði að 

meta áhrif umhverfisbreytinga til lengri tíma. Sú staðreynd að kuðungableikjan 

hrygnir í dagsbirtu og tærleiki vatnsins gerir það að verkum að auðvelt er að mynda 

hegðun bleikjunnar á staðnum. Með því að koma fyrir litlum, handhægum 

myndavélum við hrygningarbletti var hægt að safna samfelldum gögnum um mökunaratferli fiskanna við nokkra 

hrygningarbletti. 

Söfnun gagna fór fram með skoðun myndskeiða og beindist að því að rannsaka vissar hliðar æxlunarhegðunar 

bleikjunnar við hrygningarbletti sem hrygnur hafa helgað sér Á hverjum bletti er ein hrygna og nokkrir hængar 

sem keppast um að frjóvga hrognin um leið hún hrygnir. Með rannsókninni var þess freistað að svara eftirfarandi 

spurningum; i) breytist þéttleiki hænga við hreiðurbletti í tíma, og sé svo þá hvernig?, ii) er þéttleikinn mismunandi 

milli hreiðurbletta? Iii) er árasargirni hrygnu og hænga mismunandi milli hreiðurbletta? og iv) er árásargirnin tengd 

þéttleika? Niðurstöðurnar benda til að þéttleiki við hreiðurbletti sveiflist og verði mestur 7 fiskar. Árásargirni 

hrygnu og hænga var mismikil á milli bletta (p<0,05).Vísbenging er um að árásargirnin sé mest þegar þétlleiki er 2-

3 fiskar við hreiðurblett. Meiri rannsókna er þörf til að svara spurningum um áhrif meiri þéttleika á hegðun 

fiskanna. 

Nauðsyn þess að gera niðurstöður rannsókna aðgengilegar almenningi er óumdeild og heimildamyndir teknar við 

náttúrulegar aðstæður eru afar öflugur miðill til þess. Ítarleg mynd um mökunarhegðun kuðungableikjunnar 

byggð á myndatöku kafara var gerð fyrir 30 árum og er sú mynd og rannsókn viðmið sem eru mikilvæg til að meta 

hugsanlegar breytingar á svæðinu og hegðun fiskanna. Með þetta í huga var farið í að gera nýja heimildamynd 

um æxlunarhegðun kuðungableikjunnar og að þessu sinni byggt á upptökum frá myndavélum sem komið var fyrir 

við fjóra hreiðurbletti. Klipping myndarinnar var gerð af höfundi og einnig textinn við myndina sem er gefinn upp 

í seinni hluta þessarar meistaraprófsritgerðar. 
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Abstract 

The Arctic region appears to be affected more intensely by Earth’s changing climate than other regions in the 

Northern hemisphere. Iceland is located on the boundary between sub-Arctic and Arctic zones and is affected by 

the atmospheric systems and ocean currents from both of these zones. Iceland is an area which is likely to be 

affected by the climate change-driven impact characteristic of both the Arctic and temperate zones.  

Arctic charr (Salvelinus Alpinus) in lake Thingvallavatn, Iceland features four pronounced morphs. One of these, 

the Large Benthic charr (LB charr) spawns between July and September (peaking in early August) which is unusually 

early for Arctic charr and the maintenance of a healthy population may depend heavily on conditions at a single 

spawning ground. Pressures driven by climate change and human presence are likely to affect spawning sites, hence 

it is necessary to establish a baseline for collecting data on the activity of the fish at the spawning-site in order to 

track potential effects of environmental changes over extended periods of time. Clear water and the fact that 

spawning takes place during daylight hours made filming of mating behavior relatively easy. Stationing modern 

lightweight cameras close to redds (fish nests) allowed us to gather continuos data on mating behavior and 

spawning at several reds.  

The data gathered from video footages was directed at the following questions; i) does male density at redds 

change with time and if so, how? ii) is the density of males different between redds? iii) Do female and male 

aggression levels differ among redds? and iv) is the aggression rate at redds dependent on male density? The results 

suggest that density of fish at redds are dynamic and tend to fluctuate over time. Over the studied redds, the 

number of fish (including females) at any moment (30 second interval snapshots) ranged from 0 to 7. Female and 

male aggression frequencies differed significantly (p<0.05) among redds. Data for high densities was too limited 

to allow any firm conclusion about the effect of density on aggression but there is some indication that aggression 

rates peak at densities between two and three individuals per redd.  

Documentary films and videos are excellent media for communicating scientific findings both to the scientific 

community and the broader public. A comprehensive documentary on the reproductive behaviour of the LB charr 

was made 30 years ago by divers at the same location. Here a new documentary film was made using footages 

from stationary and handheld cameras. The narrative forms the last part of this thesis. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ágrip  

Mat á umhverfisáhrifum (MÁU) er lögbundið ferli sem felur í sér kerfisbundið mat á 

mögulegum áhrifum framkvæmdar áður en ákvörðun er tekin um hvort leyfa skuli 

tiltekna framkvæmd. Möguleg áhrif eru metin svo leyfisveitandi, framkvæmdaaðili, 

hagsmunaaðilar og almenningur séu upplýst um áhrif framkvæmdarinnar. Árið 2005 

urðu breytingar hérlendis á lögum um MÁU. Breytingarnar höfði meðal annars þau 

áhrif að auknar kröfur voru gerðar til sveitarfélaga varðandi málsmeðferð við útgáfu 

framkvæmdaleyfa. Markmið þessara rannsóknar var að kanna hvort útgefin 

framkvæmdaleyfi fyrir matsskyldar framkvæmdir eftir breytingu laganna 2005 væru í 

samræmi við ákvæði 14. gr. skipulagslaga nr. 123/2010, áður 27. gr. skipulags- og 

byggingarlaga nr. 73/1997 m.s.br. og reglugerðar nr. 772/2012. Allar matsskyldar 

framkvæmdir voru kannaðar á árunum 2006 til 2016 sem komið höfðu til framkvæmda. 

Niðurstaða rannsóknarinnar leiddi í ljós að verulega skortir að haldið sé utan um gögn sem varða útgáfu 

framkvæmdaleyfa og nánast algilt að afrit af útgefnu framkvæmdaleyfi sé ekki sent til Skipulagsstofnunar. 

Einvörðungu reyndist unnt að nálgast 46,2% útgefinna framkvæmdaleyfa sveitarfélaga á tímabilinu. Ekki var hægt 

að draga aðra ályktun af gögnunum en þá að málsmeðferð sveitarfélaga hafi í 7,7% tilvika ekki verið í samræmi 

við fyrrgreind lög og reglugerð, auk þess sem ekki reyndist unnt að rannsaka 43,6% útgefinna leyfa á tímabilinu 

sökum skorts á gögnum. MÁU er umfangsmikið og kostnaðarsamt ferli. Til þess að viðhalda því trausti sem ferlið 

hefur áunnið sér á undanförnum áratugum er nauðsynlegt að brýna fyrir leyfisveitendum að standa skil á gögnum 

til Skipulagsstofnunar, auk þess sem lögboðin samanburður á álitum Skipulagsstofnunar og útgefnum 

framkvæmdaleyfum sveitarfélaga ætti að koma til framkvæmda. 

 

Abstract 

Environmental impact assessment (EIA) is a mandatory process conducted before decisions are made regarding 

major projects. This process is a systematic assessment of how the project might impact the environment, 

community and resources. In 2005, the Icelandic EIA Act was amended. The changes included increased 

responsibilities on municipalities for issuing permits for major projects. The purpose of this study was to examine 

issued permits for major projects after the 2005 EIA legislation amendment and analyse if the projects were in 

accordance with article 14. of the Planning act no. 123/2010, former article 27. of the Planning and Building Act 

no. 73/1997. All major projects carried out between 2006 and 2016 were evaluated. The analysis revealed that 

issued permits and relevant data were not stored for future references, and often the publication of a formal 

permit did not appear to be issued or sent to the National Planning Agency (NPA). Only 46.2% of issued permits 

could be obtained from the municipalities for this study. Overall, 7.7% of all gathered permits were not in 

accordance to the law. In addition, 43.6% of issued permits could not be analysed due to the lack of data. EIA is a 

comprehensive and costly process and in order for it to be effective, it is essential to urge licensees to provide data 

to the NPA. A mandatory comparison of the NPA reviews and issued permits by municipalities should be 

implemented.
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Ágrip  

Með hlýnandi loftslagi verða norðurheimskautasvæðin fyrir miklum 

umhverfisbreytingum. Á norðurhveli jarðar liggur mikið magn lífræns kolefnis 

bundið í sífrera jarðlögum og gegna þessi svæði því mikilvægu hlutverki í 

kolefnishringrás jarðar. Ef spár um hlýnun jarðar ganga eftir mun sífrerinn verða 

viðkvæmari fyrir þiðnun. Við það gæti aukið magn kolefnis losnað út í andrúmsloftið 

vegna aukins niðurbrotshraða á lífrænum efnum í jarðvegi. Margar rannsóknir hafa 

verið gerðar á áhrifum loftlagshlýnunar á vistkerfi á norðuhveli jarðar en minna er 

um rannsóknir á áhrifum grasbíta á norðlensk vistkerfi. Þar sem grasbítar geta unnið 

gegn svörun vistkerfa við hlýnun jarðar er einnig mikilvægt að rannsaka hlutverk 

grasbíta í breyttum heimi. 

Markmið verkefnisins var því tvíþætt; (1) að kanna hvernig niðurbrotshraði lífræns 

efnis breytist með hlýnandi loftslagi í mismunandi búsvæðum (e. habitat) á 

norðurheimskauta-svæðum, og (2) að kanna áhrif beitar á niðurbrotshraða lífræns efnis í mismunandi búsvæðum 

á Íslandi. 

Tvær rannsóknir voru settar upp til þess að prófa tilgáturnar. Í fyrri rannsókninni var lögð áhersla á að kanna 

hvernig niðurbrotshraði í jarðvegi breytist við loftlagshlýnun þar sem opin, gagnsæ harðplastbúr (e. open–top 

chambers) voru notuð til þess að hækka hitastig í tilraunareitunum, rannsóknin fór fram í fimm mismunandi 

búsvæðum á Íslandi og Svalbarða. Í seinni rannsókninni var hins vegar lögð áhersla á að kanna áhrif sauðfjárbeitar 

á niðurbrotshraða lífrænna efna þar sem sauðféi var haldið frá tilraunareitunum með girðingum, í tveimur 

mismunandi búsvæðum á Íslandi. Í báðum rannsóknunum var niðurbrotshraði metinn með stöðluðum aðferðum 

frá tengslaneti sem kennir sig við The Tea Bag Index. Tvær tegundir af tei með mismunandi niðurbrotshraða voru 

notaðar til þess að líkja eftir plöntuleifum. 

1.468 te pokar voru grafnir í jarðveginn og niðurbrotshraði metinn með tilliti til fjögurra mismunandi 

niðurbrotshraðabreyta (þyngdartap græns tes, þyngdartap rauðs tes, stöðuleika þátturinn S og niðurbrotshraðinn 

k). 

Munur var á áhrifum loftlagshlýnunar á niðurbrotshraða á Íslandi og Svalbarða. Á Íslandi reyndist niðurbrotshraði 

vera marktækt meiri í reitunum með hærra hitastigi. Á Svalbarða var aftur á móti niðurbrotshraðinn í sumum 

tilfellum minni í reitunum með hærra hitastigi. Þetta var útskýrt með óbeinum áhrifum hlýnunar og búranna, á 

umhverfisþætti eins og jarðvegsraka og hlutfall smárunna í reitunum, en þeir þættir hafa áhrif á niðurbrotshraða. 

Eins árs fjarvera sauðfjárbeitar hafði engin áhrif á niðurbrotshraða í báðum búsvæðunum á Íslandi. Sömu 

niðurstöður fengust í sambærilegri langtímarannsókn þar sauðfjárbeit hafði verið haldið frá í 20 ár. 

Þessi svæði hafa verið undir mikilli sauðfjárbeit í marga áratugi, en slíkt getur valdið hnignun vistkerfa og haft áhrif 

á næringarhringrás þeirra. Það er því líklegt að langvarandi beit á landinu viðhaldi þessu ástandi og endurheimt 

vistkerfisins gæti tekið marga áratugi eða jafnvel aldir. 

 

 

 

Námsleið / Study programme: Líffræði / Biology 

Áhrif hlýnandi loftslags og sauðfjárbeitar á niðurbrot 

lífrænna leifa á háartískum og lágarktíslum svæðum 

(e.Decomposition responses to climate warming and sheep 

grazing in the high and sub-Arctic) 

Nemandi / Student: Katrín Björnsdóttir 

Leiðbeinandi / Advisor: Ingibjörg Svala Jónsdóttir, prófessor 

 



 

Abstract 

Tundra ecosystems are undergoing rapid environmental changes as the temperature rises at a rate unprecedented 

in modern human history. Permafrost soils in high latitude ecosystems contain enormous amounts of organic C and 

therefore play a crucial role in the global carbon cycle. If temperature changes follow current predictions, these 

carbon pools could potentially shift from a sink to a source of C by the end of this century due to accelerated 

decomposition rates. While many studies focus on the impacts of climate warming on tundra ecosystems, not as 

many include the impacts that herbivores can have on the ecosystem’s responses. Since herbivores can counteract 

some responses of tundra ecosystems to climate warming, investigation on plant–herbivore interactions is essential 

for understanding the responses of these ecosystems to a changing world. 

The main aim of this study was therefore twofold; (1) to examine how climate warming affects decomposition rates 

within tundra habitats in contrasting bioclimatic sub–zones in the Arctic, and (2) to examine how sheep grazing 

affects decomposition rates in Icelandic soils. 

Two different studies were carried out to test our hypotheses. The first study focused on the effects of climate 

warming on decomposition rates where open–top chambers (OTCs) were used to enhance temperature in five 

different habitats in sub–Arctic Iceland and high Arctic Svalbard. The second study focused on the effects of sheep 

grazing on decomposition rates where fences were used to exclude sheep grazing in two contrasting sites, within 

and outside the volcanically active zone in northern Iceland. In both studies protocols from the Tea Bag Index were 

used in order to estimate decomposition rates. Two types of commercially available tea were used to represent 

variable plant litter quality. In total 1,468 tea bags were buried into the ground and decomposition rates were 

estimated as four different decomposition variables (mass loss of green tea, mass loss of rooibos tea, stabilisation 

factor S and decomposition rate constant k). 

The effect of warming on decomposition rates differed significantly between the high and sub–Arctic. 

Decomposition rates were significantly higher in warming treatments in Iceland. Surprisingly, the opposite occurred 

in Svalbard where, in some habitats, control plots had significantly higher decomposition rates than the warming 

treatments. This was explained with opposite relationships in regards to some environmental variables as compared 

to Iceland. Short–term sheep grazing exclusion did not affect decomposition rates in Iceland and the lack of effect 

was consistent across both sites and habitats. Interestingly, the effects of long-term grazing exclusion on 

decomposition were only evident for one out of four decomposition variables after 20 years of sheep absence. The 

lack of effect of grazing could be caused by the intense summer grazing of sheep in Iceland which is maintaining 

the ecosystems in a low nutrient stock, limiting the ability of these ecosystems to recover. Thus, recovery after 

excluding sheep grazing will take decades or even centuries to appear. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ágrip  

Samsætur δD og δ18O vor rannsakaðar í jarðhitavökva frá Olkaria, Kenýa. Hlutföll δD og δ18O í sýnunum voru 

frá -1.7 til +16.1‰ og frá -1.45 til +3.18‰. Samkvæmt mælingunum má draga þá ályktun að uppruni 

jarðhitavökva í Olkaria sé fyrst og fremst regnvatn og ~0-40% vatn frá Naivasha vatni fyrir norðan svæðið. 

Samspil vatns og bergs í jarðhitakerfinu leðir síðan til frekari hliðrunar á δ18O samsætugildi vatnsins. 

 

 

 

Abstract 

The δD and δ18O systematics of geothermal fluids, Olkaria Kenya, were studied. The measured discharge 

fluids ranged in δD and δ18O composition from -3.7 to +16.1‰ and -1.45 to +3.18‰, respectively. Based on 

the analysis it is concluded that the geothermal reservoir fluids at Olkaria are predominantly meteoric with 

~0-40% contribution from Lake Naivasha entering the system. Upon water-rock interaction, the geothermal 

waters are further modified, shifting the δ18O ratios to higher values. 

Námsleið / Study programme: Jarðfræði / Geology 

δD og δ18O samsætur í jarðhitavökva, Olkaria, Kenýa  

(e. δD and δ18O systematics in geothermal fluids, Olkaria 

Geothermal system, Kenya) 

Nemandi / Student: Kennedy Mativo Kamunya 

Leiðbeinandi / Advisor: Andri Stefánsson, prófessor 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ágrip  

Sveppir í íslenskri hélumosalífskurn voru greindir með skoðun í ljóssmásjá og talningu 

í flúrsmásjá. Munur á uppbyggingu sveppa var metinn eftir dýpi (0, 5, 20 mm) og 

skoðuð samsetning hópa í lífskurninni ofan við 5 mm og neðan við 5 mm. Munur var 

á áferð lífskurnar og útbreiðslu sveppa eftir dýpi. Lífmassi sveppa var meiri við 

yfirborð (0 mm) þar sem breiðir sveppþræðir, gróhirslur og sveppir á og í plöntum 

voru í meira magni en á 5 mm og 20 mm dýpi. Samsetningin var jafnframt mismunandi 

eftir dýpi hvða varðaði heildarmagn sveppa, magn einstakra fylkinga og hlutfall 

þeirra. Heildarmagn sveppa var hærra í sýnum ofan við 5 mm en neðan. Asksveppir 

voru ríkjandi í öllum sýnum, bæði ofan við 5 mm og neðan við 5 mm en þeir voru 

bæði í meira magni og í hærra hlutfalli ofan við 5 mm þar sem þeir voru á bilinu 93-

95% sveppa. Kólfsveppir voru í meira magni ofan við 5 mm en í hærra hlutfalli neðan 

við 5 mm. Exophiala, Pialocephala og Pseudogymnoascus voru algengastu 

ættkvíslirnar. 

 

Abstract 

Differences in fungal structure between depths (0, 5 and 20 mm) in Icelandic liverwort-based biocrust were 

determined using light microscopy and by quantification of fungal biomass via direct counting using fluorescence 

microscopy. Further, the fungal composition in the biocrust was determined and differences between depths 

(above 5 mm and below 5 mm) were estimated. The biocrust texture and the distribution of fungi differed between 

depths. The fungal biomass was found to be in a higher amount at the surface where large hyphae, sporangia and 

fungi within plants were more abundant than at 5 mm and 20 mm depth. Likewise, the composition revealed a 

difference between depths (above 5 mm and below 5 mm), both for the amount of total fungi, and for the numbers 

and proportions of phyla. The total number of fungi was higher in samples above 5 mm than below 5 mm. 

Ascomycota fungi were dominant at both levels while their proportion and numbers were higher in samples above 

5 mm were they accounted for 93-95%. Basidiomycota were higher in proportion in samples below 5 mm although 

their number decreased. Exophiala, Phialocephala and Pseudogymnoascus were the most abundant genera.

Námsleið / Study programme: Líffræði / Biology 

Uppbygging og samsetning sveppa í hélumosalífskurn  

(e. Fungal structure and composition in liverwort-based 

biocrust) 

Nemandi / Student: Petra Landmark Guðmundsdóttir 

Leiðbeinandi / Advisor: Ólafur Sigmar Andrésson, prófessor 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ágrip  

Mikill uppgangur ferðaþjónustunnar á Íslandi síðastliðin ár hefur haft mikil og víðtæk áhrif á náttúru landsins, 

íslenskt efnahagslíf og samfélagið sjálft. Miðborg Reykjavíkur er fjölsóttasti ferðamannastaður landsins sem hefur 

skapað mikinn þrýsting á byggð, verslun og þjónustu sem og sjálfa íbúa miðborgarinnar. Þrátt fyrir þessar miklar 

breytingar á tiltölulega stuttum tíma, hefur lítið verið gert af hálfu stjórnvalda eða borgaryfirvalda til að létta byrði 

íbúa eða kanna og/eða taka mið af hagsmunum þeirra og viðhorfum. Kannað var viðhorf íbúa miðborgarinnar, 

verslunareigenda (sem einnig eru íbúar miðborgarinnar) og ferðamanna til aukinnar ferðaþjónustu á svæðinu með 

opnum viðtölum þar sem viðmælendur gátu komið á framfæri skoðunum sínum og viðhorfum á þeim breytingum 

sem ferðaþjónustan hefur haft í för með sér síðastliðin ár í miðborg Reykjavíkur. Einnig voru tekin viðtöl við tvo 

fulltrúa Reykjavíkurborgar til að frá frekari innsýn í stefnu, hlutverk, aðkomu og viðhorf borgaryfirvalda í tengslum 

við samþættingu ferðaþjónustunnar og íbúðahverfisins 101. Rannsóknin leiddi það í ljós að ferðaþjónustan hefur 

haft mjög afgerandi áhrif á miðborgina sem íbúðahverfi og að töluverðrar óánægju er farið að gæta meðal íbúa 

svæðisins. Viðhorf og óánægja íbúa miðborgarinnar eru í samræmi við niðurstöður fjölmargra rannsókna á áhrifum 

fjöldaferðaþjónustu á gestgjafasamfélög og kenningar sem fela það í sér að að slæm skipulagning greinarinnar, 

þar sem ekki er tekið tillit til viðhorfs og hagsmuna íbúa gestgjafasamfélagsins, leiði af sér óánægju íbúa og jafnvel 

árekstra milli þeirra og ferðamanna og þar af leiðandi til hnignunar greinarinnar. 

 

Námsleið / Study programme: Umhverfis- og auðlindafræði / 

Environment and Natural Resources 

Ferðaþjónustan og miðborg Reykjavíkur: Er miðborgin fyrir 

alla? (e.Tourism and Reykjavik's city center: Is the city 

center for everyone?) 

Nemandi / Student: Pétur Smári Tafjord 

Leiðbeinendur/ Advisors: Katrín Anna Lund, prófessor og Þröstur 

Þorsteinsson, prófessor 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ágrip  

Flæði Langjökuls hefur verið rannsakað með því að beita líkaninu PISM (Parallel Ice Sheet Model) með upphafs- og 

jaðarskilyrðum sem fengin hafa verið frá mælingum á jöklinum. Jafnvel þótt að PISM hafi verið þróað í þeim 

tilgangi að rannsaka flæðieiginleika stórra íshvelja er hægt að nota það fyrir minni jökulhettur og er það notað 

hér með gögnum frá Langjökli sem safnað hefur verið á tímabilinu 1997-2016. Niðurstöður líkanreikninganna eru 

greindar til að auka skilning á flæði Langjökuls og hversu viðkvæmur hann er fyrir breytingum, t.d. í loftslagi. 

Hitastigs- og afkomukort hafa verið útbúin fyrir ísbreiðu Langjökuls og voru þau notuð sem jaðarskilyrði fyrir 

líkanið. Röð tilrauna með líkaninu eru gerðar, hver með stöðuga afkomu og ársmeðatal hita sem jaðarskilyrði. Kort 

af yfirborði og botninum undir jöklinum eru einnig notuð sem jaðarskilyrði fyrir líkanið. Með því að keyra líkanið í 

500 líkanár, með mismunandi afkomu byggða á ársmeðaltölum áranna 1997 til 2016, og meðaltali tímabilsins, er 

fundið breitt svið stöðugra lausna fyrir Langjökul. Niðurstöður líkansins voru bornar saman við hraðagögn af 

flæðilínu eftir Vestari-Hagafellsjökli, en sá jökull hefur sögu um framhlaup, hefur mikið af gögnum; afkomu, 

íshraða og hæðarbreytingar, sem notuð eru til að sannprófa niðurstöður líkansins. Samanburðurinn leiðir í ljós að 

sum ársmeðatöl keyra jökulinn í stöðugt ástand sem er í samræmi við núverandi stærð og hraða hans, en önnur 

leiða til allt of hárra íshraða og hörfun jökulsins. Ákveðið var að gera stuðla botnskriðsjöfnunnar háða botnhæð 

sem leiðir til raunhæfra botnskriðshraða í líkaninu. Þessi ritgerð greinir frá niðurstöðum líkanreikninganna sem 

gerðir voru, hve viðkvæmt líkanið er fyrir breytingum í jaðarskilyrðum og hve viðbragðstími jökulsins er miðað við 

forsendur líkansins. Einnig er jafnvægishraði Vestari-Hagafellsjökuls reiknaður og hann settur í samhengi við 

mælda hraða og líklegar ástæður fyrir framhlaupum á Vestari-Hagafellsjökli eru ræddar. 

Abstract 

Glacial flow of the Langjökull ice cap has been explored and constrained using the Parallel Ice Sheet Model (PISM). 

Although PISM was developed mainly for the purpose of exploring the flow dynamics of large ice sheets, it can be 

forced with data sets from smaller ice caps and used as a numerical tool towards understanding ice flow over 

comparatively smaller spatial scales. The data used to force PISM were collected between the years of 1997-2016. 

Interpolated temperature and mass balance maps were then created for the Langjökull ice cap and used as forcing 

for the PISM initialization. A series of model runs are performed, each initialized with constant mass balance and 

temperature annual means. Measured bedrock and surface topographies are used as boundary conditions for the 

model. By forcing the model forward 500 years in time with individual annual means between 1997 and 2016 as 

well as the overall mean for the period, a wide range of steady state geometries for Langjökull are found. Model 

output was compared to data along a flow line following Vestari-Hagafellsjökull, which has a history of surging 

and was used as a proxy for model validation due to the wealth of data available along the flow line there. Model-

data comparison reveals that some climate initializations (i.e. some mass balance means) result in modeled ice that 

fits within the range of measurements, but some initializations result in velocity fields that are far too high. In 

order to constrain the modeled sliding law, an elevation dependence is introduced which helps constrain the 

modeled velocities. It was found that a topography-dependent sliding law in the model gives results that fit well 

with the measurements. In this report, model sensitivity is discussed and glacier response time, balance velocity 

analysis, and potential insight into surges along Vestari-Hagafellsjökull are explored. 

Námsleið / Study programme: Jarðeðlisfræði / Geophysics 

Líkanreikningar fyrir Langjökul (e. Modeling the Flow 

Dynamics and Stress Balance of the Langjökull Glacier, 

Iceland) 

Nemandi / Student: Rebecca Anne Robinson 

Leiðbeinandi / Advisor: Guðfinna Aðalgeirsdóttir, prófessor 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ágrip  

Í þessari ritgerð er fjallað um tengsl menningarbundinna gilda og ákvarðana um náttúruvernd. Horft er sérstaklega 

til stöðu álftarinnar (Cygnus cygnus) á Íslandi. Árekstrar milli bænda og álfta hafa vakið upp umræðu um hvernig 

ná megi jafnvægi í tegundavernd milli nytjasjónarmiða og sjónræns gildis eða annarra gilda sem tengjast 

skynhrifum. Rannsóknin miðar að því að svara eftirfarandi spurningum: (1) Hverjar eru hugmyndir fólks um 

fagurferðilegt, táknrænt og tilfinningalegt gildi álftarinnar á Íslandi, með tilliti til friðunar hennar og fjölgunar í 

stofninum? (2) Að hve miklu leyti er litið á álftir sem virka gerendur í umhverfi sínu? (3) Hvernig speglast þessar 

hugmyndir í árekstrum þeim sem orðið hafa milli bænda og álfta, sem og í víðara samhengi samfélags og 

náttúruverndar? Svara við spurningunum er leitað með greiningu eigindlegra gagna, sem fengin eru úr viðtölum 

við bændur, áhugafólk um villt dýr og aðila sem koma að stefnumótun. Rannsóknin leiddi í fyrsta lagi í ljós mikla 

breidd í hugmyndum viðmælenda um menningarlegt gildi álfta. Þetta gildi er ýmist álitið fastbundið eða háð 

aðstæðum, eftir því hvaða hópur á í hlut. Í öðru lagi virðist viðhorf viðmælenda til gerendahæfni álftarinnar 

tengjast því að hún sé nú álitin plága í sveitum landsins. Að lokum undirstrika niðurstöður rannsóknarinnar þá 

staðreynd að stjórn tegunda sem taldar eru til ama er ætíð flókin siðferðilega og krefst umræðu meðal almennings. 

Þetta tiltekna dæmi eykur skilning á því hvernig menningarleg viðhorf til dýra fá hljómgrunn þegar ákvarðanir um 

verndun eru teknar. Þetta er afar mikilvægt til að varpa ljósi á pólitískar forsendur og ferli í náttúruvernd, nokkuð 

sem oft er dulið undir yfirborðinu, en sem hefur bein áhrif á verndun villtra dýra og landslags um heim allan. 

 

Abstract 

This thesis investigates relationships between cultural values and conservation practices, focusing on the whooper 

swan (Cygnus cygnus) in Iceland. Conflicts between farmers and swans in Iceland have triggered debates about 

how to balance utilitarian concerns with interests in visual appeal and other affective qualities in species 

conservation. This study therefore addresses the following: (1) How are swans conceptualized aesthetically, 

symbolically, and sentimentally in Iceland in light of their protected status and increasing population? (2) To what 

extent are swans conceived of as active agents in their environment? (3) How do these notions play out in the 

human–wildlife conflict between farmers and swans, as well as in broader social and conservation contexts? 

Qualitative data drawn from interviews with farmers, wildlife enthusiasts, and policy-shapers has been gathered 

and analyzed to address these questions. The study revealed a range of nuances and ambivalence within 

participants’ ideas about the cultural values of swans, with different groups approaching these values as fixed or 

contingent, respectively. Secondly, the degree to which participants attributed agency to whooper swans likely 

facilitates the swan’s recasting as a pest in the countryside. Finally, the study underscores the fact that management 

of “nuisance” species is always an ethically entangled issue that should engage public discussion. This case presents 

a timely opportunity to achieve a richer understanding of how cultural attitudes toward other animals gain value 

within conservation decision-making, a critical component of illuminating the often-concealed “biopolitics of 

conservation” that directly affect the protection of wildlife and landscape around the world. 

Námsleið / Study programme: Umhverfis- og auðlindafræði / 

Environment and Natural Resources 

Prýði á kornakrinum? Álftin á Íslandi og ágreiningur um 

verndun hennar (e.Feathered Majesty in the Grainfields? 

Conflict, Conservation, and the Whooper Swan in Iceland) 

Nemandi / Student: Shauna Laurel Jones 

Leiðbeinendur / Advisors: Karl Benediktsson, prófessor og Edda Ruth 

Hlín Waage, lektor. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ágrip  

Síðan lög um mat á umhverfisáhrifum (MÁU) tóku gildi hefur Vegagerðin unnið að endurheimt votlendis til að 

bæta fyrir tap og röskun votlendis vegna vegaframkvæmda. Þar sem all nokkuð er liðið síðan fyrstu svæðin voru 

endurheimt er tímabært að kanna árangur þessara aðgerða. Markmið verkefnisins var tvíþætt, annars vegar að 

meta árangur aðgerða á fimm votlendissvæðum endurheimtum af Vegagerðinni á árunum 2003-2014, og hins 

vegar að greina matsskýrslur þeirra vegaframkvæmda sem mótvægisaðgerðir lutu að. Niðurstöður gefa til kynna 

að árangur aðgerða sé frekar góður á flest öllum svæðunum; votlendisgróður víða ríkjandi og landið í mörgum 

tilvikum talsvert blautt. Í einu tilviki var árangur þó ekki að öllu leyti viðunandi og má rekja það að mestu til þess 

hvernig staðið var að framkvæmd endurheimtarinnar. Einnig leiddi úttektin í ljós að mjög breytilegt er hversu vel 

skurðafyllingar gróa upp í kjölfar framkvæmda. Niðurstöður greininga á matsskýrslum gefa til kynna að jákvæð 

þróun hefur orðið á MÁU ferlinu með tilliti til umfjöllunar um votlendi og endurheimt votlendis. Einnig kom í ljós 

við greiningu matsskýrslna að þörf er á því að skýra betur hlutverk ólíkra aðila þegar kemur að eftirfylgni 

mótvægisaðgerða. Niðurstöður verkefnisins geta hjálpað til við að betrumbæta MÁU ferlið og aðrar reglugerðir 

tengdar mótvægisaðgerðum almennt, til þess að auka skilvirkni þeirra í framtíðinni. 

 

Abstract 

The Icelandic Environmental Impact Assessment Act requires governmental institutions and private entrepreneurs 

to adopt mitigating measures to compensate for certain environmental impacts of their projects. Since the turn of 

the century The Icelandic Road and Coastal Administration (Vegagerðin) has carried out several wetland 

reclamation projects as measures of compensation for damage caused to wetlands while constructing roads. 

However, there appears to be a lack of auditing of these mitigating measures once finished. Inevitably, this raises 

questions over the quality and success of these efforts. The purpose of this study was to investigate the effectiveness 

of wetland reclamation carried out by Vegagerðin in five different areas during the period 2003-2014. The study 

approach was twofold; on one hand an examination of the five reclaimed sites looking for indication of wetland 

condition, and on the other hand, an analysis of the environmental impact reports of each project and the responses 

of the Environment Agency of Iceland and the National Planning Agency to the reports. Results show that overall 

the reclamation efforts have been successful in generating wetland conditions, although, in one area in particular, 

there are examples of partly unsuccessful reclamation. The results of the analysis of the environmental impact 

reports show that there has been a gradual increase in the discussion of, and attention given to, wetlands and 

wetland reclamation. Additionally, the results indicate that there is a lack of clarity as to the responsibility of 

different stakeholders when it comes to auditing the process of mitigation. The results of this study underline the 

importance of auditing mitigation efforts and highlights the need for precise and professional instructions when 

reclaiming wetlands. The result will aid in the refinement of regulations of the Environmental Impact Assessment 

process.

Námsleið / Study programme: Umhverfis- og auðlindafræði / 

Environment and Natural Resources 

Sannprófun mótvægisaðgerða vegna vegaframkvæmda: 
Skilar endurheimt votlendis tilætluðum árangri? 

(e.Environmental Impact Auditing: Are wetland 

reclamation efforts as a mitigation measure delivering 

acceptable outcomes?) 
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Ágrip  

Á undanförnum árum hefur áhugi ferðamanna á náttúru Íslands aukist jafnt og þétt. Margir ferðamenn sækjast 

reglulega í umhverfi sem býr yfir mismunandi náttúrulegum ógnum. Þetta verkefni leitast við að varpa ljósi á 

merkingu og gildi náttúrulegs umhverfis fyrir útivistarferðamenn. Það skoðar sérstaklega aðdráttarafl eldvirkra 

svæða fyrir þá. Rannsóknarspurningar sem lágu til grundvallar voru eftirfarandi: Upplifa ferðamenn ógnir í 

náttúrunni og ef svo er hvernig bregðast þeir við henni? Hvað mótar upplifun útivistarferðamanna af umhverfinu? 

Kenningarnar sem stuðst var við snúast um leit ferðamanna af upplifun, áhættuupplifun og ægifegurð. Rannsóknin 

byggðist á þátttökuathugun og djúpviðtölum við 11 þátttakendur um fjögurra daga göngu á Laugaveginum á 

sama tíma og það hafði verið gefin út viðvörun um að líkur höfðu aukist á eldgosi í Kötlu í ágúst árið 2016. 

Verkefnið dregur fram hvernig ferðamenn upplifa möguleikan á náttúrulegum áhættum sem þeir hafa ekki 

persónulega reynslu af, á jákvæðan hátt án þess að upplifa það sem eitthvað hættulegt heldur frekar eins og 

eitthvað spennandi, einstakt, ægifagurt og skáldað. Möguleiki á eldgosi styrkti þessa upplifun fyrir þátttakendurna 

og gerði gönguna sérstakari. Þau bjuggust við því að leiðsögumaðurinn mundi bera alla ábyrgð á öryggi þeirra og 

lögðu því ekki á minnið upplýsingar um rýmingar og viðbragðsáætlanir. Þau skipti sem viðmælendur fundu fyrir 

ógnunum á neikvæðan hátt var við minnisvarða um látna ferðamenn og í nágvígi við eldkatla sem höfðu gosið 

nýlega. Það sýnir að það þarf að finna nýja nálgun til þess að ná til ferðamanna til þess að bæði efla þá til þess að 

bera ábyrgð á sjálfum sér og að muna eftir upplýsingum sem gæti verndað þá. 

 

Abstract 

For the past years tourist ‘s interests in Icelandic nature has increased, and many of them seek out spaces which are 

embedded with environmental hazards. This paper attempts to understand the value and meaning of a hazardous 

natural environment for tourists. It focuses on the attraction of volcanic sites in the eyes of sensation-seeking hikers. 

The research questions addressed in this paper are: do hikers experience a threat from the natural environment, 

and does a hazardous environment contribute to a feeling of the sublime? The research is based on a participatory 

observation study and in-depth interviews with 11 hikers on the Laugavegur hiking trail, in the Highlands of Iceland 

at the same time as increased seismic activity in the volcano Katla lead to a hazard alert being issued. The materials 

were analyzed in the context of theories about sensation seekers, risk perception, its heuristic traps and sublime 

feeling. That analysis draws attention to how tourists perceive risks in the hazardous environment in a positively, 

as something spectacular, unique and sublime. The possibility of an eruption made it even more special for the 

participants. They expected their guide to keep them safe. The only times where they experienced the 

environmental hazards negatively was when they walked passed memorials and by newly created volcanic craters. 

This shows that new methods are needed to motivate those tourists to be responsible of themselves and absorb 

information that can keep them safe.

Námsleið / Study programme: Landfræði / Geography 

Ægifegurð eldfjalla: Áhættuupplifun ferðamanna á 

Laugaveginum vegna eldgosavár. (e.Sublime volcanoes: 

Tourists experiences of volcanic risk on the Laugavegur 

hiking trail.) 

Nemandi / Student: Þórhildur Heimisdóttir 

Leiðbeinandi / Advisor: Guðrún Gísladóttir, prófessor 

 


	Addison Helen Rice
	Dagny Asta Runarsdottir
	Danielle Elizabeth Beauchemin
	Edite Fiskovica
	Jon Smari Jonsson
	Katrin Bjornsdottir
	Kennedy Mativo
	Petra Landmark
	Petur Smari Tafjord
	Rebecca Anne Robinson
	Shauna Laurel Jones
	Thordis Bjort Sigthorsd
	Thorhildur Heimisdottir



