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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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Ár ið 2012 var við burða ríkt og mörg stór skref stig in í nátt úru vernd ar mál um, 
sem  skipta  miklu máli til fram tíð ar lit ið. Í mín um huga rís þar hæst samn ing ur 
Nátt úru fræði stofn un ar Ís lands og fram kvæmda stjórn ar Evr ópu sam bands ins um 
fjár mögn un verk efn is ins NAT URA Ís land, sem tók  gildi í lok júní 2012 og gild ir í 
þrjú ár. Ákvörð un rík is stjórn ar inn ar á síð asta ári um að ild Ís lands að samn ingi  ríkja 
um vernd far teg unda sjó og vatna fugla (e. migra tory wat er birds), sem ber heit
ið Afr ic anEur asi an Wat er bird Agree ment (AE WA), var mik il væg og lang þráð. 
Frum varp til heild stæðra  nýrra nátt úru vernd ar laga leit dags ins ljós um sum ar ið og 
var lagt fram á Al þingi í lok árs ins. Nátt úru fræði stofn un lauk  fyrsta  áfanga að gerð 
heild stæðr ar vökt un ar áætl un ar um lyk il þætti ís lenskr ar nátt úru, sem náði til  fugla og 
há plantna. Margt  fleira  mætti  nefna, sem mark aði tíma mót á  sviði nátt úru vernd ar, 
en verð ur ekki gert í stutt um  pistli.

Ný nátt úru vernd ar lög

Al þingi  setti ný nátt úru vernd ar lög  skömmu fyr ir þing slit í síð asta mán uði. Gild is tíma var frest að um níu mán uði, til 1. 
apr íl 2014, en von andi verð ur þeim hrint í fram kvæmd á rétt um tíma. Lög in fela í sér auk in verk efni fyr ir Nátt úru
fræði stofn un Ís lands og  aukna  ábyrgð. Stofn un in fær með lög un um auk ið hlut verk í fram kvæmd og stjórn sýslu nátt úru
vernd ar mála. Hún mun m.a. hafa um sjón með nátt úru minja skrá og gera ti lög ur til ráð herra um end ur skoð un henn ar, 
hlut verk sem er nú á  hendi Um hverf is stofn un ar.  Henni ber að  halda sér staka skrá og gera yf ir lit skort yf ir jarð mynd an ir 
og vist kerfi sem  njóta sér stakr ar vernd ar skv. lög un um og  veita op in ber an að gang að gögn un um. Stofn un in fær auk ið 
um sagn ar hlut verk á mörg um svið um nátt úru vernd ar og á að bera  ábyrgð á vökt un lyk il þátta í ís lenskri nátt úru . Nátt
úru fræði stofn un fagn ar nýju lög un um og skor ast ekki und an nýj um krefj andi verk efn um.

Piss að í  bagga Nátt úru fræði stofn un ar Ís lands
– pistill forstjóra 

Tindur Öræfajökuls minnir á snæuglu.  Ljósm. Erling Ólafsson.
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Vökt un in

Í nýju nátt úru vernd ar lög un um er Nátt úru fræði stofn un Ís lands fal ið að bera  ábyrgð á vökt un lyk il þátta í ís lenskri nátt úru 
að því  marki sem hún er ekki fal in öðr um stofn un um með öðr um lög um. Stofn un inni ber að  vinna heild stæða áætl un 
um vökt un ina og skipu leggja og ann ast fram kvæmd henn ar. Nátt úru fræði stofn un þarf ekki að  sinna  allri vökt un sjálf, 
hún get ur haft sam starf við aðra að ila um vökt un ina eða fal ið hæf um að il um að ann ast til tekna  þætti henn ar. Hér er 
um mik il vægt ný mæli að ræða í nýj um lög um um nátt úru vernd þar sem skil virk vökt un nátt úru fars þátta gegn ir gríð
ar miklu hlut verki í því  breytta vinnu lagi við nátt úru vernd sem al þjóða sam vinna hef ur  leitt af sér og gef ið góða raun.

Vissu lega hef ur ver ið unn ið að marg vís leg um vökt un ar verk efn um á und an förn um ár um og ára tug um á Ís landi og 
marg ar stofn an ir og ein stak ling ar átt þar hlut að máli. Heild stæða vökt un ar áætl un, sem nær til  allra lyk il þátta ís lenskr ar 
nátt úru hef ur þó vant að og í nýj um nátt úru vernd ar lög um er ver ið að bæta úr því. Nátt úru fræði stofn un tel ur raun hæft 
að  ljúka gerð vökt un ar áætl un ar inn ar um lyk il þætti ís lenskr ar nátt úru og skipu leggja fram kvæmd henn ar fyr ir árs lok 
2015 án mik ils kostn að ar.

Nátt úru fræði stofn un hóf  vinnu við gerð vökt un ar áætl un ar fyr ir þrem ur ár um að  beiðni um hverf is ráð herra. Nú er lok
ið við gerð henn ar hvað varð ar  fugla og há plönt ur, en  vegna fjár skorts var ekki hægt að  hrinda þeim í fram kvæmd á 
 þessu ári, en von ir bundn ar við ár ið 2014. Ár ið 2012 hófst skipu leg  vinna við að skil greina, skrá og kort leggja vist gerð ir 
lands ins, á  landi,  fersku  vatni og  fjöru í verk efn inu NAT URA Ís land, sem sagt er frá á öðr um stað í árs rit inu. Verk efn ið 
er skipu lagt til þriggja ára og  verða nið ur stöð ur þess m.a. not að ar til að  ganga frá vökt un ar áætl un fyr ir vist gerð ir og 
gróð ur lendi á land inu öllu fyr ir árs lok 2015. Vökt un ar áætl an ir fyr ir jarð minj ar, spen dýr, lág plönt ur og smá dýr hafa ekki 
ver ið gerð ar, en raun hæft er að  ljúka þeim á tveim ur til þrem ur ár um í  ljósi  reynslu af gerð  slíkra áætl ana fyr ir  fugla og 
há plönt ur.  Gangi það eft ir, háð fjár veit ing um, verð ur heild stæð vökt un ar áætl un in til bú in í lok árs 2015.

Vist gerð ir og vist kerf is nálg un

Á und an förn um ára tug um hef ur ver ið  reynt að  sporna gegn rýrn un líf fræði legr ar fjöl breytni með laga setn ingu í ein
stök um lönd um og með al þjóð leg um samn ing um. Meg in áhersla er lögð á að for senda skil virkr ar nátt úru vernd ar og 
sjálf bærr ar nýt ing ar sé skipu leg skrán ing líf rík is ins, flokk un þess, grein ing lyk il þátta og vökt un  þeirra. Vist gerða flokk un 
lands er þar lyk il at riði  ásamt grein ingu lyk il þátta og vökt un  þeirra.  Áhersla er nú lögð á vist kerf is nálg un og að lyk il teg
und ir og vist gerð ir fái mat á vernd ar stöðu og þar með ekki ein göngu á vernd ar gildi held ur einn ig á vernd ar þörf. Með 
því að  flokka land í vist gerð ir skap ast góð ur grunn ur fyr ir vernd bú svæða  plantna og dýra og þjón ustu vist kerf anna. 
Vist gerð er grund vall ar ein ing í vist kerf is nálg un inni, sem þjóð ir  heims eru sam mála um að  beita til að varð veita líf fræði

lega fjöl breytni og ná mark mið um sjálf bærr ar þró un ar. Það er 
því veru lega ánægju legt að í nýj um nátt úru vernd ar lög um  skuli 
vist gerð in  gegna lyk il hlut verki og  áhersla lögð á vernd ar stöðu, 
vernd ar gildi og vernd ar þörf lyk il teg unda og vist gerða.

Nátt úru fræði stofn un Ís lands hef ur ver ið leið andi í að inn leiða 
nýj ar að ferð ir í nátt úru vernd ar starfi og hóf m.a.  vinnu við að 
skil greina og  flokka ís lensk ar vist gerð ir ár ið 1999, en slík flokk un 
var þá ný hér á  landi. Í  ljósi þess að nátt úra Ís lands er tals vert 
frá brugð in nátt úru ann arra Evr ópu landa bæði hvað varð ar jarð
fræði og líf ríki var ljóst að ekki var unnt að taka  beint upp þau 
flokk un ar kerfi vist gerða sem mót uð  höfðu ver ið í Evr ópu. Þar 
sem upp lýs ing ar um nátt úru lands ins voru að  mörgu  leyti tak
mark að ar var einn ig nauð syn legt að  hefja sér stak ar rann sókn ir 
til að und ir byggja flokk un ina. Nú,  meira en ára tug síð ar, hef ur 
ver ið lok ið við að skil greina og  flokka vist gerð ir á mið há lendi 
lands ins, en lág lend ið,  ferska vatn ið og fjar an eru eft ir. Skiln ingSkrauti við Vonarskarð.  Ljósm. Kristján Jónasson.



Á R S S K Ý R S L A  2 0 1 2

7

ur á mik il vægi verk efn is ins hef ur far ið vax andi með ár un um. Í stefnu mörk un 
Ís lands um fram kvæmd samn ings ins um líf fræði lega fjöl breytni, sem rík is stjórn in 
sam þykkti ár ið 2008, seg ir m.a. að  ljúka  skuli við gerð gróð ur og vist gerða
korta af þurr lendi, fersk vatni og grunns æv inu um hverf is land ið fyr ir ár ið 2015. 
 Þetta mark mið er ít rek að í fram kvæmda áætl un stefnu mörk un ar inn ar, sem 
rík is stjórn in sam þykkti ár ið 2010, en þar er gert ráð fyr ir að skil grein ing á vist
gerð um á lág lendi, í fersk vatni og fjör um og kort lagn ing  þeirra  ljúki ár ið 2015. 
Hrun ið og ef til vill skiln ings leysi stjórn valda urðu þess vald andi að ekki fékkst 
fjár magn til að  sinna verk efn inu og lá það að  mestu  leyti  niðri þar til úr rætt ist 
ár ið 2012 þeg ar Nátt úru fræði stofn un fékk svo kall að an IPAstyrk frá ESB til 
að  vinna verk ið. Styrk ur inn er vel þeg inn, en það er um hugs un ar vert að  þessi 
mik il væga grunn vinna fyr ir vernd og sjálf bæra nýt ingu nátt úru Ís lands  skuli ekki 
vera fjár mögn uð af okk ur sjálf um. 

NAT URA Ís land

Ár ið 2011  sótti Nátt úru fræði stofn un Ís lands um IPAstyrk inn svo kall aða til ESB 
til að und ir búa fram kvæmd vist gerða og fugla til skip ana sam bands ins hér á  landi 
og var hann veitt ur í lok júní 2012. Sam kvæmt samn ingi Nátt úru fræði stofn un ar 
og ESB mun verk efn ið, sem hlot ið hef ur vinnu heit ið NAT URA Ís land,  standa 
yf ir í þrjú ár, 2012–2015. Mark mið verk efn is ins er að upp fylla vís inda leg ar 
skyld ur Ís lands hvað varð ar söfn un, grein ingu og flokk un nátt úru fars gagna, ef 
land ið gerð ist að ild ar ríki ESB. Verk efn ið verð ur klár að sam kvæmt samn ingn um 

Grágæs og stokkandasteggir á tjörn í Kollafirði.  Ljósm. Erling Ólafsson.

Haust í Herdísarvík.  Ljósm. Erling Ólafsson. 
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sama hvað líð ur samn inga við ræð um Ís lands og ESB um að ild ina.  Verði ekki að að ild Ís lands að ESB mun af rakst ur inn 
nýt ast Ís landi við að upp fylla skyld ur Bern ar samn ings ins og gera Ís landi  kleift að taka virk an þátt í upp bygg ingu  Græna 
gim steins ins, Em er ald Netw ork. Jafn framt mun hann nýt ast við gerð skipu lags áætl ana og  leggja mik il væg an grunn fyr ir 
ákvarð an ir um alla land notk un. Á öðr um stað í árs rit inu er gerð ít ar leg  grein fyr ir verk efn inu.

Jarð minj ar á Ís landi 

Í nýj um nátt úru vernd ar lög um er  áhersla lögð á vernd un jarð minja. Í 3. gr. lag anna er sett það  skýra mark mið að varð
veita beri skipu lega heild ar mynd af jarð fræði leg um ferl um og fyr ir bær um sem gefa sam fellt yf ir lit um jarð sögu lands ins. 
Jafn framt ber að  vernda jarð mynd an ir sem eru sér stak ar eða ein stak ar á svæð is, lands, eða heims vísu.  Þetta fel ur í 
sér erf itt og krefj andi verk efni fyr ir Nátt úru fræði stofn un Ís lands, sem hún skor ast ekki und an.

Mik il vægt er að unn ið sé skipu lega að vernd un jarð minja á Ís landi með sam ræmd um við ur kennd um að ferð um. Eng
in al þjóð lega sam þykkt við mið eru til fyr ir vernd un jarð minja eða jarð fræði legr ar fjöl breytni, sem ger ir sam an burð 
Ís lands við önn ur lönd og mat á mik il vægi Ís lands í al þjóð legu sam hengi erf itt. Ein stök ríki hafa þó lagt  mikla  vinnu í 
skrán ingu og flokk un jarð mynd ana og gerð við miða til að meta vernd ar gildi jarð minja, t. d. Bret land. Ár ið 2010 hófst 
 vinna á veg um Nátt úru fræði stofn un ar við gerð til lögu um að ferða fræði við val á jarð fræði leg um minj um til vernd un ar 
á Ís landi, sem byggð er upp á svip að an hátt og gert hef ur ver ið í Bret landi á  seinni ár um. Mark mið ið er að vernd un 
jarð mynd ana á Ís landi end ur spegli allt róf og breyti leika ís lenskr ar jarð fræði og land mót un ar fræði og  veiti heild ar mynd 
af jarð fræði leg um ferl um og fyr ir bær um sem gefa sam fellt yf ir lit um jarð sögu lands ins. Von andi fæst fjár magn úr rík is
sjóði til að  hrinda  þessu mik il væga verk efni í fram kvæmd af full um  þunga á  næsta ári.

AE WA samn ing ur inn

Nátt úru fræði stofn un hef ur reglu bund ið í rúm an ára tug hvatt til þess að Ís land gerð ist að ili að AE WA samn ingn um, 
sem heyr ir til Bonn samn ings ins um far teg und ir en hann er á veg um Um hverf is stofn un ar Sam ein uðu þjóð anna (UN EP). 

Heiðlóa á Álftanesi.  Ljósm. Erling Ólafsson.

Sílamáfar á Garðaholti á Álftanesi.  Ljósm. Erling Ólafsson.

Mýrarauð álft í Vestur-Landeyjum.  Ljósm. Erling Ólafsson.
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Það var því stór stund þeg ar rík is stjórn in sam þykkti á út mán uð um 2012 að  sækja um að ild ina. Ég fékk það ánægju lega 
hlut verk að  sækja 5. rí kjar áð stefnu AE WA í maí, sem hald in var í Roc helle í Frakk landi, og til kynna þar að Ís land ætl aði 
að  ganga til liðs við samn ing inn fyr ir lok árs ins. Yf ir lýs ing in  vakti mik inn fögn uð enda fóstr ar Ís land  stóra fugla stofna og 
er mik il væg ur áfanga stað ur far fugla sem eiga vetr ar stöðv ar á meg in landi Evr ópu og varp stöðv ar á norð ur hjar an um.

AE WA samn ing ur inn nær til 255 fugla teg unda og bú svæða  þeirra í 119 ríkj um (e.  range stat es) í Evr ópu,  hluta As íu 
og Kan ada, Mið aust ur landa og Afr íku. Að ild ar ríki samn ings ins eru núna 69, en þann 1. júní 2013  verða þau 71 þeg ar 
Ís land og Fíla beins strönd in  verða form lega full gild ir að il ar að samn ingn um. Und ir bún ings vinna fyr ir að ild ar um sókn Ís lands 
fór fram á síð asta ári í sam vinnu um hverf is og auð linda ráðu neyt is ins, Nátt úru fræði stofn un ar og ut an rík is ráðu neyt is
ins. Núna í janú ar 2013 lauk öll um nauð syn leg um und ir bún ingi og papp ír arn ir send ir ut an. Skrif stofa AE WA  sendi út 
frétta til kynn ingu á skír dag þar sem til kynnt var að um sókn Ís lands um að ild að samn ingn um  hefði ver ið sam þykkt og 
taki  gildi 1. júní 2013. Nátt úru fræði stofn un mun ann ast fram kvæmd samn ings ins fyr ir hönd ráðu neyt anna og fær þar 
spenn andi og gef andi verk efni, sem fel ast ekki síst í sam vinnu  ríkja um vernd og nýt ingu fugla stofna.

Loka orð

Að  skoða, skrá og skil greina ís lenska nátt úru –  vakta hana,  vernda og nýta skyn sam lega er hlut verk Nátt úru fræði stofn
un ar Ís lands. Stofn un inni ber að  byggja upp gagna banka um nátt úru lands ins og  veita ráð legg ing ar um land notk un, 
vernd og nýt ingu nátt úru auð linda og  miðla  fræðslu til  skóla og al menn ings. Styrk ur stofn un ar inn ar ligg ur í starfs fólk inu, 
öfl ugu liði sem hef ur í gegn um tíð ina sinnt  þessu hlut verki með sóma þótt oft hafi að stæð ur ver ið erf ið ar. Starfs fólk ið 
er ein stak lega gott og ég vil nota  þetta tæki færi til að  þakka því öllu vel unn in störf á  liðnu ári og trú mennsku í  starfi.

Jón Gunnar Ottósson

Loðvíðir í Landsveit með Heklu baksviðs.  Ljósm. Erling Ólafsson.



Skráning náttúru Íslands

Nat ura Ís land, IPAverk efni styrkt af Evr ópu sam band inu

Flokk un og kort lagn ing vist gerða og bú svæða dýra og  plantna
Ár ið 2010  hafði um hverf is ráðu neyt ið for göngu fyr ir því, í sam vinnu við stofn an ir ráðu neyt is ins, ut an rík is ráðu neyt ið og 
fram kvæmda stjórn ESB, að haf ist var  handa við mót un verk efna sem gætu hlot ið  styrki  vegna að ild ar um sókn ar Ís lands 
að Evr ópu sam band inu. Um er að ræða svo kall aða IPA styrki (Instru ment for PreAcc essi on Ass ist ance). Eitt verk efn
anna sem ákveð ið var að  leggja fram mið ar að því að und ir búa fram kvæmd vist gerða og fugla til skip ana sam bands ins 
hér á  landi. Ár ið 2011  sótti Nátt úru fræði stofn un Ís lands um styrk til verk efn is ins og var hann veitt ur í lok júní 2012. 

Gert er ráð fyr ir að verk efn ið  standi yf ir ár in 2012–2015 og 
að fjár hags legt heild ar um fang  verði 4,4 millj ón ir evra, þar af 
nem ur IPAstyrk ur inn 3,6 millj ón um evra. 

Verk efn ið hef ur ver ið nefnt Nat ura Ís land en mark mið ið er 
að upp fylla vís inda leg ar skyld ur Ís lands hvað varð ar söfn un, 
grein ingu og flokk un nátt úru fars gagna, ef land ið ger ist að ild
ar ríki ESB.  Þetta teng ist inn leið ingu  tveggja til skip ana sam
bands ins, þ.e. vist gerða til skip un ar (1992) og fugla til skip un ar 
(2009). Þær til heyra ekki EES samn ingi Ís lands við ESB og 

Vist gerð er land sem býr yf ir sér stök um eig in leik um hvað 
varð ar gróð ur, dýra líf, jarð veg, lofts lag og í mörg um til vik
um einn ig lands lag/land gerð. Inn an sömu vist gerð ar eru 
að stæð ur þann ig að þar þríf ast svip uð sam fé lög  plantna 
og dýra, þótt á mis jöfn um svæð um séu. 

Sums stað ar á land inu er að  finna mjög grósku mik ið víði kjarr. Hér er ver ið að rann saka gróð ur vest an við Þykkva bæ. 
Ljósm. Guðmundur Guðjónsson, 5. júlí 2012.

Sandfjara á Óseyrartanga austan Þorlákshafnar.
 Ljósm. Sig ríð ur Krist ins dótt ir, 17. ág úst 2012.
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eru því  hluti af samn inga ferli Ís lands  vegna 
að ild ar um sókn ar lands ins að banda lag inu. 
Land mæl ing ar Ís lands og Um hverf is stofn
un munu taka þátt í ákveðn um þátt um 
verk efn is ins og einn ig hef ur ver ið sam
ið um fram kvæmd ým issa verk þátta við 
nátt úru stof ur lands hlut anna og Nátt úru
fræði stofu Kópa vogs.

Nat ura Ís land er  beint fram hald verk efn is sem Náttúrufræðistofnun Íslands hef ur unn ið að síð an ár ið 1999, þ.e. að 
 greina vist gerð ir á há lendi Ís lands. Gróð ur og dýra líf voru rannsökuð á átta svæð um á mið há lendi Ís lands og í kjöl far ið 
voru skil greind ar alls 24 vist gerð ir. Unn ið hef ur ver ið að kort lagn ingu þeirra sem byggir að mestu á fyr ir liggj andi gróð
ur kort um sem hafa ver ið end ur skoð uð bæði á vett vangi og með hjálp loft mynda og gervi tungla mynda.

Að ferða fræði og fram kvæmd
Í vist gerða og fugla til skip un um er kveð ið á um ákveðn ar skyld ur og að ferð ir við að  velja land svæði og teg und ir  plantna 
og dýra sem  ástæða þyk ir að  vernda. Að ferða fræð in bygg ir á skipu lagðri og vís inda legri söfn un nátt úru fars gagna og 
grein ingu  þeirra og er sú sama og Ís land hef ur sam þykkt sem að ild ar ríki að Bern ar samn ingn um. 

Bú svæði eru þeir stað ir eða  svæði þar 
sem teg und, plönt ur eða dýr, get ur 
þrif ist. Bú svæði vísa fyrst og fremst til 
til tek inna teg unda. Bú svæði dýra geta 
t.d. ver ið mis mun andi eft ir árs tíma 
eða  stöðu teg und ar á lífs ferli henn ar, 
s.s. varp lönd, fæðu svæði, upp eld is
stöðv ar eða við komu stað ir.

Mæl ing gróð urs í  landi Reyni fells á Rang ár völl um. Þrí hyrn ing ur í bak sýn. 
Ljósm. Er ling Ól afs son, 6. júlí 2012.

Hraun gam bri og flétt ur á grjót hálsi á sunn an verðri Holta vörðu heiði.  Ljós mynd Borg þór Magn ús son, 23. ág úst 2012.
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Í 1. viðauka vistgerðatilskipunar eru tald ar upp s.k. for gangs vist gerð ir og teg und ir í Evr ópu sem eiga að  njóta vernd ar 
sök um mik il væg is  þeirra fyr ir líf ríki. Ís land þarf að stað festa hvort vist gerð ir í við auk an um finn ast hér á  landi og  ákvarða 
um vernd  þeirra. Sama þarf að eiga sér stað er varð ar teg und ir, þ.e.  ákveða vernd  þeirra og  tryggja þeim vernd ar
svæði eða bú svæði.  Þetta þarf sér stak lega að gera fyr ir marg ar fugla teg und ir og eru þær tald ar upp í við auk um við 
fugla til skip un ina. Á  þetta t.d. við um all ar teg und ir far fugla en það er stór  hluti ís lenskra varp fugla. Nátt úra Ís lands er 
að  mörgu  leyti ólík því sem ger ist í Evr ópu. Því er víst að á Ís landi finn ast alls ekki all ar vist gerð ir sem tald ar eru upp í 
1. viðauka og að sama  skapi eru hér vist gerð ir sem  hvergi er að  finna ann ars stað ar í Evr ópu. Má þar t.d.  nefna mosa
vaxn ar hraun breið ur og vist gerð ir á jarð hita svæð um. 

Nátt úru fræði stofn un Ís lands ann ast fram kvæmd meg in hluta verk efn is ins Natura Ísland en um er að ræða  stærsta, ein
staka verk efn ið sem stofn un in hef ur tek ið að sér. Á þrem ur ár um er gert ráð fyr ir að lok ið  verði við að:

– Und ir búa og ann ast grein ingu og flokk un vist gerða á öllu land inu, á  landi, í fersk vatni og í fjör um.
– Afla nauð syn legra  gagna um út breiðslu og stofn stærð ir dýra og  plantna, eink um  fugla og kort leggja lyk il svæði  þeirra.
– Gera vist gerð ar kort sem m.a.  verða byggð á heim ilda söfn un, vett vangs vinnu og fjar könn un ar gögn um.
– Meta vernd ar gildi og vernd ar þörf vist gerða og teg unda, á lands vísu og Evr ópu vísu (al þjóða vísu) eft ir því sem við á.
–   Leggja fram til lögu til um hverf is og auð linda ráð herra að  lista yf ir hugs an leg vernd ar svæði, þ.e. bú svæði  fugla og 

vist gerð ir sem vert er að  vernda, og fall ið geta að neti vernd ar svæða í Evr ópu (NAT URA 2000).

Sam kvæmt samn ingi um verk efn ið á Nátt úru fræði stofn un að  byggja upp gagna grunna fyr ir nið ur stöð ur verk efn is ins. 
Stofn un in þarf að  skila upp lýs ing um um öll hugs an leg vernd ar svæði svæði, bæði vist gerð ir og bú svæði teg unda, sér
stak lega  fugla, á sér stöku  formi, s.k. Stand ard Data Form. Vert er að  árétta að svæð in eru ein göngu til nefnd á grund velli 
vís inda legra nið ur staðna um mik il vægi  þeirra. 

Nat ura Ís land verk efn inu hef ur ver ið skipt upp í  fjóra rannsóknahluta eft ir við fangs efn um, þ.e. vist gerð ir á  landi, fersk
vatns vist gerð ir,  fjöru og sjáv ar vist gerð ir og fugla rann sókn ir. Fjöl marg ir starfs menn Nátt úru fræði stofn un ar Ís lands  vinna 
að verk efn inu og hófst vett vangs vinna sum ar ið 2012. Sam ið var við Nátt úru fræði stofu Kópa vogs um  vinnu við að  flokka 
ár og vötn á Ís landi í vist gerð ir, Nátt úru stofu Reykja ness um  vinnu við kort lagn ingu vist gerða í fjör um og Nátt úru stofa 
Norð aust ur lands hef ur kom ið að grein ingu vist gerða á  landi. Leit að verð ur til Skóg rækt ar rík is ins um upp lýs ing ar um 
birki skóga. Einn ig hef ur ver ið leit að til ein stak linga um ýms ar upp lýs ing ar. Þann ig hafa þeir Agn ar Ing ólfs son, pró fess ors 
em er ít us við Há skóla Ís lands, og Karl Gunn ars son, sér fræð ing ur við Haf rann sókn ar stofn un,  veitt upp lýs ing ar um líf ríki 
í  fjöru. Arn þór Garð ars son, pró fess or em er ít us við Há skóla Ís lands hef ur  veitt upp lýs ing ar um fugla líf og Est er Rut 
Unn steins dótt ir, líffræðingur hjá Mel rakka setri Ís lands, um ís lenska refa stofn inn. 

Vist gerð ir á  landi

Í Nat ura Ís land er fram hald ið  vinnu sem hófst með grein ingu 
vist gerða á há lendi Ís lands og er nú lág lend ið tek ið fyr ir. Þar 
er gróð ur kort lagn ing  skemmra á veg kom in og því er ekki 
unnt að nota gróð ur kort í eins rík um mæli og á há lend inu. 
Í stór um drátt um er samt  beitt svip aðri að ferð en  meiri 
 áhersla á að nota gervi tungla gögn við grein ingu lands sem 
mun  flýta verk inu veru lega.

Að ferð in bygg ist á því að land er fyrst  greint í svo kall að ar 
til gátu vist gerð ir þar sem  reynt er að  finna all ar vist gerð ir á 
til teknu  svæði. Er þá bæði mið að við þær vist gerð ir sem 
skil greind ar hafa ver ið í Evr ópu og lík legt er að finn ist hér á 
 landi en einn ig þær sem  vænta má að finn ist að eins hér. Við 

Gulstararflói við Þverá í Austur-Landeyjum.
  Ljósm. Borgþór Magnússon, 4. júlí 2012.
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grein ing una er ýms um ráð um  beitt, svo sem upp lýs ing um úr rann sókn um vís inda manna, fyr ir liggj andi góð ur kort um, 
loft mynd um og ekki síst gervi tungla mynd um. Til þess að  prófa hvern ig til hef ur tek ist og til að afla  gagna um ein kenni 
og eig in leika vist gerða eru val in ákveð in  svæði til rann sókna, helst þar sem marg ar vist gerð ir er að  finna en einn ig  svæði 
með sér stæð um vist gerð um. Í  hverja til gátu vist gerð eru stað sett ir rann sókna reit ir á til vilj ana kennd an máta. Þang að er 
svo far ið og ýms ir þætt ir mæld ir, svo sem heild ar þekja gróð urs,  þekja mosa og  fléttna, teg unda sam setn ing (há plönt ur, 
mos ar og flétt ur), jarð vegs gerð og jarð vegs
þykkt, tek in jarð vegs sýni til mæl inga á sýr ust igi 
og kol efn is magni, o.fl.

Sum ar ið 2012 voru val in fimm rann sókna
svæði á land inu og á þeim rann sak að ir alls 
292 reit ir í margs kon ar  landi, allt frá for
blautu vot lendi upp í bratt ar skrið ur. Auk 
þess voru 29 lág hita svæði rann sök uð sér stak
lega; á Suð ur landi, í Borg ar firði, á Snæ fells nesi, 
Vest fjörð um og í Húna vatns sýsl um.

Nú í vet ur (2012–2013) hafa gögn ver ið 
und ir bú in til úr vinnslu, jarð vegs sýni efna
greind og teg und ir ákvarð að ar. Jafn framt hef
ur ver ið unn ið að land grein ingu svo  velja 
megi ný  svæði til rann sókna sum ar ið 2013. 
Eink um er þar um að ræða vist gerð ir við 
sjáv ar strönd, rima mýr ar og hrauna svæði. Þá 
er einn ig ætl un in að rann saka frek ar lág hita
svæði lands ins sér stak lega á Norð ur landi og 
Aust ur landi.

Unn ið að gróð ur mæl ing um í Hvamms skrið um í 
Vatns dal. 
 Ljósm. Sig urð ur H. Magn ús son, 15. ágúst 2012.
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Gróður og jarðvegur, ásamt ýmsum umhverfisþáttum, voru kannaðir í 292 reitum á 
fimm svæðum á landinu.
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29 lághitasvæði voru könnuð sérstaklega, á Suðurlandi, í Borgarfirði, á Snæfellsnesi, 
Vestfjörðum og í Húnavatnssýslum.
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Vist gerð ir í fersk vatni

Í ferskvatnsrannsóknum Natura Ísland er megináhersla lögð 
á að  flokka for gangs vist gerð ir í fersk vatni, sbr. 1. viðauka 
vistgerðatilskipunar. Jafn framt er ætl un in að  flokka stöðu vötn 
og straum vötn eft ir EUN ISflokk un ar kerf inu (European Nature 
Information System) og  verða fersk vatns vist gerð ir flokk að ar nið ur 
á þriðja stig kerf is ins. Í vistgerðatilskipun og EUNISflokkunarkerfinu 
byggja lýsingar á fersk  vatnsvistgerðum aðallega á vatnagróðri, 
næringar efnaástandi og umhverfisþáttum, s.s. dýpi, en ekki á 
smádýralífi.

Ljóst var að fjar könn un  myndi ekki nýt ast við flokk un fersk vatns 
á sama hátt og við flokk un þurr lend is og fjöru vist gerða. Þann ig 
yrði að nota aðr ar nálg an ir til að  flokka  óþekkt vötn, þ.e. vötn 
sem ekki  verða rann sök uð. Til grund vall ar var lögð vatna fars leg 
flokk un vatna svæða sem bygg ist á við brögð um land svæða við 
úr komu og miðl un henn ar (Frey steinn Sig urðs son o.fl. 2006). 
Skil greind ar eru níu mis mun andi miðl un ar gerð ir. Til gáta var sett 
fram um að  áþekk vötn sem stað sett eru á sömu miðl un ar gerð 
(vatna fars leg um  flokki) megi  flokka í sömu vist gerð. Einn ig var 
stuðst við fyr ir liggj andi gögn úr verk efn inu Yf ir lits könn un á líf ríki 
ís lenskra  vatna: sam ræmd ur gagna grunn ur, sem er sam starfs verk
efni Nátt úru fræði stofu Kópa vogs, Hóla skóla, Líf fræði stofn un ar 
Há skól ans og Veiði mála stofn un ar. Þar eru fyr ir  hendi vist fræði leg
ar upp lýs ing ar um 80 vötn, auk jarð og vatna fræði og eðl is og 
efna þætti vatn anna.

Til að  prófa fram an greinda til gátu voru 7–9 vötn valin til rannsókna 
á  hverri miðl un ar gerð, bæði  óþekkt vötn og vötn úr yf ir lits könn-
un inni sem áð ur  höfðu ver ið frum flokk uð með hlið sjón af vist
gerð um vist gerða til skip un ar inn ar. Val á vötn um réð ist m.a. af 

Ferju bakka flói á Vest ur landi kann að ur sum ar ið 2012.  Ljósm. Har ald ur Rafn Ing va son.

Odda staða vatn var eitt  þeirra  vatna sem far ið var í sum ar ið 
2012.  Rauðu punkt arn ir sýna þá  staði þar sem gróð ur og 
botn gerð voru könn uð.
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að gengi, hvort þau voru á nátt úru minja skrá, 
hæð yf ir sjó, dýpi og stærð vatn anna, einn ig 
af nær ing ar efna ástandi og þekkt um  gróðri í 
vatn inu ef slík ar upp lýs ing ar voru fyr ir  hendi.

Sum ar ið 2012 voru 47 vötn könn uð, á átta 
af níu miðl un ar gerð um; 42 stöðu vötn og 
tjarn ir og fimm straum vötn . Þar af voru 
12 stöðu vötn úr yf ir lits könn un inni. Í  hverju 
 vatni var vatna gróð ur kann að ur á fyr ir fram 
lögð um snið um. Með reglu legu milli bili var 
gróð ur þekja og teg unda sam setn ing könn uð, 
botn gerð ákvörð uð, dýpi og efna og eðl is
þætt ir mæld ir og vatns sýni tek in til mæl inga á 
nær ing ar efn um. Jafn framt var um hverfi vatns
ins lýst,  ásamt fjöru belti of an og neð an vatns, 
og ljós mynd ir tekn ar.

Á haust mán uð um var unn ið að inn slætti 
 gagna, nið ur stöð ur tekn ar sam an og und ir
bún ar fyr ir töl fræði lega úr vinnslu og próf un 
til gát unn ar um hvort  flokka megi  áþekk vötn 
á sömu miðl un ar gerð í sömu vist gerð. Jafn
framt var gerð viða mik il sam an tekt á heim
ild um um rann sókn ir í stöðu vötn um, en hún 
mun nýt ast við  vinnu sem fram und an er.

 Fjöru og sjáv ar vist gerð ir

Fjar an er  hluti af bú svæði sjáv ar, með full sölt
um eða ísölt um sjó. Þar með telj ast strand
vötn, lón, ár ós ar og sjáv ar fitj ar. Mið að er 
við að fjar an af mark ist af  neðri mörk um 
stór straums fjöru og  hæstu flóða mörk um. 
Þó eru salt ir og ísalt ir sjávarp oll ar efst í  fjöru 
eða of an stór straums marka  óbeint  hluti 
fjör unn ar,  ásamt brim úða belt inu þar sem 
fjör us verta vex. Brima semi  ásamt und ir lagi 
fjör unn ar hef ur lík lega lang mest  áhrif á líf rík ið 
sem þar er. Einn ig ræð ur  nokkru  halli fjör
unn ar,  selta og hita stig sjáv ar. Yf ir leitt er leir 
eða fín gerð ur sand ur í skjól sæl um fjör um, 
en  kletta og stór grýt is fjör ur eru  einna helst 
fyr ir opnu hafi þar sem brima semi er  meiri. 
Þar sem brim er mik ið eru flest ar líf ver ur 
fast ar við botn inn en hreyf an leg ar líf ver ur 
geta þó þrif ist þar í  skjóli und ir þang inu. Eft ir 
því sem brim ið minnk ar  eykst  fjöldi hreyf
an legra líf vera í fjör unni. Ver ið er að meta 
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Vötn sem rann sök uð voru sum ar ið 2012.

Þráðnykra á skeljasandsbotni í Sauðlauksdalsvatni við Patreksfjörð. 
 Ljósm. Stefán Már Stefánsson, 22. ágúst 2012.
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brima semi með reikni lík ani, sem tek ur mið 
af vind mæl ing um strand stöðva um hverf is 
land ið (gögn frá Veð ur stof unni), dýpt ar lík ani 
und an strönd (gögn frá Land helg is gæsl unni) 
og lög un strand lengj unn ar.  Þeirri  vinnu er 
u.þ.b. lok ið. Brimasemin er metin í átta flokka: 
nær engin, mjög lítil, lítil, nokkur, allnokkur, 
talsverð, mikil og mjög mikil.

Í Nat ura Ís land eru fjör ur flokk að ar í 26 vist
gerð ir sam kvæmt lýs ingu Agn ars Ing ólfs son ar 
(Ingolfsson 2006). Einn ig hef ur gögn um og 
heim ild um úr sam bæri leg um rann sókn um 
ann ars stað ar ver ið safn að sam an og at hug
un ar svæði skráð í land upp lýs inga kerfi, sbr. 
EUN IS (Eur ope an Nat ure In for mati on Syst
em) og JNCC (Jo int Nat ure Cons er vati on 
Comm ittee). Gögn in sem þar eru skráð eru 
höfð til hlið sjón ar við flokk un vist gerða hér 
á  landi.

Skil greind ar vist gerð ir eru hnit að ar í land upp lýs inga kerfi eft ir mynd um frá Loft mynd um ehf. Vald ar eru úr þær mynd ir 
sem hafa ver ið tekn ar sem næst stór straums fjöru. Gæði kort lagn ing ar helst í hend ur við gæði loft mynda en af fá ein
um svæð um eru eng ar not hæf ar mynd ir til. Þau  verða hnit uð og merkt sér stak lega. Áreið an leiki fjöru kort lagn ing ar 
eft ir loft mynd um er sann reynd ur á völd um stöð um með vett vangs at hug un um. Far ið er í  fjöru á stór straumi og hver 
at hug un ar stað ur er GPSmæld ur. Á um eins  metra rad íus um hverf is at hug un ar stað inn er þang þekja, und ir lag og 
al geng ustu teg und ir líf vera skráð ar á sér stakt eyðu blað. Upp lýs ing ar  verða síð an færð ar inn í vensl að an gagna grunn 
og tengd ar við land upp lýs inga kerfi. 

Dæmigerð sandmaðksleira. Greinilegir hraukar eftir sandmaðkinn Arenicola marina. Ljósm. Sig ríð ur Krist ins dótt ir, 19. sept emb er 2012.
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Á síð asta ári var far ið á fyr ir fram val in  svæði frá Þjórs ár ós um að Görð um á sunn an verðu Snæ fells nesi og fjar könn un 
sann reynd. Hald ið verð ur  áfram með vett vangs vinnu 2013 það an sem frá var horf ið. Stefnt er á að  klára Breiða fjörð, 
Vest firði og Norð ur land eins og tími og að stæð ur  leyfa.

Rann sókn ir á fugl um

Rannsóknir á fuglum í tengslum við Natura Ísland beinast að því að fá yfirsýn yfir dreifingu og stofnstærð fugla á 
landsvísu og skilgreina verndarsvæði fyrir forgangstegundir fuglatilskipunar Evrópusambandsins. Sam kvæmt til skip un inni 
eiga að ild ar rík in að  tryggja að stofn stærð teg unda sé ásætt an leg sem og varð veisla bú svæða og vist gerða fyr ir all ar 
teg und ir  fugla, m.a. með neti vernd aðra  svæða.  Safna á ít ar leg um upp lýs ing um um fugla stofna og gera nauð syn leg ar 
ráð staf an ir til að koma á al mennu vernd ar kerfi fyr ir all ar fugla teg und ir sem til skip un in nær yf ir. Í 1. viðauka tilskipunarinnar 
er  listi yf ir teg und ir sem  njóta  skulu sér stakr ar vernd ar, eru í út rým ing ar hættu, við kvæm ar fyr ir bú svæða breyt ing um, 
sjald gæf ar, stað bundn ar eða nýta bú svæði sem þarfn ast vernd ar. Sex tán ís lensk ar teg und ir  falla und ir  þetta  ákvæði, 
auk straum and ar og hús and ar sem Ís lend ing ar hafa sótt um að sett ar  verði í við auk ann. Hlið stæð  ákvæði  gilda um 
teg und ir far fugla sem ekki eru í við auk an um og bæt ast því við 39 teg und ir hér á  landi sem eru far fugl ar að  mestu. Því 
ber okk ur að til nefna vernd ar svæði fyr ir 57 teg und ir af þeim ríf lega 80 sem eru hér að stað aldri. 

For send ur fyr ir vali á vernd ar svæð um og for gangs röð un rann sókna
Ákveð ið var að for skoða all ar ís lensk ar fugla teg und ir en  fækka þeim síð an með hlið sjón af hlut falli við kom andi stofns 
á Ís landi og hve stór  hluti stofns er far fugl ar.  Þetta er sama leið og Bret ar fóru við val á vernd ar svæð um. Lögð verð ur 
áhersla á  fjóra  þætti: (1)  safna saman fyr ir liggj andi þekk ingu á fugla stofn um, (2) koma á fót vökt un ar kerfi fyr ir mó fugla 
á lands vísu, (3)  kanna mik il væg fugla svæði sem lít il þekk ing ligg ur fyr ir um og (4) að kort leggja lyk il bú svæði nokk urra 
teg unda. 

Í fjörum landsins er fjölbreytt dýralíf. Fjara austan Akraness. Ljósm. Sig ríð ur Krist ins dótt ir, 21. ág úst 2012.
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Þekk ing á ís lensk um fugla stofn um 
 Fyrri  hluta árs 2012 tóku sér fræð ing ar Nátt úru fræði stofn un ar Íslands sam an yf ir lit um þekk ingu á ein stök um fugla teg
und um og mik il væg um fugla svæð um með ómet an legri hjálp Arn þórs Garð ars son ar pró fess ors. Síð ar er ætl un in að 
skil greina vernd ar við mið fyr ir  hverja teg und, meta ógn ir og  hvaða vernd ar að gerð ir komi helst að not um. Yf ir lit um 
ís lenska fugla stofna hef ur að  hluta ver ið birt í  skýrslu um vökt un ís lenskra fugla stofna sem Nátt úru fræði stofn un gaf út í 
árs lok 2012 og fjallað er um á bls. 26–27. Til tölu lega góð ar upp lýs ing ar eru um 17 teg und ir (25% ís lenskra  fugla) sem 
hafa tak mark aða út breiðslu eða  verpa í þétt um byggð um. Þá þarf til tölu lega  litla  vinnu til að bæta veru lega þekk ingu á 
um 30 teg und um til við bót ar og verð ur því hægt með góðu móti að til greina vernd ar svæði fyr ir um 47 teg und ir. Um 
20 teg und ir eru það dreifð ar að erf itt verð ur að til greina sér stök vernd ar svæði fyr ir þær, nema á grund velli vist gerða. 

Vökt un og stofn mat mó fugla
Punkt taln ing ar  verða not að ar til þess að meta þétt leika mó fugla (allt að 19 teg und ir) á lág lendi (<300 m y.s.) en það 
er meg in bú svæði  flestra mó fugla stofna. Í kjöl far ið verð ur unnt að meta bet ur  hversu stór ir stofn arn ir eru á land inu. Til 
þess að fá not hæft sýni þarf að  telja á um 3000 punkt um um land allt. Verð ur tal ið á um þriðj ungi  þeirra ár lega en á 
 tveggja ára  fresti á hin um. Til að  tryggja sem jafn asta dreif ingu voru punkt arn ir lagð ir út með neti  sniða á  grunni 10×10 
km reita kerf is eft ir nán ari regl um. Sum ar ið 2012 var tal ið á 1677 punkt um frá Skeið ar ár sandi vest ur um að Breiða firði og 

í Húna vatns sýsl um og Skaga firði. Sum ar ið 
2013 verð ur tal ið á Vest fjörð um, Norð aust
ur og Aust ur landi. Alls voru skráð tæp lega 
12 þús und varp pör á snið um 2012 og var 
þúfu titt ling ur al geng ast ur (22%), þá spói 
(21%), hrossa gauk ur (17%) og heið lóa 
(14%). Þétt leiki þúfu titt lings reikn ast einn
ig lang hæst ur og má full víst  telja að hann 
sé al geng asti mó fugl lands ins eins og  fyrri 
at hug an ir hafa bent til. 

Mik il væg fugla svæði og lyk il stað ir
Arn ar vatns heiði og önn ur heiða lönd á vest
an verðu land inu eru lítt könn uð en hafa 
ver ið tal in mik il væg asta varpa land him brima 
og álft ar á land inu.  Þetta  svæði var kann
að úr  lofti og vatna fugl ar tald ir á snið um í 
lok júní 2012. Er  þetta lang ít ar leg asta yf ir
lits könn un sem gerð hef ur ver ið á fugla lífi 
á heið um upp af Borg ar firði, Döl um og 
Húna vatns sýslu,  ásamt  Skaga. Alls sá ust 
215 him brim ar á 155 stöð um, þús und ir 
 álfta, auk ann arra vatna fugla. Heiða lönd á 
Norð aust ur og Aust ur landi  verða könn uð 
á sama hátt sum ar ið 2013.

Bles gæs hef ur átt und ir högg að  sækja og 
voru við komu stað ir henn ar kann að ir haust
ið 2012 og  fjöldi  fugla met inn. Eins voru 
mik il væg ustu felli stöðv ar æð ar fugla hér við 
land (í Faxa flóa) kort lagð ar og fugl ar tald ir 
í ág úst 2012.
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Himbrimar á heiðum vestanlands í lok júní 2012 og flugferlar. Hver punktur táknar 
eina athugun en alls sáust 215 fuglar.
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Að lok um

Verk efn ið Nat ura Ís land mun  veita marg vís leg ar og mik il væg ar upp lýs ing ar um nátt úru lands ins og af urð ir þess eiga 
vafa laust eft ir að nýt ast stjórn völd um, sveit ar fé lög um, at vinnu lífi og al menn ingi. Þann ig má til dæm is gera ráð fyr ir að 
vist gerða kort og út breiðslu kort teg unda nýt ast vel við gerð ým issa áætl ana, s.s. nátt úru vernd ar áætl un ar, skipu lags áætl ana 
sveit ar fé laga og mats á um hverf is áhrif um fram kvæmda, og nýt ist þann ig sem grunn ur að ákvarð ana töku  vegna  minni 
og  stærri fram kvæmda. Það er von Nátt úru fræði stofn un ar Ís lands að verk efn ið  leiði til bættr ar nýt ing ar og vernd ar á 
 landi jafnt sem ein stakra teg unda dýra og  plantna.

 Trausti Bald urs son líf fræð ing ur fer með yf ir um sjón verk efn is ins og  Lilja Víg lunds dótt ir er verk efn is stjóri. Hóp stjór ar 
eru Sig urð ur H. Magn ús son, gróð ur vist fræð ing ur, sem fer fyr ir hópn um er flokk ar vist gerð ir á  landi, hann hef ur einn ig 
um sjón með fag legri  vinnu hóps ins; Guð mund ur Guð munds son fer fyr ir hóp un um sem  flokka fersk vatns og sjáv ar
vist gerð ir og Borg þór Magn ús son er yf ir fugla rann sókn um. Sig ríð ur Krist ins dótt ir hef ur um sjón með fag legri  vinnu við 
flokk un sjáv ar vist gerða, Mari anne Jens dótt ir,  ásamt Nátt úru fræði stofu Kópa vogs, tengi lið ur Þóra Hrafns dótt ir, hef ur 
um sjón með flokk un vist gerða í fersk vatni og Krist inn Hauk ur Skarp héð ins son fer með fag lega um sjón með fugla rann
sókn um. Sig mar Metú sal ems son og Hans H. Han sen hafa um sjón með land upp lýs inga vinnu. Anna Sveins dótt ir hef ur 
um sjón með miðl un og gagna grunn um.

Heim ild ir
Frey steinn Sig urðs son, Jóna Finn dís Jóns dótt ir, Stef an ía Guð rún Hall dórs dótt ir og Þór ar inn Jó hanns son 2006. Vatna fars leg flokk un vatna svæða 

á Ís landi: Hvern ig bregð ast land svæði við úr komu og  miðla  henni? Orku stofn un, Vatna mæl ing ar, OS2006/013. Reykja vík: Orku stofn un.

Fugla til skip un in (Directi ve 2009/147/EC of the Eur ope an Parl ia ment and of the co unc il of the Eur ope an Uni on on the cons er vati on of wild birds) 
2009. http://eurlex.eur opa.eu/LexU riS erv/LexU riS erv.do?uri=OJ:L:2010:020:0007:0025:en:PDF [skoð að 22.3.2013]

Ing ólfs son, A. 2006. The int erti dal se as hore of Ice land and its ani mal comm un iti es. The Zoo logy of Ice land I (7): 1–85.

Vist gerða til skip un in (Co unc il Directi ve 92/43/EEC on the cons er vati on of nat ur al ha bit ats and of wild  fauna and  flora) 1992. http://eurlex.eur opa.
eu/LexU riS erv/LexU riS erv.do?uri=CONS LEG:1992L0043:20070101:EN:PDF [skoð að 22.3.2013]

Þúfu titt ling ur er al geng asti mó fugl lands ins.  Ljósm. Daní el Berg mann.
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Hlýn un lofts lags veld ur breyt ing um á líf ríki – til góðs eða ills?

Um ræða um hlýn un lofts lags hef ur far ið hátt á síð ast liðn um ár um og mæl ing ar Veð ur stofu Ís lands sýna svo ekki verð
ur um villst að sú full yrð ing á við rök að styðj ast. Af leið ing ar hlýn un ar eru marg þætt ar og koma víða fram í nátt úru 
lands ins. Sér fræð ing ar Nátt úru fræði stofn un ar Ís lands eru vak andi fyr ir at burða rás inni, fylgj ast með á ýms um svið um 
og  safna upp lýs ing um í sarp.

Um ræð an hef ur oft ar en ekki snú ist um nýja land nema sem  tengja má hlýn un inni. En at burða rás in snýst ekki ein vörð
ungu um  slíka held ur má einn ig  greina fjöl mörg  merki þess að gam al grón ar teg und ir bregð ist við á ýms an hátt. Gróð
ur far hef ur tek ið breyt ing um, sam setn ing gróð urs í gróð ur sam fé lög um kann að breyt ast, hvort held ur er til góðs eða 
ills, og víða má sjá  merki þess að sár grói upp af sjálfs dáð um, sem sann ar lega er fagn að ar efni. Smá dýr sem  fengu hér 
þrif ist á suð ur hluta lands ins hafa sum hver tek ið að færa út breiðslu mörk sín norð ar og fá lið að ar teg und ir hafa auk ið 
lið söfn uð inn og orð ið  meira áber andi en áð ur. 

Ný ir varp fugl ar hafa sest hér að sem gjarn an tengj ast aukn um  þroska barr skóga lunda. Nýj um varp fugl um er  ávallt 
fagn að. Mögu leik ar garð plantna til að seil ast út fyr ir garð veggi og  fikra sig út í um hverf ið eru að auk ast. Deild ar mein
ing ar eru um  ágæti þess. Fjöl mörg ný smá dýr hafa skot ið upp koll um og náð hér fót festu. Það þyk ir hin um dæmi gerða 
pöddu hrædda Ís lend ingi mið ur gott. Sum ir ný lið anna eiga  langa sögu sem slæð ing ar með varn ingi til lands ins en hafa 
ekki náð að nýta sér inn flutn ing inn til land náms fyrr en að stæð ur fóru að taka breyt ing um. Enn má  tengja lang flesta 
ný lið ana við manngert um hverfi, húsa garða og rækt ar land, en villt nátt úr an mun vænt an lega taka við þeim sum um 
hverj um síð ar meir. 

Nokk ur dæmi eru um teg und ir sem tald ar eru hing að komn ar af sjálfs dáð um og því með full um  rétti, en lang flest ar 
eru komn ar fyr ir til stuðl an  manna. Slíkt er í  sjálfu sér ekk ert nýtt. Inn flutn ing ur hófst sann ar lega með  fyrsta land náms
mann in um sem  sigldi til lands ins grá lús ug ur frá Nor egi. Lús fannst ekki á land inu fyr ir hans daga! Vart leik ur á því vafi að 
fjöl marg ar teg und ir í rót grónu smá dýra fán unni, og okk ur þyk ir sjálf sögð í dag, hafi bor ist til lands ins af  manna völd um á 
ein hverj um tíma punkti. Margt bend ir til þess að ný lið un in sé  meiri og hrað ari á  seinni ár um en fyrr um. Sitt hvað kem ur 
til, marklítill og fjöl breytt ur inn flutn ing ur, auk inn  áhugi á garð rækt með til heyr andi inn flutn ingi á gróð ur vör um og því 
tengt sí auk in  gróska í görð um okk ar, þar sem hlýn un lofts lags legg ur einn ig sitt af mörk um. Sam spil þess ara  þátta hef ur 
auk ið veru lega mögu leika smá dýra til að ber ast til lands ins og  finna að stæð ur sem þeim  henta. 

Garða klauf hali, karl dýr. 16 mm. Garða klauf hali, kven dýr. 14 mm. 
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Stund um er spurt hvort  þetta sé af hinu góða eða hinu illa og sýn ist sitt hverj um. Al menn ing ur hef ur vissu lega orð ið 
var við marg an ný lið ann á und an förn um miss er um, en þeir ný lið ar eru flest ir hverj ir til tölu lega stór vaxn ir og áber andi. 
Fæst ir gera sér  grein fyr ir að marg ur ný lið inn er agn ar smár og berst ekki fyr ir augu al menn ings. Sjaldn ast verð ur það 
met ið fyr ir fram hver áhrif in af ný lið un um  verða raun veru leg í  villtri nátt úru. Það get ur tek ið áhrif in lang an tíma að koma 
fram. Stund um  verða þau þó aug ljós á fá ein um ár um í görð um okk ar þeg ar nýtt mein dýr birt ist skyndi lega og hag ar 
sér dólgs lega. Um slíkt eru nokk ur dæmi, eins og asp ar glytt an að gangs harða á ösp um og víði, rifs þél an sem af laufg ar 
rifs runna á skömm um tíma og spán arsni gill inn mun vænt an lega  ganga harð ar fram síð ar meir. 

Á pöddu vef Nátt úru fræði stofn un ar er get ið um fjöl marga ný liða sein ustu ára og má fræð ast um þá þar. Með al ann ars 
er fjall að um garða klauf hala sem á hér  meira en ald ar langa sögu sem gest kom andi og hef ur nú náð hér  tryggri fót festu 
í görð um. Hann hef ur ver ið að  styrkja  stöðu sína á und an förn um ár um og ber ast nú reglu lega fyr ir spurn ir um hann til 
Nátt úru fræði stofn un ar eink um þeg ar haust ar að. Klauf hal inn er glæ sigrip ur en veld ur samt óhug og pirr ingi þeg ar hann 
tek ur upp á því að  þröngva sér inn í hí býli, stund um í um tals verð um  fjölda á haust in þeg ar kvik ind in taka að  draga sig 
sam an fyr ir vetr ar dval ann.  Einna mest kveð ur að hon um í Ár bæj ar hverfi og í tak mörk uðu  hverfi í Hafn ar firði en á því 
mun vænt an lega  verði breyt ing á kom andi ár um.

Er ling Ól afs son skor dýra fræð ing ur við Nátt úru fræði stofn un Ís lands fylg ist með land námi smá dýra. 

Braut ryðj enda starf í erfða fræði: allt erfða mengi  fálka og  rjúpu rað greint í  fyrsta sinn 

Þeg ar líf fræði leg an fjöl breyti leika ber á góma gleym ist oft að taka erfða breyti leika með í reikn ing inn. Til að teg und 
sé líf væn leg verð ur nægi leg ur erfða fjöl breyti leiki að vera til stað ar. Erf itt get ur  reynst að meta þenn an fjöl breyti leika í 
villt um líf ver um þeg ar erfða meng in eru  óþekkt. Oft er hægt að not ast við fjöl breyti leg erfða mörk sem varð veitt eru 
á  milli teg unda. Þann ig hef ur ver ið mögu legt upp að  vissu  marki að mæla erfða breyti leika í ís lenska fálka stofn in um og 
jafn framt að nota breyti leik ann til að ein stak lings greina  fugla (Lára Guð munds dótt ir, Ól af ur K. Ni els en og Krist inn P. 
Magn ús son, Pop ul ati on struct ure of gyr fal con in Ice land, handrit að grein). 

Krist inn Pét ur Magn ús son, pró fess or við Há skól ann á Ak ur eyri og yf ir mað ur rann sókna stofu í sam einda erfða fræði 
við Nátt úru fræði stofn un Ís lands, hef ur geng ið til liðs við Ól af K. Ni els en, dýra vist fræð ing við Nátt úru fræði stofn un, og 

Fálki á  flugi.   Ljósm. Ól af ur K. Ni els en. Í for grunni er ný greind kirna röð úr  fálka.

GGGTGGGGGGAGGTATGAAAAAAAAACAAACCCAAGCTGTCTGCCTAACAGCTAGTCTAGTTCACTCTCTTAGTTCACTCTTTCTCCTCA
AGAAAAATCTCATGCATTTGTGCACTCCCCAGTCCTACCAGGACAAGTGGAGGGCTCCTTTTTAGACTGTCCTGCACTCTGATAGCTAGG
AAGATGAGGATTTCAGCAGGCTCGAGCAGATGAAGGATCATCCCAGCTGCCTTCTCAGAGTGGACTGTTTCCCCAAGGAAAGCAGCAG
GAGCACCTCCTCCAGCCAGCTGTAGGCAGCACAGCACTTCTCGTTGCCAGAAACATGGCTCTGGTGAAGGCTTAGATTCTGGGAAGAA
CACGGATATCTGAACCCTAACTTGCCAGAACATCGGGAGGAAGAGGAGTTCAGACTCCTACACCAATTGCCCCTTCCCTAAGCCAGTAC
TGAGGGGTGTCTGGGGCTTGTGTGACGCTATCCAGAAGTGCCTGACTGGGCACTATGTGTGGGGTGTCCTTTACCTAACTTTAGCTGTG
TGTTATGGAGAGGTCTGATGTCATCTGGTTGTCTAGCTCCCTCTATAGCCAACTGAGCTGGAGATGCTACCAAAGGGTGGGTGGCTTATC
CTTCCTCAGGTAGGAACACCTGGGGCTGGACGCTGAATCTCCTCTGGACTGGTTCTTCCCAGATGAAGAGGAACCTTGCAACTTCAAC
TAAATCACTAACTTTTAGATAAATTACGTGAAGTGTATTCCAGCCCAGACTTGCATATTAAAACAGGAGCTATTAATCTAATTATTGTGATATC
TGAGTTGGGCATTCCCAGCTAGGTGCTCTGAATCTTAACTATCTATTCTTAACAGCACCAGTTAAAATGTCTCATAGTAACATTTTACTGAC
ATGTGCCTGAGTTGTCAGATATATTACTTACATCTTGGATGAAAAAAACTCAAAAATTGATACTCTTATTAGATTTATATTCATCAAGTATCAG
CTTTCTTTTACTGGCAGAGTCATTTAGCCCACCTGAATGCCAGACTTCTTACAGTGTGAATCTACATGCTTTAATAAGCTCAGATTTGCTCC
AACATCCTTTGAAAACATAGTTAAATGATCCACAGATCACTGAGGATGCATGTTATGTACCCCAGGTTCTATTTTTTCCCATGTTCTCAATAT
ATTTGGCTGTAAATTTAACTCCAGTAAGCAGACTTACCTTTCACTTTCGGCACATTCCCTTTATTAAACTACATACATTCCAGACTTCATTTA
AATGAAAACAAACAAACAAACTTAGTTTCTTAAGATGTGTTTTGTTTTCATCGGGGAGTGTACACGTGAAACCATACAGGAAAATACCCAT
TTTTTTCACCTTCATGTGAACCCTTCAGAAAGCAGAAACATAATTGTTTATTTTTAAAGCCAGAGGAAAATTTTTCATGGAACCTCAGAATC
TGAATGTGTTGCTCTGCAGTTAAGTGCAAAAATAATTATGTTAGGGACCTCAGGTTAGCTAAACAGAGATTGTTTTCTTGTTTATTTGTGTA
TACGAGTGAGAAGGAGGGAGTTACTATATACGGTATTTCTTAGGTATTTGTGATTCAAAAATGTAGGCAAAAATCAAAAGTATTATTTACTTC
CATGCCCATGGGATCAGAGCCACAAAACCAAGGAAATTGTGTGGGCCAGATCCAAGAATTTATTTAGGAGAATACAGCTGGCTTTGGTG
TCTAAATAGTTTGAATGCTCAAACTTCTGAAAGGGTTTGGGACATTAAAATTTAAGTTTTATATTTACATGGTTTTAATGATCTCTGGCTTCC
TTGACAGTGTCATCAGTCATCACTGATACCATTCACATATACTCTTAGAACAAGAAACAATCGATTTTGTTTTATCCACATTTATAAAGAAGA
TGAGAGTATCACCCTTCATCTTAAGAAAATTAGAAACTTAAATAGAAAAGCATGTATACTATTGATACTGCTAATAAATTTATAAGTTGGCCTA
GTTAGAAGCTGTAACAATGCTAAGGGTGTTCAAATCCTTTGTTACTGTCTTAGTAAGGACACGACACACTTCCTACTCAAACACTTAAAAA
AAGTGAACTTGAAGAAGTTGGCTATAATCTGAGTGTTTGAATCAATACATGGTTCATGTCAATGGCACCTGCTTGGAAAGCAGCTCCTGTT
TCCAGCAACAGGGTTTCCAGAAATACTTGGATCCCTCTCAAATCTGCAATAAATAATTTGTGGTTGTTAAAGGAATCATCCCTTCCTTGTCC
ATTGTGTCATTCTATTGTGCAACGTGTCATTATCTGTCGAAACTGGTCCCAAATGTAAAGCCTTGATATAAACTAAAAAGCAGTGTGGTAATG
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saman ætla þeir að rann saka vist fræði  fálka,  Falco rust ic olus, og 
stofn breyt ing ar  rjúpu, Lag op us muta, með erfða fræði að  vopni. 
Ný lega var sam an lagt erfða mengi  fálka,  rjúpu og dal rjúpu, Lag-
op us lag op us, rað greint. Með því opn ast leið til að  skima eft ir 
erfða breyti leika teg und anna og  varpa  ljósi á sam band á  milli 
um hverf is þátta og erfða þátta. Rað grein ing á öllu erfða mengi 
teg und ar  hefði ver ið óhugs andi fyr ir nokkr um ár um en ný 
 tækni, s.k.  næstu kyn slóð ar rað grein ing, ger ir  þetta mögu legt 
í dag. Rað grein ing in var gerð í Ill um ina rað grein ing ar tækj um 
Ís lenskr ar erfða grein ing ar ehf. með  meira en þrí tug faldri 
 þekju, mið að við að erfða mengi fuglategundanna sé um það 
bil 1,4 milljarðar kirnapara. Mik il  vinna er fyr ir hönd um en 
með að stoð líf upp lýs inga for rita á öfl ug um tölv um á að raða 
sam an erfða mengj um teg und anna og  greina gena inni hald og 
stjórn rað ir. Þá verð ur tug þús und um stuttr aða lýst en þær 
munu nýt ast í stofn erfða fræði rann sókn um á teg und un um 
og öðr um skyld um teg und um. Verk efn ið er unn ið í sam starfi 
við Pál Mel sted, lekt or í tölv un ar fræði við Há skóla Ís lands. 

Nú er leit að að meist ara eða dokt ors nema með grunn í 
líf fræði og tölv un ar fræði til að taka þátt í verk efn inu. Mik il
vægt er að  fjölga þekkt um erfða mörk um í fálk an um til að 
 styrkja grein ingu á ein stak ling um inn an fálka stofns ins. Ól af ur 
Karl hef ur á síð ustu 30 ár um safn að lífsýn um (felld ar fjaðr ir 
úr full orðn um fálk um og plokk að ar fjaðr ir af ung um) á um 
80 fálka óð ul um á Norð aust ur landi. Ætl un in er að nota ein
stak lings grein ingu  byggða á lífsýn um til að  rekja ábúða sögu 
óð al anna og um leið að meta líf tölu og átt haga tryggð full
orð inna  fugla og dreif ingu ung fugla til varps. Síð ast en ekki 
síst verð ur sam spil erfðaþátta við svipgerðir og stofnsveiflu 
rjúpunnar rannsakað. 

Verk efn ið er styrkt af Veiði korta sjóði, Nátt úru vernd ar sjóði  Pálma Jóns son ar og Rann sókna sjóði Há skól ans á Ak ur eyri.

 Áhrif rjúp unn ar á stofn stærð og við komu  fálka

Ár ið 2011 var hald inn ráð stefna um  fálka og rjúp ur í borg inni Bo ise í Ida ho í Banda ríkj un um. Til gang ur inn var að 
 fjalla um  ástand og stofn vist fræði  fálka og  rjúpu og mögu leg  áhrif hlýn un ar á út breiðslu og stofn stærð tegundanna. 
Fimm Ís lend ing ar  kynntu efni um  fálka og rjúp ur á ráð stefn unni. Daní el Berg mann var með ljós mynda sýn ingu, Magn ús 
Magn ús son  sýndi kvik mynd sína Í ríki fálk ans og Ól af ur K. Ni els en  flutti tvö er indi, ann að um tengsl  fálka og  rjúpu og 
hitt um stjórn un rjúpna veiða á Ís landi. Ól af ur  sýndi einn ig vegg spjald sem hann  hafði unn ið með Ute Stenke witz og 
 Karli Skírn is syni þar sem sníkju dýra fánu rjúp unn ar var lýst. Í kjöl far ráð stefn unn ar kom út bók í tveim ur bind um sem 
ber tit il inn Gyr fal cons and Ptarm ig an in a chang ing world. Hægt er að nálg ast bók ina á vef slóð inni http://www.pere
grine fund.org. Sam an tekt in hér að aftan bygg ir á  kafla í bók inni um  áhrif rjúp unn ar á stofn stærð og við komu  fálka og 
nær til ár anna 1981 til 2010.

Allt frá ár inu 1981 hafa rann sókn ir ver ið stund að ar á  fálka í Þing eyj ar sýsl um á Norð aust ur landi. Rann sókna svæð ið 
er um 5300 fer kíló metr ar að stærð. Rann sókn irn ar  fjalla um tengsl fálk ans og rjúp unn ar, rán dýrs og bráð ar. Nán ar 
til tek ið: hver er at ferl is og stofn svör un fálk ans við stofn breyt ing um rjúp unn ar? At ferl is svör un (e. functi on al res ponse) 

Líf fræði leg fjöl breytni: fjöl breyti leiki vist kerfa, teg unda 
og erfða efn is inn an teg und ar. 

Erfða mengi: hug tak í erfða fræði og líf upp lýs inga fræði 
yf ir allt erfða efni, öll DNA kirni í líf veru. Erfða meng ið 
er af rit að á  milli kyn slóða og geym ir all ar upp lýs ing ar 
um líf ver una. 

Erfða breyti leiki: mun ur á sam setn ingu  kirna á með al 
líf vera í stofn um og hrá efni þró un ar í nátt úru vali.

Erfða mörk: DNAkirna rað ir með  ákveðna stað setn
ingu í erfða meng inu. Mest not uðu erfða mörk in  byggja 
á ein kirna breyti leika eða á end ur tekn um stutt röð um. 

Eink irna breyti leiki: SNPs (e.  single nucle oti de poly-
morp hism). Erfða mengi manns rúm ar 3 millj arða 
 kirna – A,C,G og T. Þekktar eru >30 millj ón ir stað
setn ing ar þar sem eink irna sam setn ing get ur t.d. ver ið 
A/A, A/T eða T/T. 

Stutt rað ir: örtungl (e. microsatellites), mismargar 
endur teknar 2–5 kirnaraðir í ein stak ling um. Kirna
röð in sem um lyk ur stutt rað irn ar er mögn uð upp 
með PCR mögn unar mælingu og er breyti leiki á  milli 
ein stak linga met inn út frá stærð PCR af urða. Þessi 
aðferð er notuð í stofn erfða fræði og til að  tengja 
erfða efni við glæpa vett vang eða til að  varpa  ljósi 
á fað erni.

 Næstu kyn slóð ar rað grein ing: NGS (e. next gen er ati on 
sequ enc ing), af kasta mik il  tækni sem ger ir  kleyft að 
 ákvarða kirna röð í erfða efni.
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lýs ir því hvern ig fæða fálk ans breyt ist í tengsl um við stofn breyt ing ar rjúp unn ar; stofn svör un (e. num er ic al res ponse) 
lýs ir hvern ig stofn stærð og við koma fálk ans breyt ist í tengsl um við stofn breyt ing ar rjúp unn ar. Mark mið ið er að  varpa 
 ljósi á hvort fálk inn sé hugs an leg ur áhrifa vald ur í stofn sveiflu rjúp unn ar. Stærð ís lenska rjúpna stofns ins sveifl ast og hver 
 sveifla tek ur 10 til 12 ár. 

Úti vinna við rann sókn irn ar fer fram á tímabilinu maí til ág úst.  Fyrsta verk ið í maí er að  telja rjúp ur og það er gert á sex 
reit um vítt og  breitt á fálka rann sókna svæð inu.  Þessu næst er byrj að að heim sækja fálka óð ul in og ákvarð að hvort þau 
séu í ábúð eða ekki. Kyn þroska fálk ar  helga sér óð ul.  Óðulin eru hefð bund in og not uð af fálk um ár eft ir ár, kyn slóð 
eft ir kyn slóð. Þeg ar fálk um fækk ar fara sum óð ul í eyði en eru set in á ný er stofn inn stækk ar. Fálk ar  verða kyn þroska 
 tveggja til fjög urra ára gaml ir. Ókyn þroska fálk ar (eins til þriggja ára)  flakka um og þá er ekki hægt að  telja. Sam tals 
eru þekkt 83 hefð bund in fálka óð ul á rann sókna svæð inu. Sé óð al í ábúð er ákvarð að hvort fugl arn ir hafi  reynt varp 
og ef um varp fugla er að ræða þá er óða lið heim sótt aft ur til að  telja unga,  merkja þá og  safna fæðu leif um. Síð asta 
heim sókn in er far in eft ir að ung ar eru flogn ir úr  hreiðri.

Rjúpna stofn inn á fálka rann sókna svæð inu var í lág marki við upp haf rann sókna 1981. Stofn inn óx í há mark 1986, síð an 
fækk aði og  næsta há mark var 1998,  þetta end ur tók sig og síð asta há mark var 2010. Rjúpna veið ar voru bann að ar 
2003 og 2004 og rjúp um fjölg aði þau ár en sú aukn ing var af öðr um toga en við sjá um við nátt úru lega upp sveiflu. 
Mun ur á  mesta og  minnsta þétt leika var um 5,4fald ur á rann sókna tím an um. Topp ur inn 1986 var lang stærst ur, hin ir 
voru um 40%  minni.

Í fæðu leif um fálk anna fund ust sam tals leif ar af um 45.000 fugl um sem til heyrðu 59 teg und um. Rjúp an var lang sam lega 
þýð ing ar mesti fæðu lið ur inn; mið að við  fjölda var hlut deild henn ar 66,9% (spönn 41,0–84,4%) og mið að við líf þyngd 
67,8% (39,8–86,0%). Önn ur bráð sem  skipti máli voru end ur, svart fugl ar og vað fugl ar. Rjúp an var að al fæð an öll ár in 
og bein sam svör un var á  milli  hlutdeild ar  rjúpu í fæðu fálk ans og rjúpna fjölda það ár ið. At ferl is svör un in var ekki mik il 

Full orð inn  fálki, karl fugl, fær ir unga sín um spóa unga til að éta. Beina leif arn ar við fæt ur fál kaung ans eru mest rjúpna bein. 
 Ljósm.  Sindri Skúla son.
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yf ir það svið sem þétt leiki  rjúpna spann aði á at hug ana tím an
um; rjúp an var allt af í  fyrsta sæti og ís lenski fálk inn er greini lega 
sér hæfð ur rán fugl með til liti til fæðu vals (mynd a).  

 Fjöldi fálka óð ala í ábúð og þar með kyn þroska fálka para á 
rann sókna svæð inu breytt ist líkt og rjúpna stofn inn en með 
 tveggja til fimm ára  hniki (myndir b og c). Fálk inn  fylgdi á eft ir 
rjúp unni. Sveifl ur í  fjölda fálka para voru þó mun demp aðri en 
sveifl ur í rjúpna fjölda, mest voru 66 óð ul í ábúð og minnst 41 
óð al (1,6fald ur mun ur). Einn ig eru ferl ar teg und anna ólík ir í 
út liti, hjá  rjúpu eru hvass ir topp ar sem taka eitt ár en hjá  fálka 
eru topp arn ir rúnn að ir og taka eitt til fjög ur ár. Lík leg asta 
lýð fræði lega skýr ing in á kerf is bundn um breyt ing um í  fjölda 
varp para  fálka er breyt ing ar í ný lið un frek ar en dán ar tölu 
full orð inna  fugla. 

Fálk ar tímg uð ust í öll um ár um en við kom an var mjög breyti leg. 
Flest ir ung ar kom ust á legg árið 1986 eða 127 en fæst ir 1983 
eða 24 (5,3fald ur mun ur). Sú  breyta sem hér  skipti  mestu 
máli var auk stofn stærð ar hlut fall para sem  reyndi varp.  Þetta 
hlut fall var lægst 33,3% og hæst 76,6%. Breyti leik inn í hlut falli 
óð al spara sem  reyndi varp virt ist ráð ast af tíð ar fari rétt fyr ir 
og á varp tíma (mars og apr íl) og rjúpna fjölda. Þann ig að í þeim 
ár um sem tíð var hörð í mars og apr íl með  kulda og snjó komu 
 reyndu hlut falls lega  færri fálka pör varp en í ár um þeg ar tíð var 
hæg og hlýtt og þurrt. Rjúpna þurrð jók  vanda fálk anna í köld
um ár um en rjúpna mergð var til bóta fyr ir þá við slík skil yrði.

Gögn yf ir  fálka og rjúp ur frá Norð aust ur landi gef til  kynna að 
fálk inn sé einn af þeim nátt úru legu þátt um sem  knýja  áfram 
reglu bundna stofn sveiflu rjúp unn ar (mynd c). Hér næg ir að 
 nefna að stofn breyt ing ar teg und anna eru tengd ar og hni kið af 
 þeirri lengd sem fræði leg lík ön gera ráða fyr ir í  slíku sam bandi. 
Einn ig er fálk inn sér hæfð rjúpna æta og herj ar á ís lensku rjúp
una allt ár ið. Gagna rað irn ar frá Ís landi eru þær  lengstu sem 
til eru fyr ir  fálka og  rjúpu og þær einu sem sýna tengsl á  milli 
stofn breyt inga teg und anna  tveggja.

Ól af ur K. Ni els en vist fræð ing ur hef ur um sjón með rann sókn um 
á rjúp um og fálk um.

a.  Atferlissvörun fálka við stofnbreytingum rjúpu á Norðausturlandi 1981 til 
2010. Hver punktur er eitt ár. Líkanið er reiknað samkvæmt svokallaðri 
diskajöfnu Hollings.

b.  Tengsl stofnstærðar fálka og rjúpu á Norðausturlandi 1981 til 2010. 
Gagnaraðirnar eru staðlaðar.

c.  Krossfylgnigreining á gagnaröðum fyrir stofnstærð fálka (hliðrað) og 
rjúpu á Norðausturlandi 1981 til 2010. Fyrir greiningu var leitni í 
gagnröðunum eytt. 
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Framvinda á jökulskerjum í Vatnajökli

Þann 30. mars 2012  varði Mar ía Ingi mars dótt ir dokt ors rit gerð sína, Comm un ity and food web as sem bly on virg in ha bit at 
is lands – The nuna tak saga, við Há skól ann í  Lundi. Það var loka punkt ur inn á tæp lega fimm ára sam starfi Nátt úru fræði
stofn un ar Ís lands og Há skól ans í  Lundi um rann sókn ir á land námi smá dýra á jök ul skerj um Vatna jök uls. 

Síð ustu ára tugi hafa jökl ar minnk að og  fjöldi jök ul skerja hef ur því far ið vax andi. Á  hverju jök ul skeri er land af mis mun andi 
 aldri því jök ul sker in  stækka smám sam an eft ir því sem jök ull inn um hverf is þau lækk ar. Jök ul sker in sem rann sök uð voru 
eru mis göm ul og í mis mun andi hæð yf ir sjáv ar máli en öll eiga það sam eig in legt að land nám líf vera er háð því að þær 
ber ist þang að  nokkra kíló metra yf ir jök ul inn. Jökulsker eru því upplögð til rann sókna á land námi og fram vindu á nýju 
 landi og því  hvaða  áhrif land fræði leg ein angr un get ur haft á land nám ið. Ey þór Ein ars son, grasa fræð ing ur við Nátt úru
fræði stofn un Ís lands, hóf að  vakta fram vindu gróð urs á jök ul skerj um Breiða merk ur jök uls ár ið 1965. Starri Heið mars son 
fléttu fræð ing ur við Nátt úru fræði stofn un Ís lands og  Bjarni Dið rik Sig urðs son pró fess or við Land bún að ar há skóla Ís lands 
tóku við rann sókn un um og hafa þró að þær  áfram. Til gang ur dokt ors verk efn is ins var að bæta við þekk ingu á smá dýr um 
og fram vindu  þeirra því lít ið var vit að um smá dýra líf á jök ul skerj um og þátt smá dýra í fram vindu líf rík is á nýju  landi. 

Til að dýr geti num ið land þarf næg fæða að vera fyr ir  hendi. Venju lega er lit ið á plönt ur sem grunn hverr ar fæðu keðju 
en á gróð ur laus um jök ul skerj um fyr ir finn ast sam fé lög smá dýra að eins nokkr um ár um eft ir að jök ul sker in koma und an 
 jökli. Smá dýra sam fé lög in sam an standa af rándýrum og dýr um sem lifa á líf ræn um efn um og ör ver um í jarð vegi. Nið
ur stöð ur rann sókn ar inn ar sýna með al ann ars að köngu lær, sem voru með al  fyrstu land nem anna, hafa nærst á bráð 
frá svæð um þar sem gróð ur vex en aðeins að  litlu  leyti á bráð sem kem ur frá nýja land inu. Nær ing ar efni sem  verða til 
í jarð vegi þeg ar smá dýr drep ast og  grotna nið ur geta svo hugs an lega flýtt fyr ir land námi  plantna. Inn an 25 ára frá því 
jök ul sker koma und an  jökli er í flest um til fell um kom in ein hver gróð ur þekja sem ger ir það að verk um að mun  fleiri 
dýr, eins og jurta æt ur og rán dýr sem lifa á þeim, geta num ið land. Sam an burð ur við aðr ar rann sókn ir sýn ir að  hraði 
land náms var svip að ur á jök ul skerj um Vatna jök uls og á  landi fram an við  jökla sem ekki er land fræði lega jafn ein angr að. 
Dreif ing ar hæfni smá dýra virð ist því ekki hafa tak mark andi  áhrif á  hraða land náms, held ur um hverf is skil yrð in. Vert er þó 
að hafa í huga að þó ein angr un hafi ekki nei kvæð  áhrif á land nám  margra smá dýra, þá get ur hún minnk að mögu leika 
á land námi, t.d. fyr ir marg ar bjöll ur sem eru frek ar stór ar og hafa tak mark aða flug getu. 

Leið bein end ur Mar íu voru Kat ar ina Hed lund og Jörg en Ripa við Há skól ann í  Lundi og Starri Heið mars son við Nátt
úru fræði stofn un Ís lands. Verk efn ið var styrkt af The Crafo ord Fo und ati on, Kungl iga Fysio graf iska Sällskap et i Lund og 
Kví skerja sjóði. Rit gerð in er til eink uð systk in un um á Kví skerj um.

Mar ía Ingi mars dótt ir kem ur smá dýra gildru fyr ir í Mar íu skeri í 
júní 2008.  Ljósm. Ólöf  Birna Magn ús dótt ir.

Haf dís  Hanna Æg is dótt ir líf fræð ing ur, Reyn ir  Freyr Pét urs son þyrlu flug mað ur 
og Mar ía Ingi mars dótt ir koma smádýragildrum fyrir á Hús bónda í júlí 2009. 
 Ljós mynd Gunn ar Gunn ars son.



Vöktun, vernd og nýting

Vökt un ís lenskra fugla stofna

Í árs lok 2012 gaf Náttúrufræðistofnun Íslands út  skýrslu um vökt un á stofn um 82 teg unda ís lenskra  fugla, þ.e. ár vissra 
varp fugla, farg esta og vetr ar gesta. Skýrsl an ber heit ið Vökt un ís lenskra fugla stofna: for gangs röð un teg unda og til lög ur að 

vökt un og er hún unn in í sam ráði við alla þá sem  sinna 
vökt un  fugla hér á  landi. Hægt er að nálg ast skýrsl una á 
vef Nátt úru fræði stofn un ar Ís lands, www.ni.is. Til urð in er 
sú að Svan dís Svav ars dótt ir um hverf is ráð herra fól Nátt
úru fræði stofn un Ís lands að und ir búa vökt un ar kerfi, sem 
ná skyldi til  villtra dýra og  plantna, gróð ur fé laga, vist gerða 
og vist kerfa og byggt upp með þeim  hætti að það full nægi 
al þjóð leg um skyld um Ís lands. Í skýrsl unni er gerð  grein 
fyr ir þekk ingu á ís lensk um fugla stofn um, mati á stofn stærð 
hverr ar teg und ar og nú ver andi vökt un ar verk efn um. 

Mark mið með vökt un  fugla eru marg breyti leg en í skýrsl
unni er aug um fyrst og fremst  beint að vökt un ein stakra 
 stofna með það að mark miði að fá sæmi lega ör ugg ar 
upp lýs ing ar um stærð  þeirra og stofn þró un á lands vísu. Til 
þess að vökt un  standi und ir  nafni  þurfa at hug an ir að vera 
reglu bundn ar og helst ár leg ar eða á nokk urra ára  fresti. 
Þá felst einn ig í orð inu vökt un að menn láti ekki  nægja að 
fylgj ast með breyt ing um held ur komi slík um upp lýs ing um 
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Vísi tala svart baks í vetr ar fugla taln ing um á Suð vest ur landi 1959–2012 
 ásamt 5 ára keðj um eð al tali og stað al frá viki (SE). Sam felld fækk un í 
 hálfa öld.

  Lundi er al geng asta fugla teg und in á Ís landi. Varp hans hef ur geng ið af ar illa hin síð ari ár á meg in út breiðslu svæði hans á sunn an- og vest-
an verðu land inu og staf ar það af átu bresti.  Ljósm. Daní el Berg mann.
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á fram færi op in ber lega og geri til lög ur um nauð syn leg ar vernd ar að gerð ir ef við á. Vökt un get ur  beinst að því að meta 
breyt ing ar á  fjölda og/eða út breiðslu ein stakra teg unda á svæðis og lands vísu. 

Hér á  landi eru fá ein ar fugla teg und ir, eins og díla skarf ur, haf örn og marg æs, tald ar ár lega og er þá  reynt að ná til alls 
stofns ins með taln ing um. Hið sama má  segja um hús önd og hrafns önd sem að  mestu eru bundn ar við Mý vatn. Þá 
er stofn vísi tala  rjúpu mæld á lands vísu ár hvert og er lend is eru ár leg ar taln ing ar (allt frá 1950) á flest um gæsa stofn um 
sem  verpa hér eða fara hér um. Um  marga aðra fugla stofna eru litl ar tölu leg ar upp lýs ing ar, t.d. eru vetr ar fugla vísi töl ur 
nán ast það eina sem við höf um um þró un svart baks stofns ins (sjá línurit). Reglu bund in vökt un á varp af komu lund ans 
(sjá mynd) sem er al geng asti fugl lands ins hófst ekki fyrr en á  allra síð ustu ár um þeg ar átubrestur fór að  valda hon um 
mikl um bú sifj um.

Í skýrsl unni er teg und um for gangs rað að með hlið sjón af nauð syn vökt un ar og byggt á gagn sæj um og skýr um for send um; 
ann ars veg ar á hlut falls legu mik il vægi Ís lands eða Evr ópu fyr ir við kom andi stofn og hins veg ar á vernd ar gildi teg und ar 
skv. al þjóð leg um samn ing um og  stöðu stofns hér á  landi. Á grund velli for gangs röð un ar er teg und um skip að í  fjóra 
hópa: (A) þær sem er mjög mik il vægt að  vakta, (B) þær sem er mik il vægt að  vakta, (C) teg und ir sem þarf að  vakta 
og loks (D) teg und ir þar sem vökt un er ekki for gangs at riði. Nú ver andi vökt un er tal in full nægj andi fyr ir tæp lega þriðj
ung  þeirra teg unda er  skipa tvo  efstu hóp ana. Sett er fram gróf áætl un um vökt un ís lenskra fugla stofna til  lengri tíma.

Til þess að  vakta marg ar fugla teg und ir hér á  landi á við un andi hátt yrði að  hleypa af stokk un um eða efla nokk ur verk
efni sem  myndu ná til  margra teg unda.  Þetta á eink um við vetr ar fugla taln ing ar (allt að 25 teg und ir), punkt taln ing ar til 
að meta þétt leika mó fugla (allt að 19 teg und ir) og vatna fugla taln ing ar (allt að 17 teg und ir). Ým is verk efni eru þeg ar í 
 gangi og tal in full nægj andi til að  vakta ein staka  stofna, þar á með al bjarg fugla taln ing ar (5 teg und ir), vökt un  fugla er lend is 
(og að  hluta hér, 9 teg und ir) og loks taln ing ar vatna fugla við Mý vatn og víð ar á NA landi.

Krist inn Hauk ur Skarp héð ins son dýra vist fræð ing ur.

Jarð hiti í kjöl far eld gosa 

Í eld gos um eða í kjöl far  þeirra mynd ast grunn stæð og skamm líf jarð hita svæði, sem oft ast  kólna nið ur á nokkr um ár um 
eða áratugum. Á jarðhitasvæðunum mynd ast ým iss kon ar eld fjalla út fell ing ar. Á Nátt úru fræði stofn un Ís lands hafa ver ið 
stund að ar rann sókn ir á gos stöðv um í kjöl far eld gosa.  Sveinn P. Jak obs son jarð fræð ing ur hef ur um ára tuga  skeið safn að 
út fell ing um og fylgst með út breiðslu jarð hita í Surts ey, Eld felli og  Heklu og Krist ján Jón as son jarð fræð ing ur hef ur fylgst 
með ný mynd un  steinda í Goða hrauni og gíg un um  Magna og Móða á Fimm vörðu hálsi. Á ár inu 2012 voru farn ar tvær 
ferð ir til að mæla jarð hita eld fjalla og  safna steind um, í Eld fell í Heimaey og  á Magna á Fimm vörðu hálsi. 

Eld fell í Heima ey
Sér fræð ing ar Nátt úru fræði stofn un ar Ís lands og Nátt úru stofu Suð ur lands 
 mældu hita í Eld felli í Heimaey dag ana 11. og 12. júní 2012 til að  kanna 
út breiðslu hans, en þá voru lið in tæp 39 ár frá gos lok um í Heima ey. 
Hiti var mæld ur á 178 stöð um í fell inu, á um 15 cm dýpi. Um er að 
ræða mæl ing ar á  lofti sem bland að er heit um gas teg und um sem koma 
úr kóln andi  bergi í rót um eld fjalls ins og  stíga upp í gíg barma Eld fells. 
Út breiðsla hita svæð is ins mið ast við 20°C hita til að  sneiða hjá hugs an
leg um áhrif um sól ar.

Á loftmyndum af Eldfelli má sjá útbreiðslu jarðhita árin 1990 og 2012. 
Sýnd ar eru jafn hita lín ur fyr ir 50°C, 100°C og 200°C hita, en á mynd
inni fyr ir ár ið 2012 er jafn framt dreg in jafn hita lína fyr ir 20°C hita (græn 
brota lína). Það skal tek ið fram að hiti get ur ver ið  meiri en 20°C á  meira 

Heimaey

Fimmvörðuháls

50 km

Staðsetning rannsóknasvæða.
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dýpi en 15 cm á mun  stærra  svæði en sýnt er á kort inu. Jarð hita svæðið tak mark ast nú við  eystri gíg barm inn. Þrjú lít il 
 svæði á há egg inni eru  meira en 200°C heit.  Hæsti hiti á 15 cm dýpi mæld ist 290°C og er stað ur inn merkt ur á kort inu. 
Sum ar ið 2009 mæld ust 450°C á 40 cm dýpi á sama stað og er lík legt að hiti sé svip að ur þar enn í dag. Lít ið af mark að 
hita svæði á báð um mynd un um er  gamla rúg brauðs gerð in, en þar mæld ist hiti nú rétt rúm lega 20°C. 

Sam an burð ur leið ir í ljós að Eld fell hef ur kóln að veru lega síð an 1990, sér stak lega vest an og norð an meg in. Svæð ið, 
þar sem hiti á 15 cm dýpi er  meiri en 50°C, er nú að eins 5300 fer metr ar að flat ar máli en var tæp lega 69.000 fer
metr ar ár ið 1990. Sömu leið is hef ur svæð ið með  meira en 100°C hita minnk að veru lega eða úr 5600 fer metr um í 
2100 fer metra. Bú ast má við áfram hald andi kóln un í eld stöð inni  næstu ár in en á af mörk uðu  svæði í há egg Eld fells 
mun jarð hit inn hald ast lengst.

Marg lit ar eld fjalla út fell ing ar hafa mynd ast þar sem heit ast hef ur ver ið í Eld felli. Þar hafa nú fund ist alls 47 teg und ir 
út fell inga steinda (mín er ala). Sjö teg und anna eru nýj ar fyr ir jarð vís ind in. Ein  þeirra heit ir eft ir Eld felli og nefn ist eld fell ít. 
 Henni hef ur þeg ar ver ið lýst í fjöl riti Nátt úru fræði stofn un ar Ís lands og al þjóð leg um fræði rit um. Eld fell er einn merk asti 
fund ar stað ur  steinda á land inu. 

 Sveinn P. Jak obs son var leið ang urs stjóri ferð ar inn ar og með hon um voru Lo vísa Ás björns dótt ir og Sig urð ur K. Guð
john sen frá Nátt úru fræði stofn un Ís lands og Ing var Atli Sig urðs son frá Nátt úru stofu Suð ur lands.

 Magni á Fimm vörðu hálsi
Sér fræð ing ar Nátt úru fræði stofn un ar Ís lands  mældu hita í gígn um  Magna á Fimm vörðu hálsi þann 19. sept emb er 2012 til 
þess að kort leggja út breiðslu hans og  safna út fell ing um rúm lega tveim ur ár um eft ir að gosi lauk. Hiti var mæld ur á 42 
stöð um á gígn um, á um 15 cm dýpi. Áð ur  hafði sýn um ver ið safn að og hiti mæld ur á nokkr um stöð um í sept emb er 
2011 og í apr íl, júní, júlí og sept emb er 2010.

Gos ið á Fimm vörðu hálsi stóð frá 20. mars til 12. apr íl 2010. Fyrst gaus úr  sprungu með norð aust læga  stefnu. Virkn in 
ein angr að ist fljótt við tvö gos op, en þar hlóðst upp gíg ur inn  Magni. Síð ar opn að ist önn ur  sprunga rétt norð an við 
 Magna með  stefnu  nærri horn rétt á  fyrri gos sprung una og þar mynd að ist gíg ur inn Móði. Frá þess um gos stöðv um rann 
Goða hraun. Aust an átt var ríkj andi með an  Magni mynd að ist og hlóðst gjall ið því upp vest an við gíg op in.

Loftmyndir af Eldfelli í Heimaey, útbreiðsla jarðhita árin 1990 og 2012. 
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Á loftmynd af Magna á Fimmvörðuhálsi má sjá útbreiðslu jarðhita árið 2012. Sýnd ar eru jafn hita lín ur fyr ir 50°C, 100°C, 
200°C, 300°C og 400°C. Jarð hita svæð ið fylg ir vest ur barmi gígs ins auk þess sem það teyg ir sig til aust urs eft ir gjósku
hrygg sem er  milli gíg op anna, sem eru tákn uð með rauð um hringj um á mynd inni.  Hæsti hiti á 15 cm dýpi mæld ist 
555°C og er stað ur inn merkt ur á kort inu. 

 Svæði með  meira en 50°C hita er um 7000 fer metr ar og  svæði 
með  meira en 200°C hita er 2900 fer metr ar. Á tveim ur af mörk
uð um svæð um, sam tals 67 fer metr ar, nær hiti yf ir 400°C hita. 
Út breiðsla jarð hita hef ur ekki ver ið mæld áð ur í  Magna, en í kjöl far 
goss ins sum ar ið 2010 mæld ist allt að 800°C á 15 cm dýpi og var 
hiti iðu lega yf ir 400°C á því  svæði sem nú mæl ist með yf ir 200°C. 
Veru leg ur hiti var víða í Goða hrauni sum ar ið 2010, en það  hafði 
kóln að að  mestu ár ið 2011. Það er því ljóst að jarð hita svæð ið 
hef ur kóln að veru lega á tveim ur ár um og dreg ist sam an. Bú ast 
má við áfram hald andi  hraðri kóln un í eld stöð inni  næstu ár in og 
ólík legt er að jarð hiti  verði jafn lang líf ur og í Eld felli.

Á Fimm vörðu hálsi tókst að ná mörg um sýn um af steind um sem 
 höfðu mynd ast við mjög há an hita eða 600–800°C. Rann sókn sýn
anna er skammt á veg kom in en  fyrstu nið ur stöð ur  benda til þess 
að steind irn ar then ard ít (Na2SO4), apht hita lít ((K,Na)3Na(SO4)2), 
ha lít (NaCl) og an hydr ít (CaSO4) séu ríkj andi við svo há an hita. 

Krist ján Jón as son var leið ang urs stjóri ferð ar inn ar og með hon um 
voru Sig mund ur Ein ars son, Anna Sveins dótt ir og Mira Lou  Braun.

Gíg ur inn  Magni í Goða hrauni á Fimm vörðu hálsi 16. sept emb er 2010. Gíg ur inn er um 200 m lang ur og rís um 40 m yf ir um hverf ið. Ljós grá 
 svæði eru með stein salti og  gifsi, rauð leit  svæði með hema títi.  Ljósm. Krist ján Jón as son.

Loftmynd af Magna á Fimmvörðuhálsi, útbreiðsla jarðhita 
árið 2012. 
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Kadm íum og blý í mosa á meginlandi Evr ópu og á Ís landi

Hér á  landi og á meg in landi Evr ópu hef ur um ára bil ver ið fylgst með  magni nokk urra þung málma með mæl ing um 
á styrk  þeirra í mosa. Mæl ing arn ar á meg in landi Evr ópu hóf ust upp úr 1980 en hér á  landi var mosa safn að í  fyrsta 
sinn ár ið 1990. Til gang ur verk efn is ins er m.a. að fylgj ast með þung málma meng un og  finna  helstu upp sprett ur henn ar.

Und an far in ár hafa nær 30 lönd tek ið þátt í verk efn inu og er mosa safn að á fimm ára  fresti. Hér á  landi hef ur sýn um 
af tild ur mosa, Hyloc omi um splend ens, ver ið safn að á yf ir 100 stöð um víðs veg ar um land og magn 10 þung málma mælt 
(As, Cd, Cr, Cu, Fe, Pb, Hg, Ni, V og Zn). 

Styrk ur  flestra þung málma lækk ar
Nið ur stöð ur sýna að í Evr ópu hef ur styrk
ur  flestra  málma lækk að veru lega frá 1990 
sem  rekja má til minnk andi los un ar  þeirra 
út í um hverf ið (Harm ens o.fl. 2008). Dæmi 
um  þetta eru kadm íum og blý en styrk ur 
 þeirra hef ur lækk að mik ið bæði í Evr ópu 
og hér á  landi. Kadm íum og blý eru  ásamt 
kvika silfri í hópi  þeirra  málma sem tald ir eru 
 einna skað leg ast ir um hverfi og  heilsu  manna 
(Harm ens o.fl. 2008).

Kadm íum
Ár ið 1990 var sorp brennsla  helsta upp
spretta kadm íums í Evr ópu (Task  Force on 
He avy Me tals 2006) en ár ið 2005  hafði 
magn kadm íums sem  rekja  mátti til henn ar 
hins veg ar minnk að veru lega. Þá var tal ið 
að meg in hluti kadm íum meng un ar kæmi frá 
iðn aði og bygg ing ar starf semi og á land bún
að ar svæð um einn ig frá fos fór áburði. 

Á meg in landi Evr ópu, hef ur styrk ur kadm
íums í mosa lækk að nán ast um helm ing frá 
því mæl ing ar hóf ust ár ið 1990 (Harm ens 
o.fl. 2008). Hér á  landi hef ur lækk un in orð
ið enn  meiri en styrk ur Cd var ár ið 2010 
ein ung is einn tí undi af því sem mæld ist ár ið 
1990 (kort). Nið ur stöð urn ar sýna einn ig 
að síð ustu ár in hafa litl ar breyt ing ar orð ið 
á styrk efn is ins (súlurit a).

Ekki er ljóst hvað veld ur þess ari  miklu breyt
ingu hér á  landi en dreif ing ar mynstr ið ár ið 
1990 bend ir til að magn kadm íums í mosa 
teng ist ein hverju  leyti gos belt inu (kort). 
Mosa rann sókn irn ar sýna einn ig að ár ið 2010 
var styrk ur kadm íums á Ís landi  lægri en í 
 nokkru öðru Evr ópu landi sem þátt tók í rann
sókn inni (Harm ens o.fl., óbirt ar nið ur stöð ur).
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Söfnunarstaðir 
tildurmosa 
sumarið 2010

Ár ið 2010 var tild ur mosa safn að á alls 147 stöð um víðs veg ar um land, þétt ar við 
iðju ver in í Straums vík, Grund ar tanga og í Reyð ar firði.
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Styrk ur (mg/kg) kadm íums (a) og blýs (b) í mosa á Ís landi 1990–2010. Sýnd eru 
með al töl  ásamt stað al skekkju með al tals. Sýn um var safn að víðs veg ar um land og 
tek in á sömu stöð um öll ár in, n=69.
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Styrk ur (mg/kg) kadm íums í mosa ár in 1990 og 2010. Töl ur sýna styrk (mg/kg) á ein stök um mæli stöð um. 
MS er meng un ar stuð ull kadm íums reikn að ur með svo kall aðri 2- sigma-að ferð (Mat schull at o.fl. 2000) 
og bygg ist á öll um mæl ing um á kadm íum í mosa sem gerð ar hafa ver ið hér á  landi ár in 1990–2010.

Skil grein ing ar á meng un skv. Fern and ez o.fl. 2002: MS=1 eng in meng un, 1<MS=2 vísbending um 
meng un, 2<MS=3,5 smá vægi leg meng un, 3,5<MS=8 nokk ur meng un, 8<MS=27 veru leg meng un, 
27<MS mjög mik il meng un.
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Blý 
Í Evr ópu er tal ið að um 1990 hafi blý eink um bor ist út í um hverf ið frá um ferð. Los un blýs minnk aði síð an mik ið þeg ar 
hætt var að  blanda því í bens ín. Nú er álit ið að  helstu upp sprett ur blýs megi  rekja til iðn að ar og ým iss kon ar mann
virkja gerð ar (Ily in o.fl. 2007).

Mæl ing ar á styrk blýs í mosa í Evr ópu sýna að frá 1990 til 2005 hef ur styrk ur efn is ins lækk að um 70% (Harm ens o.fl. 
2008). Mæl ing ar á mosa hér á  landi gefa svip aða nið ur stöðu því styrk ur blýs hef ur lækk að um  meira en helm ing frá 
1990 (súlurit b). Út breiðslu mynst ur efn is ins ár ið 1990 sýn ir að styrk ur blýs var mest ur ann ars veg ar á Suð aust ur landi og 
hins veg ar á Reykja vík ur svæð inu. Hlut falls lega hár styrk ur á Suð aust ur landi end ur spegl ar vænt an lega að borna meng un 
því styrk ur inn er hæst ur þar sem úr koma er mest.  Hærri styrk ur blýs í ná grenni Reykja vík ur en víð ast ann ars stað ar 
má vænt an lega  rekja til um ferð ar bíla og til ým iss kon ar iðn að ar.

Af út breiðslu mynstri ár ið 2010 sést að styrk ur blýs er  nokkru  hærri á Reykja vík ur svæð inu en ann ars stað ar og sýn ir 
að þótt blý sé horf ið úr bens íni er þar nokk ur meng un frá þétt býl inu á  þessu  svæði. Tek ið skal sér stak lega fram að 
í sam an burði við önn ur Evr ópu lönd er styrk ur blýs á Ís landi mjög lág ur en bæði ár ið 2005 (Harm ens o.fl. 2008) og 
2010 er styrk ur þess  lægri hér en í  nokkru öðru Evr ópu landi (Harm ens o.fl. óbirt ar nið ur stöð ur).

Verk efn ið er unn ið í sam vinnu við iðju ver in á Grund ar tanga, ál ver ið í Reyð ar firði, í Straums vík, Vega gerð ina, Lands
virkj un o.fl. Verk efn is stjóri er Sig urð ur H. Magn ús son, gróð ur vist fræð ing ur hjá Nátt úru fræði stofn un Íslands.

Heim ild ir
Fern and ez, J. A., A. Ed erra, E. Núñez, J. Mar tín ezAba ig ar, M. In fante, P. Her as, M. J. El ías, V. Maz imp aka og A. Car ball eira 2002. Bi om oni tor ing 

of met al de po siti on in nort hern Spa in by moss an alys is. Sci ence Of The Tot al En vir on ment 300: 115–127.

Harm ens, H., D. Nor ris og þátt tak end ur í mosa könn un í Evr ópu 2008. Spati al and Temp or al Trends in He avy Met al Accu mul ati on in Moss-
es in Eur ope (1990–2005). Pro gramme Co ord in ati on  Centre for the ICP Veg et ati on. Bang or, Eng landi:  Centre for Eco logy and Hy dro logy. 
http://icp veg et ati on.ceh.ac.uk/pu blic ati ons/docu ments/Fin al mossre port withm aps_110708_proo fed its_180708_highqua lity.pdf [skoð að 
19.3.2013]

Mat schull at, J., R. Ot ten stein og C. Rei mann 2000. Geoc hem ic al backgro und: can we calc ul ate it? En vir on ment al Geo logy 39: 990–1000.

Ily in, I., O.  Rozovskaya, O. Travnikov 2007. He avy me tals: trans bo und ary polluti on of the en vir on ment. EM EP/MSCE Stat us Re port 2/2007. 
Mos kva, Rúss landi: Mete oro log ic al Synt hes iz ing  Centre – East. http://www.msce ast.org/re ports/2_2007.pdf [skoð að 19.3.2013]

Task  Force on He avy Me tals 2006. Ov erview of em issi ons. Í Task  Force on He avy Me tals. Suff ici ency and ef fecti ve ness  review of the 1998 
Protoc ol on He avy Me tals,  UNECE Con venti on on Long- range Trans bo und ary Air Polluti on.

Tildurmosi, Hylocomium splendens, í Urriðaholti í Garðabæ.  Ljósm. Erling Ólafsson.
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Styrk ur (mg/kg) blýs (Pb) í mosa ár in 1990 og 2010. Töl ur sýna styrk á ein stök um mæli stöð um ut an 
iðju svæða. MS er meng un ar stuð ull blýs reikn að ur með svo kall aðri 2- sigma-að ferð (Mat schull at o.fl. 2000).

Skil grein ing ar á meng un skv. Fern and ez o.fl. 2002: MS=1 eng in meng un, 1<MS=2 vísbending um 
meng un, 2<MS=3,5 smá vægi leg meng un, 3,5<MS=8 nokk ur meng un, 8<MS=27 veru leg meng un, 
27<MS mjög mik il meng un.
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Vetrarfuglatalningar í 60 ár

Vetr ar fugla taln ing ar hóf ust hér fyr ir rétt um 60 ár um, hinn 21. des emb er 1952. Á þess um  stysta degi árs ins fóru 
nokkr ir menn um  næsta ná grenni Reykja vík ur und ir for ystu dr. Finns Guð munds son ar fugla fræð ings og  skráðu þær 
fugla teg und ir sem sá ust og  reyndu að  áætla  hversu margt væri af  hverri teg und á völd um svæð um. Einn ig fóru nokkr ir 
fugla áhuga menn úti á  landi til taln inga, þar á með al Hálf dán Björns son á Kví skerj um, og er hann enn að og sá eini sem 
hef ur tek ið þátt í öll um taln ing um frá upp hafi. Á  næstu ár um fjölg aði taln ing ar svæð um víða um land og voru yf ir 200 
tal in ár ið 2011. Fljót lega var far ið að  telja  á milli jóla og ný árs og hafa því taln ing arn ar löng um ver ið kennd ar við jól in. 

Að al hvata mað ur að vetr ar fugla taln ing um hér á  landi var fugla áhuga mað ur inn M. Lo rim er Moe sem starf aði um hríð 
sem yf ir mað ur upp lýs inga þjón ustu banda ríska sendi ráðs ins. Hann var æsku vin ur hins  kunna fugla mál ara og fugla bók ar
höf und ar Ro ger Tory Pet er son og  hafði tek ið þátt jóla taln ing um  vestra um langt  skeið. Lo rim er Moe  beitti sér einn ig 
fyr ir því að súlu byggð in í El dey var ljós mynd uð með full komn ustu njósna mynda vél um banda ríska sjó hers ins ár ið 1954 
og hóf ust þar með reglu bundn ar taln ing ar á þess um mik il vægu varp stöð um súl unn ar.

Til gang ur með vetr ar fugla taln ing um var í upp hafi að  kanna 
 hvaða fugla teg und ir hefð ust hér við yf ir há vet ur inn. Sum 
svæð in hafa ver ið tal in nán ast frá upp hafi og er því hægt 
að nýta slík lang tíma gögn til að  reikna vísi töl ur fyr ir marg
ar teg und ir og  kanna hugs an leg ar breyt ing ar á stofn um 
og út breiðslu á lands vísu.  Þetta á þó fyrst og fremst við 
um þær teg und ir sem koma vel fram í taln ing um og eru 
jafn framt að veru leg um  hluta stað fugl ar. Sum ar teg und ir 
eru einn ig vakt að ar með öðr um  hætti og því er hægt að 
fá sam an burð á  gildi  tveggja eða  fleiri vísi talna. Enn sem 
kom ið er hef ur að eins ver ið unn in bráða birgða grein ing á 
úr taki um 20 teg unda í vetr ar fugla taln ing um á Suð vest ur
landi frá 1959. Sem dæmi má  nefna díla skarf en taln ing ar í 
vörp um við Faxa flóa  falla mjög vel að vetr ar fugla vísi tölu á 
Suð vest ur landi. Í sum um til vik um er um að ræða mæl ing ar 
á vetr ar stofn um teg unda þar sem í hlut eiga bæði ís lensk ir 
varp fugl ar og að komu fugl ar sem hafa hér vet ur setu (æð ur, 
há vella og hvít má fur). Og í einu til viki er um að ræða fugl 
sem er hér að eins vetr ar gest ur (bjart má fur). Lík lega er 
hægt að ná þokka leg um stofn vísi töl um fyrr 17 teg und ir 
með vetr ar fugla taln ing um en þar eru: díla skarf ur, topp
skarf ur, stokk önd, æð ur (vetr ar stofn), straum önd, há vella 
(vetr ar stofn), topp önd, gu lönd, hvít má fur, bjart má fur, 
svart bak ur, silf ur má fur,  teista, hús dúfa, svart þröst ur, hrafn, 
stari, gló koll ur og mús arr in dill.

Á þeim 60 ár um sem lið in eru frá upp hafi vetr ar fugla
taln inga hafa safn ast mik il gögn sem því mið ur hafa ekki 
ver ið að gengi leg til úr vinnslu nema að  litlu  leyti hing að til. 
Alls eru taln ing ar skýrsl urn ar tæp lega 5000 og er von ast 
til að lok ið  verði að slá þær all ar inn í gagna grunn um 
mitt ár 2013.

Krist in Hauk ur Skarp héð ins son dýra vist fræð ing ur.
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Fjöldi  svæða sem tal in hafa ver ið í vetr ar fugla taln ing um 1952–2012. 
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Vísi tala díla skarfs í vetr ar fugla taln ing um á Suð vest ur landi og  fjöldi 
díla skarfs hreiðra í Faxa flóa 1994–2008,  ásamt 5 ára keðj um eð al tali 
og stað al skekkju (SE).
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Sam starf við Land vernd um  fræðslu á  
há hita svæð um

Í mars  gerðu Nátt úru fræði stofn un Ís lands og Land vernd með 
sér sam starfs samn ing sem snýr að auk inni  fræðslu um jarð hita
svæði á Ís landi. Um er að ræða verk efni á veg um Land vernd ar 
sem hófst í byrj un árs und ir heit inu Sjálf bær ferða mennska og 
nátt úru vernd á há hita svæð um. Mark mið ið er að  vernda við
kvæma nátt úru jarð hita svæða og  renna sterk ari stoð um und ir 
sjálf bæra ferða mennsku á slík um svæð um. Verk efn ið geng ur 
út á að auka  fræðslu um jarð hita svæði og vernd ar gildi  þeirra, 
auka nátt úru upp lif un ferða manna og  veita upp lýs ing ar um 
að gengi og um gengni til að auka ör yggi  þeirra á jarð hita svæð um 
lands ins. Verk efn ið er til  tveggja ára en er hugs að sem  fyrsti 
 hluti af lang tíma verk efni um vernd un jarð hita svæða á Ís landi.

Í sam starfs verk efn inu mun Nátt úru fræði stofn un Ís lands  leggja 
til upp lýs ing ar og fræðslu efni, auk þess sem sér fræð ing ar stofn
un ar inn ar taka að sér leið sögn í ferð um Land vernd ar um jarð
hita svæði og  flytja er indi í tengsl um við verk efn ið. Verk efn ið er 
mik il vægt þar sem þörf er á auk inni  fræðslu um jarð hita svæði á 
Ís landi og því fagn ar stofn un in  þessu sam starfi við Land vernd.

Ár ið 2012 var unn ið að fræðslu skilti um Von ar skarð. Þá  veitti Krist ján Jón as son jarð fræð ing ur leið sögn í Von ar skarði 
og  flutti er indi um  gildi jarð minja á há hita svæð um á mál þingi Land vernd ar um sjálf bæra ferða mennsku og nátt úru
vernd á há hita svæð um.

Vernd un jarð minja í Evr ópu

Í okt ób er kom út bók in Geo her it age in Eur ope and its cons er vati on. Hún fjall ar um vernd un jarð minja í Evr ópu. Í bók inni 
eru upp lýs ing ar um hvern ig 37 þjóð ir í Evr ópu, þar á með al Ís land, hafa stað ið að vernd un jarð minja og hver  staða 
 þeirra er í dag. Bók in hefur að geyma gott yf ir lit um vernd un jarð minja í Evr ópu.

Bók in er gef in út af sam tök un um  ProGEO (The Eur ope an As soci ati on for the Cons er vati on of 
the Geo log ic al Her it age) sem frá ár inu 1991 hafa haft það að meg in mark miði að efla jarð minja
vernd og upp lýsa stjórn völd og al menn ing um nauð syn þess að  vernda jarð minj ar. Aldr ei hef ur 
ver ið jafn mik il þörf á  slíkri vernd un og nú, þeg ar  hraði skipu lags og fram kvæmda hef ur far ið 
fram úr fram tíð ar sýn stjórn valda um sjálf bæra þró un. Jarð minj ar eru heim ild ir um til urð jarð ar, 
mynd un lands lags og þró un lífs í gegn um jarð sög una sem þarf að  vernda. Skiln ingi stjórn valda 
á þess um vernd ar flokki hef ur ver ið ábóta vant og á það ekki ein ung is við um Ís land held ur er 
svip aða sögu að  segja víða um Evr ópu. Í bók inni eru ómet an leg ar upp lýs ing ar um vernd un 
jarð minja í Evr ópu, fyrst og fremst út frá nátt úru vernd ar lög um og öðr um laga leg um for send um.

Rit sjór ar bók ar inn ar eru Willi am A.P. Wim bled on og Sylv ia SmithMey er en for mála skrif ar 
for seti  ProGEO. Höf und ar frá  hverju Evr ópu landi  skrifa um jarð minja vernd í sínu  landi og er 
lönd un um rað að nið ur eft ir staf rófs röð. Höf und ar  texta um vernd jarð minja á Ís landi eru Lo vísa 
Ás björns dótt ir, Sig mund ur Ein ars son og Krist ján Jón as son jarð fræð ing ar hjá Nátt úru fræði stofn un 
Ís lands. Varð andi sögu nátt úru vernd ar hér á  landi leit uðu höf und ar í þekk ing ar brunn Guð ríð ar 
Þor varð ar dótt ur hjá um hverf is og auð linda ráðu neyt inu. Bók in er gef in út í Nor egi, hún er 405 
blað síð ur og ríku lega  skreytt með mynd um og kort um.

Jarð hita svæði aust an und ir  Eggju í Von ar skarði. Mó bergs fell ið 
Deil ir er til  hægri á mynd inni. Hand an Von ar skarðs sjást Bárð-
ar bunga og Köldu kvísl ar jök ull.  Ljósm. Krist ján Jón as son

Kápa bókarinnar.



Upplýsingar og miðlun

Náttúrufræðistofnun Íslands 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.

Árs skýrsla
Árs skýrsla Nátt úru fræði stofn un ar Ís lands fyr ir ár ið 2011 kom út í mars 2012. Í rit inu, sem er 66 bls., er fjall að um  helstu 
verk efni stofn un ar inn ar. Rit stjóri er Mar ía Harð 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. Rit stjóri er Guð mund ur 
A. Guð munds son. 

Skýrsl ur NÍ
Á ár inu 2012 voru gefn ar út 10 skýrsl ur í ri tröð NÍ, sjá um fjöll un und ir liðn um Rann sókn ir og ráð gjöf bls. 43. 

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. Ritstjóri er Margrét Hallsdóttir.

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 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, www.ni.is. 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
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 árið 2012 komu á bilinu 35–80 manns 
á hvern fyrirlestur. Hægt er að  skoða upp tök ur af er ind um á rás Nátt úru fræði stofn un ar á Youtu be (www.youtu be.
com/natt urufra edi stofn un).

Á ár inu 2012 voru flutt 12 er indi:
– Sverr ir Guð munds son frá Stjörnu skoð un ar fé lagi Sel tjarn ar ness og stjörnu fræði kenn ari – Stjörnu skoð un að vori 
– Þor vald ur Þór Björns son, ham skeri NÍ – Saga um steypi reyði sem rak á land á  Skaga 
– Har ald ur Rafn Ing va son, líf fræð ing ur hjá Nátt úru fræði stofu Kópa vogs – Vökt un Þing valla vatns
– Guð mund ur A. Guð munds son, dýra vist fræð ing ur NÍ – Um fugla merk ing ar
– Krist ján Jón as son, jarð fræð ing ur NÍ – Enda lok tert íer tíma bils ins
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– Borg þór Magn ús son, plöntu vist fræð ing ur NÍ – Gróð ur fram vinda í lú pínu breið um end ur met in
– Karl Skírn is son, dýra fræð ing ur á Til rauna stöð inni á Keld um – Um hvíta birni og kom ur  þeirra til Ís lands
– Krist inn P. Magn ús son, sam einda erfða fræð ing ur NÍ – Erfða breytt nátt úra
– Est er Rut Unn steins dótt ir, dokt ors nemi í líf fræði og for stöðu mað ur Mel rakka set urs Ís lands – Lít il mús á köld um  klaka
– Anna Sig ríð ur Valdi mars dótt ir – Gróð ur í Við ey í  Þjórsá: gróð ur far á beit ar frið uðu  svæði
– Borg ný Katr ín ar dótt ir, líf fræð ing ur NÍ – Þétt leiki og varp ár ang ur spóa á hálf grón um áreyr um
– Borg þór Magn ús son, plöntu vist fræð ing ur NÍ – Und ir mis til tein in um

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.

Sam starf Nátt úru fræði stofn un ar Íslands og Nátt úru minja safns Íslands
Í okt ób er var und ir rit að sam komu lag um sam starf Nátt úru fræði stofn un ar Ís lands og Nátt úru minja safns Ís lands. Það 
voru Jón Gunn ar Ottós son for stjóri Nátt úru fræði stofn un ar og Margr ét Hall gríms dótt ir, sett ur for stöðu mað ur Nátt
úru minja safns, sem und ir rit uðu sam komu lag ið. 

Í sam komu lag i stofn an anna 
 tveggja er gert ráð fyr ir að 
Nátt úru fræði stofn un Ís lands 
 veiti Nátt úru minja safni Ís 
lands greið an að gang að 
safn kosti sín um  vegna sýn
inga og ann arr ar starf semi og 
að sam vinna  verði um söfn
un, skrán ingu, rann sókn ir og 
 fræðslu. Einn ig mun Nátt úru
fræði stofn un af henda safn
inu til  lengri tíma muni sem 
 verða  hluti af grunn sýn ingu 
þess. Að auki munu starfs
menn Nátt úru minja safns fá 
tíma bundna starfs að stöðu 
hjá Nátt úru fræði stofn un á 
með an starf semi safns ins er í 
mót un. Með sam komu lag inu 
hef ur ver ið tek ið mik il vægt 
skref í því að efla sam vinnu 
þess ara nátt úru vís inda stofn
ana.

Úr safni Náttúrufræðistofnunar Íslands, uppsettur fálki og rjúpa. 
 Ljósm. Hrafnhildur Edda Magnúsdóttir.
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Nýr  áfangi í korta gerð: Vist gerða kort af mið há lendi Ís lands
Á Nátt úru fræði stofn un Ís lands hef ur um nokk urra ára  skeið ver ið unn ið að skil grein ingu og flokk un vist gerða á mið
há lend inu. Vist gerða kort hafa ver ið teikn uð af átta rann sókna svæð um og að und an förnu hef ur ver ið unn ið að frek ari 
kort lagn ingu af öllu mið há lend inu. Ár ið 2012 gaf stofn un in út  fyrstu vist gerða kort in þar sem  landi er skipt í 20x20 km 
 reiti í sam ræmi við reita kerfi Land mæl inga Ís lands og LÍSU sam tak anna. Kort in eru á pdf formi í mæli kvarða 1:50.000. 
Við gerð kort anna var Ís landi skipt í 338  reiti en af þeim eru 162 á mið há lend inu. Lok ið er við er að staf færa og end
ur skoða  meiri hlut ann af öllu mið há lend inu og  verða ný vist gerða kort birt á vef Nátt úru fræði stofn un ar Ís lands, www.
ni.is, eft ir því sem verk inu vind ur fram.  Fyrstu fjög ur kort in sem til bú in voru ár ið 2012 eru af heið un um á Norð vest
ur landi, vest an og aust an  Blöndu. Gróð ur kort í sama reita kerfi og mæli kvarða  verða inn an tíð ar einn ig að gengi leg á 
vef stofn un ar inn ar.

Marg ir starfs menn stofn un ar inn ar hafa kom ið að verk efn inu. An ette Th. Mei er hann aði út lit kort anna og upp setn ingu 
 þeirra á vefn um. Guð mund ur Guð jóns son verk efn is stjóri gróð ur korta gerð ar og þau Sig rún Jóns dótt ir, Sig urð ur K. 
Guð john sen og Rann veig Thor odd sen hafa unn ið að end ur skoð un og staf fær ingu gróð ur korta  ásamt starfs mönn um 
Nátt úru stofu Vest fjarða og fleir um. Sig urð ur H. Magn ús son plöntu vist fræð ing ur er verk efn is stjóri vist gerða rann sókna. 
Borg þór Magn ús son, for stöðu mað ur vist fræði deild ar, hef ur haft yf ir um sjón með verk inu. 

Ráð stefna um vernd un ar líf fræði
Há skól inn á Ak ur eyri og Nátt úru fræði stofn un Ís lands  stóðu fyr ir ráð stefn unni Cons er vati on bio logy: towards susta ina ble 
ma nage ment of nat ur al reso urces sem hald in var á Ak ur eyri. Við fangs efni ráð stefn unn ar var vernd un ar líf fræði (e. cons-

Vistgerðakort í mælikvarða 1:50.000 eru aðgengilega á vef Náttúrufræðistofnunar Íslands. Kortablöðin eru 60x46,5 cm að stærð.



Á R S S K Ý R S L A  2 0 1 2

3 9

er vati on bio logy) sem er þver fag leg vís inda grein er teng ir sam an líf fræði, hag fræði og auð linda stjórn un. Þar er feng ist 
við rann sókn ir á líf fræði leg um fjöl breyti leika jarð ar með það fyr ir aug um að  vernda teg und ir og bú svæði  þeirra gegn 
sí auk inni eyð ingu af manna völd um. Ráð stefn unni var ætl að að opna um ræðu um nátt úru vernd og skyn sam lega nýt
ingu auð linda.

Frum mæl andi á ráð stefn unni var Fred W. Al lend orf. Hann er yf ir pró fess or í líf fræði við Uni vers ity of Mont ana í 
Banda ríkj un um og rann sókna pró fess or við Vic tor ia Uni vers ity of Well ing ton á NýjaSjá landi. Hann hef ur birt yf ir tvö 
hundruð vís inda grein ar um þró un, stofn erfða fræði og vernd un arlíffræði.

Ís lenska flór an í far síma og spjald tölv ur
Ár ið 2012 kom á mark að hug bún að ur fyr ir snjall síma og spjald tölv ur sem ger ir  fólki  kleift að 
 greina plönt ur á ein fald an hátt. Um er að ræða grein ing ar lyk il ís lensku fló runn ar með rúm lega 
800 ljós mynd um af u.þ.b. 470 plönt um  ásamt ít ar leg um teikn ing um af sér kenn um plantn anna. 
Sig mund ur  Helgi Brink hjá Land bún að ar há skóla Ís lands átti frum kvæði að verk efn inu og vann 
að þró un þess  ásamt Guð mundi Frey Hall gríms syni for rit ara. Nátt úru fræði stofn un Ís lands, 
Landbúnaðarháskóli Ís lands, Ný sköp un ar mið stöð Ís lands og Há tækni, styrktu verk efn ið.

Við þró un og  smíði hug bún að ar ins var leit að í plöntu safn Nátt úru fræði stofn un ar Ís lands. 
Leit að var eft ir sér kenn um hverr ar  plöntu, þau skráð og flokk uð nið ur. Ein kenni  ólíkra 
 plantna voru bor in sam an og auð kenni teg unda þann ig dreg in fram. Nið ur stað an er ein falt 
við mót þar sem not and inn sjálf ur vel ur ein kenni sem hann kýs að  greina plönt una eft ir. 
Hægt er að  greina eft ir  fjölda krónu blaða, lit, blað rönd um,  stöðu á  stöngli, stöngl in um 
sjálf um, hær ingu hans, lauf blöð um og svo  mætti  lengi  telja. Hörð ur Krist ins son grasa fræð
ing ur hjá Nátt úru fræði stofn un Ís lands  lagði til all an  texta í lýs ing ar, ljós mynd ir og grunn í út breiðslu kort in, einn ig þau 
grein ing ar at riði sem not uð eru í lykl in um. Sara Ri el lista mað ur teikn aði all ar skýr ing ar mynd ir.

Hug bún að ur inn er fá an leg ur fyr ir tæki með stýri kerf un um An dro id og IOS en einn ig er hann vænt an leg ur fyr ir  Windows. 
Nán ari upp lýs ing ar um plöntu lyk il inn er að  finna á vef plöntu lyk ils ins, www.geni um.is.

Dag ur ís lenskr ar nátt úru
Þann 16. sept emb er 2012 var dag ur ís lenskr ar nátt úru hald inn há tíð leg ur í ann að sinn. Í til efni dags ins bauð Nátt
úru fræði stofn un Ís lands upp á nátt úru gripa grein ing ar á starfs stöðv um sín um í Garða bæ og á Ak ur eyri. Í Urriða holti í 
Garða bæ tóku sér fræð ing ar í stein um, stein gerv ing um, ís lensk um plönt um, sjáv ar dýr um, fugl um og villt um spen dýr um á 
móti gest um í rúm góðu and dyri stofn un ar inn ar. Á Ak ur eyri var allt hús næði stofn un ar inn ar op ið, starfsemin þar kynnt 
og sér fræð ing ar í svepp um, ís lensk um plönt um, flétt um, 
fugl um og stein um  greindu nátt úru gripi sem gest ir komu 
með. Sýn is horn af nokkr um svepp um, m.a. lerki skjöldu, 
fe yru trektlu og kúa lubba, voru til sýn is á rann sókna stofu 
og á veggj um voru spjöld með ým iss kon ar fróð leik um 
 sveppi.

Á báð ar starfs stöðv ar komu áhuga sam ir gest ir með áhuga
verða  gripi til grein ing ar. Flest ir komu með  steina sem 
safn að hef ur ver ið bæði hér á  landi og er lend is og voru 
það helst berg teg und ir og ald ur sem  áhugi  manna beind ist 
að. Með al áhuga verðra  gripa sem kom ið var með var til 
að  mynda 8–9 millj ón ára stein runn ið tré sem fannst á 
 heiði á Aust ur landi síðastliðið haust. Nokkr ir gest ir komu 
 vegna al menns  áhuga um starf semi stofn un ar inn ar. Flest ir komu með  steina til grein inga.  Ljósm. Anna Sveins dótt ir.
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Steind ir og krist all ar á Vís inda vöku
Nátt úru fræði stofn un Ís lands var með á Vís inda vöku í sept emb er 2012. Rann ís 
stóð fyr ir vök unni í átt 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 Steind ir og krist all ar. Á sýn ing unni voru vegg spjöld með upp lýs ing um 
um steind ir, krist alla og eig in leika  þeirra auk þess sem út fell ing ar í eld gos um 
 fengu sér staka at hygli. Fal leg ir krist all ar úr nátt úru Ís lands  vöktu  áhuga  barna 
og full orð inna, boð ið var upp á að  skoða salt krist alla í víð sjá og syk ur krist all ar 
 vöktu  lukku. Tveir jarðfræðingar stofn un ar inn ar, Krist ján Jón as son og Sig mund ur 
Ein ars son, voru á staðn um, miðl uðu fróð leik um steind ir og krist alla, út skýrðu 
það sem fyr ir augu bar og svör uðu spurn ing um áhuga samra. 

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. 

Nem enda heim sókn ir, sýn ing ar og söfn
Eitt af hlut verk um Nátt úru fræði stofn un ar Ís lands er að  miðla upp lýs ing um um nátt úru Ís lands til  skóla, al menn ings og 
fræða sam fé lags ins, og einn ig að að stoða söfn við gerð nátt úru sýn inga. Ár ið 2012 tóku starfs menn stofn un ar inn ar á móti 
nem enda hóp um á fram halds skóla og há skóla stigi, sem  kynntu sér starf semi stofn un ar inn ar eða ein staka rann sókn ir 
sem þar eru stund að ar. Einn ig var tek ið á móti nem end um í starfskynningum, bæði úr grunn og fram halds skól um. 

Þor vald ur Þór Björns son, ham skeri Nátt úru fræði stofn un ar, að stoð aði við upp setn ingu á nokkr um nátt úru minja sýn
ing um víðs veg ar um land og  veitti ráð gjöf þar að lút andi. Þar má  nefna að stoð við upp setn ingu á fugla safni í and dyri 
Hót els Nat ura, sýn ing unni Þjóð in og nátt úr an í Þjóð menn ing ar húsi, Líf ið í Vatns mýr inni í Nor ræna hús inu, sýn ingu í 
 gamla kaup fé lags hús inu á Króks fjarð ar nesi á veg um Arn ar set urs Ís lands, á Reyk hól um á veg um Hlunn inda safns ins og 
í Safna hús inu í Borg ar nesi.

Glað beitt móð ir fylg ist með syni sín um  skoða salt krist alla í víð sjá á 
Vísindavöku.  Ljósm. An ette Th. Mei er.

Ung  stúlka rannsakar margbreytileika salt krist alla. 
 Ljósm. An ette Th. Mei er.

Sýning Náttúrufræðistofnunar Íslands á 
Vísinda vöku 2012 fjallaði um steindir og 
krist alla. Hér sést tvöfalt ljósbrot í silfurbergi. 
 Ljósm. Krist ján Jón as son.
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Sam göngu stefna
Nátt úru fræði stofn un Ís lands hef ur mót að sér 
sam göngu stefnu en mark mið henn ar er að 
 stuðla að því að starfs menn noti vist væn an 
og hag kvæm an ferða máta til og frá  vinnu og á 
vinnu tíma. Í tengsl um við sam göngu stefn una eru 
gerð ir sam göngu samn ing ar við þá starfs menn 
sem ætla sér að nota vist væn an sam göngu máta 
til að kom ast í og úr  vinnu. Sam kvæmt samn
ingn um mun Nátt úru fræði stofn un  kaupa stræt
is vagna kort fyr ir starfs fólk sem að jafn aði not ar 
al menn ings sam göng ur og kom ið verð ur til móts 
við þá sem  hjóla eða  ganga til og frá  vinnu með 
þátt töku í út lögð um kostn aði, til dæm is  vegna 
hlífð ar fatn að ar. Í sam göngu stefn unni er einn ig 
lögð  áhersla á að not að ur sé vist vænn ferða máti 
í  vinnu, svo sem  vegna  funda ut an vinnu stað ar.

Sam göngu stefna Nátt úru fræði stofn un ar Ís lands er í sam ræmi við sam göngu stefnu um hverf is og auð linda ráðu neyt is ins.

Nátt úru fræði stofn un nýt ur  trausts með al lands manna
Lands menn bera mik ið  traust til Nátt úru fræði stofn un ar Ís lands sam kvæmt könn un Capa cent sem gerð var í byrj un árs 
2012. Sama könn un hef ur ver ið gerð síð an 2007 og er Nátt úru fræði stofn un  áfram með al  þeirra stofn ana sem nýt ur 
hvað mest  trausts. Mark mið ið könn un ar inn ar er að  kanna  traust al menn ings til Nátt úru fræði stofn un ar og þró un þess 
á  milli ára. Einn ig er gerð ur sam an burð ur við aðr ar stofn an ir.

Nátt úru fræði stofn un nýt ur  trausts 50,5% lands manna, þar af bera 6,2% full kom ið  traust til stofn un ar inn ar. 39,7% eru 
hlut laus ir og 9,9% bera lít ið  traust til stofn un ar inn ar. 

Í sam an burði við aðr ar stofn an ir kem ur Nátt úru fræði stofn un Ís lands vel út og er vel fyr ir of an með al lag, á róli með 
Heil brigð is kerf inu og Emb ætti sér staks sak sókn ara.

Nátt úru fræði stofn un Ís lands nýt ur svip aðs  trausts og 
Heil brigð is kerf ið og Emb ætti sér staks sak sókn ara.
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50,5% bera mik ið  traust til Nátt úru fræði stofn un ar.

Starfs mað ur Nátt úru fræði stofn un ar Ís lands hjól ar frá vinnu stað sín um í Urriða holti. 
 Ljósm. Mar ía Harð ar dótt ir.
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 Breytt stjórn skipu lag Nátt úru fræði stofn un ar Ís lands

Þann 1. ág úst 2012 tók í  gildi nýtt skipu rit Nátt úru fræði stofn un ar Ís lands sem bygg ist á meg in hlut verki stofn un ar inn ar 
eins og það mót ast af lög um, stefnu mót un og raun veru legu  starfi. Sam kvæmt nýja skipu lag inu skipt ist stofn un in í fimm 
deild ir, fjög ur fag svið og tvö rekstr ar svið. Deild irn ar eru  safna- og flokk un ar fræði deild og Ak ur eyr ar set ur sem sam an 
hafa um sjón með vís inda söfn um stofn un ar inn ar og tölvu skrán ingu alls safn kosts; vist fræði deild sem sinn ir rann sókn um 
og vökt un á teg und um og sam fé lög um dýra og  plantna; upp lýs inga deild sem sér um  vörslu og miðl un þekk ing ar og 
 fræðslu og stjórn sýslu deild sem sinn ir stjórn sýslu verk efn um, starfs manna haldi og mót töku. Þvert á deild irn ar  ganga 
 helstu fag svið sem stofn un in fæst við, þ.e. dýra fræði, grasa fræði, jarð fræði og land upp lýs ing ar en auk  þeirra eru svið 
ráð gjafa verk efna og starfs manna mála. Fjár mála stjóri og fjár mála full trúi ann ast fjár mála stjórn og bók hald. Yf ir stjórn er 
skip uð for stjóra, fjár mála stjóra og for stöðu mönn um  deilda.
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Skipu rit Nátt úru fræði stofn un ar Ís lands.
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Rannsóknir og ráðgjöf

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.

Ár ið 2012 voru greind ir svepp ir fyr ir Hús og  Heilsu ehf., fyr ir tæki sem leit ar uppi myglu sveppi inn an húss. Alls voru 
sýn in u.þ.b. 90 frá 39 stöð um. Nið ur stöð um var skil að á sér stöku eyðu blaði eða sem  stuttri lýs ingu þeg ar um nokk ur 
sýni frá sama stað var að ræða.  Greind voru sýni fyr ir rann sókna stofu, verk fræð ing, mats mann, hús eig anda, verk taka, 
sveit ar fé lag og há skóla og nið ur stöð um skil að sem grein ar gerð um, alls 13 tals ins. Leit að var að svepp um í sýn um 
tekn um inn an húss fyr ir 46 ein stak linga og um 50 öðr um fyr ir spurn um um myglu sveppi inn an húss svar að. 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 2012 voru í kring um 650. 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.

Auk þess kem ur  fjöldi fyr ir spurna frá al menn ingi 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 vaps 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. Árið 2012 
komu nokkrir starfsmenn stofnunarinnar að því að aðstoða þáttagerðarmenn frá japönskum sjónvarpsstöðvum sem 
söfnuðu efni um náttúru Íslands, m.a. Surtsey.

Á ár inu 2012 voru gefn ar út 10 skýrsl ur um ým is rann sókn ar og ráð gjaf ar verk efni:

Ald urs hlut föll í rjúpna afla haust ið 2011
Í skýrsl unni er fjall að um nið ur stöð ur ald
urs grein inga á rjúp um úr veiði afla 2011. Alls 
voru ald urs greind ir 2779 fugl ar og hlut fall 
ung fugla í afl an um var 66% ± 2% (±95% 
ör ygg is mörk).  Þetta er  þriðja  lægsta hlut
fall ung fugla sem mælst hef ur frá upp hafi. 
Mark tæk ur mun ur var á ald urs hlut föll um 
eft ir lands hlut um. Af koma unga virð ist hafa 
ver ið best á Vest ur og Norð aust ur landi um 
sum ar ið og haust ið, ann ars stað ar mun lak ari. 
Mið að við tengsl hlut falls ung fugla í rjúpna
veiði við stofn breyt ing ar má gera ráð fyr ir 
að fækk un  rjúpna sem hófst 2010/2011  haldi 
 áfram.  Þetta kem ur ekki á  óvart en fækk un
ar skeið rjúp unn ar vara í 5 til 8 ár

 Skýrsla NÍ12001.

Fugla líf á end ur heimt um vötn um á Vest ur landi. Loka skýrsla
Gef in var út  skýrsla um rann sókn ir á fugla lífi í end ur heimtu vot lendi en slík ar kann an ir hafa ver ið mjög tak mark að ar 
hér á  landi. Fugla líf á end ur heimt um vötn um og tjörn um á Vest ur landi var rann sak að og það bor ið sam an við fugla líf 
á órösk uð um vötn um og tjörn um á sama  svæði.

Fullorðinn karri.  Ljósm. Daníel Bergmann.
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Nið ur stöð ur sýna að end ur heimt vot lend is virð ist hafa mjög já kvæð  áhrif á fugla líf.  Fjöldi fugla teg unda á end ur heimt
um vötn um var svip að ur og á órösk uð um sam bæri leg um vötn um í ná grenn inu. Þeg ar rann sókn ir fóru fram voru lið in 
rúm lega 10 ár frá end ur heimt. Á flest um end ur heimtu vötn un um sá ust vatna fugl arn ir álft, stokk önd og topp önd, en 
teg und irn ar nýta vötn in bæði til varps og  dvelja þar á far tíma. Lóm ar  verpa við vötn og tjarn ir sem  þurfa ekki að vera 
 stærri en svo að þeir geta lent og haf ið sig til flugs í öll um veð ur skil yrð um. Him brim ar og svart bak ar  verpa yf ir leitt á 
vötn um sem eru með  tanga eða  hólma til varn ar ref um. Bæði him brim ar og krí ur nýta end ur heimt vötn til fæðu öfl un
ar. Stelk ar og jaðr ak an ar nýta vötn sem eru um kringd vot lendi til varps og fæðu öfl un ar. Þeg ar ráð ist er í end ur heimt 
ætti að hafa  þessa  þætti í huga til að ná sem best um ár angri.

 Skýrsla NÍ12002. Unn ið fyr ir Vega gerð ina.

Gróð ur breyt ing ar á klapp ar sam fé lög um við Hval fjörð 2006–2011
Frá ár inu 1976 hafa klapp ar sam fé lög mosa og  fléttna ver ið vökt uð í föst um reit um í ná grenni iðn að ar svæð is ins á 
Grund ar tanga. Sér stak lega er fylgst með þekju breyt ing um á mos um og blað og runn flétt um þar sem þess ir hóp ar eru 

tald ir við kvæm ari fyr ir loft meng un en há plönt ur og 
hrúð ur flétt ur. Nið ur stöð ur vökt un ar inn ar á ára bil inu 
2006–2011 sýna að með al tali litl ar þekju breyt ing ar 
frá 2006 en í ein stök um reit um minnk aði  þekja hóp
anna allt að 35%.  Mesta þekju aukn ing í ein stök um 
reit um var um 20%.  Meiri breyti leika  gætti í reit um 
sem stað sett ir voru ná lægt iðn að ar svæð inu en ekki 
varð vart við ein hliða hnign un sem  rekja má til loft
meng un ar. Held ur dró úr  magni brenni steins í flétt um 
og það sama á við um magn flú ors. Ekki er sýni leg ur 
 skaði á flétt un um en runn flétt unni kletta strý hef ur 
hnign að mik ið og er sú teg und hugs an lega við kvæm 
fyr ir loft meng un.

 Skýrsla NÍ12003. Unn ið fyr ir El kem Ís land ehf. og 
Norð ur ál Grund ar tanga ehf.

Kolviðarnesvatn syðra á Snæfellsnesi. Vatnið var endurheimt árið 2001 en myndin er tekin 2009. Horft yfir vatnið úr suðaustri. 
Ljósm. Jóhann Óli Hilmarsson, 1. júní 2009.

Sótaglyðra, Catillaria contristans, á holtasóta, Andreaea rupestris, í Fjallsöxl 
í austanverðu Akrafjalli.  Ljósm. Starri Heiðmarsson, 6. október 2011.



Á R S S K Ý R S L A  2 0 1 2

4 5

Blön dul ón: vökt un á strand rofi og  áfoki. Áfanga skýrsla 2011
Rann sókn ir og vökt un við Blön dul ón ár ið 2011 voru sam kvæmt rann sókn ar áætl un 2010–2014 en í  henni er lögð 
 áhersla á vökt un land brots úr bökk um, sand foki úr fjör um og eft ir lit með áburð ar gjöf á sand foks svæði og að gerð um 
til að  styrkja gróð ur í þeim.

Nið ur stöð ur sýna að öldu rof úr bökk um lóns ins var lít ið  milli ár anna 2010 og 2011, ann að ár ið í röð enda sköp uð ust 
ekki veð ur að stæð ur sem  leiða til rofs. Rof ið var að með al tali 0,13 m sem er með  minnsta móti.  Merki um nýtt sand
fok á land úr fjör um lóns ins sá ust ekki eft ir sum ar ið 2011 en sand foks veð ur  gerði ekki  fyrri  hluta sum ars þeg ar enn 
var lágt í lón inu. Ár ið 2010 hófst áburð ar dreif ing á sand foks svæði við lón ið til styrk ing ar  gróðri og var  henni hald ið 
 áfram ár ið eft ir. Gróð ur er byrj að ur að  svara áburð in um og  þétta sig. Gras fræ hef ur einn ig kom ið upp þar sem því 
var sáð. Nauð syn legt er að  halda áburð ar gjöf  áfram á sömu  svæði í nokk ur ár enn og sá gras fræi í  verstu blett ina þar 
sem sand ur er þykk ast ur. Í lok skýrsl unn ar eru gerð ar til lög ur að fram haldi rann sókna og vökt un ar við lón ið ár ið 2012.

NÍ12004. Unn ið fyr ir Lands virkj un.

Gróð ur í frið landi Víf ils staða vatns
Í skýrsl unni er  greint frá rann sókn um á gróð ur fari í frið landi Víf ils staða vatns. Á heild ina lit ið er svæð ið um hverf is vatn
ið vel gró ið og grósku mik ið. Holt in upp af vatn inu eru  minna gró in en þar hef ur al aska lú pín an sáð sér og er mjög 
út breidd á svæð inu. Að  henni frá tal inni ein kenn ist gróð ur far frið lands ins af kjarr og skóg lendi og lyng móa. Af 109 
teg und um  villtra há plöntu teg unda, auk ætt kvísla tún fífla og unda fífla, voru tvær teg und ir sem telj ast sjald gæf ar á lands
vísu. Þó flest ar teg und anna séu al geng ar á lands vísu er  gildi  þeirra veru legt á svæð is vísu þar sem þær eru und ir staða 
fjöl breyti leika gróð ur fars á svæð inu.

 Skýrsla NÍ12005. Unn ið fyr ir um hverf is nefnd Garða bæj ar.

Horft yfir friðland Vífilsstaðavatns frá Grunnavatnsskarði.  Ljósm. Guðmundur Guðjónsson, 25. ágúst 2011.
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Hólms ár virkj un – Atl eyj ar lón: fugl ar, gróð ur og smá dýr
Í skýrsl unni er gerð  grein fyr ir nið ur stöð um rann sókna á gróð ur fari, há plönt um, smá dýr um og fugl um í fyr ir hug uðu 
Atl eyj ar lóni og á Flögu velli sem ligg ur vest an við Flö gul ón. Sér stök  áhersla er lögð á að lýsa birki skóg in um Vill inga
skóg um og vot lend inu á Flögu velli. Á at hug un ar svæð inu fund ust alls 99 teg und ir há plantna, 124 teg und ir eða  hærri 
flokk un ar ein ing ar smá dýra og 47 teg und ir  fugla. Af há plöntu teg und um eru tvær teg und ir, safa stör og hnots örvi, sjald
gæf ar með hátt vernd ar gildi. Eng ar fá gæt ar smá dýra teg und ir fund ust á svæð inu. Af fugl um eru 32 lík leg ir eða stað fest ir 
varp fugl ar. Tólf fugla teg und ir á vá lista hafa ver ið skráð ar og eru flest ar sjald séð ir gest ir.  Helstu varp stöðv ar hels ingja 
hér á  landi eru við  Hólmsá.

Ríf lega helm ing ur land svæð is sem fer und ir fyr ir hug að Atl eyj ar lón telst gró inn. Þar er mos lendi og gras lendi  einna mest 
áber andi en áreyr ar  setja einn ig sterk an svip á lón stæð ið. Birki kjarr ið sem fer und ir lón ið er um fjórð ung ur af flat ar máli 
Vill inga skóga. Gróð ur á Flögu velli er fjöl breytt ur en þar bland ast vot lend is svæði sam an við þurr lendi og rækt að land. 

 Skýrsla NÍ12006. Unn ið fyr ir Lands virkj un og Orku söl una.

Virkj an ir á veitu leið Blöndu virkj un ar
 Vegna fyr ir hug aðra virkj ana á veitu leið Blöndu
virkj un ar var gert gróð ur kort af fyr ir hug uðu 
fram kvæmda svæði. Rann sókna svæð ið nær yf ir 
land sem mögu lega verð ur fyr ir áhrif um fram
kvæmda og rúm lega það. Um 20% svæð is ins 
eru vötn og vatna leið ir, að öðru  leyti er land ið 
mjög vel gró ið. Mó lendi, þar sem fjall drapa mói 
hef ur  mesta út breiðslu, er ríkj andi í gróð ur fari. 
Hlut falls lega er vot lendi af ar víð áttu mik ið og 
illt yf ir ferð ar,  stærsti  hluti þess eru for blaut ir 
fló ar. Sam an burð ur við  eldri gögn bend ir til 
að kvist lendi á rann sókna svæð inu hafi auk ist 
að flat ar máli en að mosa gróð ur hafi aft ur á 
móti minnk að.

Séð yfir fyrirhugað lónstæði við Atley.  Ljósm. Sigurður K. Guðjohnsen, 29. júní 2011.

Gróðurfar við sunnanverða Lómatjörn á veituleið Blönduvirkjunar.
Ljósm. Rannveig Thoroddsen, 17. ágúst 2011.
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Nátt úru fræði stofn un Ís lands legg ur  áherslu á að við fyr ir hug að ar fram kvæmd ir  verði vot lendi á rann sókna svæð inu, 
sem er nátt úru fars lega verð mætt á lands vísu, ekki spillt frek ar en þeg ar hef ur ver ið gert  vegna nú ver andi virkj un ar. 
Öðr um gróð ur lend um ber að  hlífa eins og kost ur er 

 Skýrsla NÍ12007. Unn ið fyr ir Lands virkj un.

Hels ingj ar við  Hólmsá
Fjall að er um nið ur stöð ur at hug ana á Hels ingja varpi við  Hólmsá vor ið 2009. Með fram ánni fund ust 80 pör eða 2/3 
hlut ar ís lenska hels ingja stofns ins sem  taldi um 120 pör. Hels ingj ar við  Hólmsá  verpa all ir í hólm um í ánni, senni lega til 
að forð ast  ágang refa. Virkj un Hólms ár með Atl eyj ar lóni gæti fært á kaf eða rask að varp stöðv um 16 para, þ.e. 20% af 
hreið ur stæð um við  Hólmsá. Aðr ar út færsl ur Hólms ár virkj un ar  myndu hins veg ar  leiða til þess að nær allt varp hels ingja 
við ánna (>90%) gæti lið ið und ir lok.  Minna  rennsli í far veg in um neð an inn taks lóns við Ein hyrn ing  myndi gera ref um 
 kleift að kom ast út í  flesta ef ekki alla varp hólma neð an Ein hyrn ings, svo varp stöðv ar ein ung is sjö para sem  verpa þar 
fyr ir of an yrðu óhult ar. Ekki er tal in þörf á frek ari rann sókn á hels ingja varpi við  Hólmsá til að meta hugs an leg  áhrif 
virkj ana en æski legt er að  vakta varp ið á fimm ára  fresti.

 Skýrsla NÍ12008. Unn ið fyr ir Lands virkj un og Orku söl una ehf.

Til lög ur að rjúpna rann sókn um 2013–2017
Frá ár inu 2003 hafa rjúpna rann sókn ir á Nátt úru fræði stofn un ver ið unn ar sam kvæmt fimm ára áætl un um, þar sem 
meg in áhersla hef ur ann ars veg ar ver ið á að efla vökt un rjúpna stofns ins og hins veg ar að auka um fang rjúpna rann sókna 
með sam starfi við fræði menn ut an stofn un ar inn ar. Í  skýrslu sem kom út á ár inu er lögð fram rann sókna áætl un til 
 næstu fimm ára, þar sem inn tak ið er það sama og áð ur. Í  fyrsta lagi að  vakta rjúpna stofn inn og fá  fleiri áhuga menn til 
að taka þátt í því  starfi, einn ig að  halda  áfram rann sókn um á af ráni  fálka. Í öðru lagi að  treysta bönd við þá fræði menn 

Rjúpukarri á óðali.  Ljósm. Sindri Skúlason.
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ut an Nátt úru fræði stofn un ar sem sam vinna hef ur tek ist við og afla  nýrra sam banda. Mikl ar vænt ing ar eru bundn ar við 
ár ang ur verk efn is ins um heil brigði rjúp unn ar. Stefnt er að tveim ur nýj um sam starfs verk efn um, ann að  þeirra fjall ar um 
frek ari þró un stofn lík ans fyr ir  rjúpu og hitt um rann sókn ir á áhrif um skot veiða á af föll og dreif ingu  rjúpna. Jafn framt 
er ætl un in að  halda 13. al þjóð lega fræða þing ið um orra fugla á Ís landi ár ið 2015. Nátt úru fræði stofn un Ís lands verð ur 
gest gjaf inn. Öll  þessi verk efni hafa bæði fræði legt og hag nýtt  gildi.

NÍ12009. Unn ið fyr ir um hverf is ráðu neyt ið.

Vökt un ís lenskra fugla stofna: for gangs röð un teg unda og til lög ur að vökt un
Í skýrsl unni er  greint frá til lög um Nátt úru fræði stofn un ar Ís lands að vökt un á stofn um þriggja hópa ís lenskra  fugla, þ.e. 
ár viss ir varp fugl ar, farg est ir og vetr ar gest ir, alls 82 teg und ir. Byggt er á sam ráði við alla þá sem  sinna vökt un  fugla með 
ein um eða öðr um  hætti hér á  landi.  Áhersla er lögð á vökt un ein stakra  stofna svo hægt sé að fá sæmi lega ör ugg ar 
upp lýs ing ar um stærð  þeirra og stofn þró un.

Gerð er  grein fyr ir þekk ingu á ís lensk um fugla stofn um, til greint  besta stofn mat fyr ir  hverja teg und,  greint frá nú ver andi 
vökt un ar verk efn um og lagt mat á  hversu vel þau eru fall in til að meta með sæmi legu ör yggi stofn þró un. Teg und um er 
for gangs rað að í  fjóra  flokka með hlið sjón af nauð syn vökt un ar og byggt á gagn sæj um og skýr um for send um. Sérstök 
umfjöllun um skýrsluna er á bls. 26–27.

NÍ12010.

Snjótittlingur er ásamt rjúpu sennilega útbreiddasti varpfugl á Íslandi, þótt aðalheimkynni hans séu á hálendinu. Ljósm. Daníel Bergmann. 
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Er lend sam skipti

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 og  miðla fag
leg um upp lýs ing um um nátt úru Ís lands 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 við sam an burð ar hæf ar rann sókn ir og vökt un  ólíkra nátt úru fars þátta.

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. 

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 2012. 

Bern ar samn ing ur inn
Bern ar samn ing ur inn um vernd un um vernd  plantna og dýra og bú svæða  þeirra í Evr ópu var gerð ur ár ið 1979 og 
stað fest ur hér á  landi ár ið 1993. Samn ing ur inn nær til  flestra  ríkja Evr ópu, þ.m.t. ESB land anna, er und ir staða nátt úru
vernd ar í Evr ópu og er hann vist að ur hjá Evr ópu ráð inu. Samn ing ur inn hef ur haft mik il  áhrif á nátt úru vernd ar lög gjöf 
að ild ar ríkj anna og fram kvæmd henn ar og hvern ig stað ið er að því að skrá,  flokka, meta og  vakta lif andi nátt úru. 

Nátt úru fræði stofn un sæk ir  fundi að ild ar ríkja samn ings ins fyr ir hönd Ís lands og hef ur tek ið þátt í störf um und ir nefnda 
sem mik il væg ar eru fyr ir land ið. Þar á með al má  nefna sér fræð inga nefnd samn ings ins um net nátt úru vernd ar svæða, 
Em er ald Netw ork, sem NAT URA 2000 net vernd ar svæða Evr ópu sam bands ins er  hluti af.

Eldfell á Heimaey, Elliðaey blasir við í bakgrunni.  Ljósm. Erling Ólafsson.
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Nat ura Ís lands og Evr ópu sam band ið (ESB)
Um mitt ár 2012 fékk Nátt úru fræði stofn un Ís lands svo kall að an IPAstyrk (Instru ment for PreAcc essi on Ass ist ance) 
frá Evr ópu sam band inu. Styrk ur inn teng ist að ild ar um sókn Ís lands að ESB og er veitt ur, í  þessu til felli, til að und ir búa 
fram kvæmd  tveggja til skip ana sam bands ins, vist gerða og fugla til skip un ar.

Verk efn ið hef ur feng ið heit ið Nat ura Ís lands og skal Nátt úru fræði stofn un afla nauð syn legra  gagna um nátt úru lands ins 
með vett vangs vinnu og úr vinnslu  gagna til að hægt sé að upp fylla skyld ur fram an greindra til skip ana hér á  landi komi 
til þess að Ís land  gangi í ESB.  

Ýtarlega umfjöllun um verkefnið Natura Ísland er að finna á bls. 10–19.

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 m.a. lok ið við skýrsl una Vökt un ís lenskra fugla stofna: For gangs-
röð un teg unda og til lög ur að vökt un. Höf und ar eru Guð mund ur A. Guð munds son og Krist inn Hauk ur Skarp héð ins son. 
Fjallað er um skýrsluna á bls. 26–27.

Heims minja nefnd Ís lands
Hlut verk heims minja nefnd ar Ís lands er að fram fylgja 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. Nú ver andi heims minja nefnd Ís lands var skip uð af 
 mennta og menn ing ar mála ráð herra ár ið 2009 og sit ur Lo vísa Ás björns dótt ir hjá Nátt úru fræði stofn un Ís lands í nefnd inni.

Vernd un jarð minja –  ProGeo og UN ESCO Glob al Geo parks Netw ork
Jarð fræð ing ar hjá Nátt úru fræði stofn un Ís lands hafa áhyggj ur af  stöðu jarð minja hér á  landi og hafa í því sam bandi m.a. 
mynd að tengsl við al þjóð leg sam tök sem láta sig  varða vernd un jarð minja. Í sept emb er  sótti Lo vísa Ás björns dótt ir 
ráð stefnu  ProGeo sam tak anna sem hald in var í Bari á Ítal íu.  ProGeo eru evr ópsk sam tök sem  leggja  áherslu á  fræðslu 
og kynn ingu um mik il vægi þess að  vernda jarð minj ar. Á ráð stefn unni var m.a. kynnt ný út gef in bók  ProGeo um vernd
un jarð minja í Evr ópu. Í bók inni er  kafli um vernd un jarð minja á Ís landi sem jarð fræð ing arn ir Lo vísa Ás björns dótt ir, 
Sig mund ur Ein ars son og Krist ján Jón as son, og Nátt úru fræði stofn un skrif uðu og lesa má um á bls. 35. 

Lo vísa Ás björns dótt ir hjá Nátt úru fræði stofn un Ís lands er tengi lið ur við sam tök in  ProGeo og UN ESCO Glob al Geo
parks Netw ork.

Vernd líf rík is á norð ur slóð um – CAFF 
(Cons er vati on of Arct ic  Flora and  Fauna)
Nátt úru fræði stofn un Ís lands hef ur frá ár inu 1992 
haft um sjón með fram kvæmd sam þykkt ar um 
vernd líf rík is á norð ur slóð um, Cons er vati on of 
Arct ic  Flora and  Fauna (CAFF). CAFF er einn 
af föst um vinnu hóp um sem  heyra und ir starf 
Norð ur skauts ráðs ins sem stofn að var 1996 með 
um hverf is vernd og sjálf bæra þró un á norð ur
slóð um að leið ar ljósi. Nátt úru fræði stofn un hef ur 
átt full trúa í stjórn vinnuhópsins frá upp hafi og 
tek ið þátt í  starfi ým issa sér fræð inga nefnda á 
veg um hans. Full trúi Ís lands í CAFF er  Trausti 
Bald urs son.Sandlóa á við Kasthúsatjörn á Álftanesi.  Ljósm. Erling Ólafsson.
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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, bæði m.t.t,  þeirra breyt inga sem eru að  verða í vist kerf um en ekki síð ur  vegna  nýrra 
mögu leika sem hafa opn ast við að nýta svæð ið.  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 hafa á við kvæma nátt úru.

Eitt af meg in verk efn um CAFF er að koma á sam ræmdri vökt un á líf ríki norð ur slóða, Circ um pol ar Biodi vers ity Moni tor ing 
Pro gram (CBMP). Vökt un inni er skipt nið ur í vökt un á  landi, hafi, fersk vatni og einn ig er sér stak lega gert ráð fyr ir vökt un 
strand svæða. Á síð asta ári komu út áfanga skýrsl ur sem móta áhersl ur um vökt un í hafi og fersk vatni. Skýrsl urn ar má 
nálg ast á vef CAFF, http://www.caff.is/moni tor ing. Guð mund ur Guð munds son, flokk un ar fræð ing ur hjá Nátt úru fræði
stofn un, hef ur tek ið þátt í  starfi er snýr að vökt un í hafi og  Guðni Guð bergs son, fiski fræð ing ur hjá Veiði mála stofn un, 
hef ur  leitt  vinnu um vökt un í fersk vatni. Á veg um CAFF er einn ig ver ið að  ljúka við áætl un um vökt un á  landi. 

Ým is önn ur verk efni eru í  vinnslu hjá sér fræð inga hóp um CAFF og má þar  nefna sér fræð inga hóp um sjó fugla, CBird. 
Þar má t.d.  nefna Sea bird In for mati on Netw ork (SIN) sem m.a. sýn ir sjó fugla byggð ir á norð ur heim skauts svæð inu, en 
ófull gerða kynn ing ar út gáfu er að  finna á vef slóð inni http://axi om.sea birds.net/maps/circ um pol arsea birds. Ævar Pet er
sen fugla fræð ing ur hjá Nátt úru fræði stofn un hef ur tek ið þátt í  vinnu CBird hóps ins. Mörg önn ur verk efni eru í  vinnslu 
á veg um CBird sér fræð inga hóps ins og yf ir lit um þau er að  finna á vef slóð inni http://caff.is/sea birdscbird.

Circ um Bore al Veg et ati on Mapp ing, CBVM
Guð mund ur Guð jóns son land fræð ing ur hjá Nátt úru fræði stofn un hef ur á und an förn um ár um tek ið þátt í  vinnu við 
gerð hnatt ræns gróð ur korts af barr skóga belti norð ur hvels jarð ar, Circ um Bore al Veg et ati on Mapp ing, CBVM. Í mars 
2012 var hald inn vinnu fund ur á Nátt úru fræði stofn un í Urriða holti þar sem fjall að var um gróð ur flokk un og kort lagn ingu 
eyja í Norð urAt lands hafi sem til heyra að ein hverj um  hluta barr skóga belt inu. Fund inn sátu sér fræð ing ar í gróð ur fari 
Fær eyja og suð vest ur hluta Græn lands og af  hálfu Ís lands þau Guð mund ur Guð jóns son og Rann veig Thor odd sen frá 
Nátt úru fræði stofn un.

Nor rænt sam starf um kort lagn ingu og vökt un gróð urs og lands lags
Á ár inu var fram hald ið kröft ugu  starfi NorthSc ape sam tak anna (Nord ic Netw ork for Land Use and Land Co ver Moni
tor ing), sem Nátt úru fræði stofn un er þátt tak andi í  ásamt há skól an um í Kaup manna höfn, há skól an um í Stokk hólmi, 
 norsku skóg ar og lands lags stofn un inni í Ási og há skól an um í 
 Turku. Með stuðn ingi Nord Forsk sjóðs ins á veg um Nor rænu 
ráð herra nefnd ar inn ar var stað ið fyr ir nám skeiði fyr ir dokt ors
nema og unga vís inda menn í Stokk hólmi í apr íl og náms og 
kynn is ferð um suð ur hluta Skand in av íu í sept emb er. Nám
skeið og kynn is ferð hef ur ver ið skipu lögð á Ís landi 15.–18. 
júní 2013. Guð mund ur Guð jóns son land fræð ing ur hef ur 
um sjón með þátt töku Nátt úru fræði stofn un ar í NorthSc ape.

Önn ur út gafa  Funga Nord ica
Á síð asta ári kom út önn ur útgáfa bókarinnar  Funga Nord ica: 
Ag ar ico id, bol eto id, cla vario id, cyp hello id and ga stro id gen era. 
 Fyrsta út gáfa bók ar inn ar var upp seld og var því ákveð ið að 
upp færa  texta  fyrstu út gáfu og leið rétta vill ur auk þess sem 
bætt var við belg svepp um og megn inu af  kylfu og kór al
svepp um. Guð ríð ur Gyða Eyj ólfs dótt ir sveppa fræð ing ur við 
Nátt úru fræði stofn un, vann að verk inu fyr ir Ís lands hönd en 
rit stjór ar voru Henn ing Knud sen og Jan Vest er holt. Nán ari 
upp lýs ing ar er að  finna á vef slóð inni http://www.nhbs.com/ 
funga_nord ica_2_vol ume_set_ tefno_160582.html Fölblátt blágresi á Rangárvöllum.  Ljósm. Erling Ólafsson.



Fjárhagsstaða Náttúrufræðistofnunar Íslands 1999 til 2012 á verðlagi hvers árs (millj.kr.)
Fjárhagsstaða Ríkisframlag Útgjöld NÍ Sértekjur NÍ Nettó gjöld NÍ Afkoma NÍ 
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 456,0 560,4 97,7 462,7 6,7
2012* 579,7 651,5 71,8 579,7 0,0
Hækkun     
2012/1999% 382 233 10 400 

* áætlaðar tölur.

Fjárhagsstaða Náttúrufræðistofnunar Íslands árin 1999 til 2012 á föstu verðlagi (millj.kr.),  
tölur áranna 1999–2012 eru uppreiknaðar miðað við vísitölu árs 2012.

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

Ár 1999 275,5 447,9 182,2 265,6 9,9 100,0
2000 296,2 560,7 284,3 276,3 19,9 106,0
2001 331,5 622,7 312,1 310,7 20,8 114,5
2002 302,4 573,6 243,4 330,1 27,7 122,4
2003 304,9 538,4 192,9 345,6 40,6 128,0
2004 362,7 516,3 155,4 361,0 1,7 132,9
2005 382,2 528,3 159,3 368,9 13,3 141,4
2006 404,6 520,4 126,5 393,9 10,7 153,8
2007 379,6 575,6 197,7 377,9 1,7 166,0
2008 405,1 571,7 167,0 404,7 0,4 181,4
2009 415,6 552,5 146,6 405,9 9,8 192,4
2010 496,0 582,9 102,0 480,9 15,1 202,0
2011 488,2 599,9 104,6 495,3 7,2 214,1
2012* 579,7 651,5 71,8 579,7 0,0 229,2
Hækkun/lækkun      
2012/1999% 110 45 61 118  129

* áætlaðar tölur.      

Þróun kostnaðar og ríkisframlaga (fjárlög, fjáraukalög ofl.) árin 1999 til 2012 í millj.kr. (á verðlagi hvers árs)
 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012*
Launakostnaður 133,8 154,5 188,8 203,4 203,0 195,8 205,0 221,3 244,3 260,0 275,2 271,5 282,2 334,7
Húsaleiga, rafmagn og hiti 12,3 17,5 20,9 24,5 33,7 47,1 55,8 61,2 69,6 73,0 82,6 101,7 179,2 184,3
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 99,0 132,5
Kostnaður alls, millj.kr. 195,4 259,3 311,1 306,3 300,7 299,3 325,2 349,2 416,9 452,5 463,8 513,7 560,4 651,5
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 9,1 16,3

Framlög, millj.kr. 120,2 137,0 165,6 161,5 170,3 210,3 235,8 271,5 274,9 320,6 348,9 437,1 456,0 579,7
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 27,1

* áætlaðar tölur.

F jármál
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Matráður. 
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 Sesselja Hermannsdóttir, sesselja@ni.is. 
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Upplýsingadeild  

 Anna Sveinsdóttir, M.S., bókasafns  
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þjónusta og sérverkefni á bókasafni.

Sérstök rannsóknastaða 

 Ævar Petersen, D. Phil., fuglafræðingur, 
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einkum rannsóknir og vöktun sjófugla.  
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vistfræðideildar. Gróðurfarsrannsóknir, 
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 Hans. H. Hansen, B.S. landfræðingur,  
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okn@ni.is. Vöktun og rannsóknir á vistfræði 
og veiðiþoli rjúpnastofnsins. 
 

 Rannveig Thoroddsen, M.S., líffræðingur, 
rannveig@ni.is. Gróðurkortagerð. 
 
 

 Sigmar Metúsalemsson, M.S., landfræðingur, 
sigmar@ni.is. Fjarkönnun og kortlagning. 
 
 

 Sigrún I. Jónsdóttir, kortagerðarmaður,  
sing@ni.is. Gróðurkortagerð. 
 
 

 Sigurður K. Guðjohnsen, kortagerðarmaður, 
sigurdurg@ni.is, Gróðurkortagerð. 
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