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Nátt úru fræði stofn un Ís lands heyr ir til um hverf is ráðu neyt is ins. For stjóri er Jón Gunn ar Ott ós son en yf ir stjórn stofn un
ar inn ar er að öðru leyti skip uð fimm for stöðu mönn um deilda: Guð mundi Guð munds syni (safna og flokk un ar fræði
deild), Önnu Sveinsdóttur (upp lýs inga deild), Borg þór Magn ús syni (vist fræði deild), Lárusi Svan laugs syni (skrif stofu) og 
Kristni J. Al berts syni (Ak ur eyr ar setri). 

Meg inhlut verk Nátt úru fræði stofn un ar Ís lands er að rann saka og lýsa nátt úru Ís lands og skapa þannig heild stæð an 
grunn að fag legri ráð gjöf, fræðslu og ákvarð ana töku um vernd un og sjálf bæra nýt ingu líf rík is og jarð myndana lands ins 
fyr ir núlif andi og kom andi kyn slóð ir. Í lög um um Nátt úru fræði stofn un og nátt úru stof ur nr. 60/1992 seg ir: „Nátt úru
fræði stofn un Ís lands stund ar und ir stöðu rann sókn ir í dýra fræði, grasa fræði og jarð fræði lands ins og ann ast skipu lega 
heim ilda söfn un um nátt úru Ís lands. Hún varð veit ir nið ur stöð ur og ein tök í fræði leg um söfn um er veiti sem best yf ir lit 
um nátt úru lands ins.“ Hlutverki Náttúrufræðistofnunar er auk þess lýst í ýmsum öðrum lögum svo sem: 

– lögum um náttúruvernd nr. 44/1999 
– lögum um friðun og veiðar á villtum fuglum og villtum spendýrum nr. 64/1994 
– lögum um framkvæmd samnings um alþjóðaverslun með tegundir villtra dýra og plantna  

sem eru í útrýmingarhættu nr. 85/2000 
– lögum um varnir gegn snjóflóðum og skriðuföllum nr. 49/1997 
– lögum um erfðabreyttar lífverur nr. 18/1996 
– lögum um vernd Breiðafjarðar nr. 54/1995 
– lögum um rannsóknir og nýtingu á auðlindum í jörðu nr. 57/1998 
– lögum um innflutning dýra nr. 54/1990 
– safnalögum nr. 106/2001 
– lögum um flutning menningarverðmæta úr landi nr. 105/2001 
– lögum um Náttúruminjasafn Íslands nr. 35/2007
– lögum um Vatnajökulsþjóðgarð nr. 60/2007 

Nátt úru fræði stofn un Ís lands stefn ir að því að upp fylla laga skyld ur sín ar, fylla í eyð ur þekk ing ar á nátt úru Ís lands og að 
tryggja að sú þekk ing sé öll um að gengi leg. Stofn un in leit ast við að vera ábyrg og vönd uð rann sókna og fræða stofn un 
sem er stjórn völd um til stuðn ings og sem rann sókna sam fé lag ið jafnt sem al menn ing ur leit ar til. 
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Náttúrufræðistofnun Íslands, hlutverk og verksvið

Náttúrufræðistofnun Íslands er gömul stofnun, sem á rætur að rekja til náttúrugripasafnsins sem Hið íslenska 
náttúrufræðifélag stofnaði árið 1889. Ríkið yfirtók Náttúrugripasafnið formlega árið 1947, en hafði áður greitt laun 
starfsmanna þess frá árinu 1926 og skaffað því húsnæði leigulaust í Safnahúsinu við Hverfisgötu frá 1908. Fyrstu lög um 
Náttúrugripasafn Íslands voru sett 1951 og endurskoðuð árið 1965 þegar nafni þess var breytt í Náttúrufræðistofnun 
Íslands og kveðið á um skylduna „að vera miðstöð almennra vísindalegra rannsókna á náttúru landsins“.

Meginhlutverk Náttúrufræðistofnunar er að rannsaka og lýsa náttúru Íslands og skapa heildstæðan grunn að faglegri 
ráðgjöf, fræðslu og ákvarðanatöku um verndun og sjálfbæra nýtingu lífríkis og jarðmyndana landsins fyrir núlifandi og 
komandi kynslóðir. Stofnuninni ber að stunda undirstöðurannsóknir í dýrafræði, grasafræði og jarðfræði landsins og 
annast skipulega heimildasöfnun um náttúru Íslands. Jafnframt að varðveita niðurstöður og eintök í fræðilegum söfnum 
er veiti sem best yfirlit um náttúru landsins.

Sérstaða Náttúrufræðistofnunar felst í lögboðinni skyldu hennar til að skrásetja íslenska náttúru kerfisbundið og byggja 
upp aðgengilega gagnabanka fyrir almenning, fyrirtæki, sveitarfélög, ráðuneyti og aðrar stofnanir ríkisins. Þessi sérstaða 
setur stofnunina á bás með helstu grunnstofnunum þjóðfélagsins og með öðrum náttúrufræðistofnunum um allan heim.

Meginstarfsmarkmið Náttúrufræðistofnunar

Í langtímastarfsáætlun Náttúrufræðistofnunar er starfssviði hennar skipt í þrjá meginflokka: Í fyrsta lagi skráning og 
kortlagning náttúrunnar, í öðru lagi lífríkisvöktun og mat á verndargildi náttúruminja og í þriðja lagi ráðgjöf og miðlun 
þekkingar um íslenska náttúru.

Samkvæmt fyrsta flokknum hefur Náttúrufræðistofnun það hlutverk að skrá, varðveita, flokka og kortleggja lífríki og 
jarðmyndanir landsins og skrá upplýsingar um þessa þætti í gagnagrunna. Meginmarkmið á þessu sviði eru:
að byggja upp og reka vísindaleg náttúrugripasöfn
að byggja upp gagnagrunna yfir íslenskar tegundir lífvera, steingervinga og steina
að kortleggja útbreiðslu lífvera, gróðurfélaga og vistgerða landsins
að kortleggja berggrunn og laus jarðlög landsins (jarðgrunn), þ.m.t. skriðuföll
að stunda grunnrannsóknir í flokkunarfræði lífvera, steingervingafræði og bergfræði

Samkvæmt öðrum flokknum hefur Náttúrufræðistofnun það hlutverk að vakta lífríki landsins, meta verndargildi 
náttúruminja og leiðbeina um hóflega nýtingu náttúruauðlinda. Meginmarkmið á þessu sviði eru:
að fylgjast með stofnbreytingum mikilvægra tegunda og stofna og vakta lykilþætti í lífríki landsins kerfisbundið
að meta verndargildi og verndarstöðu tegunda, vistgerða og jarðminja og gefa reglubundið út válista
að meta stofnstærðir og veiðiþol villtra fugla og spendýra
að vakta landnám nýrra tegunda í lífríki landsins
að veita vandaðar ráðleggingar um hóflega landnotkun og nýtingu náttúruauðlinda

Samkvæmt þriðja flokknum hefur Náttúrufræðistofnun það hlutverk að afla, taka við og miðla upplýsingum og þekkingu 
sem varðar íslenska náttúru og veita ráðgjöf. Langtímamarkmið á þessu sviði eru:
að varðveita í bóka og skjalasafni gögn og niðurstöður rannsókna á náttúru landsins
að gefa út vandað ritað efni og kort
að miðla upplýsingum og fræðsluefni á netinu
að halda uppi vandaðri safna og upplýsingaþjónustu
að fylgjast með nýjungum, stefnum og straumum á fræðasviðum stofnunarinnar og kynna störf sín innanlands og á 

alþjóðavettvangi

Starf og hlutverk Náttúrufræðistofnunar nýtist í margvíslegu alþjóðlegu samstarfi á sviði náttúrurannsókna og 
náttúruverndar sem stofnunin tekur þátt í fyrir Íslands hönd.
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Magnús Kjartansson var ritstjóri Þjóðviljans í 25 ár. Hann hafði þá kenningu að Þjóð
viljinn mætti ekki einvörðungu túlka afstöðu þingflokks og verkalýðshreyfingarinnar, 
hann yrði að vera sjálfstæður aðili og hafa frumkvæði í verkefnum og mati. Hann 
ástundaði það sem hann kallaði „að reka upp pólitísk gól“ og sagði að þau óhljóð 
hans hefðu ekki ævinlega verið vel séð af öllum forystumönnum. Mér varð hugsað 
til Magnúsar við lestur nýlegrar skýrslu um Náttúruminjasafn Íslands og umfjöllun 
um hana. Ég ber mikla virðingu fyrir Ríkisendurskoðun, núverandi og fyrrverandi 
forstöðumönnum hennar og starfsfólki, og hef ekki áhuga á að styggja það ágæta fólk. 
Get ég þó ekki annað en „rekið upp gól“ vegna umræðu um Náttúrufræðistofnun 
Íslands í tengslum við þetta mál. Ég vona að Ríkisendurskoðun hafi skilning á þessum 
pistli mínum enda hef ég enga löngun til árekstrar við þá góðu stofnun. 

Í skýrslunni er samskiptum Náttúrufræðistofnunar Íslands og Náttúruminjasafnsins 
lýst með afar gildishlöðnum orðum: togstreitu og tortryggni. Ég er ekki sammála 
þessu mati og sagði frá því og rökstuddi í bréfi til umhverfisráðuneytisins á dögunum, 
sem birt var á vefsíðu Náttúrufræðistofnunar undir heitinu „Einhliða togstreita?“. Ríkisendurskoðun brást við þessu bréfi 
mínu og sendi ráðuneytinu þau skilaboð að stofnunin væri enn á þeirri skoðun að tortryggni og togstreita einkenndi 
samskipti forstöðumanna Náttúruminjasafnsins og Náttúrufræðistofnunar. Enn er ég ósammála. Í þau tæpu fimm ár 
sem liðin eru frá því að Náttúruminjasafnið hóf starfsemi sína hafa samskipti stofnananna verið afskaplega lítil, sem 
ég harma. Og nánast engin. Tómlæti og fáleikar lýsa þeim betur en orðin togstreita og tortryggni að mínu mati. Það 
er leitt vegna þess að ég og aðrir starfsmenn Náttúrufræðistofnunar viljum að upp rísi öflugt náttúruminjasafn hér á 
landi, sýningar og fræðslusafn sem varpi ljósi á náttúru Íslands, náttúrusögu landsins og samspil manns og náttúru. Við 
teljum að ekkert ætti að vera því til fyrirstöðu að hér á landi séu reknar tvær öflugar safnastofnanir á sviði náttúrufræða 
með ólíkar áherslur, sem hafi náið samráð og samvinnu, líkt og gert er ráð fyrir í gildandi lögum um stofnanirnar. 
Náttúruminjasafnið er safnastofnun, sem ber að leggja megináherslu á miðlunina, sýningar og fræðsluþáttinn. 
Náttúrufræðistofnun er líka safnastofnun en með megináherslu á rannsóknir og uppbyggingu fræðilegra safna. Hún 
hefur reyndar víðtækara hlutverk, sem er tengt og háð safnaskyldunni: „Að skoða, skrá og skilgreina íslenska náttúru, 
vakta hana, vernda og nýta skynsamlega“. Ástæða þess að ég fjalla um þetta mál núna er ekki umræðan um meinta 
togstreitu og tortryggni. Ástæðan er sú fullyrðing Ríkisendurskoðunar í bréfi til umhverfisráðuneytisins á dögunum að 
„Náttúrufræðistofnun [geti] seint talist safn“. Vísað er til þess að stofnunin sé ekki opin almenningi „eins og söfn skulu 
vera“ samkvæmt skilgreiningu safnalaga sem byggja á siðareglum Alþjóðaráðs safna (ICOM). Ég er ósammála og tel 
þetta sjónarmið vera byggt á misskilningi. Hér á eftir reyni ég að útskýra þessa afstöðu mína og vona að mér takist að 
sannfæra lesendur um að Náttúrufræðistofnun sé safnastofnun og að það hlutverk sé kjölfestan í starfsemi hennar. 

Er Náttúrufræðistofnun Íslands safnastofnun?

Safnstjóri Náttúruminjasafns Íslands hefur ítrekað kynnt þá skoðun sína að Náttúrfræðistofnun sé ekki safn, heldur 
rannsóknastofnun. Ríkisendurskoðun tekur að nokkru leyti undir þessa skoðun í bréfinu til umhverfisráðuneytisins með 
því að segja að Náttúrufræðistofnun geti seint talist „safn“ og vísar þar til nýrra safnalaga sem taka gildi 1. janúar 2013. 
Þessi skoðun byggist einkum á því að stofnunin sé ekki „opin almenningi“ og væntanlega vegna þess að hún reki ekki 
sýningarsali sem eru „opnir almenningi“, sem er rétt athugað ef horft er framhjá lítilli sýningu á náttúrugripum í anddyri 
stofnunarinnar. Hins vegar er rangt að mínu mati að leggja svo þrönga merkingu í orðasambandið „opin almenningi“ 
í skilningi nýju safnalaganna og siðareglna Alþjóðaráðs safna. Þröngur skilningur mun leiða til þess að stofnanir með 
umfangsmikinn safnakost yrðu ekki talin til safna, sem yrði mjög sérkennilegt. Söfn Náttúrufræðistofnunar eru „opin 
almenningi“ í þeim skilningi að stofnunin heldur úti öflugri vefsíðu með margvíslegum fróðleik fyrir almenning og 
fræðimenn um safnkost stofnunarinnar og niðurstöður rannsókna byggðar á honum. Háskólakennarar og stúdentar í 
háskólanámi hafa aðgang að safnkostinum vegna rannsókna, fræðimenn, lærðir sem leikir, hafa aðgang að og fá aðstöðu 
vegna athugana á safnkostinum, listamenn hafa fengið aðgang að safngripum til að sinna listsköpun og reglubundið eru 
haldnir opnir fyrirlestrar á veturna. Safnkosturinn er opinn fyrir aðila utan stofnunarinnar, innlenda sem erlenda, sem á 

Að reka upp gól
– pistill forstjóra 
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honum þurfa að halda þótt enginn sé sýningarsalurinn. Einnig ber að 
hafa í huga að Náttúrufræðistofnun getur gerst aðili að sýningarsöfnum 
sem rekin eru af öðrum en ríkinu og eru „opin almenningi“. Hún 
aðstoðar við gerð sýninga og henni er heimilt að lána til þeirra gripi 
úr söfnum sínum, sbr. lög nr. 60/1992.

Í vísindasöfnum Náttúrufræðistofnunar eru varðveittar milljónir eintaka 
og sýna af borkjörnum, óhörðnuðu seti, gjósku, plöntum, dýrum, 
fléttum og sveppum, dýrabeinum, steingervingum, steindum og bergi. 
Eintökin staðfesta tilvist, útbreiðslu og breytileika. Safnkosturinn er 
grunnur margvíslegra rannsókna, einkum í flokkunarfræði lífvera, 
steingervingarfræði, berg og steindafræði. Vísindasöfnin í vörslu 
stofnunarinnar eiga að vera opin og aðgengileg og rannsóknaniðurstöður 
skráðar á samræmdan hátt þannig að sem best yfirlit um náttúru landsins 
fáist. Þrátt fyrir skýra lagaskyldu um að vísindasöfn Náttúrufræðistofnunar 
skuli aðgengileg fyrir fræðimenn og aðra sem á þurfa að halda var 
aðgengi mjög takmarkað um langt skeið og aðstaða til rannsókna á 
gripum slæm vegna viðvarandi húsnæðisvanda. Úr honum var leyst 
þegar stofnunin flutti starfsemi sína og vermæt gripasöfnin í nýtt og 
sérhannað húsnæði fyrir söfnin og rannsóknastarfsemina haustið 2010. 
Aðstaða til varðveislu gripa og rannsókna á safnkostinum er núna til 
fyrirmyndar. Vísindasafnið er nú orðið aðgengilegt þeim sem vilja 
nota það til rannsókna og hægt að bjóða þeim góða vinnuaðstöðu. 
Í húsnæði Náttúrufræðistofnunar í Urriðaholti í Garðabæ er 1500 
fm rými undir vísindasöfnin, sem skiptist í þrjá safnskála, sem hver er 
með sérstaka hita og rakastýringu. Þar eru frystiklefar og skápar til að 
varðveita frosin sýni, móttökurými með fullkominni krufningaaðstöðu, 
auk sérhæfðra skolrýma til að annast forvörslu gripa, aðstaða fyrir 
steinsagir, aðstaða til að þurrka og pressa plöntur, ýldingarrými til að 
verka dýrabein og aðra grófvinnu, fjórar sérhæfðar rannsóknastofur 

til smásjárathugana og ekki síst sérmenntað starfsfólk. Einnig ber að nefna plöntusöfnin í húsnæði stofnunarinnar á 
Akureyri og DNArannsóknastofu þar sem rekin er í samvinnu við Háskólann á Akureyri og sinnir rannsóknum í 
flokkunarfræðum að verulegu leyti.

Náttúrufræðistofnun er safnastofnun og rannsóknastofnun og engin ástæða til að slíta þessi tvö meginhlutverk í sundur 
enda nátengd. Allar safnastofnanir, íslenskar sem erlendar, leggja mismunandi áherslu á hvern eftirtalinna þátta: söfnun, 
varðveislu, rannsóknir, sýningar og fræðslu. Einnig er mjög breytilegt hvernig safnastofnanir hrinda þessum verkefnum 
í framkvæmd. Oft er öllum þáttum sinnt af einni stofnun en einnig er algengt að verkefnunum sé sinnt í samstarfi 
tveggja eða fleiri stofnana. Ýmsar leiðir eru því færar og brjóta á engan hátt siðareglur Alþjóðaráðs safna og eru í 
góðu samræmi við skýr lög frá Alþingi: safnalögin nýju, sem taka gildi um næstu áramót, lög um Náttúrufræðistofnun 
frá 1992 og lög um Náttúruminjasafnið frá 2007.

Sagan skiptir máli. Hvar liggja ræturnar?

Náttúrufræðistofnun á rætur að rekja til náttúrugripasafnsins sem Hið íslenska náttúrufræðifélag stofnaði árið 1889. Árið 
1947 afhenti félagið ríkinu náttúrugripasafnið til eignar og voru fyrstu lögin um það sett árið 1951 og fékk það þá nafnið 
Náttúrugripasafn Íslands. Árið 1965 voru lögin endurskoðuð og fékk Náttúrugripasafnið þá nýtt heiti, Náttúrufræðistofnun 
Íslands, og umfangsmeira hlutverk en áður. Stofnuninni bar m.a. að vera „miðstöð almennra vísindalegra rannsókna 
á náttúru landsins“ auk þess að „koma upp sem fullkomnustu vísindalegu safni íslenskra og erlendra náttúrugripa og 

Hús Náttúrufræðistofnunar Íslands í Urriðaholti. 
 Ljósm. Vigfús Birgisson.
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varðveita það“. Jafnframt að „koma upp sýningarsafni, sem veitti sem gleggst 
yfirlit um náttúru Íslands og sé opið almenningi“. Í tilefni 100 ára afmælisins árið 
1989 voru lögin um stofnunina endurskoðuð á nýjan leik og birtist afraksturinn 
í frumvarpi sem lagt var fyrir Alþingi árið 1991 og varð lítið breytt að lögum 
árið 1992. Við endurskoðunina var þeirri spurningu varpað fram hvort ekki væri 
rétt að leggja Náttúrufræðistofnun niður og fela öðrum stofnunum verkefni 
hennar. Var einkum bent á að þá höfðu náttúrufræðirannsóknir vaxið upp 
við Háskóla Íslands og að uppbygging og rekstur náttúrusýningarsafna væri 
verkefni sem sérstök félög og sjálfseignarstofnanir gætu sinnt. Samkomulag var 
þá í augsýn á milli Reykjavíkurborgar, Háskóla Íslands og Náttúrufræðistofnunar 
um að sameinast um rekstur sýningar og fræðslusafns á sviði náttúrufræða 
fyrir almenning. Fyrirhugað var að Reykjavíkurborg, Háskólinn og ríkið 
reistu hús á háskólareitnum svokallaða yfir sýningar og fræðslusafnið og að 
starfsemi Náttúrufræðistofnunar yrði þar einnig til húsa. Frumvarp til nýrra 
laga um Náttúrufræðistofnun tók mið af þessu samkomulagi. Samkvæmt 
frumvarpinu og lögunum sem samþykkt voru árið 1992 og eru enn í gildi er 
Náttúrufræðistofnun heimilað með leyfi ráðherra að gerast formlegur aðili 
að náttúrusýningarsöfnum sem rekin eru af öðrum en ríkinu. Í staðinn var 
létt af lagakvöð á Náttúrufræðistofnun um „að koma upp sýningarsafni er 
veitti sem gleggst yfirlit um náttúru Íslands og sé opið almenningi...“ Þá er í 
lögunum gert ráð fyrir að Náttúrufræðistofnun aðstoði við gerð sýninga á 
sviði náttúrufræða og henni heimilað að lána gripi úr vísindasöfnum sínum 
til slíkra sýninga.

Við endurskoðun laganna fyrir rúmum tuttugu árum var ákveðið að fella 
brott það ákvæði laganna frá 1965 um að Náttúrufræðistofnun beri að vera 
„miðstöð almennra vísindalegra rannsókna á náttúru landsins“. Aðstæður höfðu 
breyst, rannsóknastofnanir atvinnuveganna höfðu eflst til muna, þar á meðal 
Hafrannsóknastofnunin, Orkustofnun og Rannsóknastofnun landbúnaðarins. 
Við Háskóla Íslands var farið að kenna líffræði og jarðfræði og þar unnu 
margir sérfræðingar að rannsóknum. Stofnaður hafði verið Háskóli á Akureyri, 
Norrænu eldfjallastöðinni komið á fót og sérstakt Vísindaráð sett á laggirnar 
með nýjum lögum um Rannsóknaráð ríkisins. Frumvarpið og þar með lögin 
voru þess vegna takmörkuð við málefni Náttúrufræðistofnunar og náttúrustofa. 
Meðal helstu raka fyrir því að leggja Náttúrufræðistofnun ekki niður í ljósi 
þessarar þróunar mála voru eftirfarandi tilgreind í frumvarpinu:

1.  Æskilegt er að sérstök stofnun hafi það verkefni að sjá um skipulega söfnun heimilda um náttúru Íslands og að 
varðveita niðurstöður í fræðilegum söfnum sem verði öllum opin og aðgengileg.

2.  Fræðileg söfn og rannsóknir eru víðast hvar bakhjarl sýningarsafna á sviði náttúrufræða fyrir almenning. Því þykir 
rétt að tryggja áfram tengsl Náttúrufræðistofnunar við sýningarsöfn.

3.  Eðlilegt er að ætla Náttúrufræðistofnun almannatengsl og fræðsluhlutverk. Einnig af þeirri ástæðu eru samskipti við 
náttúrusýningarsöfn æskileg þótt slík söfn verði byggð upp og rekin sem sjálfstæðar stofnanir með þátttöku fleiri 
aðila en ríkisins.

4.  Hefð er fyrir nánu sambandi milli almennra náttúrurannsókna, náttúrusýninga og áhugamannafélaga í Reykjavík og 
víðar á landinu. Ástæða er til að hlúa að slíkum samskiptum fremur en rjúfa þau þótt komið verði á breyttri skipan 
um sýningarsöfn frá því sem verið hefur.

Fuglahamir í dýrasafni stofnunarinnar. 
 Ljósm. Guðmundur Guðmundsson.
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Í lögunum um Náttúrufræðistofnun Íslands frá árinu 1992 er megináhersla lögð á það hlutverk stofnunarinnar að „annast 
skipulega heimildasöfnun um náttúru Íslands“. Henni ber að stunda undirstöðurannsóknir í dýrafræði, grasafræði og 
jarðfræði landsins og annast skipulega söfnun og vörslu heimilda í fræðilegum söfnum er veiti sem best yfirlit um náttúru 
landsins. Rannsóknaniðurstöður í vörslu stofnunarinnar eiga að vera opnar og aðgengilegar og skráðar á samræmdan 
hátt þannig að fá megi sem best yfirlit um náttúru landsins. Stofnunin byggir upp og rekur fræðileg sýningarsöfn og 
lánar gripi til rannsókna og sýninga. Hún stundar einnig rannsóknir sem beinast að því að auðvelda mat á verndargildi 
vistkerfa og náttúruminja og áhrifum landnotkunar og mannvirkjagerðar á náttúru. 

Sérstaða Náttúrufræðistofnunar Íslands

Jónas Hallgrímsson talaði um „lýsingu Íslands“. Segja má að meginhlutverk Náttúrufræðistofnunar sé lýsing Íslands. Í 
þessu verkefni felst m.a. að skrá hvaða tegundir dýra, plantna, sveppa og örvera eru á Íslandi, lifandi eða steingerðar, og 
hvaða bergtegundir og steindir finnast á landinu. Hafsvæðið umhverfis landið er ekki undanskilið. Jafnframt ber að kanna 
magn og útbreiðslu þeirra með skipulegum hætti og safna eintökum til að staðfesta fundi, útbreiðslu og breytileika og 
varðveita í skrásettu vísindasafni. Lýsingin er ekki takmörkuð við tegundir. Einnig verður að skrá kjörlendi og búsvæði 
dýra, plantna, sveppa og örvera og skilgreina og flokka helstu gróðurfélög, vistgerðir, vistkerfi og jarðmyndanir. Meta 
verður og skrá stofna hinna ólíku lífvera og meta ástand þeirra, kanna lífshætti og vistfræði dýra og plantna, fylgjast 
með landnámi nýrra tegunda, rannsaka uppruna flóru, fánu og fungu landsins og rannsaka helstu landmótunarferla og 
myndun bergs. Verkefnið er umfangsmikið og tekur til lífveranna, bergs og steinda, heildanna sem myndaðar eru og 
til þeirra krafta sem ráða gerð og þróun íslenskrar náttúru. Í þessu verkefni felst sérstaða Náttúrufræðistofnunar. Það 
er engin önnur stofnun sem hefur það hlutverk lögboðið að skrásetja og kortleggja íslenska náttúru kerfisbundið og 
byggja þannig upp aðgengileg heimildasöfn og gagnabanka fyrir fræðimenn, almenning, fyrirtæki, sveitarfélög, ráðuneyti 
og aðrar stofnanir ríkisins. 

Náttúruminjasafn Íslands

Skömmu eftir að ný lög um Náttúrufræðistofnun tóku gildi slitnaði upp úr samkomulagi Reykjavíkurborgar, Háskólans 
og ríkisins um uppbyggingu og rekstur sýningar og fræðslusafns í náttúrufræðum. Náttúrufræðistofnun rak því áfram 
sýningarsali sína við Hlemmtorg í Reykjavík næstu árin eða þar til að rofa tók til með tilkomu nýrrar stofnunar, 
Náttúruminjasafns Íslands sem sett var á laggirnar með lögum árið 2007. Sýningarsölunum við Hlemmtorg var þá lokað 
enda gert ráð fyrir í lögunum að Náttúrufræðistofnun yrði vísindalegur og faglegur bakhjarl hins nýja Náttúruminjasafns. 
Safnkostur Náttúruminjasafnsins verður ásamt söfnum Náttúrufræðistofnunar, undirstaða fræðslu og sýningarstarfsemi 
Náttúruminjasafnsins og rannsókna þess. Kveðið er á um í lögunum að stofnanirnar skuli hafa með sér náið samstarf sem 
skal grundvallast á sérstöku samkomulagi á milli þeirra. Það má því segja að nú sé loksins verið að hrinda í framkvæmd 
því skipulagi sem teiknað var upp fyrir tuttugu árum. Breytingin felst aðallega í því að sýningar og fræðslusafnið verður 
ný ríkisstofnun en ekki sjálfseignarstofnun eins og miðað hafði verið að með samkomulagi borgarinnar, Háskólans 
og ríkisins. Ríkisstofnun sem fær aukið hlutverk frá því sem áður var hugsað með því að gera hana að höfuðsafni í 
skilningi safnalaga.

Starfsfólk Náttúrufræðistofnunar vill að samstarf þessara tveggja safnastofnana á sviði náttúrufræða verði gott og 
farsælt. Það vill leggja sitt af mörkum til að upp rísi loksins öflugt sýningar og fræðslusafn, sem hafi það hlutverk að 
varpa ljósi á náttúru Íslands, náttúrusögu landsins, nýtingu náttúruauðlinda og náttúruvernd, auk þess að varpa ljósi á 
samspil manns og náttúru og á náttúru landsins í alþjóðlegu samhengi eins og segir í lögum um Náttúruminjasafn Íslands. 

Jón Gunnar Ottósson
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Skráning náttúru Íslands

Stað setn ing svæð anna sem könn uð voru eft ir Gríms vatna gos í maí 2011.

Gos í Gríms vötn um –  Áhrif ösku falls á líf ríki

Eld gos hófst í Gríms vötn um  milli kl. 18 og 19 hinn 21. maí 2011. Gos ið var mun kröft ug ara en síð ustu Gríms vatna gos 
og náði gos mökk ur inn upp í heið hvolf ið í yf ir 20 km hæð. Á  fyrstu 24 tím um goss ins kom upp  meiri aska en í öllu 
Eyja fjalla jök uls gos inu 2010. Kraft ur goss ins dvín aði hratt og því lauk 28. maí, eft ir sjö daga. Heild ar magn ösku sem upp 
kom í  þessu gosi var marg falt  meira en í síð ustu Gríms vatna gos um. Hvöss norða nátt bar ösk una til suð urs og varð 
tals vert ösku fall í byggð í Vest urSkafta fells sýslu.

 Tveir leið angr ar voru farn ar á ösku falls svæð ið á veg um Nátt úru fræði stofn un ar Ís lands. Dag ana 23. og 25. maí fór 
Krist ján Jón as son jarð fræð ing ur á vett vang til sýna töku.  Fyrri dag inn var mik ið ösku fjúk á Mýr dalss andi svo  varla sást 
 handa skil. Illa gekk að ná góð um sýn um þar sem ask an var  meira eða  minna öll í loft inu og lít il sem eng in á yf ir borði. 
Hinn 25. maí  hafði lægt nokk uð og veru lega dreg ið úr gos virkni. Þá voru sýni tek in í ná grenni Kirkju bæj ar klaust urs og 
gjósku fall kann að. 
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Dag ana 30. og 31. maí voru  tveir líf fræð ing ar stofn un ar inn ar á ferð um ösku svæð ið, þeir Sig urð ur H. Magn ús son 
gróð ur vist fræð ing ur og Er ling Ól afs son skor dýra fræð ing ur. Þeir skoð uðu svæð ið frá Eld hrauni við Kúða fljót í  vestri 
og aust ur fyr ir Ló magnúp. Fóru þeir einn ig upp á heið arn ar norð vest an við Kirkju bæj ar klaust ur og upp fyr ir  efstu bæi 
í Fljóts hverfi og að Slétta bóli sunn an við Bruna hraun. Til gang ur þeirr ar ferð ar var að huga að  gróðri, smá dýra lífi og 
fugla lífi þar sem ösku falls  hafði gætt og  kanna ösku þykkt. Skoð að ir voru 13 stað ir og ösku þykkt könn uð.

Ösku fall

Ask an úr Gríms vatna gos inu var alls stað ar mjög fín gerð, mun  fínni en sand ur og greini lega mjög vatns held in. Ösku þykkt 
var af ar mis jöfn, bæði eft ir stöð um en einn ig eft ir lands lagi og yf ir borðs gerð. Nán ast alls stað ar  hafði ask an fok ið til 
og safn ast í gróð ur, lægð ir og ann ars stað ar þar sem skjóls  gætti. Vest ast í Eld hrauni  hafði ösku fall ver ið mjög lít ið en 
ösku þykkt jókst þeg ar aust ar dró. Þykk ust var hún á svæð inu frá Hörgs landi á Síðu og aust ur að Ló magnúpi. Þar sem 
ask an var mest var nán ast alls stað ar svarð fylli af ösku og sums stað ar all þykk ir ösk us kafl ar í  skjóli. Einn ig safn að ist hún 
fyr ir í  bleytu sem batt hana vel sam an. Lang þykk ust var ask an í Fljóts hverfi og aust ast í Bruna hrauni en þar var hún 
víða 5–18 cm að þykkt og dæmi voru um ösk us kafla þykk ari en 20 cm. Land var víð ast hvar dökkt yf ir að líta og af ar 
 ólíkt því sem  venja er á þess um árs tíma.

Gróð ur

Hér á  landi hafa litl ar rann sókn ir ver ið gerð ar til að  kanna  áhrif ösku á gróð ur og því ekki unnt að spá með ná kvæmni 
fyr ir um hvern ig gróð ur muni þró ast. Þó má  reikna með að gróð ur muni breyt ast. Til dæm is má gera ráð fyr ir að í 
mo sag rón um hraun um muni mosi og ann ar lág vax inn gróð ur  kafna und ir ösk unni þar sem hún er þykk ust. Land nám 
mun þó hefj ast fljót lega að nýju, eink um  grasa og víði og lyng teg unda. Í gilj um og skorn ing um má bú ast við að gróð
ur drep ist að  hluta. Það þarf þó ekki að þýða mikl ar breyt ing ar til lang frama því þar eru gróð ur skil yrði víð ast góð og 
gróð ur mun því vænt an lega nema fljótt land á nýj an leik. Í gras lendi, deig lendi og vot lendi má  reikna með að  þekja 
mosa og  fléttna  minnki veru lega en grös og aðr ar há vaxn ari plönt ur auk ist. Þar sem gróð ur var öfl ug ur fyr ir má gera 
ráð fyr ir að upp skera auk ist tals vert  vegna nær ing ar sem ask an hef ur að  geyma og  hærri jarð vegs hita sem hún veld ur.

Það er mat starfs manna Nátt úru fræði stofn un ar að gróð ur á lág lendi muni víð ast hvar stand ast  þetta  áfall. Það fer þó 
eft ir veð ur fari. Í röku og  hlýju  veðri  verða lang tíma áhrif lít il en  kuldi og hvass viðri gera gróðr in um erf ið ara fyr ir að mæta 
áföll un um. Hins veg ar má  telja full víst að ask an muni hafa veru leg  áhrif á teg unda sam setn ingu, upp skeru og  ásýnd lands.

Selja land saur ar í Fljóts hverfi. Séð yf ir Selja land saura frá af leggj ar an um að Selja landi og Dals höfða, Núpa fjall í bak sýn. Land er þak ið ösku 
og gróð ur á í vök að verj ast.  Ljósm. Sig urð ur H. Magn ús son, 31. maí 2011.
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Smá dýr

Veð ur var óhag stætt til að meta  ástand smá dýra lífs, kalt og nokk uð vot viðra samt. Á því leik ur þó ekki vafi að nei kvæð 
 áhrif af ösku falli geta orð ið veru leg, eink um á jarð vegs dýr af ýmsu tagi og smá dýr sem  byggja af komu sína á víði (ekki 
síst rekl um) og birki lauf um. Í Fljóts hverfi sá ust aug ljós  merki þess að jarð vegs dýr  höfðu lent í nauð und ir nokk urra 
sen tím etra  þykkri og  þéttri ösku. Mik ill  fjöldi hálf vax inna hrossa flugu lirfa  höfðu flú ið upp úr rök um mos as verði, þar 
sem þær al ast upp, og voru þær skríð andi um í van líð an of an á ösk unni. Ána maðk ar sá ust einn ig, dauð ir eða deyj andi. 
Nokk ur  fjöldi hettu máfa sáu sér  þarna leik á  borði og  tíndu upp auð feng inn mat ar bit ann.

Gera má því  skóna að áhrif in, þar sem sam felld aska ligg ur þétt yf ir  sverði,  snerti mun  fleiri jarð vegs dýr en hrossa
flugu lirf urn ar, ekki síst þau  minni. Ask an er lík leg til að hafa  áhrif á loft bú skap inn í sverð in um, jafn vel  minnka að gengi 
líf ver anna að súr efni,  teppa út streymi kol tví sýr ings og  breyta efna sam setn ingu líf ver um í óhag. Þar sem mosi drepst 
má  reikna með tölu verð um áhrif um á smá dýra líf. Þó er ekki ljóst hver þau muni  verða.

Önn ur aug ljós  áhrif á smá dýra líf, og að öll um lík ind um af drifa rík, er ösku fall á víði rekla sem ein mitt voru að vaxa fram 
og þrosk ast á þess um af drifa ríka tíma. Með fram leiðslu á frjó korn um og sæt um safa eru rekl arn ir af ar mik il vægt mat
ar búr fyr ir hin ýmsu smá dýr sem eru á  ferli á vor in. Má sem dæmi  nefna huml ur og sveif flug ur. Humlu drottn ing ar eru 
al far ið háð ar víði rekl um á vor in og er að gengi að þeim for senda þess að þær nái að  hefja bú skap.

Í kjöl far Eyja fjalla goss ins ár ið 2010 kom í ljós að ösku fall  hafði  áhrif á smá dýr sem lifa á  birki, eins og fiðr ildi og vænt an lega 
einn ig blað lýs, sem eru af ar mik il væg ar fyr ir af komu  fjölda ann arra smá dýra teg unda. Gera má ráð fyr ir sam bæri leg um 
áhrif um á þess um nýju ösku falls slóð um þó vissu lega  skipi  birki ekki mik il væg an sess í gróð ur fari þar.

Nauð stadd ur ána maðk ur skríð andi of an á ösku við Ló magnúp. 
Ljósm. Er ling Ól afs son, 31. júlí 2011.

Hrossa flugu lirf ur  höfðu flú ið bú svæði sitt í rak lend um mos as verði og 
 skriðu dauða dæmd ar of an á ösk unni, við Núpa. 
Ljósm. Er ling Ól afs son, 31. júlí 2011.

Hrossa nál ar jað ar norð an við Slétta ból. Rekl ar loð víð is full ir af ösku.  Ljósm. Er ling Ól afs son, 31. maí 2011.
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Fugl ar

Lit ið var eft ir fugl um þar sem far ið var. Ekki var um mark vissa könn un að ræða held ur skráð það sem fyr ir augu bar. 
Alls sá ust 25 teg und ir  fugla. Ljóst er að ástand ið var óvenju legt því lít ið varð vart við varp at ferli, söng eða önn ur  merki 
um gott  gengi fugl anna. Það skal þó haft í huga að kalt var í  veðri, mest um 6°C, og kann það að hafa ráð ið  miklu 
um það hve fugla líf var  dauft.

Af and fugl um sá ust átta teg und ir; álft, grá gæs, heiða gæs, stokk önd, ur tönd, skúf önd, straum önd og æð ar fugl. Und ir 
Ló magnúpi voru þrjú álfta pör og eitt vest an við Núps stað. Af grá gæs sá ust að eins fá ein pör við Ló magnúp. Heiða gæsa
hóp ur, um 50 fugl ar, sá ust á  flugi ná lægt Prest bakka og sunn an Geir lands ár sást eitt par. Fá ein ar stak ar stokk end ur voru 
á vatns læn um með veg um og ur tönd á Foss ál um. Tíu skúf end ur voru á tjörn við Breið bala kvísl, átta straum an dap ör 
við Ló magnúp og æð ar kolla við Teyg inga læk.

Alls sá ust sjö teg und ir vað fugla; tjald ur, jaðr ak an, spói, heið lóa, sand lóa, hrossa gauk ur, stelk ur og lóu þræll. Heið lóa var 
al geng ust þó ekki væri fjöld inn mik ill, flest ar  milli Hunku bakka og Ein túna háls. Þar var tjald spar með hreið ur, einu merk in 
sem fund ust um varp vað fugla. Ann ars sá ust bara  stöku tjald ar, ekki í pör um eins og al gengt er með veg um á þess um 
tíma. Stelk ar voru fá gæt ir og  hvergi gjall andi við vega skurði eins og bú ast  mætti við und ir eðli leg um kring um stæð um 
á þess um árs tíma. Einn ig var óvenju legt að sjá að eins einn jaðr ak an á túni á Síðu og eina sand lóu norð an Slétta bóls. 
Þar á leið inni er hrossa nál ar deig lendi sem er vin sælt var pland spóa og lóu þræla. Á þeim slóð um sá ust fá ein ir spó ar, 
eng inn heyrð ist  vella. Ekki varð þar vart við lóu þræl.

Af máf fugl um komu fram sex teg und ir; síla má fur, hvít má fur, hettu má fur, kría, skúm ur og kjói.  Fjöldi  fugla var óveru leg ur. 
Sér staka at hygli  vakti þó hóp ur um 50 hettu máfa á ösku þöktu  landi í Fljóts hverfi. Þar var krökkt af hrossa flugu lirf um 
sem  höfðu flú ið bú svæði sitt í sverð in um og skrið ið upp í gegn um ösk una. Þar voru þær óvarð ar fyr ir máf in um og 
auð tek in bráð.

Spör fugl ar létu lít ið á sér  kræla en að eins þriggja teg unda varð vart; skóg ar þröst ur, stein dep ill og hrafn. Að eins einn 
hrafn sást við Ein túna háls og einn skóg ar þröst ur við Foss á Síðu. Tvö pör stein depla voru í Eld hraun inu í Fljóts hverfi. 
Sér staka at hygli  vakti að  hvergi sá ust þúfu titt ling ar á  ferli.

Hettu má far við Núpa í leit að hrossa flugu lirf um sem  skriðu of an á ösk unni í mikl um  fjölda.  Ljósm. Er ling Ól afs son, 31. júlí 2011.
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Jak obs son ít og le on ard sen ít – nýj ar heims steind ir

Hópur steindafræðinga og jarðfræðinga af ýmsum þjóðernum hefur 
undanfarin ár unnið að rannsóknum á eldfjallaútfellingum sem myndast hafa 
í tengslum við þrjú íslensk eldgos, Surtseyjargosið 1963–1967, Eldfellsgosið 
1973 og Heklugosið 1991. Í ljós hefur komið að margar steindanna sem 
fundust á þessum svæðum voru áður óþekktar í náttúrunni. Árið 2011 voru 
tvær þeirra samþykktar sem nýjar heimssteindir, þ.e. jakobssonít, CaAlF5, og 
leonardsenít, MgAlF5•2H2O. Áður höfðu steindirnar eldfellít, NaFe(SO4)2, 
og heklít, KNaSiF6, verið samþykktar.

Í eldgosum eða í kjölfar þeirra myndast yfirleitt ýmiss konar útfellingar. Þessar 
eldfjallaútfellingar mynda marglitar skánir við gígop, á yfirborði hrauna eða 
í hraunhellum. Flestar útfellinganna myndast beint úr hraunkvikugasi sem 
streymir út um op í kólnandi berginu, aðrar myndast úr vatnsgufu og þá 
einkum í hraunhellum.

Steind er frumefni eða efnasamband, yfirleitt kristallað, sem hefur myndast 
við jarðfræðileg ferli. Í heiminum hafa til þessa verið greindar um 4600 
steindategundir. Á undanförnum árum hafa bæst í hópinn 50–60 nýjar 
steindir árlega. Þegar menn telja sig hafa fundið nýja, áður óþekkta steind, 
er þess krafist að henni sé lýst nákvæmlega og eftir settum reglum. Innan 
Alþjóðasambands um steindafræði (International Mineralogical Association) 

Sveinn P. Jakobsson við rannsóknir á eldfjallaútfellingum á austurrima Eldfells í Heimaey 5. júlí 1990. Þar hafa greinst 43 tegundir útfellinga steinda. 
 Ljósm. Kristján Egilsson.

Sveinn P. Jakobsson, frumkvöðull rannsókna á 
eldfjallaútfellingum á Íslandi. Hann hefur starfað 
sem jarðfræðingur á Náttúrufræðistofnun Íslands 
frá árinu 1969. 
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er framkvæmdanefnd (Commission on New Minerals, Nomenclature and 
Classification) sem síðan metur hvort um nýja heimssteind er að ræða.

Eldfjallaútfellingarnar eru greindar með röntgenbrotgreiningum sem flestar eru 
gerðar á steindafræðideild háskólans í Kaupmannahöfn en einnig hjá Íslenskum 
orkurannsóknum. Þá hefur efnasamsetning óþekktra steinda verið staðfest með 
rafeindasmásjá og örgreini við háskólann í Bari á Ítalíu. Þessar útfellingarnar 
eru samsettar úr fjölda mismunandi steindategunda, sumar þeirra smásæjar. Í 
Surtsey hafa greinst 32 tegundir útfellingasteinda, algengastar eru gifs, ópalA, 
kalsít, halít, flúorít, ralstonít og thenardít. Í Eldfelli og Eldfellshrauni í Heimaey 
hafa greinst 43 tegundir, algengastar eru anhydrít, ópalCT, ralstonít, gifs og 
hematít. Í útfellingum úr Heklugosinu 1991 hafa greinst 36 tegundir, algengastar 
eru ralstonít, ópalA, malladrít, hematít og tvær óþekktar steindategundir.

Í ljós hefur komið að 27 steindanna voru ekki áður þekktar í náttúrunni. Nokkrar 
þeirra hafa þó áður verið búnar til í tilraunastofum. Alls hefur verið greind 
71 tegund steinda meðal útfellinganna, 32 þeirra hafa ekki áður fundist hér á 
landi. Í gagnagrunni Náttúrufræðistofnunar Íslands voru skráðar 230 íslenskar 
steindategundir og þá eru afbrigði ekki talin með. Nú eru tegundirnar 282 og 
er hér því um verulega aukningu í fjölda íslenskra steindategunda að ræða.

Þær tvær steindategundir sem öðluðust viðurkenningu sem nýjar heimssteindir 
árið 2011 greindust fyrst í sýnum frá norðausturrima Eldfells í Heimaey, en hafa 
einnig greinst í sýnum frá norðausturgossprungunni sem var virk í Heklugosinu 
1991. Önnur þeirra er jakobssonít, CaAlF5, en það hefur reynst vera meðal 
algengustu útfellingasteinda hér á landi. Það kristallast einhalla (mónóklínt), 
kristallarnir eru glærir og nálarlaga, allt að 50 µm langir. Hin steindin er 
leonardsenít, MgAlF5•2H2O. Það kristallast rombískt, kristallarnir eru hvítir 
kubbar eða stönglar, allt að 20 µm langir. Báðar steindirnar mynda viðkvæmar 
hvítar skánir.

Rafeindasmásjármynd af jakobssoníti. Sýni NI-12256 (holotype) frá Eldfelli.

Kristalbygging jakobssoníts. Grænar kúl ur 
tákna flúorfrumeindir. Milli þeirra eru mis-
munandi fjölflötungar. Í miðju bláu fjöl-
flötunganna eru álfrum eindir og í miðju 
appelsínugulu fjölflötung anna eru kalsíum-
frumeindir. A: Séð framan frá. B: Séð ofan frá.

A

B
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Steindirnar eru nefndar til heiðurs Sveini P. Jakobssyni, jarðfræðingi á Náttúrufræðistofnun, og Erik S. Leonardsen, 
steindafræðingi við háskólann í Kaupmannahöfn. Sveinn P. Jakobsson er helsti frumkvöðull rannsóknanna en hann 
hefur um langt árabil stundað rannsóknir á eldfjallaútfellingum á Íslandi og safnaði flestum þessara sýna. Áður hefur 
steindategund verið látin heita eftir íslenskum manni þegar danskur steindafræðingur lýsti, árið 1917, sérkennilegu sýni 
frá Teigarhorni í Berufirði. Þetta var talin ný steindategund og látin heita eftir HrafnaFlóka Vilgerðarsyni og kölluð flókít. 
Nokkrum árum seinna leiddu öruggari greiningar hins vegar í ljós að hér var í raun um mordenít að ræða. Jakobssonít 
er því eina steindategundin sem heitir eftir Íslendingi. Erik S. Leonardsen stjórnaði lengi vel röntgenbrotgreiningum 
við Kaupmannahafnarháskóla og hann greindi flest sýnin.

Steindategundirnar tvær sem áður höfðu öðlast viðurkenningu sem nýjar heimssteindir eru einnig frá Eldfelli og Heklu. 
Önnur þeirra er eldfellít, NaFe(SO4)2, sem fannst í norðausturrima Eldfells. Það kristallast mónóklínt, kristallarnir eru 
gulgrænir og plötulaga, meðalstærð þeirra er aðeins 15x3 míkrómetrar. Hin steindin er heklít, KNaSiF6, sem fannst í 
austurgossprungunni sem var virk í Heklugosinu 1991. Það kristallast rombískt, kristallarnir eru litlausir og meðalstærð 
þeirra er 40×20 míkrómetrar.

Heimildir:
Sveinn P. Jakobsson, E.S. Leonardsen, T. Balić-Zunić og Sigurður S. Jónsson 2008. Encrustations from three recent volcanic eruptions in 

Iceland: The 1963–1967 Surtsey, the 1973 Eldfell and the 1991 Hekla eruptions. Fjölrit Náttúrufræðistofnunar Íslands nr. 52. Reykjavík: 
Náttúrufræðistofnun Íslands.

Balić-Zunić, T., A. Garavelli, P. Acquafredda, E. Leonardsen og Sveinn P. Jakobsson 2009. Eldfellite, NaFe(SO4)2, a new fumarolic mineral 
from Eldfell volcano, Iceland. Mineralogical Magazine 73: 51–57.

Garavelli, A., T. Balić-Zunić, D. Mitolo, P. Acquafredda, E. Leonardsen og Sveinn P. Jakobsson 2010. Heklaite, KNaSiF6, a new fumarolic 
mineral from Hekla volcano, Iceland. Mineralogical Magazine 74: 45–55.

Balić-Zunić, T., A. Garavelli, D. Mitolo, P. Acquafredda og E. Leonardsen 2011. Jakobssonite, IMA 2011-036. CNMNC Newsletter No. 10, 
October 2011, bls. 2556; Mineralogical Magazine 75: 2549–2561.

Mitolo, D., A. Garavelli, T. Balić-Zunić, P. Acquafredda og Sveinn P. Jakobsson 2011. Leonardsenite, IMA 2011-059. CNMNC Newsletter 
No. 11, December 2011, bls. 2889; Mineralogical Magazine 75: 2887–2893.

Rafeindasmásjármynd af leonardseníti. Sýni NI-12256 (holotype) frá Eldfelli.
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Rann sókn ir á heil brigði rjúp unn ar

Ís lenski rjúpna stofn inn er sveifl ótt ur að stærð og um 11 ár líða á  milli há marka. Hlið stæð ar stofn sveifl ur eru þekkt ar hjá 
ýms um teg und um gras bíta á norð ur slóð um og á það við um teg und ir spen dýra,  fugla og skor dýra. Al mennt er tal ið 
að afl vaki sveifl unn ar sé inn an fæðu vefs ins og að sveifl an end ur spegli sam spil gras bíts ins og plantn anna sem hann lif ir 
á eða að or saka vald ur inn sé  þrepi of ar í fæðu vefn um en gras bít ur inn (rán dýr, sníkju dýr eða sótt kveikj ur). 

Rjúpna rann sókn ir eiga sér um 50 ára sögu við Nátt úru fræði stofn un Ís lands. Frum kvöð ull inn var fugla fræð ing ur inn 
dr. Finn ur Guð munds son (1909–1979). Meg in áhersl an hef ur ver ið að  vakta rjúpna stofn inn, rann saka tengsl  veiði og 
af falla og  áhrif af ráns  fálka á stofn breyt ing ar rjúp unn ar. Í kjöl far  harðra  deilna í sam fé lag inu um veiði stjórn un rjúp unn ar 

ár in 2003 og 2004 var ákveð ið að auka um fang 
rjúpna rann sókna Nátt úru fræði stofn un ar. Ljóst var 
að það yrði ekki gert nema með sam starfi við vís
inda menn á öðr um fræða stofn un um. Verk efn ið 
sem hér er kynnt, Rann sókn ir á heil brigði rjúp unn ar, 
er ár ang ur þeirr ar sam vinnu. Sam tals hafa um 50 
manns, lærð ir og leikn ir, tek ið þátt í verk efn inu 
við söfn un og sýna töku, grein ingu og úr vinnslu. 
Verk efn ið fékk rausn ar leg an styrk frá RANN ÍS fyr ir 
ár in 2009 til 2011. Ól af ur K. Ni els en fugla fræð ing ur 
við Nátt úru fræði stofn un er verk efn is stjóri. Aðr ir 
sér fræð ing ar sem hafa  veitt ein stök um verk efn
um for ystu eru Guð mund ur A. Guð munds son 
og Krist inn P. Magn ús son, Nátt úru fræði stofn un, 
Gunn ar Stef áns son, Raun vís inda stofn un Há skóla 
Ís lands, Björg Þor leifs dótt ir og Sig hvat ur S. Ár na
son, Líf eðl is fræði stofn un Há skóla Ís lands, og Karl 
Skírn is son og Ólöf G. Sig urð ar dótt ir, Til rauna stöð 
Há skóla Ís lands í meina fræði að Keld um.
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Tengsl holda stuð uls  rjúpna og stofn breyt inga í Þing  eyj ar sýsl um 2006 til 
2011. Taln ing ar eru gerð  ar um 20. maí ár hvert og holda stuðl ar eru  
metn ir í  fyrstu viku okt ób er ár hvert.

Karri á  flugi.  Ljós m. Daní el Berg mann.
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Rann sókn in fjall ar um tengsl heil brigð is og stofn
breyt inga ís lensku rjúp unn ar. Unn ið hef ur ver ið á 
Norð  aust ur landi en þar hafa far ið fram um fangs
mikl ar rann sókn ir á stofn vist fræði  rjúpu frá 1981 og 
það verk efni var ein meg in for senda rannsóknanna 
sem hér eru kynnt ar. Gögn sem safn að er í þeim 
rann  sókn um og nýt ast hér eru mæl ing ar á þétt leika 
og ald urs hlut föll um. Út frá gögnunum má ráða í 
stofn  breyt ing ar, við komu og af föll.

Frá árinu 2006 hef ur 100 rjúp um ver ið safn að á 
rann sókna svæð inu ár hvert í  fyrstu viku okt óber. 
Ald urs sam setn ing in í sýn inu er 40 full orðn ir og 
60 ung ir fugl ar.  Þessi efni við ur er not að ur til að mæla  þætti sem end ur spegla heil brigði, svo sem holda far, magn sjúk
dóms  valda,  virkni ónæm is kerf is og fitu kirt ils og streitu ástand. Gagna rað irn ar fyr ir 2006 til 2011  spanna 6 ár en ætl un in 
er að  safna gögn um yf ir  heila stofn sveiflu rjúp unn ar og gert ráð fyr ir að verk efn inu  ljúki hið  fyrsta haust ið 2015. 

Meg in rann sókna spurn ing arn ar eru hvort tengsl séu á  milli heil brigð is rjúp unn ar og stofn breyt inga og hver séu inn byrð is 
tengsl  þátta sem lýsa heil brigði rjúp unn ar. Breyt ast heilsu þætt ir í takt við stofn sveiflu rjúp unn ar en þó hnik að líkt og 
áhrifa þætt ir stofn sveifl unn ar  verða að sýna? Rjúp um fækk aði 2006 til 2007, síð an óx stofn inn og há mark var 2010 og 
síð an bratt fall 2011. Rann sókn irn ar hafa sýnt mikl ar og mark tæk ar breyt ing ar á öll um ávit um á heil brigði rjúp unn ar. 
Sum ir þætt ir, eins og holda far og  virkni ónæm is kerf is, hafa  breyst í takt við stofn breyt ing ar en aðrir þættir með hniki, 
t.d. afkastageta melt ing ar veg ar. Mjög mark tæk ur mun ur var á holda fari  rjúpna á  milli ald urs hópa og ára. Full orðn ir fugl ar 
voru í  betri hold um en ung ir fugl ar en ald urs hóp arn ir  sýndu sömu breyt ing ar á  milli ára. Holda far fugl anna var þann ig 
lé legt  fyrsta ár rann sókn anna, 2006, síð an batn aði það og var best haust in 2008 og 2009, snar féll síð an haust ið 2010 

Sýna taka úr rjúp um, tal ið frá  vinstri: Karl Skírn is son, Ól af ur K. Ni els en, Hall dór W. Stef áns son, Ute Stenke witz og Kat har ina Ri es. 
 Ljósm. Þor vald ur Björns son.

Leit að  rjúpna.  Ljósm.  Almut Schla ich.
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í að drag anda hruns ins vet ur inn 2010 til 2011. Það er at hygl is vert að sjá að holda far breyt ist í takt við stofn breyt ing ar 
og virð ist sýna bein þétt leika háð tengsl.

Rann sókn in spann ar enn sem kom ið er að eins lið lega  hálfa  sveiflu og til að fá skýr ari mynd hef ur rann sókna hóp ur inn 
ákveð ið að  halda sam starf inu  áfram út  heila stofn sveiflu, þ.e. alla vega 5 ár til við bót ar. Mik il vægi verk efn is ins felst í 
því að  varpa nýju  ljósi á reglu bundn ar stofn breyt ing ar dýra, nátt úru fyr ir bæri sem hef ur fang að hugi  manna í ára tugi.

Rann sókna verk efn ið hef ur ver ið vett vang ur fyr ir unga fræði menn að  spreyta sig. Einn meist ara nemi hef ur út skrif ast en 
Sól rún Þ. Þór ar ins dótt ir fjall aði um sam setn ingu sníkju dýra fánu rjúp unn ar í sínu verk efni. Þrír aðr ir nem ar taka þátt í 
verk efn inu, Ute Stenke witz fjall ar um tengsl sníkju dýra sýk inga og stofn breyt inga hjá  rjúpu, Ar on F. Guð munds son um 
fó arns steina rjúp unn ar og Svav ar Örn Guð munds son um fugla flug una og hlut verk henn ar sem  ferja fyr ir ytri sníkju dýr.

Dokt ors nemi í rjúpna rann sókn um við Nátt úru fræði stofn un

Ute Stenke witz er dokt ors nemi við Há skóla 
Ís lands og vinn ur rann sókna verk efn ið við Nátt
úru fræði stofn un Ís lands. Hún hóf störf í júní 2010 
og tek ur þátt í rann sókn um á heil brigði rjúp unn ar. 
Í rann sókn um sín um kannar Ute sníkju dýra sýk ing ar 
í rjúp um og hvern ig sýk ing ar tengj ast stofn breyt
ing um. Á ár inu 2011 fjall aði Ute í tví gang um 
nið ur stöð ur sín ar á vís inda ráð stefn um, ann ars 
veg ar um breyti leika á stærð  milta og hins veg ar 
um breyt ing ar á sníkju dýra byrði á  milli ára. 

Milt að gegn ir mik il vægu hlut verki við ónæm is varn
ir og vist fræð ing ar hafa not að stærð  milta sem 
mæli kvarða á varn ir og  áreiti. Milt að er  stærra í 
sýkt um dýr um en ósýkt um (kall að spleno meg aly). 
Rann sök uð voru tengsl á  milli stærð ar  milta í rjúp
um og ald urs og kyns fugl anna, holda fars  þeirra 
og orma sýk inga ár in 2007 til 2009. Inn yfla orm ar 
 vekja ónæm is kerf ið og eru tald ir hafa  áhrif á stærð 
 milta.  Þetta var ekki raun in hjá  rjúpu og eng in 

tengsl virt ust vera á  milli orma sýk inga og stærð ar  milta. Ekki var held ur að sjá nein tengsl holda fars og milt is stærð ar. 
Hins veg ar voru greini leg tengsl á  milli stærð ar  milta og ald urs og kyns fugl anna og líka á  milli ára. Ung ar rjúp ur voru að 
jafn aði með  stærra  milta en full orðn ar og kven fugl ar með  stærra en karl fugl ar. Mun ur á  milli ára var mjög mark tæk ur 
og milt is stærð óx ár frá ári 2007 til 2009. Meg in nið ur stað an var sú að á rann sókna ár un um virt ist ónæm is kerf ið  verða 
fyr ir aukn um áhrif um ónæm is vaka en inn yfla orm ar virt ust ekki vera sá vaki.

Einn ig var rann sak að hvern ig sníkju dýra byrði tengd ist stofn breyt ing um rjúp unn ar ár in 2006 til 2011.  Þessi ár var 
rjúpna  stofn inn í  vexti, hann náði há marki vor ið 2010 og féll síð an vor ið 2011. Sníkju dýra fána rjúp unn ar sam an stend ur 
af 17 teg und um, þar af eru 10 teg und ir ytri sníkju dýra og 7 teg und ir  innri sníkju dýra. Mun ur var á ald urs hóp um með 
til liti til sníkju dýra byrði. Hjá full orðn um fugl um var enga greini lega  leitni að sjá í sníkju dýra byrði og ef eitt hvað þá dró 
held ur úr  henni en hitt. Hjá ung fugl um minnk aði hins veg ar sníkju dýra byrð in í upp sveifl unni en jókst hrun ár ið.  Mun ur á 
ald urs hóp un um gæti skipt máli í  þessu sam hengi þar sem af föll sér tæk fyr ir  fyrsta árs  fugla  skipta meg in máli í lýð fræði 
stofn sveifl unn ar. Ef sníkju dýr hafa þýð ingu þá þarf sníkju dýra byrð in að sýna þriggja ára töf við stofn sveiflu rjúp unn ar, 
þ.e. vægi sníkju dýra þarf að vera mest  næstu þrjú ár eft ir há mark í stofn stærð. Rann sókn ir  næstu ára munu  skera 
úr um það en  fyrsta skoð un bend ir til þess að sníkju dýr gætu ver ið áhrifa vald ur í stofn breyt ing um  fyrsta árs  rjúpna.
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Tengsl sníkju dýra byrði  rjúpna og stofn breyt inga í Þing eyj ar sýsl um 2006 til 
2011. Sníkju dýra byrð in er fyr ir ung fugla og á við  innri sníkju dýr ein göngu.  
Nið ur stöð ur um sníkju dýra byrði ár ið 2011 eru ekki til tæk ar.
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Acta Bot an ica Is land ica nr. 15

Í nóv emb er 2011 kom tíma rit ið Acta Bot an ica Is land ica út en sjö ár eru frá því það 
kom út síðast. Tíma rit ið er helg að ís lenskri grasa fræði og birt ir vís inda leg ar grein ar sem 
oft ast eru á  ensku. Heft ið er það fimm tánda í röð inni 84 blað síð ur. Í því eru grein ar um 
þör unga,  sveppi á taði, svepp á  dauðri gul víði grein, fléttu háða  sveppi og vor blóm, auk 
þess sem þar er að  finna yf ir lit yf ir rann sókn ir Ivka M.  Munda á ís lensk um þör ung um.

Í heft inu  segja Geir Mat hi as sen o.fl. frá  fyrsta  fundi ask svepps ins Hy pox yl on macro spor um 
hér lend is en hann fann Geir á dauðri gulvíðigrein í Skafta felli er hann var þar á  göngu 
með fjöl skyldu  sinni sum ar ið 2005. Sýn inu er lýst og fjall að um út breiðslu teg und ar inn ar 
á heims vísu,  hýsla og  fyrri rann sókn ir á ætt kvísl inni Hy pox yl on. 

Gróa Val gerð ur Ingi mund ar dótt ir o.fl.  skýra frá nið ur stöð um rann sókna  sinna á ís lensk
um vor blóm um, eink um grá vor blómi, Draba inc ana. Að ferð til að  skoða litn inga 
var að lög uð þess ari smáu  plöntu sem hér lend
is reynd ist vera ferl itna (2n=32) eins og aðr ir 
stofn ar teg und ar inn ar. Þurrk uð sýni vor blóma í 

grasa söfn um Nátt úru fræði stofn un ar, IC EL og AMNH, voru skoð uð og reynd ust 
flest  þeirra rétt  greind.

Mi cha el J. Ri chard son fjall ar um nið ur stöð ur rann sókn ar sinn ar á  fungu ís lenskra 
tað sýna. Í grein inni er fjall að um 44 sýni sem var að  mestu safn að sum ar ið 2006 
er höf und ur tók þátt í söfn un ar ferð fé laga  Sænska sveppa fræði fé lags ins um Suð
ur land og fór í fram haldi af því á Snæ fells nes og norð ur á  Skaga.  Þessu til við bót ar 
rann sak aði hann eitt sýni af kan ínu skít úr Öskju hlíð og fékk send fimm sýni af 
gæsa skít sem safn að var í Surts ey sum ar ið 2008. Skít inn  setti hann í raka klefa og 
 skráði þær teg und ir sem  spruttu upp  næstu 6 til 16 vik urn ar. Alls  skráði hann 
75 teg und ir á þess um 44 sýn um, þar af 19 sem fund ust í  fyrsta sinn hér lend is. 

Wolf gang von Brack el lýs ir  nýrri fléttu háðri teg und, Lic heno pelt ella rangi fer inae, 
sem óx á grá krók um í Hrút ey í  Blöndu við Blöndu ós og get ur alls 22 fléttu háðra 
 sveppa, þar af 13 sem ekki  höfðu fund ist áð ur hér á  landi. Svepp un um safn aði 
hann á þrem ur svæð um ár ið 2008: í Hrút ey, á Eg ils stöð um rétt við Lag ar fljót 
og í Skafta felli. Enn þá hafa til tölu lega fá ir fléttu háð ir svepp ir ver ið skráð ir í  fungu 
Ís lands og má því bú ast við að tölu vert marg ar teg und ir bæt ist við í  hverri rann
sókn af  þessu tagi enn um sinn.

Þá er í heft inu síð asta  grein þör unga fræð ings ins Ivka M.  Munda frá Lju bljana í 
Sló ven íu um rann sókn ir henn ar á ís lensk um þör ung um. Ivka M.  Munda, sem lést 
ár ið 2009, rann sak aði þör unga við strend ur lands ins á ár un um 1963 til 1980 og 
 lýsti teg unda sam setn ingu og belta skipt ingu  þeirra. Grein in fjall ar um þör unga á 
sunn an verðu Aust ur landi í lok sjö unda ára tug ar síð ustu ald ar þar sem kald ur 
sjór úr  norðri mæt ir held ur  hlýrri og salt ari sjó úr  suðri. 

Aft ast í heft inu er skrá yf ir út gefn ar grein ar Ivka M.  Munda sem  fjalla um rann
sókn ir henn ar á ís lensk um þör ung um.

Rit stjóri Acta Bot an ica Is land ica er Guð ríð ur Gyða Eyj ólfs dótt ir. Á vef Nátt úru
fræði stofn un ar, www.ni.is, er hægt að nálg ast grein ar úr  eldri heft um tíma rits ins.

Asksveppurinn Camptosphaeria citrinella. 
Askhirsla sveppsins þar sem gul hárin 
kringum opið á skjóðunni blasa við. 
 Ljósm. Michael J. Richardson.

Askgró asksveppsins Camptosphaeria 
citrinella, séð með smásjá. Angar standa 
út úr báðum endum. 
 Ljósm. Michael J. Richardson.

Kápa nýjasta heftis Acta Botanica 
Islandica.
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DNA strika merk ing ís lenskra líf vera

Eitt meg in hlut verk Nátt úru fræði stofn un ar Ís lands er skrán ing á nátt úru lands ins, m.a.  þeirra líf vera er hér vaxa, rann
sókn ir á út breiðslu  þeirra og vist fræði. Grund völl ur rann sókn anna eru vís inda leg teg unda söfn. Söfn un um er ætl að að 
end ur spegla breyti leika teg und anna, út breiðslu  þeirra og vera efni við ur rann sókna í flokk un ar fræði, þró un ar sögu og 
líf landa fræði. Á síð ari ár um hef ur vægi sam einda fræði legra að ferða auk ist og er þeim  til að mynda  beitt við rann sókn ir 
á breyti leika inn an teg unda,  milli teg unda og til að af hjúpa þró un ar sögu tengsl teg unda og ætt kvísla. 

Líf fræð ing ar sem  stunda flokk un ar fræði og rann sókn ir á líf fræði leg um breyti leika eiga stund um í erf ið leik um með að 
 greina líf ver ur rétt til teg unda. Það á eink um við ef um er að ræða ófull þrosk uð ein tök þar sem  helstu grein ing ar ein
kenn in finn ast ein ung is í full þroska ein stak ling um. Þann ig er akk ur í því að hægt sé að  greina teg und ir með öðr um 
 hætti en með út lits grein ingu með hjálp grein inga lykla. Það er gert með því að rað greina auð kenn andi DNA kenni rað ir 
úr erfða mengi líf veru sem  líkja má við strika merki (DNAbarco des). For senda þess að DNA strika merk ing nýt ist til 
teg unda grein ing ar er að til stað ar sé að gengi leg ur gagna grunn ur tengd ur vís inda leg um teg unda söfn um, svip uð um 
þeim sem eru fyr ir  hendi á Nátt úru fræði stofn un Ís lands. Söfn Nátt úru fræði stofn un ar hafa að  geyma há plönt ur,  sveppi, 
mosa, hrygg dýr,  fugla og skor dýr. 

Nátt úru fræði stofn un er þátt ak andi í all þjóð legu  átaki vís inda manna sem kall ast á  ensku Barcod ing of Life  project (iB OL) 
í DNA strika merk ing um líf vera. Mark mið ið er að  byggja upp við mið un ar gagna grunn yf ir all ar líf veru teg und ir heims
ins. Á Ak ur eyr ar setri Nátt úru fræði stofn un ar er starf rækt rann sókna stofa í sam einda erfða fræði. Þar hef ur ver ið haf ist 
 handa við upp bygg ingu við mið un ar gagna grunns til teg unda grein ing ar með DNA strika merk ing um á þeim tæp lega 500 
há plöntu teg und um sem vaxa villt ar á Ís landi. Í plöntu safni stofn un ar inn ar eru rúm lega 66.000 sýni ís lenskra há plantna 
og um 18.000 er lend ar plönt ur, greind ar til  teg unda af sér fræð ing um. Fyr ir  hverja teg und er ein angr að erfða efni úr 

Unnið að ein angr un erfða efn is úr þurrk uð um ein tök um af geld inga hnappi, Arm er ia ma rit ime.  Ljósm.  Helgi Stein ar Hall dórs son.
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litl um bút um af a.m.k. einu og í  besta  falli þrem ur þurrk uð um safn
ein tök um sem eru skráð í gagna grunni Nátt úru fræði stofn un ar. Tvö 
gen úr erfða mengi plantn anna, þ.e. rbcL og matK, eru mögn uð upp 
með við eig andi prím era pör um. PCR af urð irn ar eru síð an rað greind ar 
og rað irn ar gerð ar að gengi leg ar í hin um al þjóð lega kirn ar aða banka 
Gen Bank.

Mark mið ið með verk efn inu er að Ís land  verði fyrst  þjóða að DNA 
strika merkja all ar inn lend ar teg und ir blóm plantna. Gögn in nýt ast 
við fjöl breytt ar rann sókn ir í flokk un ar fræði, líf landa fræði og vist fræði 
ís lenskra há plantna og sömu leið is til að  standa vörð um líf fræði leg an 
fjöl breyti leika hér á  landi. Strika merk ing er orð in að rútínu á rannsókna
stofu Náttúrufræðistofnunar og þeg ar hef ur fjöld inn all ur af svepp um, 
bakt er íum og frum ver um (prost ists) ver ið greind ur til teg unda með 
þess um  hætti. Þann ig get ur stofnunin nú boð ið upp á þjón ustu sem 
teng ist af lestri strika merkja á líf ver um, svo sem þeim sem eru við
fangs efni í grunn rann sókn um á vist kerf um. Einn ig væri hægt að lesa 
af strika merkj um líf vera í vernd un ar skyni, t.d. til að  greina fram andi 
ágeng ar teg und ir, ólög leg an flutn ing eða notk un líf vera í út rým ing ar
hættu. DNA strika merk ing kem ur ekki bara að góð um not um þeg ar 
erf itt reyn ist að teg unda greina líf ver ur á óþekkj an leg um þroska stig um 
held ur líka í sýn um af ýms um toga, meðal annars úr jarð vegi, maga, skít eða af vett vangi glæps.

Nán ari upp lýs ing ar um IB OL verk efn ið er að  finna á vefsíðu þess, www.ib ol.org.

Krist inn P. Magn ús son og Starri Heið mars son hafa um sjón með strika merk ing um há plantna hjá Nátt úru fræði stofn un Ís lands.

Stein gert hval bein finnst á Tjörn esi

Sum ar ið 2010 fann Jak ob Vint her, dokt ors nemi í jarð fræði við Yale há skóla í Connect icut í Banda ríkj un um, nokk ur 
stein gerð bein brot við Svart ham ar á Tjörn esi. Brot in reynd ust vera úr  stærra  beini sem greini lega sást í set bakk an um, 
um 8 metr um of ar. Hann  hafði sam band 
við Nátt úru fræði stofn un Ís lands og  óskaði 
eft ir sam starfi og að stoð við að ná stein
gerða bein inu úr lög un um. Eft ir að hafa 
met ið að stæð ur var tal ið ráð legt að for verja 
stein gerv ing inn fyr ir vet ur inn og bíða með 
upp gröft þar til sum ar ið 2011.  

Í lok júní 2011 kom fimm  manna hóp ur 
dokt ors nema í jarð fræði frá Yale há skóla 
til að  grafa upp stein gerðu bein in á Tjörn
esi. Jarð fræð ing ar á Nátt úru fræði stofn un 
 höfðu und ir bú ið komu  þeirra og út veg að 
verk færi og efni til verks ins. Þann 27. júní 
var hald ið norð ur á Tjörn es og með í för 
var jarð fræð ing ur stofnunarinnar. Þá kom 
í ljós að for vörn in haust ið áð ur  hafði lát ið 
und an veðr um vetr ar ins og enn  meira  hafði 

Steingervingurinn reyndist vera herðablað og höfuðkúpubein af tannhval. 
 Ljósm. Kristján Jónasson.

Erfðaefni einangrað úr þurrkuðum eintökum af 
geldingahnappi, Armeria maritime.
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brotn að af stein gerv ingn um. Safn að var sam an öll um bein brot um sem fund ust fyr ir neð an set bakk ann. Síð an hófst 
upp gröft ur inn en eina leið in til að kom ast að stein gerv ingn um var að síga í klif ur bún aði nið ur að hon um. 

Það tók rúm lega viku að  grafa bein ið út úr hörð um set lög un um en bein ið reynd ist  stærra en menn  þorðu að vona í 
byrj un. Auk þess var hóp ur inn óhepp in með veð ur og var bæði úr komu samt og kalt. Þeg ar stein gerv ing ur inn var laus 
var hon um pakk að vand lega í grisj ur og gifs. Hann vó vel yf ir 100 kg en þó tókst að koma hon um í far ar tæki sem  flutti 
hann á Nátt úru fræði stofn un. Stofn un in sá síð an um að  ganga frá stein gerv ingn um til flutn ings með  skipi til Banda ríkj anna.

Í Yale há skóla er ver ið að rann saka stein gerða bein ið frá Tjörn esi og voru frum nið ur stöð ur kynnt ar á jarð fræði ráð
stefnu í Minn ea pol is, 10. okt ób er 2011. Komið hefur í ljós að það er herðablað og höfuðkúpubein af tannhval sem 
ekki hefur enn verið greindur til tegundar. Það fannst í efri  hluta tíg ul skelja lag anna á Tjörn esi og ný leg ar rann sókn ir á 
kís il þör ung um og seg ul mæl ing ar á seti  benda til þess að set lög in séu  um 4–5 millj ón ára göm ul. 

Stein gerv ings fund ur inn veit ir mik il væg ar upp lýs ing ar um þró un ar sögu og út breiðslu  hvala í Norð urAtl ants hafi  snemma 
á plíó sen tíma. Hval bein ið mark ar norð læg asta fund ar stað tann hvala frá þess um tíma og gef ur jafn framt vís bend ingu 
um að út breiðsla  þeirra hafi þá ver ið svip uð því sem við þekkj um hjá hvöl um í dag. Frek ari rann sókn ir  verða gerð ar 
á stein gerv ingn um í Yale há skóla og nið ur stöð ur birt ar í fræði rit um. Þeg ar rann sókn um lýk ur verð ur hon um skil að í 
stein gerv inga safn Nátt úru fræði stofn un ar Ís lands til varð veislu.

Dokt ors nem arn ir frá Yale há skóla sem sáu um upp gröft inn á Tjörn esi og  stunda nú rann sókn ir á hval bein inu eru Rac hel 
Rac ic ot, Dani el Fi eld, Jak ob Vint her, Ad am D.B. Be hlke og Am anda D. Forn al. Jarð fræð ing ar Nátt úru fræði stofn un ar 
sem koma að verk efn inu eru Krist ján Jón as son, Lo vísa Ás björns dótt ir og Margr ét Halls dótt ir. Verk efn ið er styrkt af 
Na tion al Geo graph ic Soci ety, Yale há skóla og Nátt úru fræði stofn un Ís lands. 

Steingerða hvalbeinið á Tjörnesi var grafið upp við erfiðar aðstæður. Hér eru tveir jarðfræðingar frá Yale háskóla að verja yfirborð steingervingsins 
áður en byrjað er á uppgreftrinum.  Ljósm. Kristján Jónasson.
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Ís lensk ir fugl ar teikn að ir af Bene dikt Grön dal

Í okt ób er kom í  fyrsta sinn út bók in Ís lensk ir fugl ar teikn að ir 
af Bene dikt Grön dal. Bók in er eitt af  helstu verk um Bene dikts 
Grön dal Svein bjarn ar son ar (1826–1907) en hef ur hingað 
til ver ið óað gengi leg fyr ir al menn ing sem og fræði menn. 
Í  henni er birt heild ar yf ir lit yf ir alla  fugla sem sést  höfðu á 
Ís landi fram til árs ins 1900 og teikn ar Bene dikt mynd ir af 
þeim öll um, lýs ir þeim og seg ir frá því  helsta sem um þá 
var vit að. Bók in er gef in út af bóka út gáf unni Crymog ea í 
sam starfi við Nátt úru fræði stofn un Ís lands en hand rit bók
ar inn ar hef ur ver ið í  vörslu stofn un ar inn ar í yf ir  hálfa öld.

Bene dikt Grön dal var einn  mesti fjöl fræð ing ur og hæfi leika
mað ur ís lenskr ar menn ing ar sögu og frum kvöð ull á mörg um 
svið um. Hann var fyrst ur Ís lend inga til að  ljúka meist ara prófi 
í nor ræn um fræð um við Kaup manna hafn ar há skóla. Hann 
var ára tug um sam an eini nátt úru fræð ing ur lands ins og hann 
 samdi  fyrstu kennslu bæk urn ar á ís lensku í nokkr um grein
um nátt úru fræð inn ar. Bene dikt var lista skrif ari og teikn ari 
en ekki síst var hann vin sælt skáld og eft ir hann  liggja sí gild 
verk á borð við Helj ar slóð ar orr ustu og Dægra dvöl.

Bene dikt  lagði  meira af mörk um við að  fræða fólk um nátt
úr una en nokk ur ann ar Ís lend ing ur fyr ir hans daga. Hann 
var frum kvöð ull í söfn un nátt úru gripa og  helsti hvata mað ur 
að stofn un Hins ís lenska nátt úru fræði fé lags ár ið 1889 og 
 fyrsti for mað ur þess. Eitt  helsta verk efni hans sem for manns 
Nátt úru fræði fé lags ins var að koma á fót nátt úru gripa safni 
í Reykja vík og sam hliða því vann hann að skrán ingu dýra 
og  plantna með lýs ing um og teikn ing um. Til gang ur Bene
dikts með söfn un inni var aldr ei að upp götva eitt hvað nýtt, 
held ur  safna því sem til væri og gera mynd ir af því í eina 
bók. Eft ir Bene dikt  liggja nokk ur hand rit sem og stak ar 
mynd ir sem hann teikn aði af ís lensk um dýr um og  gróðri. 
Tvö  helstu hand rit in eru Dýra ríki Ís lands sem kom út ár ið 
1976 og Ís lensk ir fugl ar sem nú er loks út kom in á bók. Að 
bók un um vann hann sleitu laust ár um sam an vit andi þó að 
þær yrðu senni lega aldr ei gefn ar út.

Á tit il blaði er Ís lensk um fugl um sagt lok ið í Reykja vík ár ið 
1900. Af dag bók ar færsl um Bene dikts má þó sjá að hann 
vann að hand rit inu allt til árs ins 1906 þeg ar hann stóð á 
átt ræðu. Hand rit ið hef ur að  geyma 100 tölu sett ar fugla
teikn ing ar, oft nokkr ar teg und ir sam an á mynd. All ar al geng
ustu teg und ir eru sýnd ar en einn ig flæk ing ar sem Bene dikt 
teikn aði ým ist eft ir ein tök um nátt úru gripa safns ins eða eft ir 

Titilsíða bókarinnar Íslenskir fuglar teiknaðir af Benedikt Gröndal (efri 
mynd) og teikning af haferni úr sömu bók (neðri mynd).
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teikn ing um úr öðr um bók um.  Hverri teikn ingu fylg ir mi sít ar leg lýs ing á við kom andi  fugli sem Bene dikt skrif aði sjálf ur 
auk þess að skraut skrifa tit il síðu og for mála.

Sér fræð ing ar Nátt úru fræði stofn un ar Ís lands unnu að út gáfu bók ar inn ar og rit un skýr inga og er bók inni fylgt úr  hlaði 
með ít ar leg um eft ir mála eft ir Krist in Hauk Skarp héð ins son fugla fræð ing. Þar er gerð  grein fyr ir  stöðu fugla rann sókna 
á Ís landi und ir lok 19. ald ar og þátt Bene dikts í sögu ís lenskra nátt úru vís inda.

Það finnst ýmislegt þegar leitað er að kóngssvepp í Vaglaskógi

Síðsumars, nokkrum dögum eftir almennilega rigningu, tekur 
sveppafræðingur Náttúrufræðistofnunar körfu sína og hníf og 
skreppur ásamt manni sínum í Vaglaskóg að leita að kóngssvepp, 
Boletus edulis, í matinn. Kóngssveppur virðist vaxa á sömu slóðum 
og berserkur, Amanita muscaria, ef hann vex á annað borð, en 
báðar tegundir mynda svepprót með birki og barrtrjám, t.d. 
greni. Um Vaglaskóg liggja göngustígar en aldin kóngssvepps 
koma oft upp við stíga þar sem sól nær að verma jörð meðan 
minna kemur upp þar sem skógur er þéttur. Á vef Skógræktar 
ríkisins um þjóðskóga, www.skogur.is/thjodskogarnir, er kort af 
stígum í Vaglaskógi og einn sérmerktra viðkomustaða er rjóður, 
sem gert var í skóginn og nefnt Arnþórslundur, í greniteigi sem 
gróðursettur var árið 1947. Þar er grenið vaxtarlegt en inni á 
milli er ræfilslegt birki og rotnandi birkilurkar. Í greniteignum 
sunnan við Beitarhúsahringinn, við lundinn og niður að 
reiðleiðinni gegnum skóginn, vaxa margir athyglisverðir sveppir 
sem sveppafræðingurinn rakst á í nokkrum ferðum árin 2009 
og 2010. Sumum þeirra safnaði hann, greindi eftir bestu getu og 
gekk frá í sveppasafn Náttúrufræðistofnunar Íslands á Akureyri 
(AMNH). Þar eru nú 590 sýni af a.m.k. 150 tegundum sveppa 
úr Vaglaskógi, þeim elstu safnaði Helgi Hallgrímsson árið 1960.

Tvær tegundir fundust þarna í fyrsta sinn hérlendis árið 2009. 
Sú fyrri fannst í skógarbotninum fyrst ofan við og seinna neðan 
við Arnþórslund, þar sem hún óx í greninálabreiðu á nálum og 
rotnandi smágreinum. Þetta er lítill og fíngerður, rauðbleikur 
sveppur sem var greindur sem tegundin Mycena adonis og fékk 
nafnið goðhelma. Goðhelma fannst einnig norðar í skóginum, 
nálægt trjásafninu, en hefur til þessa ekki fundist nema í Vaglaskógi. 
Sú síðari vex miðja vegu milli lundar og reiðleiðar og þar blasti 
við þyrping meðalstórra, mjallhvítra og glansandi aldina undir 
sitkagreninu. Sveppurinn reyndist vera grenisniglingur, Hygrophorus 
piceae, sem myndar svepprót með greni. Árið eftir uxu tvö aldin 
á sama stað og eftir greiningu þeirra þótti sveppafræðingnum 
greining tegundarinnar orðin örugg. Skammt frá uxu á tveim 
stöðum stök aldin sortusniglings, Hygrophorus calophyllus, sem til 
þessa hafði verið eina tegund ættkvíslarinnar hérlendis. 

Við stíginn ofan við lundinn vex Russula chloroides, hnefla, sem 
líkist skálhneflu, R. delica, en er með mun þéttari fanir og oft með 

Kóngssveppur, Boletus edulis. 
 Ljósm. Guðríður Gyða Eyjólfsdóttir.

Grenisniglingur, Hygrophorus piceae.  
 Ljósm. Guðríður Gyða Eyjólfsdóttir.
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Fýlunálungur, Sarcodon leucopus. 
 Ljósm. Guðríður Gyða Eyjólfsdóttir.

Viðarkveif, Galerina marginata. 
 Ljósm. Guðríður Gyða Eyjólfsdóttir.

Naflatoppa, Hygrocybe citrinopallida. 
 Ljósm. Guðríður Gyða Eyjólfsdóttir.

Berserkjasveppur, Amanita muscaria. 
 Ljósm. Guðríður Gyða Eyjólfsdóttir.

Sortusniglingur, Hygrophorus calophyllus. 
 Ljósm. Guðríður Gyða Eyjólfsdóttir.

Hnefla, Russula chloroides. 
 Ljósm. Guðríður Gyða Eyjólfsdóttir.

Fagurskerma, Lepiota magnispora. 
 Ljósm. Guðríður Gyða Eyjólfsdóttir.

Hjólhetta, Xeromphalina cauticinalis. 
 Ljósm. Guðríður Gyða Eyjólfsdóttir.

Goðhemla, Mycena adonis. 
 Ljósm. Guðríður Gyða Eyjólfsdóttir.
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sægrænt belti efst á staf. Tegundin fannst árið 2006 sunnanlands og var þetta í annað skipti sem hún finnst hérlendis. Í 
lundinum sjálfum fannst eitursveppurinn viðarkveif, Galerina marginata, á hrúgu af rotnandi greinum, meðan berserkur 
og kóngssveppur voru þar fyrir miðju. Þegar komið er nokkuð niður hlíðina fannst fagurskerma, Lepiota magnispora, 
sveppur með drapplitan hatt sem verður að teljast fátíður þótt hann hafi fundist hér og þar, aðallega norðanlands 
og fyrir austan. Á svipuðum slóðum stóðu nokkur stæðileg aldin fýlunálungs, Sarcodon leucopus, í röð og þótti líklegt 
að þau fylgdu brún líkama sveppsins sem þarna hefur vaxið neðanjarðar á allstórum bletti. Fyrr um sumarið höfðu 
tvö aldin fýlunálungs fundist hálffalin í gróðri í jaðri greniteigsins við reiðgötuna. Sveppurinn er einn þeirra sem hefur 
gadda neðan á aldininu en fýluþáttur nafnsins vísar til lyktar sveppsins sem minnir á lykt af karrý og einhverju úldnu 
blönduðu saman. Neðarlega í greniteignum, í laut í brekkunni, fannst þyrping skærgulra sveppa með dæld í hatti og 
bugðóttu barði. Þetta er naflatoppa, Hygrocybe citrinopallida, nokkuð algeng tegund sem vex bæði í skógum og upp 
til fjalla. Niður undir reiðgötu, undir neðstu trjánum fannst hjólhetta, Xeromphalina cauticinalis, rotsveppur sem vex í 
barrnálabreiðu skógarbotnsins. Þetta er frekar smár en seigur, gulbrúnn hattsveppur með gulbrúnan þráðaflóka neðst 
á staf, fremur fátíður hérlendis.

Þetta er aðeins sýnishorn fungu rúmlega 60 ára greniteigs inni í birkiskógi en sýnir þá tegundafjölbreytni sem einkennir 
skóga. 

Guðríður Gyða Eyjólfsdóttir er sveppafræðingur Náttúrufræðistofnunar Íslands. Hún stundar meðal annars rannsóknir 
á íslenskum sveppum, útbreiðslu þeirra og verndarþörf.

Ný bók um rann sókn ir á plöntu stein gerv ing um úr ís lensk um jarð lög um

Ár ið 2011 kom út bók in Late Ca inozo ic Flor as of Ice land. Í  henni er fjall að 
um nið ur stöð ur rann sókna á plöntu stein gerv ing um úr ís lensk um jarð lög um, 
kort lagn ingu  þeirra og ald urs grein ing ar. Auk þess er fjall að um sam an burðar
rann sókn ir við aðr ar stein gerð ar og nú lif andi teg und ir og lýs ingu á frjó korn
um. Frið geir Gríms son jarð fræð ing ur og einn höf unda,  nýtti vís inda safn 
stein gerv inga á Nátt úru fræði stofn un til rann sókn anna og var hann jafn framt 
starfs mað ur stofn un ar inn ar um tíma. Við rann sókn ir sín ar hef ur Frið geir 
bætt á ann að þús und plöntu stein gerv ing um í safn Nátt úru fræði stofn un ar.

Bók in er rúm ar 850 blað síð ur og er  henni skipt nið ur í 14  kafla. Í  fyrstu 
þrem ur köfl un um er fjall að um nátt úru far Ís lands, rann sókn ir á ís lensk um 
plöntu stein gerv ing um og flokk un ar fræði plöntu stein gerv inga. Í köfl um fjög ur 
til ell efu er fjall að um gróð ur fé lög á mis mun andi tím um jarð sög unn ar, kynnt
ar eru hug mynd ir um upp runa teg unda, dreif ing ar leið ir til Ís lands og forn 
ís lensk gróð ur fé lög bor in sam an við nú lif andi gróð ur fé lög Norð urAm er íku, 
Evr ópu og As íu. Í  tólfta  kafla er fjall að um kenn ing ar um upp runa ís lenskra 
forn gróð ur fé laga og hvern ig plönt ur dreifð ust til lands ins. Í þrett ánda  kafla 
eru born ar sam an plöntu teg und ir úr ís lensk um jarð lög um við nú lif andi teg
und ir og rýnt í það lofts lag sem þær síð ar nefndu þríf ast við í dag í til raun 
til þess að átta sig á lofts lags breyt ing um í jarð sögu lands ins. Í loka kafl an um 
seg ir síð an frá rann sókn um sem Sví inn Alfr eds Ga bri els Na thorst hugð ist 

gera á plöntu leif um úr ís lensk um jarð lög um og rak in er saga  tveggja teikn ara sem teikn uðu með blý anti hundr uð 
 mynda af stein gerð um ís lensk um plönt um. Mynd ir þess ar áttu að birt ast í all stóru  verki sem Na thorst ætl aði að  skrifa 
en því mið ur náði hann ekki að  ljúka því  verki áð ur en hann lést.

Höf und ar bók ar inn ar eru þeir Thom as Denk, Frið geir Gríms son, Rein hard Zett er og Leif ur A. Sím on ar son og er hún 
gef in út í Lond on af Sprin ger.

Kápa bókarinnar.
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Fiðr ilda vökt un in efl ist

Upp haf fiðr ilda vökt un ar
Ár ið 1995 hóf Nátt úru fræði stofn un Ís lands 
þátt töku í nor rænu sam vinnu verk efni sem 
 hafði það mark mið að  vakta  stofna fiðr ilda. 
 Tveir stað ir voru þá vald ir til rann sókna hér 
á  landi, Tuma stað ir í Fljóts hlíð og Kví sker 
í Ör æf um, og voru send ar til lands ins sér
hann að ar ljós gildr ur til sýna tök unn ar. Mark
mið ið var að afla  gagna í tíu ár sem víð ast 
á Norð ur lönd um og í Eystra salts ríkj un um. 
Sam vinna  þessi  hlaut því mið ur snögg an 
endi þeg ar styrkt ar að il inn, nor ræna ráð
herra nefnd in,  ákvað nóg  hefði ver ið vakt að 
að  tveim ár um lokn um.

Verk efn inu var samt fram hald ið hér á  landi 
enda  hafði ver ið inn leidd ný og öfl ug að ferð 
til fiðr ilda rann sókna sem  hafði strax sann að 
 ágæti sitt. Stefnt var að því að ná tíu ára 
gagn as er íu eins og áætl að var í upp hafi. 

Vöktun, vernd og nýting

Klettafeti, Entephria caesiata, algengasta fiðrildið í veiðinni í Bolungarvík.  Ljósm. Erling Ólafsson.

Skaftafell 1999-2004
Mógilsá 2005

Stórhöfði 2010

Tumastaðir 
1995

Kvísker 1995

Hákonarstaðir 2010

Rauðafell 2005

Skútustaðir 2010

Bolungarvík
2010

Hólmavík 2010

Hvanneyri 2010

Ás 2007

Hallormsstaður 2010

Neskaupstaður
2010

Skógar 2006
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Vöktunarstaðir 
fiðrildar

Vökt un ar stað ir fiðr ilda á Ís landi 1995–2010 á veg um Nátt úru fræði stofn un ar Ís lands, 
nátt úru stofa og Land bún að ar há skóla Ís lands.
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Þeg ar horft var yf ir far inn veg að tíu ár un um liðn um  þótti frá leitt að  hætta sýna töku því á tíma bil inu  hafði hlýn un lofts
lags orð ið veru lega merkj an leg. Hér gafst því tæki færi til að  fylgja því eft ir hvern ig fiðr ilda teg und ir brygð ust við þeim 
 breyttu að stæð um. Ár ið 2011 var sautj ánda ár sam felldr ar sýna töku á Tuma stöðum og Kví skerj um og  liggja nú þeg ar 
fyr ir áhuga verð ar upp lýs ing ar um við brögð fiðr ilda við lofts lags breyt ing um sem orð ið hafa, einn ig um land nám  nýrra 
teg unda, flug tíma teg und anna og stofn sveifl ur.

Af leið ing ar ösku falls
Vor ið 2010 var eld ur uppi í Eyja fjalla jökli með af drifa ríku ösku falli á  stóru  svæði. Svo vel  vildi til að á  næsta áhrifa svæði 
eld goss ins voru þrjár vökt un ar stöðv ar fiðr ilda, Tuma stað ir í Fljóts hlíð og svo Rauða fell og Skóg ar und ir Eyja fjöll um, sem 
 höfðu kom ið inn í verk efn ið tím an lega fyr ir gos. Hald góð þekk ing lá fyr ir um „eðli leg an“ gang mála á þess um stöð um 
og því gafst ein stakt tæki færi til að afla upp lýs inga um  áhrif ösku falls ins á fiðr ildi og ým is  fleiri smá dýr. Nú  liggja fyr ir 
gögn frá gos ár inu og  næsta  sumri eft ir. Gögn in eru í úr vinnslu og ekki til bú in til kynn ing ar. Þó má upp lýsa að við  grófa 
skoð un á gögn un um hef ur kom ið í ljós að  áhrif ösku falls ins voru af drifa rík svo vægt sé til orða tek ið. 

Vökt un inni vex ás meg in
Um nokk urra ára  skeið var sýna tak an ein skorð uð við Tuma staði og Kví sker. Ár ið 1999 var ný ljós gildra sett upp 
í Skafta felli og hún  keyrð í fimm sum ur eða þar til hún var flutt að Mó gilsá í Kolla firði ár ið 2005. Það sama sum ar 
bætt ist verk efn inu liðs auki á Rauða felli und ir Eyja fjöll um. Sig ur þór Ást þórs son, hag ur heima mað ur, smíð aði  gildru og 
 setti upp í hlað varp an um hjá sér. Ári síð ar kom hann ann arri fyr ir að Skóg um og hef ur hann sinnt þeim báð um síð an. 

Upp frá  þessu óx  áhugi fyr ir verk efn inu og  fleiri sáu sér leik á  borði. Ljós gildr ur  spruttu upp allt í kring um land ið. Flest
ar voru á veg um nátt úru stofa lands hlut anna, fyrst á Ási í Keldu hverfi 2007 og ár ið 2010 á Skútu stöð um við Mý vatn, 
í Nes kaup stað, á Hall orms stað og Há kon ar stöð um á Aust ur landi, Bol ung ar vík og Hólma vík á Vest fjarða kjálka og 
Stór höfða í Vest manna eyj um. Sama ár var  gildra sett upp á Hvann eyri á veg um Land bún að ar há skóla Ís lands. Þar er 
sýna tak an verk efni fyr ir nem end ur, þar sem einn mun taka við því af öðr um. Ár ið 2010 voru rann sókna stað irn ir orðn ir 
13 og hélst það  óbreytt ár ið eft ir.

Cristi an  Gallo, Nátt úru stofu Vest fjarða, og Er lín E. Jó hanns-
dótt  ir, Nátt úru stofu Aust ur lands, fá leið bein ing ar í fiðr ilda-
grein  ing um hjá Er ling Ól afs syni, NÍ.  Ljósm. Kjart an Birg is son.

Sig ur þór Ást þórs son, ljós gildru smið ur, og um sjón ar mað ur gildru veiða á Rauða-
felli og Skóg um und ir Eyja fjöll um.  Ljósm. Er ling Ól afs son.
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Það er hag leiks smið ur inn Sig ur þór á Rauða felli sem séð hef ur um að  smíða gildr ur fyr ir „veiði menn ina“ og á hann því 
drjúg an þátt í fram gangi verk efn is ins. Sýna tak an er sam ræmd á öll um stöð um, þ.e. veiði tím inn frá vori til  haust, eða 
eft ir því sem veð ur  leyfa, og tæm ing ar fara fram viku lega á föst um degi. 

Verk efni  þetta er gott dæmi um það hvern ig Nátt úru fræði stofn un Ís lands, nátt úru stof ur og  fleiri að il ar geta tek ið hönd
um sam an og afl að áhuga verðra  gagna um nátt úru lands ins á sam ræmd an hátt. Nú eru tekn ar að safn ast upp lýs ing ar 
sem gera það  kleift að  skoða sér kenni fiðr ilda fán unn ar í mis mun andi lands hlut um og sjá hvern ig mis mun andi teg und ir 
 svara ólík um að stæð um eft ir því hvar er á land inu.

Er ling Ól afs son skor dýra fræð ing ur hjá Nátt úru fræði stofn un Ís lands hef ur stund að vökt un fiðr ilda frá ár inu 1995 og 
hef ur um sjón með verk efn inu. 

Gervi tungl  greina aukn ingu gróð urs á Ís landi

Grein ing á gögn um frá gervi tungl um NOAAstofn un ar inn ar í Banda ríkj un um sýna að gróð ur hef ur auk ist hér á  landi 
á und an förn um ár um. Tungl in  greina m.a. gróð ur stuð ul (NDVIind ex) sem er mæli kvarði á blað grænu og  grósku 
gróð urs á yf ir borði jarð ar. Gögn frá tungl un um ná aft ur til árs ins 1982 og hafa þau ver ið not uð til að rann saka lang
tíma breyt ing ar á  gróðri víða um lönd.

Nátt úru fræði stofn un Ís lands hef ur unn ið að grein ingu á gögn um fyr ir Ís land fyr ir tíma bil ið 1982–2010. Grein
ing in var gerð í sam vinnu við dr. Mart ha K. Rayn olds, gróð ur og fjar könn un ar fræð ing við há skól ann í Fa ir banks 
í Al aska.  Fyrstu nið ur stöð ur sýna að gróð ur hef ur ver ið í sókn á Ís landi síð ustu ár eins og marg ir hafa tal ið sig 
sjá  merki um.

N
Í-a

m
12

Breytingar á 
lífmassa 
(kg/m2/ár)

Reikn uð með al breyt ing á líf massa gróð urs á Ís landi tíma bil ið 1982–2010. Út reikn ing ar  byggja á rann sókn um á heim skauta svæð um ut an 
Ís lands og ber því að taka með fyr ir vara. 
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Við grein ing una voru not uð gögn þar sem land inu öllu 
er skipt upp í 893  reiti sem hver er 154 km2 (12,4x12,4 
km) að flat ar máli. Út frá gögn un um var unn ið kort af 
land inu sem sýn ir reikn aða breyt ingu á líf massa gróð
urs. Kort ið sýn ir að gróð ur breyt ing ar eru mjög ólík ar 
eft ir lands hlut um. Mest ar hafa þær orð ið á vest ur hluta 
lands ins en minnst ar á Norð aust ur landi og Aust ur landi. 
Þeg ar ein stök  svæði eru skoð uð mæl ist mik il aukn ing 
á sunn an verð um Vest fjörð um, tals verð á  Skaga og á 
Hún vetnsku heið un um. Þá hef ur gróð ur auk ist víða 
á Snæ fells nesi og í Döl um. Einn ig of ar lega í Borg ar
firði og á há lend inu vest an og suð vest an Lang jök uls, 
t.d. á Arn ar vatns heiði og á  landi vest an Þór is jök uls. Á 
Suð vest ur landi hef ur gróð ur auk ist mest á heið un um 
suð vest ur af Þing valla vatni og á norð an verð um Reykja
nes skaga. Ann ars stað ar á land inu eru nokk ur  svæði, 
bæði á há lendi og lág lendi, þar sem gróð ur virð ist hafa 
auk ist mik ið. Breyt ing ar koma t.d. fram á Trölla skaga, 
Auð kúlu og Ey vind ar staða heiði, á há lend inu suð vest an 
við Kerl ing ar fjöll, of an byggð ar í Gnúp verja hreppi og 
of ar lega á Rang ár völl um. Þá hef ur gróð ur auk ist veru
lega með suð ur strönd inni, eink um und ir Eyja fjöll um, í 
Skafta fells sýsl um bæði á heið um og á lág lendi, frá Vík 
í Mýr dal aust ur und ir Síðu jök ul. Einn ig við Skafta fell 
og víð ar í Ör æf um. Þá kem ur fram tals verð aukn ing á 
 gróðri við Snæ fell.

Lík legt er að aukn ingu gróð urs á land inu megi  rekja til 
minnk andi bú fjár beit ar, hlýn andi veð ur fars og auk inn ar 
land græðslu og skóg rækt ar. Senni legt er að  fyrstu  tveir 
þætt irn ir vegi þar þyngst. Áber andi  mikla aukn ingu á 
 gróðri á vest ur og suð ur hluta lands ins má lík lega  rekja 
til þess að þar er  hlýrra og úr komu sam ara en á norð
aust ur hluta lands ins. Rann sókn ir á  gróðri hér á  landi 
und an farna ára tugi hafa gef ið sterk ar vís bend ing ar um 
að land sé víða að gróa upp. Dæmi um það er mik il 
sjálf græðsla á nokkr um stöð um á Hruna mannaa frétti í 
Ár nes sýslu en þar hef ur land gró ið upp síð ustu þrjá tíu 
ár in á all stóru  svæði suð vest ur af eyði býl inu Þór ar ins
stöð um sem fór í eyði í Heklu gos inu 1104. At hug an ir 
á þess um slóð um gefa til  kynna veru lega aukn ingu á 
gróð ur þekju á mold um. Mel ar gróa hins veg ar  miklu 
hæg ar þótt þar megi einn ig sjá tals verð ar breyt ing ar 
með tíma.

Þeir Borg þór Magn ús son plöntuvistfræðingur og Sig
urð ur H. Magn ús son gróðurvistfræðingur hafa unn ið að 
grein ingu og túlk un gervi tungla gagn anna með Mart ha 
K. Rayn olds.

1990

1995

2008
Gróð ur breyt ing ar á 18 ár um við Hey gil á Hruna mannaa frétti. Blá fell er 
til  vinstri en Kerl ing ar fjöll sjást í  fjarska. Á þess um stað hef ur land gró ið 
upp án nokk urra sér stakra upp  græðslu að gerða, þrátt fyr ir  nokkra beit. 
 Efsta mynd in er tek in 1990, sú í miðj unni 1995 en sú  neðsta 2008. All ar 
mynd irn ar eru tekn ar á sama tíma árs eða 14.–16. júlí.  
 Ljósm. Sig urð ur H. Magn ús son.
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Bú svæði tjarna klukku frið lýst

Blað var brot ið í sögu nátt úru vernd ar á Ís landi í febrú ar. Þá var bú svæði 
smá dýrs frið lýst í  fyrsta  skipti og þar með var fylgt í fót spor ná granna þjóða í 
frið lýs inga mál um. Til  þessa hef ur ein ung is ver ið horft til  stærri og kunn ug legri 
líf vera þeg ar teg und ir hafa ver ið vernd að ar sam kvæmt lög um. Í til lög um 
Nátt úru fræði stofn un ar Ís lands  vegna nátt úru vernd ar áætl un ar 2009–2013 
var í  fyrsta  skipti lagt til að  vernda bú svæði smá dýra teg unda hér á  landi 
og var tjarna klukka, Aga bus ul ig in os us, á Háls um við Djúpa vog ein þriggja 
teg unda sem til greind ar voru. Land eig end ur og sveit ar fé lag ið Djúpa vogs
hrepp ur tóku til lögu um frið un af ar vel og  veittu  henni braut ar gengi enda 
eru heima menn með vit að ir um að vernd uð nátt úra sé auð lind bæði fyr ir 
heima fólk að  njóta og til að  kynna ferða mönn um, sem í aukn um mæli hafa 
 ástæðu til að  staldra við í sveit inni. Frið lýs ing bú svæð is tjarna klukku var stað
fest þann 10. febrú ar 2011 þeg ar Svan dís Svav ars dótt ir um hverf is ráð herra 
og  Gauti Jó hann es son, sveit ar stjóri Djúpa vogs hrepps, und ir rit uðu skjöl þar 
að lút andi í Löngu búð á Djúpa vogi.

Það er at hygl is vert að hér lend is hef ur tjarna klukka  hvergi fund ist nema á 
Háls um yst á nes inu sem að skil ur Ham ars fjörð og Beru fjörð, skammt vest an 
byggð ar í Djúpa vogi, í um 160 m hæð yf ir sjáv ar máli. Þar dafn ar hún vel í 
grunn um og líf rík um tjörn um  ásamt öðr um teg und um vatna bjallna, þ.e. brunn klukku, Aga bus bip ust ul at us, fjalla klukku, 
Colym bet es dola brat us, og lækja klukku, Hy drop or us nig rita.  Þarna er tjarna klukka á norð ur mörk um út breiðslu sinn ar og 
er stað ur inn auk þess vest asti fund ar stað ur inn í heim in um því teg und in finnst ekki vest an Atl ants ála.Til vist tjarna klukku 
á Háls um var fyrst stað fest ár ið 1935. 

Á pöddu vef Nátt úru fræði stofn un ar Ís lands, www.ni.is/pödd ur, er að  finna nán ari upp lýs ing ar um tjarna klukku. 

Til lög ur Nátt úru fræði stofn un ar Ís lands  vegna nátt úru vernd ar áætl un ar 2009–2013 eru í  skýrslu stofn un ar inn ar frá 2008: 
Mar ía Harð ar dótt ir, Er ling Ól afs son, Krist inn Hauk ur Skarp héð ins son, Sig mund ur Ein ars son, Sig urð ur H. Magn ús son, 
Starri Heið mars son og Jón Gunn ar Ottós son 2008. Vernd un  svæða, vist gerða og teg unda. Til lög ur Nátt úru fræði stofn un ar 
Ís lands  vegna nátt úru vernd ar áætl un ar 2009–2013. Nátt úru fræði stofn un Ís lands, NÍ08008. Reykja vík: Nátt úru fræði
stofn un Ís lands.

Gróð ur fram vinda end ur met in í göml um lú pínu breið um

Sum ar ið 2011 var far ið á fimm tán  svæði þar sem gróð ur fram vinda í lú pínu breið um  hafði ver ið rann sök uð á ár un um 
1988–1993. Svæð in eru á sunn an og norð an verðu land inu þar sem lú pína hef ur vax ið um ára tuga  skeið og  breiðst 
út við mis mun andi skil yrði. Þeg ar svæð in voru upp haf lega val in voru þau inn an frið aðra girð inga í eigu eða um sjón 
Skóg rækt ar rík is ins, Land græðslu rík is ins, bæj ar fé laga eða  bænda. Sunn an lands voru val in  svæði á Kví skerj um og Svína
felli í Ör æf um, í Múla koti í Fljóst hlíð, Þjórs ár dal, Hauka dal í Bisk ups tung um, Heið mörk og Skorr dal, en norð an lands í 
Varma hlíð í Skaga firði, Hrís ey, Vaðla reit gegnt Ak ur eyri, á Háls mel um í Fnjóska dal, Ytra fjalli í Að al dal, Hvera völl um í 
Reykja hverfi, Húsa vík og Áss andi í Keldu hverfi. Elst var lú pín an í Múla koti, á Háls mel um og Kví skerj um þar sem hún 
var sett í land ár in 1950–1956. Á Svína felli, Hvera völl um og Áss andi var hún hins veg ar yngst eða frá 1973–1977. 
Ár ið 2011 voru því lið in 35–60 ára frá því lú pín an var fyst sett í land á svæð un um. Fram vinda gróð urs var mun  lengra 
geng in og lík legt að rann sókn irn ar 2011 gæfu  fyllri mynd af þró un inni en þær  fyrri. 

Á rann sókna væð un um var  reynt að end ur taka mæl ing ar í sömu lú pínu breið um og mæli punkt um og áð ur. Víða fund ust 
gaml ir merki hæl ar sem vís uðu á mæli reiti en einn ig var stuðst við ljós mynd ir til að fara sem næst um stað setn ing ar. Á 
nokkr um stöð um var ekki hægt að end ur taka  eldri mæl ing ar. 

Tjarnaklukka, Agabus uliginosus.
  Ljósm. Erling Ólafsson.
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Á Kví skerj um í Ör æf um  hafði lú pínu ver ið eytt með  slætti og úð un. Svip aða sögu var að  segja frá Svína felli, þar  hafði 
girð ing ver ið tek in nið ur og sauð fé  hleypt í lú pín una sem lét und an á nokkr um ár um. Á báð um stöð um fund ust sum
ar ið 2011 að eins  stöku kím plönt ur af lú pínu þar sem áð ur voru þétt ar breið ur. Í Varma hlíð og á Háls mel um  hafði 
 skógi ver ið plant að í land eða því rask að og var þar ekki hægt að end ur taka mæl ing ar.

 Fyrstu nið ur stöð ur rann sókn anna frá 2011 sýna að gróð ur fram vinda í lú pínu breið um er mjög mis jöfn eft ir lands hlut
um og stað hátt um eins og fram kom í  fyrri rann sókn um. Á Suð ur landi voru nú skýr ust  merki um hörf un lú pín unn ar í 
Heið mörk, Hauka dal og Þjórs ár dal. Þar  hafði lú pína gisn að mik ið og tek ið við af  henni blóm og elft inga ríkt gras lendi 
með þétt um mosa í  sverði. Í Múla koti var lú pína hins veg ar enn ríkj andi í  hluta lands ins og mæld ist með 70–90% 
 þekju sex tíu ár um eft ir að hún var sett þar. Þar var æti hvönn kom in í lú pín una og gi sið gras og mosa lag í  sverði. Á 
mæli svæð inu í Skorra dal var lú pína sömu leið is enn ríkj andi í  gróðri, þar sem hún  hafði vax ið í yf ir 40 ár. Þétt vall elft ing 

var þar und ir lú pín unni en gi snara af blóm jurt um, 
grös um og mos um.

Á Norð ur landi kom fram mik ill mun ur í  vexti lú pín
unn ar og fram vindu í breið um. Þar  hafði hún átt erf
itt upp drátt ar og ekki náð að  mynda þétt ar breið ur 
á þurr um mel um inn til lands ins. Hins veg ar fann 
hún þar  betri skil yrði í mó lendi með raka heldn ari 
jarð vegi. Í mó lend inu  hafði hún vald ið  meiri breyt
ing um á gróð ur fari og við hald ist leng ur í  landi. Í 
út sveit um á Norð ur landi voru þrif lú pín unn ar hins 
veg ar al mennt  betri og  áhrif  meiri en í inn sveit um. Í 
Hrís ey  sýndi lú pína, sum ar ið 2011, eng in  merki um 
hörf un og var enn með 90–100%  þekju þar sem 
hún  hafði ver ið sett í mel lið lega 40 ár um fyrr. Þar 
var kom in nokk ur æti hvönn í lú pínu breið una,  stöku 
skóg ar kerf ils planta og smá vaxn ari blóm plönt ur. Lít ið 
var um grös og mosa lag  hafði ekki mynd ast í  sverði 
eins og al gengt er sunn an lands. 

Mæli reit ur í  gömlu skóg rækt ar girð ing unni á Þver ára ur um í Múla koti í Fljóts-
hlíð 2011. Hér var lú pína sett í land 1950 og var hún enn ríkj andi í  gróðri í 
þess um  hluta girð ing ar inn ar sex tíu ár um síð ar. Æti hvönn, njóli og grös vaxa 
einn ig í breið unni.  Ljósm. Borg þór Magn ús son. 

Mæli reit ur í lú pínu breiðu í skorn ingi í norð an verðri Heið mörk 1988 (t.v.) og 2011 (t.h.) þar sem lú pína hef ur hörf að um 40 ár um eft ir að 
hún nam land. Mynd ast hef ur gi sið gras lendi með gul möðru og mos um í  sverði. Á land inu sem fjær er má sjá að lú pín an hef ur einn ig hörf að. 
 Ljósm. Borg þór Magn ús son.
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Í Hrís ey hef ur skóg ar kerf ill breið st mik ið út á síð ustu 20 ár um og sótt út í lú pínu breið ur og göm ul tún. Þar sem 
gróð ur mæl ing ar  höfðu ekki ver ið gerð ar í skóg ar kerf ils breið um hér á  landi var, sum ar ið 2011, lagt út mæli snið á 
mó lend is svæði sem lú pína hef ur sótt inn á og skóg ar kerf ill í kjöl far henn ar. Nið ur stöð ur frá snið inu sýna ann ars veg ar 
gróð ur breyt ing ar sem að jafn aði  fylgja lú pín unni þar sem hún breið ist út á mó lendi á Norð ur landi og hins veg ar hvers 
má  vænta um gróð ur far á  landi sem skóg ar kerf ill legg ur und ir sig. Þeg ar lú pína legg ur und ir sig mó lendi skygg ir hún 
út lyng teg und ir og flest ar aðr ar plönt ur mó ans. Drep ast þær og  hverfa á fá um ár um eft ir að sam felld lú pínu breiða 
mynd ast. Frem ur fá ar nýj ar teg und ir nema land og mynd ast því grósku mik ið en teg unda fátt lú pínu blóm lendi.  Þessi 
þró un virð ist síð an  ganga enn  lengra með skóg ar kerfl in um sem verð ur nán ast ein ráð ur í breið um sem hann mynd ar. 
Í  elsta  hluta skóg ar kerf ils breið unn ar í Hrís ey var að eins eft ir vott ur af lú pínu og vall elft ingu í  sverði.

Á Húsa vík var lú pína enn ríkj andi á mel um 2011 þar sem hún  hafði tek ið að breið ast út 30–40 ár um fyrr. Hún var 
þó ekki jafn þétt og í Hrís ey en kom in var í hana all nokk ur gras vöxt ur og blóm jurt ir. Í lyng brekku sem lú pína  hafði 
 breiðst um á Húsa vík voru mó lend is teg und ir horfn ar með öllu. Þar var lú pína enn í  fullri  þekju eft ir 30 ár en í hana 

Frá Hvera völl um í Reykja hverfi 2011 þar sem lú pína hef ur  breiðst yf ir lítt gró inn mel koll, gisn að og mynd að teg unda ríkt mó lendi á um 30 
ár um (t.v.). Neð an við mel inn legg ur lú pín an hins veg ar und ir sig að al blá berja lyngs dæld og sýn ir ekki  merki um hörf un (t.h.). 
 Ljósm. Borg þór Magn ús son.

Al aska lú pína og skóg ar kerf ill  leggja und ir sig land í Hrís ey 2011. Mæli reit ir í mó lendi og skóg ar kerf ils breiðu (kerf ill 2). Í mó lend is reitn um 
voru skráð ar 24 teg und ir há planta en að eins 3 í kerf ils reitn um.  Ljósm. Borg þór Magn ús son.
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var kom in þétt elft ing og lít ils hátt ar af blóm jurt um. Inn til lands ins, á Hvera völl um í Reykja hverfi og Ytra fjalli í Að al dal, 
 hafði orð ið mjög eft ir tekt ar verð fram vinda á mel um og í skrið um sem lú pín an  hafði ver ið sett í. Þar  hafði gróð ur þétt 
sig, fjöl breytni auk ist með ár un um og mynd ast vís ir að mó lendi. Gis in lú pína var þó enn í land inu og voru þar 1–2 ára 
ung plönt ur mjög áber andi, vænt an lega komn ar upp af fræ forða. Vek ur  þetta spurn ing ar um hvort ára skipti eða sveifl ur 
 verði í við gangi lú pín unn ar við þau skil yrði sem  þarna  ríkja. Á Hvera völl um  hafði lú pín an  breiðst út í mó lendi af mela
koll un um sem hún var upp haf lega sett í. Þar  höfðu ör lög mó lend is teg unda und ir lú pín unni orð ið hin sömu og í mó lendi 
í Hrís ey og á Húsa vík. Í fyrr um að al blá berja lyngs dæld á Hvera völl um  hafði lú pína lít ið gisn að 2011 og var enn í  fullri 
 þekju á  landi sem hún  hafði  breiðst út á tæp um 25 ár um fyrr. Þar var hins veg ar kom in elft ing og blá gresi í lú pín una.

Aust ur á Áss andi í Keldu hverfi  hafði lú pína  breiðst um ör snauð an ára ur. Þar var hún ekki þroska mik il en var þó enn 
ríkj andi með um 60%  þekju í  elsta  hluta breið unn ar sem var um 30 ára. All þétt gras lag var þar kom ið í lú pín una, en 
 ólíkt því sem var á mel um á Hvera völl um og Ytra fjalli  höfðu mó lend is teg und ir ekki num ið land í breið unni á Áss andi. 
Lík legt er að það  stafi af því að þar er mun  lengra í að liggj andi mó lendi og upp sprett ur fræs eða ann arra æxli hluta 
mó lend is plantna. Í Vaðla reit í Eyja firði var vax inn upp 4–5  metra hár birki skóg ur 2011 í lú pínu breiðu sem þar var 
könn uð ár ið 1990. Á þeim tíma var mik ið af ung birki í breið unni sem lík lega hef ur ver ið kom ið á legg þeg ar lú pín an 
 þétti sig þar. Lú pína  hjarði enn und ir birk inu 2011 og var með um 25%  þekju. Plönt urn ar voru há vaxn ar og renglu
leg ar í skugg an um af birk inu. Í skóg ar botn in um var einn ig tals vert af hrúta berja lyngi, elft ingu, grös um og blóm jurt um. 
Vaðla reit ur var eina svæð ið þar sem sjálfs áinn skóg ur eða kjarr  hafði vax ið upp í lú pínu breið um sem rann sak að ar voru.

 Reitur Mólendi Lúpína 1 Lúpína 2 Kerfill 1 Kerfill 2
 Ár 0 10 15 20 25
 Beitilyng 30    
 Krækilyng 19    
 Bláberjalyng 5    
 Blóðberg 3    
 Holtasóley 2    
 Bugðupuntur 1 9   
 Brjóstagras 1 *   
 Túnvingull * 11   
 Týtulíngresi * 3   
 Kornsúra * *   
 Klóelfting *  1  
 Axhæra *   * 
 Grasvíðir *    
 Sauðamergur *    
 Stinnastör *    
 Móasef *    
 Þursaskegg *    
 Vallhæra *    
 Ilmreyr *    
 Blávingull *    
 Finnungur *    
 Jakobsfífill *    
 Hvítmaðra *    
 Alaskalúpína * 95 91 35 *
 Ætihvönn  15 15 4 
 Skógarkerfill  3 42 76 100
 Blásveifgras  *  2 
 Túnfífill   4 * 
 Vegarfi    1 
 Skriðnablóm    * 
 Vallelfting    * *
 Fjöldi tegunda 24 9 5 9 3

Plöntu teg und ir og  þekja 
 þeirra (%) í mæli reit um 
á  sniði í Hrís ey þar sem 
lú pína hef ur  breiðst inn 
á mó lendi og skóg ar-
kerf ill síð an lagt und ir sig 
lú pín una. Áætl að ur  fjöldi 
ára sem lið inn er frá 
því mó lend ið fór und ir 
lú pínu er sýnd ur.  Þekja 
teg unda sem er <1%  
er merkt með *.
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Sam an tekt
Nið ur stöð urn ar frá 2011 stað festa þær vís bend ing ar sem fram komu í  fyrri rann sókn um að lú pína breið ist auð veld
lega inn á mó lendi á Norð ur landi og gjör breyti þar gróð ur fari. Úr koma get ur tak mark að vöxt lú pín unn ar norð an lands 
og finn ur hún þar  betri vaxt ar skil yrði í mó lend is jarð vegi en þurr ari mela jörð. Í mó lend inu mynd ar hún því þétt ari og 
lang líf ari breið ur og verð ur fram vinda þar allt önn ur en á mel um á sömu stöð um. Mó lendi sunn an lands er að jafn aði 
grósku meira og með þétt ara gras og mosa lagi í  sverði en norð an lands. Lík legt er að það geri lú pín unni erf ið ara fyr ir 
að breið ast inn á gam al gró ið mó lendi  syðra. Á  elstu vaxt ar stöð um lú pín unn ar á suð vest an verðu land inu voru 2011 
kom in fram ein dregn ari  merki um hörf un henn ar en í kring um 1990. Dæmi um það er Heið mörk þar sem lú pína tók 
að  gisna veru lega eft ir 25–30 ár í  landi. Í Múla koti í Fljóts hlíð var lú pína hins veg ar enn þétt og lít il  merki um hörf un 
eft ir 60 ár. Nið ur stöð ur sem feng ust við gróð ur mæl ing ar í  breiðu af lú pínu og skóg ar kerfli í Hrís ey 2011 stað festa 
að kerf ill inn legg ur lú pínu breið ur und ir sig og verð ur nær ein ráð ur í  landi. Í Eyja firði og Reykja dal hef ur skóg ar kerf ill 
 reynst þaul sæt inn í  gömlu rækt ar landi sem hann hef ur lagt und ir sig. Þau varn að ar orð sem höfð hafa ver ið uppi  vegna 
auk inn ar út breiðslu teg und ar inn ar í land inu á und an förn um ár um eru ekki úr  lausu  lofti grip in.

Borg þór Magn ús son plöntuvistfræðingur hef ur unn ið að rann sókn um á vist fræði al aska lú pínu  ásamt Sig urði H. Magnús 
syni gróðurvistfræðingi. Rann sókn irn ar 2011 voru styrkt ar af Land græðslu rík is ins.  Bjarni Dið rik Sig urðs son prófessor 
við Land bún að ar  há skóla Ís lands kom einn ig að þeim.

Vökt un jök ul skerja í Breiða merk ur jökli

Esju fjöll í Breiða merk ur jökli  gnæfa við him in þeg ar ek ið er um Breiða merk ur sand. Þau sam an standa af fjór um fjallsrön
um sem  stefna suð vest urnorð aust ur, Vest ur björg, Skála björg, Esju björg og Aust ur björg. Fjöll in hafa lík lega ver ið ís laus 
síð an síð asta kulda skeiði ís ald ar lauk. Þar er að  finna fjöl breytt líf ríki sem þró ast að  mestu án  áhrifa manns ins og það 
gef ur ein stakt tæki færi til vökt un ar. Esju fjöll og  yngri jök ul sker í Breiða merk ur jökli hafa ver ið mik ið rann sök uð, þá 
eink um gróð ur far. 

 Snemma á sjö unda ára tug síð ustu ald ar hóf Ey þór Ein ars son grasa fræð ing ur rann sókn ir í Esju fjöll um, Ká rask eri og 
Bræð rask eri í sam vinnu við Hálf dán Björns son á Kví skerj um. Ár ið 1965  merkti Ey þór  fasta  reiti í Ká rask eri og Bræð

Vatns borð Fossa dals lóns hef ur lækk að um tals vert á und an-
förn um ár um.  Ljósm. Starri Heið mars son.

 Neðsti  hluti Esju bjarga er um 1000 m hár.  Ljósm. Starri Heið mars son.



3 6

rask eri, sem vakt að ir hafa ver ið síð an. Ey þór, Hálf dán og  fleiri fóru 
í leið angra í Esju fjöll ár in 1961, 1968, 1977 og 1979. Það var hins 
veg ar ekki fyrr en 2006 að merkt ir voru fast ir reit ir í Skála björg um.

Í júlí 2011 var far ið í vel heppn aða rann sókna ferð í Esju fjöll á 
veg um Nátt úru fræði stofn un ar Ís lands og Land bún að ar há skóla 
Ís lands. Meg in til gang ur ferð ar inn ar var að end ur mæla gróð ur í 
nýju reit un um í Skála björg um og að skrá há plöntu flóru Esju bjarga 
og  safna flétt um þar. Í ferð inni var einn ig safn að jarð vegs sýn um 
og sýni tek in til grein ing ar á ör ver um í jarð vegi.

Líkt og ann ars stað ar á land inu var gróð ur með  seinna móti í 
Esju fjöll um enda gróð ur lend in þar í  meira en 650 m hæð yf ir 
sjáv ar máli. All nokk urt ösku fall  hafði greini lega orð ið þar í Gríms
vatna gos inu. Ask an var mjög mis dreifð og  hafði að al lega safn ast 
fyr ir á fönn um og snjó sköfl um í skjól söm um gilj um. Yf ir sum um 
 föstu reit anna lá nokk urt ösku lag með an lít il um merki um ösku fall ið 
voru merkj an leg í öðr um. Áhuga vert er að sjá hvort ösku fall ið 
hafi  áhrif á gróð ur far reit anna þeg ar þeir  verða kann að ir næst.

Mikl ar og hrað ar breyt ing ar eiga sér stað í um hverfi Esju fjalla  vegna 
bráðn un ar Breiða merk ur jök uls. Þann ig hef ur Breiða merk ur jök ull 
vest an Skála bjarga og vatns borð Fossa dals lóns lækk að um tæpa 
15  metra síð an 2006. Einn ig má sjá nokk urt land nám há plantna 
og mosa í  neðstu  föstu reit un um frá 2006 en þeg ar þeir voru 
merkt ir voru þeir al gjör lega gróð ur vana.

Strimla flaga er brún, runn kennd  flétta sem þrosk ar aska í 
skjóð um. Flög ur, Endoc ar pon,  ásamt vört um, Staur ot hele, 
eru sér stakar þar sem þör ung sam býl is ins má  finna í skjóð um 
 þeirra og hon um því  dreift um leið og gró um ask svepps ins. 
 Ljósm. Starri Heið mars son.

Skolla fæt ur, gró ber ar kló elft ing ar, voru áber andi í um 800 
m hæð. Gott dæmi um síð búna vor komu í Esju fjöll um  þetta 
ár ið.  Ljósm. Starri Heið mars son.

Reit ur 2 í Skála björg um sem var al gjör lega gróð ur laus ár ið 2006 en nú hef-
ur mosi náð um tals verðri  þekju auk þess sem  greina má  nokkra  toppa af 
há plönt um.  Ljósm. Starri Heið mars son.
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Esju björg eru  minnsti fjallsr ani Esju fjalla. Þar hafa alls fund ist um 50 teg und ir há plantna og 25 teg und ir  fléttna. Þang að 
komu grasa fræð ing ar síð ast ár ið 1979 þeg ar stór hóp ur vís inda manna  dvaldi í Esju fjöll um um  nokkra hríð til jarð fræði
athug ana og til að  kanna smá dýra líf og gróð ur. Sum ar ið 2011 varð óvænt ur fund ur í Esju björg um þeg ar sjald gæfa flétt an 
strimla flaga, Endoc ar pon pul vin at um, fannst en sú teg und  hafði áð ur að eins fund ist á þrem ur öðr um stöð um á land inu. 
Hún fannst fyrst 1996 við Lag ar fljót, síð ar í Sauð ár gljúfri en sá fund ar stað ur fór und ir Kára hnjúka lón og ný ver ið fannst 
hún í gili Hér aðs vatna. Strimla flaga er um margt merki leg teg und. Hún til heyr ir svertu ætt líkt og fjör us verta, korp ur og 
pír ur en strimla flaga er eina teg und ætt ar inn ar sem hef ur runn kennd an vöxt (flest ar teg und anna eru hrúð ur kennd ar 
en nokkr ar  mynda hreistr ur eða eru blað kennd ar). Ný leg ar sam einda fræði leg ar rann sókn ir  benda enn frem ur til að 
strimla flaga sé skyld ari vört um, Staur ot hele, en öðr um flög um, Endoc ar pon.

Leið ang urs menn voru Starri Heið mars son grasa fræð ing ur og  Linda Ár sæls dótt ir líf fræði nemi frá Nátt úru fræði stofn
un Ís lands,  Bjarni Dið rik Sig urðs son pró fess or og He lena  Marta Stef áns dótt ir frá LBHÍ og Le ena Fin er, pró fess or við 
Há skól ann í Jo ensuu í Finn landi.

Hvít bók um nátt úru vernd

Þann 31. ág úst 2011 var um hverf is ráð herra, Svan dísi Svav ars dótt ur, af hent Hvít bók um lög gjöf til vernd ar nátt úru Ís lands. 
Í  henni felst heild ar út tekt á laga um hverfi nátt úru vernd ar á Ís landi.  Þetta er í  fyrsta sinn hér á  landi sem slík hvít bók er 
unn in með það að mark miði að  leggja grunn að  smíði nýrr ar lög gjaf ar um nátt úru vernd. Bók in var unn in af nefnd um 
end ur skoð un laga um nátt úru vernd sem um hverf is ráð herra skip aði í nóv emb er 2009 en í  henni sátu sér fræð ing ar á 
 sviði nátt úru fræða, stjórn sýslu fræða og lög fræði sem marg ir hafa ára tuga  reynslu af nátt úru vernd ar starfi.

Túnfífill, Taraxacum sp.  Ljósm. Erling Ólafsson.
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Í Hvít bók er fjall að um í  heild það laga um hverfi sem snýr að nátt úru vernd á 
Ís landi og varp að  ljósi á þau grund vall ar at riði og sjón ar mið sem taka þarf mið 
af við gerð  nýrra laga.  Áhersla er lögð á að gera  grein fyr ir nýj um að ferð um og 
við horf um sem rutt hafa sér rúms í nátt úru vernd víða um heim og  rekja má 
til ým issa al þjóð samn inga sem Ís lend ing ar eru að il ar að. Fjall að er um mik il vægi 
þess að end ur skoð un lög gjaf ar um nátt úru vernd  verði byggð á  bestu mögu legu 
þekk ingu á nátt úru Ís lands, ein kenn um henn ar og  ástandi og þeim ógn um sem 
við  henni  blasa og bregð ast þarf við. Hvít bók er gagna safn og grein ar gerð sem 
gagn ast við samn ingu frum varps til  nýrra nátt úru vernd ar laga en  henni er einn ig 
ætl að að  stuðla að al mennri um ræðu og þátt töku al menn ings í stefnu mót un 
um nátt úru vernd ar lög gjöf.

Með al þess sem nefnd in  lagði til í hvít bók inni er að gild is svið nátt úr vernd ar laga 
er varð ar vernd líf rík is hafs ins  verði skýrt og styrkt og að lög um land græðslu og 
skóg rækt  verði felld í nátt úru vernd ar lög.  Áhersla er lögð á að út færa meg in regl ur 
um hverf is rétt ar, svo sem var úð ar regl una, regl urn ar um fyr ir byggj andi að gerð ir, 
sam þætt ingu um hverf is sjón ar miða og greiðslu regl una. Þá er lagt til að lög fest ar 
 verði tvær mik il væg ar regl ur til við bót ar, þ.e. regl an um vís inda lega þekk ingu sem 
grund völl ákvörð un ar töku og regl an um vist kerf is nálg un og mat á heild ar álagi.

Í hvít bók inni er fjall að ít ar lega um nýja nálg un við frið lýs ing ar og nátt úru minja skrán ingu, fram andi teg und ir, vatn og 
al manna rétt og erfða auð lind ir. Þá fær stjórnsýsla náttúruverndar sérstaka athygli. 

Nán ari upp lýs ing ar um Hvít bók og störf nefnd ar inn ar er að  finna á vef um hverf is ráðu neyt is, www.um hverf isr adu neyti.
is, og þar má nálg ast bók ina á pdf  formi.

Full trú ar Nátt úru fræði stofn un ar Ís lands í nefnd um end ur skoð un nátt úru vernd ar laga voru Jón Gunn ar Ottós son for
stjóri og  Trausti Bald urs son sviðs stjóri stjórn sýslu og al þjóða mála stofn un ar inn ar.

Brekkubobbi, Capaea hortensis, í Drangshlíð undir Eyjafjöllum.  Ljósm. Erling Ólafsson.

Kápa hvítbókar um náttúruvernd.
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Upp lýs ing ar og miðl un 2011
Nátt úru fræði stofn un gef ur út á eig in veg um og í sam vinnu við aðra ým is vís inda og fræði rit auk  skýrslna um rann
sókn ir sem unn ar eru fyr ir ríki, sveit ar fé lög og ým is fyr ir tæki. Þá gef ur stofn un in út fræðslu efni ým iss kon ar og held ur 
úti vef setr inu http://www.ni.is.

Út gáfu stjóri Nátt úru fræði stofn un ar er Mar ía Harð ar dótt ir.

Árs skýrsla
Árs skýrsla Nátt úru fræði stofn un ar Ís lands fyr ir ár ið 2010 kom út í apr íl 2011. Í rit inu, sem er 68 bls., er fjall að um  helstu 
verk efni stofn un ar inn ar. Rit stjóri er  Birta Bjarg ar dótt ir. 

 Bliki
Tíma rit ið  Bliki hef ur ver ið gef ið út frá ár inu 1983.  Bliki er tíma rit um  fugla og er gef ið út af Nátt úru fræði stofn un í sam
vinnu við Flæk ings fugla nefnd, Fugla vernd, Líf fræði stofn un Há skól ans og áhuga menn um  fugla. Í des emb er 2011 kom 
út 31. tölu blað  Blika. Rit stjóri er Guð mund ur A. Guð munds son. 

Skýrsl ur NÍ
Á ár inu 2011 voru gefn ar út sjö skýrsl ur í ri tröð NÍ, sjá um fjöll un und ir liðn um Rann sókn ir og ráð gjöf bls. 44. 

Fjöl rit Nátt úru fræði stofn un ar
Fjöl rit Nátt úru fræði stofn un ar er ri tröð sem hóf  göngu sína ár ið 1985. Birt ar eru grein ar og skýrsl ur eft ir starfs menn 
stofn un ar inn ar og fræði menn sem  vinna í sam vinnu við þá. Í  hverju  hefti er ein sjálf stæð  grein um nátt úru fræði. Út gáf
an er óreglu leg. Grein ar eru rit að ar á ís lensku með ensk um út drætti. Þær mega einn ig vera á  ensku en þá skal  ávallt 
 fylgja ít ar leg ur út drátt ur á ís lensku. Rit stjóri er Margr ét Halls dótt ir.  

Acta Bot an ica Is land ica
Acta Bot an ica Is land ica er tíma rit sem hóf  göngu sína ár ið 1972 og hef ur út gáf an ver ið í hönd um Nátt úru fræði stofn
un ar Ís lands frá ár inu 1995. Tíma rit ið er helg að ís lenskri grasa fræði og birt ir vís inda leg ar grein ar sem oft ast eru á  ensku, 
þó kem ur fyr ir að birt ar eru grein ar á  þýsku eða  frönsku. Að með al tali hef ur kom ið út eitt  hefti ann að hvert ár, síð
asta  hefti, nr. 15, kom út ár ið 2011. Rit stjóri er Guð ríð ur Gyða Eyj ólfs dótt ir og að stoð ar rit stjóri Starri Heið mars son.

Acta Nat ur al ia Is land ica
Acta Nat ur al ia Is land ica var gef ið út af Nátt úru fræði stofn un Ís lands á ár un um 1946 til 1995. Út gáf an hef ur nú ver ið 
skönn uð og gerð að gengi leg á vef stofn un ar inn ar. Í Acta Nat ur al ia Is land ica birt ust grein ar rit að ar á er lend um tung
um, eink um  ensku, um ís lenska nátt úru fræði. Að eins ein  grein birt ist í  hverju  hefti en þær eru breyti leg ar að lengd. Á 
þess um vett vangi gafst mönn um m.a. kost ur á að koma á fram færi grein um sem  vegna lengd ar var erf itt að fá birt ar 
í öðr um rit um. Höf und ar eru jafnt ís lensk ir sem er lend ir fræði menn.

Hrafna þing 2011
Hrafna þing er  heiti á fræðslu er ind um Nátt úru fræði stofn un ar Ís lands sem eru á dag skrá yf ir vetr ar tím ann og er að 
jafn aði hald ið ann an hvern mið viku dag. Þar  kynna starfs menn stofn un ar inn ar rann sókn ir sín ar og gesta fyr ir les ur um 
er boð ið að  flytja er indi. Hrafna þing er vett vang ur fyr ir um ræð ur um nátt úru fræði og það er hald ið í húsa kynn  um 
Nátt úru  fræði stofn un ar í Garða bæ. Að sókn á Hrafna þing hef ur ver ið góð og að með al tali  sækja 30–50 manns hvern 
fyr ir  lest ur. Hægt er að  skoða upp tök ur af er ind um á rás Nátt úru fræði stofn un ar á samfélagsmiðlinum Youtu be, www.
youtu be.com/natt urufra edi stofn un.

Upplýsingar og miðlun
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Á ár inu 2011 voru flutt 13 er indi:
 – Sig mund ur Ein ars son, jarð fræð ing ur NÍ – Búr fells hraun, hraun ið við Urriða holt 
 – Starri Heið mars son, fléttu fræð ing ur NÍ – Ís lensk ar fjöru flétt ur af svertu ætt 
 – Rann veig Thor odd sen líf fræð ing ur og Guð mund ur Guð jóns son land fræð ing ur NÍ – Gróð ur við Urriða vatn 
 – Borg þór Magn ús son, plöntu vist fræð ing ur NÍ – Surts ey og gaml ar út eyj ar Vest manna eyja
 – Krist inn P. Magn ús son sam einda erfða fræð ing ur NÍ – Sam einda erfða fræði til að meta líf fræði lega fjöl breytni
 – Mart ha Rayn olds gróð ur og fjar könn un ar fræð ing ur við há skól ann í Al aska – Se arc hing for the ef fects of cli mate 

 change on  tundra veg et ati on
 – Ól af ur Karl Ni els en vist fræð ing ur NÍ – Heil brigði rjúp unn ar
 – Krist inn Hauk ur Skarp héð ins son dýra vist fræð ing ur NÍ – Saga geir fugls ins
 – Ragn heið ur Trausta dótt ir forn leifa fræð ing ur – Forn leifa rann sókn á Urriða koti
 –  Smári Gunn ars son leik ari – Skjald bak an
 – Sig mund ur Ein ars son, jarð fræð ing ur NÍ – Vernd un jarð minja
 – Hilm ar Malm quist líf fræð ing ur og for stöðu mað ur Nátt úru fræði stofu Kópa vogs – Blá vatn, nýj asta vatn lands ins
 – Yann Kol beins son líf fræð ing ur Nátt úru stofu Norð aust ur lands – Far leið ir og vetr ar stöðv ar ís lensku skrof unn ar

Bóka safn
Bóka safn Nátt úru fræði stofn un ar Ís lands er eitt  stærsta sér fræði safn lands ins á  sviði nátt úru vís inda með höf uð áherslu á 
nátt úru Ís lands. Bóka safn ið er í tvennu lagi, í Garða bæ og á Ak ur eyri. Til gang ur bóka safns ins er ann ars veg ar að  þjóna 
starfs fólki stofn un ar inn ar og hins veg ar að koma upp að gengi legu  safni heim ilda um nátt úru Ís lands. Það er einn ig 
op ið al menn ingi sem get ur not að bæk ur og tíma rit á staðn um en út lán eru ekki  leyfð nema í und an tekn ing ar til fell um. 
Ljós rit un ar að staða er á staðn um og er op ið eft ir sam komu lagi.

Bóka safn ið tel ur um 12.000 bóka titla og 450 tíma rit og rit rað ir ber ast reglu lega. Einn ig er að  finna 35.000 sér prent an ir 
með  helstu rit gerð um um ís lenska  fugla, grasa fræði og jarð fræði Ís lands, einn ig 2500 kort.

Nátt úru fræði stofn un tek ur virk an þátt í sam starfi um lands að gang að raf ræn um gagna söfn um og tíma rit um. Safn kost ur 
bóka safns ins, að und an skild um sér prent um, er all ur skráð ur í  Gegni, lands kerfi bóka safna.

Fjöl menni á opnu húsi 
Í byrj un mars var op ið hús hjá Nátt úru fræði stofn un Ís lands 
í nýj um húsi stofn un ar inn ar í Urriða holti í Garða bæ. Starfs
menn stofn un ar inn ar tóku á móti gest um sem gafst kost ur 
á að fræð ast um störf nátt úru vís inda manna og  skoða þá 
stór bættu að stöðu sem þeir hafa feng ið í nýja hús inu. Skýrt 
var frá vís inda söfn um og hvern ig nátt úru grip ir eru varð veitt
ir.Voru nokkr ir slík ir til sýn is, þar á með al geir fugl inn, sem 
keypt ur var með sam skot um frá al menn ingi á upp boði í 
Lond on fyr ir 40 ár um. Sagt var frá und ir bún ingi að upp setn
ingu á beina grind steypi reyð ar sem rak á land norð ur á  Skaga 
sum ar ið 2010 og  yngsta kyn slóð in fékk ýms an nátt úru fróð
leik við sitt hæfi, „ gogga” til að  föndra með, fugla grím ur og 
lita bæk ur með skemmti leg um pödd um, fugl um og jurt um. 

Gíf ur leg að sókn var á opna hús ið en á  milli fimm og sex 
þús und gest ir  lögðu leið sína í Urriða holt ið til að  sækja 
stofn un ina heim.  Þessi  mikli  áhugi þyk ir sýna  hversu frjór 
jarð veg ur inn er fyr ir  fræðslu um nátt úru lands ins og þörf ina 
fyr ir nátt úru minja safn.Gestir á opnu húsi í mars. Ljósm. Kjartan Birgisson.
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Mál stofa um  ástand og þró un  helstu  stofna sjó fugla við land ið
Í mars 2011  efndu um hverf is ráðu neyti og Nátt úru fræði stofn un Ís lands til 
mál stofu um  ástand og þró un  helstu  stofna sjó fugla við land ið. Mál stof an 
var hald in í  ljósi upp lýs inga um af komu bresti hjá ýms um teg und um sjó fugla. 
Þar voru tekn ar sam an upp lýs ing ar um þró un og  stöðu sjó fugla, fjall að var 
um hvern ig lofts lags og um hverf is breyt ing ar  virka mögu lega á stofn ana og 
um hverfi  þeirra og hvern ig bregð ast megi við slík um breyt ing um. 

Síð ar á ár inu skip aði um hverf is ráð herra, Svan dís Svav ars dótt ir, starfs hóp 
sem ætl að var að gera til lög ur um að gerð ir sem stuðl að geti að end ur reisn 
svart fugla stofna hér við land. Hóp ur inn skil aði til lög um sín um til um hverf
is ráðu neyt is und ir lok árs.

Vinnu stofa í fjar könn un
Í apr íl 2011 var hald in  tveggja daga vinnu stofa í fjar könn un, leið bein andi var 
dr. Mart ha Rayn olds frá há skól an um í Fa ir banks í Al aska. Á vinnu stof unni 
 kynnti Mart ha sögu og grunn fræði fjar könn un ar,  lýsti gerð um gervi tungla, 
gögn um frá þeim og að gengi á ver ald ar vefn um. Þá var far ið yf ir  helstu for rit 
sem koma að not um við grein ingu gagn anna og hvern ig  vinnsla  þeirra fer 
fram. Síð an var far ið yf ir hvern ig  beita má fjar könn un við grein ingu á  gróðri, 
jarð fræði,  vatni, haf ís, loft hjúpi jarð ar o.fl. þátt um. Að lok um var far ið yf ir 
mögu leika á grein ingu og kort lagn ingu gróð urs með fjar könn un og sýnd var 
prufu flokk un af  gróðri á Ís landi sem Mart ha vinn ur að út frá svo köll uð um 
MOD ISgögn um.

Það var ein róma álit  þeirra er tóku þátt í vinnu stof unni að hún  hefði tek ist 
vel og ver ið mjög lær dóms rík. Þrátt fyr ir að góð gervi tungla gögn séu til 
af Ís landi hef ur frem ur lít il  áhersla ver ið lögð á upp bygg ingu þekk ing ar og 
 færni við grein ingu og notk un  slíkra  gagna hér á  landi, t.d. við flokk un og 
kort lagn ingu yf ir borðs lands en ljóst er að mögu leik ar eru mikl ir og fram
far ir ör ar á svið inu.

Vef ur um al aska lú pínu og skóg ar kerf ill 
Á und an förn um ár um hef ur ver ið nokk ur um ræða um  áhrif  ágengra fram
andi teg unda á líf ríki Ís lands. Al aska lú pína og skóg ar kerf ill eru fram andi 
plöntu teg und ir sem voru flutt ar til lands ins, m.a. til að  græða land upp og 
sem garða prýði, en telj ast nú vera ágeng ar. Ár ið 2011 opnuðu Landgræðsla 
ríkisins og Náttúrufræðistofnun Íslands nýjan vef, agengar.land.is, þar sem 
dregn ar eru sam an upp lýs ing ar um eig in leika og út breiðslu teg und anna 
 ásamt mögu leg um að gerð um til upp ræt ing ar  þeirra. 

Vist gerð ir á vef Nátt úru fræði stofn un ar
Sér fræð ing ar Nátt úru fræði stofn un ar hafa á und an förn um ár um unn ið við 
að skil greina og  flokka vist gerð ir. Alls hafa átta  svæði ver ið rann sök uð og 
kort lögð og út frá þeim skil greind ar 24 teg und ir vist gerða á há lendi Ís lands. 
Rann sókn ar að ferð um og nið ur stöð um hef ur ver ið lýst í skýrsl um og vist
gerð ir ein stakra  svæða kort lögð. Ár ið 2011 var vist gerð um gerð skil á vef 
Nátt úru fræði stofn un ar, www.ni.is/vist gerd ir, og þar má nálg ast vist gerða
kort in á pdf  formi. 

Þátttakendur i vinnustofu í fjarkönnun. 
 Ljósm. Kjartan Birgisson.

Alaskalúpína.  Ljósm. Ásrún Elmarsdóttir.
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Dag ur ís lenskr ar nátt úru
Ár ið 2010  ákvað rík is stjórn Ís lands að til einka ís lenskri nátt úru 
sér stak an heið urs dag til að und ir strika mik il vægi henn ar. Dag
ur inn sem var val inn er 16. sept emb er, fæð ing ar dag ur  Ómars 
Ragn ars son ar, en sem  frétta og þátta gerð ar mað ur hef ur hann 
ver ið óþreyt andi við að opna augu al menn ings fyr ir þeim auð
æf um sem fel ast í nátt úru lands ins og mik il vægi þess að  vernda 
hana og varð veita. 

Þann 16. sept emb er 2011 var í  fyrsta  skipti hald ið upp á Dag 
ís lenskr ar nátt úru. Um hverf is ráðu neyt ið bauð til há tíð ar sam
komu í Búr fells hrauni en  vegna veð urs var sam kom an flutt inn 
í hús Nátt úru fræði stofn un ar Ís lands í Urriða holti. Um hverf is
ráð herra, Svan dís Svav ars dótt ir, og af mæl is barn dags ins, Ómar 
Ragn ars son,  héldu há tíða ræð ur í til efni dags ins. Þá var til kynnt 
hver  hlyti fjöl miðla verð laun um hverf is ráð herra ár ið 2011 sem 
 veitt voru í fyrst sinn og var það Ragn ar Ax els son, RAX, ljós
mynd ari Morg un blaðs ins, sem  hlaut þau. Á  milli at riða söng kór 
Mennta skól ans við Hamra hlíð. Sam kom unni var út varp að  beint 
á Rás 1 í þætt in um Sam fé lag ið í nær mynd. Til stóð að Nátt úru fræði stofn un Ís lands byði upp á há deg is göngu um  næsta 
ná grenni á degi ís lenskr ar nátt úru, en  vegna veð urs var ákveð ið að  halda dag skránni inn an dyra þar sem Sig mund ur 
Ein ars son jarð fræð ing ur hélt er indi um Búr fell og Búr fells hraun.

 Steinn,  skæri, papp ír og lykl ar að himna ríki
Í ág úst 2011 var opn uð sýn ing í Gerðu bergi sem bar heit ið  Steinn,  skæri, papp ír og lykl ar að himna ríki. Á sýn ing unni 
voru stein ar úr ís lenskri nátt úru,  skæri af ýms um stærð um og gerð um, papp ír í  formi biblí um ynda og guðs orða bóka 
 ásamt lykl um sem ef til vill  ganga að himna ríki  sjálfu. Nátt úru fræði stofn un Ís lands  lagði sýn ing unni lið með því að lána 
 steina úr söfn um Ax els Kaa ber og  Petru Sveins dótt ur.

Kór Menntaskólans við Hamrahlíð syngur á Degi íslenskrar náttúru.  Ljósm. Kjartan Birgisson.

Ragnar Axelsson, RAX, með fjölmiðlaverðlaunin 2011 og 
um hverfis ráðherra, Svandís Svavarsdóttir. 
 Ljósm. Kjartan Birgisson.
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Ensk ur vef ur Nátt úru fræði stofn un ar
Stór  hluti vefs Nátt úru fræði stofn un ar Ís lands hef ur nú ver ið þýdd ur 
á  ensku og var hann birt ur í sept emb er 2011. Til koma vefs ins ger ir 
sam  starfs að il um og al menn ingi ut an land stein anna  kleift að fylgj ast með 
starf  semi stofn un ar inn ar. Kat el in Par sons á heið ur inn af þýð ing unni en 
hún var að  hluta ráð inn til verks ins gegn um at vinnu átak Vinnu mála
stofn un ar. Gert er ráð fyr ir að við halda  enska vefn um jafn fæt is þeim 
ís lenska en þó er ekki gert ráð fyr ir að frétt ir  verði skrif að ar á  ensku. 
Slóð  enska vefs ins er http://en.ni.is.

Svepp ir á Vís inda vöku
Nátt úru fræði stofn un Ís lands var með á Vís inda vöku í sept emb er 2011. 
Rann ís stóð fyr ir vök unni í sjö unda sinn og var hún hald in í Há skóla
bíói. Gest kvæmt var á sýn ing ar bás Nátt úru fræði stofn un ar en yf ir skrift 
sýn ing ar inn ar að  þessu  sinni var Svepp ir alls stað ar. Þar var kynn ing á 
mis mun andi svepp um, eig in leik um  þeirra og ólík um lífs tíl auk þess sem 
hægt var að fræð ast um mat sveppi og  tínslu  þeirra. Ýms ir svepp ir voru 
til sýn is og skemmti legt fræðslu efni í boði fyr ir börn in. Sveppa fræð ing ur 
stofn un ar inn ar, Guð ríð ur Gyða Eyj ólfs dótt ir, var á staðn um, miðl aði 
fróð leik um  sveppi og svar aði spurn ing um  gesta. 

Mark mið með Vís inda vöku og at burð um  henni tengd um er að færa 
vís ind in nær al menn ingi,  kynna fólk ið á bak við rann sókn irn ar og  vekja 
al menn ing til um hugs un ar um mik il vægi rann sókna og vís inda starfs 
í nú tíma sam fé lagi. 

Taðblína, Stropharia semiglobata, er rotsveppur sem 
vex á taði.  Ljósm. Anette Th. Meier.

Guðríður Gyða Eyjólfsdóttir sveppafræðingur hjá Náttúrufræðistofnun 
Íslands fræðir unga stúlku um sveppi.  Ljósm. Anette Th. Meier.

Áhugasöm stúlka virðir fyrir sér ólíka sveppi.  Ljósm. Erling Ólafsson.



Rann sókn ir og ráð gjöf

Á Nátt úru fræði stofn un Ís lands fer fram ým iss kon ar rann sókna og ráð gjafa vinna fyr ir stofn an ir og fyr ir tæki,  ásamt 
þjón ustu við al menn ing. Sum verk efni eru stór og  spanna nokk ur ár á með an önn ur eru  minni og taka  styttri tíma. Á 
með al  fastra verk efna eru til að  mynda sveppa grein ing ar og smá dýra grein ing ar.

Á ár inu 2011 voru svepp ir greind ir fyr ir Hús og  heilsu ehf. í 23 sýn um sem tek in voru inn an húss og nið ur stöð um 
skil að á sér stöku eyðu blaði fyr ir tæk is ins.  Greind voru sýni fyr ir rann sókna stofu, verk fræði stof ur, fyr ir tæki og mats menn 
og nið ur stöð um skil að sem  grein ar gerð um, alls 9 tals ins. Leit að var að svepp um í sýn um tekn um inn an húss fyr ir 19 
ein stak linga og 40 öðr um fyr ir spurn um svar að um myglu sveppi inn an húss. Guð ríð ur Gyða Eyj ólfs dótt ir, sveppa fræð
ing ur hjá Nátt úru fræði stofn un, ann ast sveppa grein ing ar.

Smá dýra grein ing ar á ár inu 2011 voru í kring um 600. Pöddu vef ur Nátt úru fræði stofn un ar, www.ni.is/podd ur, hef ur not
ið mik illa vin sælda síð an hann var opn að ur og hef ur m.a. að stoð að fólk við smá dýra grein ing ar  heima fyr ir og opn að 
augu al menn ings fyr ir því smáa í kring um okk ur. Er ling Ól afs son, skor dýra fræð ing ur hjá Nátt úru fræði stofn un, ann ast 
smá dýra grein ing ar og skrif ar  pistla á pöddu vef inn.

Fjöldi fyr ir spurna frá al menn ingi koma ár lega  vegna grein inga á há plönt um, flétt um, mos um og  grjóti. Nokk uð er um 
að sum ar húsa eig end ur  leiti ráða um hvern ig  hemja megi út breiðslu al aska lú pínu í  grónu  landi. Mik ið er leit að til stofn
un ar inn ar varð andi  fugla, bæði varp fugla og flæk inga sem hing að koma. Bóka, kvik mynda og sjón varps þátta þýð end ur 
 leita oft eft ir ráð um  vegna þýð inga á nöfn um, heit um og hug tök um inn an nátt úru fræð inn ar. 

Á ár inu 2011 voru gefn ar út sjö skýrsl ur um ým is rann sókn ar og ráð gjaf ar verk efni:

Blön dul ón. Vökt un á strand rofi á  áfoki
Gef in var út  skýrsla þar sem  greint er frá nið ur stöð um rann sókna og vökt un ar á strand rofi við Blön dul ón ár ið 2010 
en fylgst hef ur ver ið með því frá ár inu 1993. 

Rof bakki við Blön dul ón haust ið 2010. Bakk inn er lið lega 2 m hár og er við vík ina und ir Ref tjarna bungu skammt suð ur af Blöndu stíflu. Alda 
skol ar jarð vegi und an bakk an um og slút andi torf fell ur nið ur.  Ljósm. Borg þór Magn ús son.
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Öldu rof úr bökk um Blön dul óns var lít ið  milli ár anna 2009–2010 eða að með al tali 0,12 m. Það er  minnsta rof sem 
mælst hef ur frá því mæli snið voru sett upp ár ið 2004.  Merki um nýtt sand fok á land úr fjör um lóns ins sá ust ekki eft ir 
sum ar ið 2010 þrátt fyr ir lága lón stöðu fram an af  sumri og þurr viðra sama tíð. Sum ar ið 2010 hófst áburð ar dreif ing 
á sand foks svæði við lón ið til styrk ing ar  gróðri. Ætl un in er að  halda því  áfram á  næstu ár um og fylgj ast með ár angri. 

Í skýrsl unni er  greint frá  nýrri fimm ára áætl un verk efn is ins. Meg in áhersla  næstu ár verð ur á vökt un land brots úr bökk
um, sand foki úr fjör um, eft ir lit með áburð ar gjöf á sand foks svæði og að gerð um til að  styrkja gróð ur í þeim.

 Skýrsla NÍ11001. Unn ið fyr ir Lands virkj un.

Efn is nám og efn is töku mögu leik ar á Eyja fjarð ar svæð inu
Tölu verð ir mögu leik ar eru á töku bygg ing ar efn is á Eyja fjarð ar svæð inu. Þá er efn is taka hugs an leg á sjáv ar botni í firð
in um en frek ari jarð fræði rann sókn ir eru nauð syn leg ar áð ur en hægt er að  skera úr um raun hæfa mögu leika.  Þetta 
kem ur fram í  skýrslu um efn is nám og efn is töku mögu leika á Eyj ar fjarð ar svæð inu sem unn in var fyr ir Sam vinnu nefnd 
um Svæð is skipu lag Eyja fjarð ar. Í skýrsl unni er yf ir lit um  helstu efn is töku mögu leika inn an sveit ar fé laga á svæð inu, rætt 
um gerð og gæði efn is í hin um ýmsu jarð mynd un um og bent á þá  þætti sem tak mark að gætu efn is nám. 

 Skýrsla NÍ11002. Unn ið fyr ir Sam vinnu nefnd um Svæð is skipu lag Eyja fjarð ar

Bygg ing ar efn is náma Dal vík ur byggð ar í Hrísa höfða í Svarf að ar dal.  Ljósm. Hall dór G. Pét urs son.
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Fugla líf í ós hólm um Eyja fjarð ar ár
Ár ið 2000 var fugla líf í ós hólm um Eyja fjarð ar ár kann að 
og nið ur stöð ur birt ar í  skýrslu, NÍ01013. Ár ið 2010 
 óskaði Ak ur eyr ar bær eft ir því að fugla taln ing ar yrðu 
end ur tekn ar til að meta breyt ing ar. 

Fram vinda fugla lífs hef ur ver ið mis jöfn á ein stök um 
svæð um á at hug un ar svæð inu. Á kjarna svæð inu norð
an  gamla þjóð veg ar var fugla líf með mikl um  blóma 
ár ið 2010 og varp fugl um  hafði líka fjölg að um hverf is 
Leir una. Mýr ar svæð ið aust an Eyja fjarð ar ár er  óbreytt 
frá ár inu 2000 en á  Kjarna og Hvamms flæð um hef ur 
fugla lífi hrak að, að ekki sé tal að um við Ak ur eyr ar flug
völl þar sem teg und ir hafa jafn vel horf ið. Í skýrsl unni 
er lögð  áhersla á að vernd svæð is ins  verði hert í 
deili skipu lagi enda eigi ós hólma svæð ið í  heild  sinni 
und ir högg að  sækja  vegna ým issa um svifa  manna.

 Skýrsla NÍ11003. Unn ið fyr ir um hverf is nefnd Ak ur
eyr ar bæj ar.

Hólms ár virkj un – Atl eyj ar lón. Nátt úru fars yf ir lit um gróð ur og vist gerð ir.
Sum ar ið 2010 var gróð ur kort lagð ur og  flóra könn uð á um 200 km² rann sókna svæði við Atl ey  vegna fyr ir hug aðr ar 
virkj un ar í  Hólmsá. Gróð ur og vist gerða kort voru síð an unn in af svæð inu og upp lýs ing ar dregn ar sam an úr gagna
grunn um um  flóru svæð is ins. Nið ur stöð ur eru birt ar í  skýrslu sem er lok uð til júní 2012.

NÍ11005. Unnið fyrir Landsvirkjun og Orkusöluna.

Gróð ur kort af Gler ár dal og heima landi  
Ak ur eyr ar
Að ósk Ak ur eyr ar bæj ar var unn ið gróð ur kort fyr ir 
heima land Ak ur eyr ar bæj ar og af rétt ar land ið í Gler
ár dal í tengsl um við deili skipu lags vinnu á svæð inu. 
Í heima land inu er mik ið um rækt að land  ásamt 
gras gefn um þurr lend is og vot lend is gróðri með 
lyng og runna ívafi. Ber svæð ið  merki um  forna 
bú skap ar hætti, mik ið  beitt göm ul tún næst bæn um, 
en í  næsta ná grenni eru ung skóg rækt ar lönd og tals
verð ur land bún að ur. Í af rétt ar land inu á Gler ár dal er 
aft ur á móti fjöl breytt ur, kjarn góð ur, mis vel gró inn 
út haga gróð ur  ásamt  miklu af lítt eða  ógrónu  landi. 
Þar ein kenn ist  gróna land ið af mó lendi og mos lendi 
 ásamt tals verðu vot lendi og  nokkru gras lendi. Á 
gróð ur kort un um eru alls  greind 76 gróð ur fé lög 
sem dreg in eru sam an í gróð ur lendi, gróð ur sam
fé lög og  helstu land gerð ir. Út breiðslu  þeirra og 
 helstu ein kenn um er lýst nán ar í skýrsl unni.

 Skýrsla NÍ11006. Unn ið fyr ir Ak ur eyr ar bæ.

Grá gæs ar hreið ur með ung um. Úr  hólma 12 í ós hólm um Eyja fjarð ar ár norð an 
 gamla þjóð veg ar. Ljósm. Sverrir Thorstensen.

Horft úr hlíð inni of an við  Hamra yf ir Nausta flóa í átt að Ak ur eyri.
 Ljósm. Sig urð ur K. Guð john sen.



4 7

Á R S S K Ý R S L A  2 0 1 1

Gróð ur far í vot lendi á Fit um í Skorra dal
Sum ar ið 1998 var gert gróð ur kort, gróð ur lend um lýst og teg unda fjöl breytni há plantna könn uð á vot lend is svæði í 
 landi  Fitja fyr ir  botni Skorra dals vatns. Vor ið 2010  óskaði  Hulda Guð munds dótt ir á Fitj um eft ir að Nátt úru fræði stofn un 
Ís lands end ur skoð aði gróð ur kort ið því  henni virt ust all mikl ar breyt ing ar hafa orð ið á gróð ur fari, eink um auk in út breiðsla 
 ágengu teg und ar inn ar al aska lú pínu. Ár ið 2011 var gef in út  skýrsla með end ur skoð uðu gróð ur korti.

Meg in hluti svæð is ins sem kann að var er mjög vel gró inn. Vot lendi er ríkj andi en gras lendi hef ur einn ig tals verða 
út breiðslu. Al aska lú pína, sem er  ágeng og breiðu mynd andi teg und, hef ur stór auk ið út breiðslu sína og þek ur nú um 
6% gró ins lands. Á svæð inu hafa fund ist 132 villt ar teg und ir auk fimm slæð inga. Í skýrsl unni er til lög ur og ábend ing ar 
um hvern ig best má varð veita vot lend ið við  Fitjaá.

 Skýrsla NÍ11007. Unn ið fyr ir  Huldu Guð munds dótt ur, Fitj um.  

Heilsu þorp á Flúð um: nátt úru far
Gerð var út tekt á nátt úru fari á fyr ir hug uðu bygg ing ar svæði heilsu þorps á Flúð um. Gróð ur var kort lagð ur, há plöntu
teg und ir skráð ar og jarð veg ur met inn. Afl að var upp lýs inga um fugla líf, rækt un, land notk un og vatna far. Út frá nið ur
stöð um var lagt gróft mat á vernd ar gildi svæð is ins og hvað beri helst að var ast við bygg ingu heilsu þorps á svæð inu.

Mest ur  hluti rann sókna svæð is ins er þurr lendi og gróð ur er mót að ur af rækt un og um svif um  manna. Mik il  gróska ein
kenn ir gróð ur, eink um í vot lendi. Land er sums stað ar mik ið  beitt. Alls voru skráð ar 95 teg und ir há plantna á svæð inu. 
Tvær  þeirra, flóð ap unt ur og flóa jurt, telj ast sjald gæf ar á lands vísu. Al geng ir fugl ar eru skóg ar þröst ur, auðnu titt ling ur, 
mús arr in dill, spói, heið lóa og tjald ur. 

Út frá teg unda auðgi  plantna og  fugla eru Graf ar tjörn,  LitlaLaxá og gaml ir ár bakk ar við ána verð mæt ust á rann sókna
svæð inu og hafa einn ig veru legt fræðslu gildi. Við bygg ingu heilsu þorps í Gröf er mik il vægt að  spilla sem minnst þess um 
svæð um. Æski legt er að  draga veru lega úr beit við Graf ar tjörn eða  friða hana með öllu.

 Skýrsla NÍ11009. Unn ið fyr ir Heilsu þorp á Flúð um ehf.

Séð yf ir vest ur hluta rann sókna svæð is ins á Flúðum,  Litla-Laxá nær en Sunnu hlíð fjær. Fyr ir  miðri mynd er vot lend ið neð an bæj ar ins í Gröf. Við 
ána sjást bakka varn ir sem gerð ar voru til að  hindra land brot.  Ljósm. Sig urð ur H. Magn ús son.



Starfs menn Nátt úru fræði stofn un ar Ís lands taka þátt í fjöl breyttu al þjóð legu sam starfi á  sviði nátt úru fræða og nátt
úru vernd ar. Meg in hlut verk Nátt úru fræði stofn un ar í tengsl um við al þjóð legt sam starf er að afla þekk ing ar um nátt úru 
Ís lands og  veita fag leg ar upp lýs ing ar sem nýt ast til að fram fylgja mark mið um al þjóða samn inga á  sviði um hverf is og 
nátt úru vernd ar sem Ís land er að ili að.

Breyt ing ar eiga sér stöð ugt stað í nátt úr unni, ým ist af  manna völd um eða nátt úru leg um or sök um. Til að  skilja or sök 
og af leið ing ar breyt ing anna og sam spil  ólíkra um hverf is þátta er nauð syn legt að hafa góða yf ir sýn yf ir nátt úru far bæði 
á lands vísu og á  stærri svæð um, heims hlut um eða hnatt rænt. Slík sýn fæst að eins með al þjóð legri sam vinnu þar sem 
stuðst er við sam an burð ar hæf ar rann sókn ir og vökt un nátt úru fars þátta við ólík ar að stæð ur.

Al þjóða sam starf vís inda manna og ann arra sem  vinna að verk efn um tengd um um sýslu nátt úr unn ar verð ur  seint of met ið, 
ekki síst á tím um örra breyt inga og hnatt væð ing ar. Skyn sam leg land notk un, nýt ing auð linda og vernd un nátt úr unn ar 
bygg ist fyrst og fremst á vís inda legri þekk ingu og vist fræði legri nálg un. 

Trausti Baldursson er sviðstjóri stjórnsýslu og alþjóðamála. Hér á eft ir er  greint frá  hluta er lendra sam starfs verk efna 
sem starfs menn Nátt úru fræði stofn un ar tóku þátt í ár ið 2011. 

Nátt úru fræði stofn un, Evrópusambandið (ESB) og Bernarsamningurinn

Ár ið 2011 var fram hald ið  vinnu Nátt úru fræði stofn un ar sem hófst ár ið 2010 og teng ist að ild ar um sókn Ís lands að Evr
ópu sam band inu (ESB) og  greint er frá í árs skýrslu 2010. 

 Áhersla var lögð á að  greina  hvaða skyld ur á  sviði nátt úru fræða og nátt úru vernd ar  kunna að vera lagð ar á Ís lend inga 
og á stofn un ina  gangi Ís land í ESB.  Helstu verk efni stofn un ar inn ar tengj ast inn leið ingu  tveggja til skip ana, Vist gerða til
skip un ar (Ha bit ats Directi ve) og Fugla til skip un ar (Birds Directi ve). Til skip an irn ar tvær eru ekki  hluti af EES samn ingi 
Ís lands við ESB en  hluti af samn inga ferli Ís lands  vegna að ild ar um sókn ar. Nátt úru fræði stofn un hef ur tek ið þátt í að afla 
upp lýs inga um nátt úru far  vegna samn ing anna.

Erlend samskipti

Hrafn, Corvus corax, er einkennismerki Náttúrufræðistofnunar. Stofnunin undirbýr nú ný verkefni.  Ljósm. Trausti Baldursson.
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Fram an greind ar tvær til skip an ir  segja fyr ir um ákveðn ar skyld ur og að ferða fræði við að  velja  svæði og teg und ir  plantna 
og dýra sem  ástæða þyk ir að  vernda. Að ferða fræð in bygg ir á skipu lagðri vís inda legri söfn un  gagna um vist gerð ir og 
teg und ir líf vera, flokk un  þeirra og grein ingu. Lagt er mat á vernd ar gildi  þeirra og ákjós an lega vernd ar stöðu á lands vísu 
eða í Evr ópu. Út frá niðurstöðum er lögð fram tillaga um  hvaða teg und ir og vist gerð ir þarfn ast sér stakr ar vernd ar 
og í hve mikl um mæli. Rétt er að benda á að framangreind aðferðafræði sem ESB tilskipanirnar byggja á er sú sama 
og Ísland hefur samþykkt sem aðildarríki að Bernarsamningnum. Nauð syn legt er að  greina vist gerð ir á öllu land inu og 
meta vernd ar gildi  þeirra. Á sama hátt þarf að  greina út breiðslu teg unda og mik il vægi bú svæða  þeirra og  velja vernd
ar svæði fyr ir teg und ir líf vera. Nátt úru fræði stofn un hóf ár ið 1999 að  vinna sam kvæmt þess ari að ferða fræði við að 
 greina vist gerð ir á há lendi Ís lands og haf inn er und ir bún ing ur að grein ingu vist gerða á lág lendi.  Þetta verk efni nýt ist við 
að upp fylla skyld ur Bern ar samn ings ins sem Ís land er að ili að og mun einn ig gagn ast við gerð nátt úru vernd ar áætl un ar 
sam kvæmt lög um um nátt úru vernd. 

Ár ið 2011  sótti Nátt úru fræði stofn un um styrk til ESB, svo kall að an IPA styrk (Instru ment for PreAcc essi on Ass ist
ance), með al ann ars í sam vinnu við um hverf is ráðu neyt ið, ut an rík is ráðu neyt ið, Um hverf is stofn un og Land mæl ing ar 
Ís lands. Um sókn in var sam þykkt. Styrk ur inn ger ir stofn un inni  kleift að ráð ast í grein ingu vist gerða á lág lendi Ís lands og 
meta vernd ar gildi  þeirri. Gögnin verða öllum opin og nýtast t.d. þeim sem vinna að mati á umhverfisáhrifum og gerð 
skipulags innan sveitarfélaga. Þau geta einnig nýst sem grunnar að ákvarðanatöku vegna minni og stærri framkvæmda. 
Þeg ar verk efn inu verð ur hrint í fram kvæmd mun Nátt úru fræði stofn un  leita sam starfs  margra fag að ila. 

Bern ar samn ing ur inn

Nátt úru fræði stofn un ar tek ur virk an þátt í ýms um sér fræð inga hóp um á veg um Bern ar samn ings ins auk þess að  sækja 
ár leg an fund að ild ar ríkja samn ings ins. Stofn un in tek ur þátt í hóp um sem  fjalla með al ann ars um líf fræði lega fjöl breytni 
eyja í Evr ópu, vernd un hrygg leys inga og upp bygg ingu á neti vernd ar svæða (Em er ald Netw ork). 

Samn ing ur inn um líf fræði lega fjöl breytni

Samn ing ur inn um líf fræði lega fjöl breytni var sam
þykkt ur í Ríó de Ja neiro ár ið 1992 og Al þingi stað festi 
hann 1994. Nátt úru fræði stofn un vinn ur sam kvæmt 
stefnu mörk un Ís lands um fram kvæmd samn ings ins 
sem rík is stjórn in sam þykkti ár ið 2008. Auk þess 
vinn ur stofn un in sam kvæmt fram kvæmda áætl un 
fyr ir stefnu mörk un ina sem um hverf is ráð herra sam
þykkti ár ið 2010. Í tengsl um við fram an greint var 
unn ið að ýms um verk efn um ár ið 2011. Þar má 
 nefna Áætl un um vökt un ís lenskra fugla stofna sem 
fuglafræðingarnir Guðmundur A. Guðmundsson, 
Kristinn Haukur Skarphéðinsson og Ólafur K. Nielsen 
unnu að. Leitað var til  helstu fugla fræð inga og fugla
áhuga manna lands ins við að meta fyr ir liggj andi gögn 
um ís lenska fugla stofna, s.s. stofn stærð ir fugla teg unda, 
út breiðslu, vernd ar stöðu og þörf fyr ir vökt un. Stofn
un in hélt sam ráðs fund um vökt un ar áætl un  fugla 
með  góðri þátt töku. 

Ár ið 2011 lá einn ig fyr ir vökt un ar áætl un sjald gæfra 
 plantna. Þá hófst einn ig und ir bún ing ur og skipu lagn
ing vist gerð ar kort lagn ingu á lág lendi Ís lands. 

Silkitoppur, Bombycilla garrulus, við fóðurgjöf í Hafnarfirði. 
 Ljósm. Erling Ólafsson.
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Stofn un in hef ur um nokk urt  skeið unn ið að því að gera gögn stofn un ar inn ar um líf ver ur að gengi legri fyr ir al menn ing 
og fræði menn. Gögn in eru birt á vef Glob al Biodi vers ity In for mati on Faci lity, www.gbif.org, sem er op in upp lýs inga og 
gagna veita um líf fræði lega fjöl breytni. Starri Heið mars son, fléttu fræð ing ur Nátt úru fræði stofn un ar, er í sam ráðs nefnd 
Norð ur land anna um GBIF sem mót ar sam starf land anna og  stefnu um flokk un ar fræði leg ar rann sókn ir. Kjart an Birg is son 
kerf is stjóri Nátt úru fræði stofn un ar  sótti nám skeið í Dan mörku um birt ingu  gagna í gegn um GBIF.

Heims minja nefnd Ís lands

Hlut verk heims minja nefnd ar Ís lands er að  fylgja eft ir heims minja samn ingi UN ESCO fyr ir hönd ríki stjórn ar inn ar og 
 mennta og menn ing ar mála ráð herra sem ber  ábyrgð á samn ingn um. Á ár un um 2010–2011 vann heims minja nefnd in 
að  nýrri yf ir lits skrá (tent ati ve list) um hugs an leg heims minja svæði í sam ræmi við nýj ar áhersl ur UN ESCO. Þann 31. 
janú ar 2011 var UN ESCO til kynnt form lega að ný yf ir lits skrá  hefði tek ið  gildi fyr ir Ís land og skrá in frá 2001 felld úr 
 gildi. Þau  svæði sem eru á yf ir lits skrá Ís lands má sjá á vefn um www.heims minj ar.is. 

Á ár inu 2011  gerði heims minja nefnd Ís land til lögu um nýj an heims minja stað, Torfa jök uls svæð ið. Nefnd in leit aði  álits 
jarð fræð inga hjá Nátt úru fræði stofn un Ís lands og Jarð vís inda deild Há skóla Ís lands sem skil uðu af sér greina gerð um sér
stöðu svæð is ins. Um hverf is ráð herra og  mennta og menn ing ar mála ráð herra  lögðu síð an fram til lögu á rík is stjórnar  fundi 
um að bæta Torfa jök uls svæð inu á yf ir lits skrá Ís lands með til nefn ingu til heims minja skrár UN ESCO í huga. Rík is stjórn in 
sam þykkti til lög una 20. sept emb er 2011 og er  vinna við gerð yf ir lits skrár haf in hjá heims minja nefnd Ís lands.

Nú ver andi heims minja nefnd Ís lands var skip uð með  bréfi frá  mennta og menn ing ar mála ráð herra 27. ág úst 2009 og 
sit ur Lo vísa Ás björns dótt ir jarðfræðingur hjá Nátt úru fræði stofn un Ís lands í nefnd inni.

Jarð vang ur – Eur ope an Geo parks Netw ork

Í fram haldi af átaks verk efni á veg um Há skóla fé lags Suð ur lands 
ár ið 2008 var ákveð ið að  skoða frek ar hug mynd ir um stofn un 
jarð vangs (geo park) á Suð ur landi. Í tengsl um við verk efn ið var 
Lo vísa Ás björns dótt ir jarð fræð ing ur feng in til ráð gjaf ar og haustið 
2010  ákváðu sveit ar fé lög in Skaft ár hrepp ur, Mýr dals hrepp ur og 
Rang ár þing  eystra að sækja um að ild að sam tök un um.  Katla jarð
vang ur,  fyrsti jarð vang ur Ís lands, var form lega sam þykkt ur inn í 
Eur ope an Geo parks Netw ork og UN ESCO Glob al Geo parks 
Netw ork á árs fundi sam tak anna í Nor egi 19. sept emb er 2011.

Lo vísa Ás björns dótt ir jarðfræðingur hjá Nátt úru fræði stofn un 
hef ur ver ið tengi lið ur Ís lands við Eur ope an Geo parks Netw ork.

Vernd líf rík is á norð ur slóð um – CAFF (Cons er
vati on of Arct ic  Flora and  Fauna)

Lofts lags breyt ing ar und an far inna ára tuga og hlýn un jarð ar hafa 
 leitt til þess að sí fellt  meiri  áhugi og  áhersla hef ur ver ið á Norð
ur heim skauts svæð ið. Áhug inn er ekki ein göngu til kom inn  vegna 
breyt inga í vist kerf inu held ur hafa þær  leitt til þess að mögu legt 
er að nýta svæð ið á ann an hátt en áð ur. Nýj ar sigl inga leið ir hafa 
opn ast og auð veld ara er að  vinna á ákveðn um svæð um  vegna 
hlýn un ar.  Vegna breyt inga í nátt úr unni og auk inn ar ásókn ar inn 
á svæð ið er brýnt að fylgj ast með áhrif um sem  þetta kann að Bláber, Vaccinium uliginosus.  Ljósm. Erling Ólafsson.



5 1

Á R S S K Ý R S L A  2 0 1 1

hafa á við kvæma nátt úru. Nátt úru fræði stofn un hef ur frá ár inu 1992 haft um sjón með fram kvæmd sam þykkt ar Norð
ur heim skauts ráðs ins um vernd líf rík is á norð ur slóð um (CAFF). Ævar Pet er sen hef ur set ið í stjórn CAFF fyr ir hönd 
stofn un ar inn ar í mörg ár, var for mað ur 2009–2011 og hef ur tek ið þátt í ýmsu sam starfi sér fræð inga, með al ann ars 
um sjó fugla (CBird). Nú ver andi full trúi stofn un ar inn ar í stjórn CAFF er  Trausti Bald urs son líffræðingur. 

Eitt af meg in verk efn um CAFF er að koma á sam ræmdri vökt un á á líf ríki norð ur slóða, Circ um pol ar Biodi vers ity Moni tor ing 
Pro gram (CBMP). Á síð asta ári komu út nokkr ar áfanga skýrsl ur um vökt un. Skýrsl urn ar má nálg ast á vef CAFF, www.
caff.is. Starfs menn Nátt úru fræði stofn un ar sem unnu að skýrsl un um eru Guð mund ur Guð munds son flokkunarfræðingur, 
 Trausti Bald urs son líffræðingur og Starri Heið mars son fléttufræðingur. 

Nátt úru fræði stofn un tek ur einn ig virk an þátt í verk efn inu The Arct ic Biodi vers ity As sess ment (ABA). Mark mið ABA er 
að afla þekk ing ar um  stöðu og breyt ing ar á líf fræði legri fjöl breytni á Norð ur heim skauts svæð inu og var  þetta verk efni 
langt kom ið í lok árs 2011. Krist inn P. Magn ús son sameindaerfðafræðingur hjá Nátt úru fræði stofn un tek ur þátt verk
efn inu og kann ar erfða breyti leika líf vera á norð ur slóð um.

Í febrú ar á síð asta ári var hald inn fund ur í CAFF  flora gro up á Ak ur eyri. CAFF  flora gro up er einn af sér fræði hóp um 
CAFF og eiga að ild að hópn um grasa fræð ing ar frá öll um Norð ur heim skaut slönd un um. Hóp ur inn hef ur skil að mik il
vægu  starfi und an far in miss eri og fram und an eru mörg verk efni svo sem vá listi há plantna á norð ur slóð um. Þátt taka 
Ís lands í CAFF  flora gro up er af ar mik il væg fyr ir ís lensk ar grasa fræði rann sókn ir, ekki síst hvað varð ar sam ræm ingu og 
birt ingu  gagna. Unn ið er að gerð gagna grunns um plöntu teg und ir á norð ur slóð um (Arct ic Veg et ati on Dat ab ase) og 
upp færslu  lista yf ir flétt ur og fléttu háða  sveppi sem Hörð ur Krist ins son, Nátt úru fræði stofn un vinn ur að. 

Sérfræðingar Náttúrufræðistofnunar eru í CAFF flora group fyrir Íslands hönd. Fundinn sátu þeir Eyþór Einarsson 
grasafræðingur, sem var sérstakur heiðursgestur, Guðmundur Guðjónsson landfræðingur, Starri Heiðmarsson 
fléttufræðingur og Ævar Petersen fuglafræðingur og þáverandi formaður CAFF. 

Guðmundur Guðjónsson hef ur tek ið þátt í  vinnu við gerð hnatt ræns gróð ur korts af barr skóga belt inu (Circ umBore al 
Veg et ati on Map, CBVM) sem unn ið er í fram haldi af  skýrslu og  korti af gróð ur fari á norð ur slóð um (Circ um pol ar Arct ic 
Veg et ati on Map, CAVM). Á fund in um á Ak ur eyri voru kynnt ar frum út gáf ur gróð ur korta nokk urra  svæða og fjall að 

Kanaduðrur, Limnodromus scolopaceus, á Álftanesi.  Ljósm. Erling Ólafsson.
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um upp bygg ingu og sam ræm ingu hnatt ræns gróð ur lyk ils sem mið að ur er við kort í mæli kvarða 1:7.500.000. Verk inu 
mið ar vel og lagð ur var grunn ur að áfram hald andi  starfi. 

Ým is sam starfs verk efni um rann sókn ir á fugl um

Nátt úru fræði stofn un Ís lands tek ur þátt í nokkr um sam starfs verk efn um um rann sókn ir á fugl um á norð ur slóð um. Nor
eg ur, Dan mörk, Skot land, Kan ada og Ís land hafa skráð vetr ar stöðv ar skúma með ljós rit um (tæki sem nem ur breyt ing ar 
á ljós magni) í Skot landi, Ör æf um og Bjarn ar eyju. Einn ig hafa ver ið gerð ar rann sókn ir á eit ur efn um í fugl un um. 

Dan mörk og Ís land eru í sam starfi um rann sókn ir á ís lenska lóma stofn in um. Þær fel ast í vökt un á stofn breyt ing um 
og varp ár angri, auk þess sem ljós rit ar eru not að ir til að  kanna vetr ar stöðv ar fugl anna. Einn ig hafa vetr ar stöðv ar og 
varp hætt ir hrafns and ar, dugg and ar og há vellu ver ið kann að ar með ljós rit um. Nið ur stöð ur rann sókn anna má sjá á vef 
Nátt úru fræði stofn un ar, www.ni.is. 

Kan ada og Ís land hafa átt sam vinnu um að  kanna heil brigði sjó fugla með blóð meinarannsóknum og nokkr ar teg und ir 
born ar sam an við sömu teg und ir á heim skauta svæði Kan ada.

Skot land, Nor eg ur og Ís land eru í sam starfi um að  kanna og bera sam an köf un ar tíma topp skarfa eft ir breidd ar gráðu. 

Ævar Pet er sen fuglafræðingur tekur þátt í framangreindum sam starfs verk efn um um rann sókn ir á fugl um á norð ur slóð um.

Nor rænt sam starf um kort lagn ingu og vökt un gróð urs og lands lags

Haust ið 2009 var hald in al þjóð leg ráð stefna í Hvera gerði um kort lagn ingu og vökt un gróð urs og lands lags á nor ræn
um slóð um.  Þetta var í  fyrsta  skipti sem al þjóð leg ráð stefna á  þessu  sviði var hald in á Norð ur lönd un um. Nátt úru
fræði stofn un Ís lands var ein af þeim stofn un um sem  stóðu að ráð stefn unni en þátt tak end ur voru lið lega eitt hundr að 
frá 15 lönd um. Í fram haldi af ráð stefn unni  ákváðu for svars menn henn ar, einn frá  hverju Norð ur land anna, að  halda 
sam starf inu  áfram. Sam starf ið hef ur nú  leitt til þess að stofn uð hafa ver ið form leg sam tök, Nord ic Netw ork for Land 
Use and Land Co ver Moni tor ing (NORTHSC APE). Mark mið sam tak anna er að  stuðla að auk inni sam vinnu með al 
rann sókna að ila og  vinna að fram gangi mála flokks ins á Norð ur lönd un um. 

Á  fyrri  hluta árs 2011  sótti NORTHSC APE um styrk til Nord Forsk sjóðsins á veg um Nor rænu ráð herra nefnd ar inn ar 

Undafífill, Hieracium sp., og blágresi, Geranium sylvaticum. 
 Ljósm. Er ling Ól afs son.

Músareyra, Cerastium alpinum. Ljósm. Er ling Ól afs son.



5 3

Á R S S K Ý R S L A  2 0 1 1

sem fjár magn ar og veit ir ráð gjöf á  sviði sam vinnu í rann sókn um. Mark mið með um sókn inni var að  stuðla að auk inni 
sam vinnu með al nor rænu ríkj anna varð andi kort lagn ingu og vökt un gróð urs og lands lag og eink um lögð  áhersla á að 
efla og  styðja við sam vinnu og þjálf un dokt ors nema og  ungra vís inda manna á  þessu  sviði. Þeg ar hef ur ver ið skipu lagt 
nám skeið í Stokk hólmi 18.–19. apr íl 2012.

Guðmundur Guðjónsson landfræðingur hefur umsjón með þátttöku Náttúrufræðistofnunar í NORTHSCAPE. Aðrir 
aðilar verkefnisins eru há skól inn í Kaup manna höfn, há skól inn í Stokk hólmi,  Norska skóg ar og lands lags stofn un in í Ási 
og há skól inn í  Turku.

Fléttu flóra Norð ur landa

Ár ið 2011 kom út  fjórða  hefti fléttu flóru Norð ur landa (Nord ic Lic hen  Flora). Heft ið fjall ar um lit skófa rætt, Par meli ac eae, 
en marg ar teg und ir þeirr ar ætt ar eru út breidd ar á Ís landi, t.d. fjalla grös, lit un ar skóf, skoll ak ræða, snepa skóf og trölla skegg. 

Bók in er skrif uð af 13 sér fræð ing um og fjall ar um 152 teg und ir lit skófa sem dreif ast á 41 ætt kvísl. Hér lend is finn ast 66 
teg und ir. Um hefð bundna fléttu flóru er að ræða þar sem nálg ast má grein ing ar lykla auk ná kvæmra lýs inga á ein stök
um teg und um,  heiti teg und anna á norð ur landa mál un um og kort er sýna út breiðslu á Norð ur lönd un um. Vand að ar 
lit mynd ir eru af öll um teg und un um sem fjall að er um.

Rit stjór ar  þessa  fjórða heft is eru Arne Thell og Ro land Mo berg. Fléttu flóra Norð ur landa er gef in út af Fé lagi nor rænna 
fléttu fræð inga og er rit nefnd skip uð Teu vo Ahti, Starra Heið mars syni, Per Magn us Jørgen sen, Ro land Mo berg, Ul rik 
Søchting og Gör an Thor.

Naturhistoriska Riksmuseet í Stokkhólmi, skjalaskráning

Náttúrufræðistofnun hefur unnið að því á síðasta ári að bæta skráningu gagna og skjala. Magnús Guðmundsson, 
sérfræðingur í skjala og gagnamálum stofnunarinnar heimsótti Naturhistoriska Riksmuseet í Stokkhólmi og kynnti sér 
aðferðir við vörslu gagna og skjala.

Rjúpa, Lagopus muta, í Búrfellshrauni.  Ljósm. Erling Ólafsson.



Fjárhagsstaða Náttúrufræðistofnunar Íslands 1999 til 2011 á verðlagi hvers árs (millj.kr.)
Fjárhagsstaða Ríkisframlag Útgjöld NÍ Sértekjur NÍ Nettó gjöld NÍ Afkoma NÍ 
Ár 1999 120,2 195,4 79,5 115,9 4,3
2000 137,0 259,3 131,5 127,8 9,2
2001 165,6 311,1 155,9 155,2 10,4
2002 161,5 306,3 130,0 176,3 14,8
2003 170,3 300,7 107,7 193,0 22,7
2004 210,3 299,4 90,1 209,3 1,0
2005 235,8 325,9 98,3 227,6 8,2
2006 271,5 349,2 84,9 264,3 7,2
2007 274,9 416,9 143,2 273,7 1,2
2008 320,6 452,5 132,2 320,3 0,3
2009 348,9 463,8 123,1 340,7 8,2
2010 437,1 513,7 89,9 423,8 13,3
2011* 456,0 560,0 98,0 462,0 6,0
Hækkun     

2011/1999 % 279 187 23 299 

Fjárhagsstaða Náttúrufræðistofnunar Íslands 1999 til 2011 á föstu verðlagi (millj.kr.), tölur áranna 1999–2011  
eru uppreiknaðar miðað við vísitölu árs 2011.   

Vísitalan samanstendur 70% af launavísitölu og 30% af neysluvöruvísitölu. 
 Fjárhagsstaða Ríkisframlag Útgjöld NÍ Sértekjur NÍ Nettó gjöld NÍ Afkoma NÍ Vísitala

1999 257,3 418,4 170,2 248,1 9,2 100,0
2000 276,7 523,7 265,6 258,1 18,6 106,0
2001 309,7 581,7 291,5 290,2 19,4 114,5
2002 282,5 535,8 227,4 308,4 25,9 122,4
2003 284,9 503,0 180,1 322,8 38,0 128,0
2004 338,8 482,3 145,1 337,2 1,6 132,9
2005 357,0 493,5 148,8 344,6 12,4 141,4
2006 377,9 486,1 118,2 367,9 10,0 153,8
2007 354,6 537,7 184,7 353,0 1,5 166,0
2008 378,4 534,1 156,0 378,0 0,4 181,4
2009 388,3 516,1 137,0 379,1 9,1 192,4
2010 463,3 544,5 95,3 449,2 13,3 202,0
2011* 456,0 560,0 98,0 462,0 6,0 214,1
Hækkun/lækkun      
2011/1999 % 80 30 44 81  114

* áætlaðar tölur.      

Þróun kostnaðar og ríkisframlaga (fjárlög, fjáraukalög o.fl.) 1999–2011 millj.kr.    
  1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011*
 Launakostnaður 133,8 154,5 188,8 203,4 203,0 195,8 205,0 221,3 244,3 260,0 275,2 271,5 283,0
 Húsaleiga, rafmagn og hiti 12,3 17,5 20,9 24,5 33,7 47,1 55,8 61,2 69,6 73,0 82,6 101,7 177,0
 Annar kostnaður 49,3 87,3 101,4 78,4 64,0 56,4 64,4 66,7 103,0 119,5 106,0 140,5 100,0
 Kostnaður alls, millj.kr. 195,4 259,3 311,1 306,3 300,7 299,3 325,2 349,2 416,9 452,5 463,8 513,7 560,0
 Breyting kostnaðar á milli ára %  32,7 20,0 1,5 1,8 0,5 8,7 7,4 19,4 8,5 2,5 10,8 9,0

         
 Framlög, millj.kr. 120,2 137,0 165,6 161,5 170,3 210,3 235,8 271,5 274,9 320,6 348,9 437,1 456,0
 Breyting framlaga milli ára%  14,0 20,9 2,5 5,4 23,5 12,1 15,1 1,3 16,6 8,8 25,3 4,3
 * áætlaðar tölur.           

F jármál
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