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Ágrip forstöðumanns
Starfsemi Náttúrustofu Suðvesturlands hefur í gegnum árin einkum snúið að rannsóknum á fuglum,
sjávarlíffræði, vistfræði fjara og kortlagningu á þeim. Góð staðsetning, húsakostur og faglegur
metnaður hefur gert það að verkum að stofan hefur náð að skapa sér ákveðna sérstöðu í rannsóknum
á þessum sviðum. Með gott veganesti verður haldið áfram því góða starfi sem á stofunni hefur verið
innt af hendi auk þess sem leitast verður við að afla nýrra og spennandi verkefna. Hér verður gerð grein
fyrir starfsemi Náttúrustofunnar árið 2015.
Líkt og undanfarin ár voru rannsóknir á fuglaflensu og heilbrigði fugla áberandi í starfseminni.
Áframhald var á SEATRACK verkefninu sem hófst árið 2014 og miðar að kortlagningu sjófugla utan
varptíma. Rannsóknir á grjótkrabba voru jafnframt fyrirferðamiklar og snéru meðal annars að
þéttleikamati, aldursgreiningum og kortlagningu á útbreiðslu tegundarinnar við Ísland. Önnur verkefni
voru m.a. rannsóknir á vistfræði fjara á Reykjanesi, bjargfuglatalningar, rjúpnatalningar og leiðangrar
með sjálfvirka kafbátinn Gavia.
Þjónustuverkefni voru fyrirferðamikil í starfseminni. Viðamikil rannsókn var gerð að beiðni HS Orku hf.
á lífríki Arfadalsvíkur vegna mögulegra áhrifa affallsvatns sem fellur til við jarðhitavinnslu í Svartsengi
og fyrirtækið hyggst dæla þar út. Jafnframt kom stofan að umhverfisvöktun fyrir United Silicon í
Helguvík.
Starfsmenn sóttu nokkrar ráðstefnur á árinu og kynntu rannsóknir á tveimur þeirra. Auk þess sátu
starfsmenn Náttúrustofunnar í undirbúningsnefnd tveggja ráðstefna, Líffræðiráðsefnunni og
fertugustu vaðfuglaráðstefnunni. Undirritaður sótti jafnframt ársfund INTERACT í Póllandi,
samstarfsnet rannsóknastöðva á arktískum svæðum.
Fastráðnir starfsmenn voru tveir á árinu, en fjöldi starfsmanna hefur verið frá einum til fimm frá
stofnun. Staða forstöðumanns var auglýst laus til umsóknar í upphafi árs, en þá hafði Sunna Björk
Ragnarsdóttir starfað sem staðgengill forstöðumanns frá því Gunnar Þór Hallgrímsson lét af störfum
árið 2014. Auk fastra starfsmanna voru sex líffræðingar verkefnaráðnir vegna þjónustuverkefna á árinu.

________________________
Ó. Sindri Gíslason
forstöðumaður
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Starfsfólk
Árið 2015 störfuðu tveir starfsmenn hjá Náttúrustofunni:

Ó. Sindri Gíslason, líffræðingur (Ph.D.) tók við starfi forstöðumanns 15.
júní 2015. Hann sér um daglegan rekstur, stjórnun og uppbyggingu
stofunnar, m.a. með fjár- og verkefnaöflun. Samhliða því kemur
Sindri að rannsóknum og ýmsum verkefnum Náttúrustofunnar.

Sunna Björk Ragnarsdóttir, líffræðingur (B.Sc.) hefur starfað hjá
Náttúrustofunni frá árinu 2013. Hún kemur að margvíslegum verkefnum
en hennar helstu verkefni snúa að fjöru- og fuglarannsóknum. Samhliða
starfinu stundar Sunna meistaranám í líffræði við Háskóla Íslands.
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Um náttúrustofur
Náttúrustofur starfa samkvæmt lögum nr. 60/1992 um Náttúrufræðistofnun Íslands og náttúrustofur.
Í dag eru náttúrustofurnar átta talsins, sú fyrsta var stofnuð á Austurlandi árið 1995 og sú áttunda á
Suðausturlandi árið 2013. Eftir lagabreytingar árið 2002 færðust náttúrustofurnar frá ríki yfir til
sveitarfélaganna. Hver og ein náttúrustofa er sjálfstæð stofnun og er rekin af þeim sveitarfélögum sem
að henni standa auk fjárveitingar frá ríki. Sjálfsaflafé kemur auk þess með ýmsum þjónustu- og
rannsóknaverkefnum. Náttúrustofurnar starfa að mjög fjölbreyttum verkefnum og er sérhæfing þeirra
að sama skapi mjög fjölbreytt.

Aðsetur og starfssvæði þeirra 8 náttúrustofa sem starfræktar eru á landinu. Kort: ÓSG

Lögbundin hlutverk náttúrustofa er einkum eftirfarandi:
Gagnasöfnun: Að safna gögnum, varðveita heimildir um náttúrufar og stunda vísindalegar
náttúrurannsóknir, einkum í þeim landshluta þar sem náttúrustofan starfar.
Fræðsla: Að stuðla að æskilegri landnýtingu og náttúruvernd og veita fræðslu um umhverfismál og
náttúrufræði og aðstoða við gerð náttúrusýninga.
Ráðgjöf: Að veita náttúruverndarnefndum á starfssvæði stofunnar upplýsingar og ráðgjöf á verksviði
stofunnar samkvæmt ákvörðun stjórnar náttúrustofu hverju sinni.
Þjónusta: Að veita ráðgjöf, sinna rannsóknum og sjá um vöktun gegn greiðslu á verksviði stofunnar
að beiðni sveitarfélaga, ríkis eða stofnana þeirra, einstaklinga, fyrirtækja eða annarra aðila.
Eftirlit: Að annast almennt eftirlit með náttúru landsins, sbr. 7.gr. náttúruverndarlaga, nr. 44/1999,
einkum í þeim landshluta þar sem náttúrustofan starfar.
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Náttúrustofa Suðvesturlands
Náttúrustofa Suðvesturlands var stofnuð árið
2000 og hét þá Náttúrustofa Reykjaness. Gekk
hún undir því nafni fram til ársloka 2012 en þá
var nafninu breytt í Náttúrustofu Suðvesturlands
til að endurspegla starfssvæði stofunnar og til
samræmis við landshlutabundin nöfn annarra
náttúrustofa.
Umdæmi
Náttúrustofu
Suðvesturlands er hið svokallaða „landnám
Ingólfs“ sem nær frá Hvalfjarðarbotni, um
Þingvallavatn, niður Sogið og til ósa Ölfusár.
Náttúrustofa Suðvesturlands er rekin skv.
lögum um Náttúrufræðistofnun Íslands og
náttúrustofur, frá 1992 nr. 60, og var fram að
áramótum 2006/2007 í eigu sveitarfélaganna
Grindavíkur og Sandgerðis. Grindavík sagði hins
vegar upp sínum hluta samnings um rekstur
stofunnar og er Sandgerðisbær því eini eigandi
stofunnar
sem
stendur.
Náttúrustofa
Suðvesturlands er staðsett að Garðvegi 1,
Sandgerði og deilir þar húsnæði með
Rannsóknasetri Háskóla Íslands á Suðurnesjum
og Þekkingarsetri Suðurnesja. Náttúrustofa
Suðvesturlands er ásamt Rannsóknasetri
Háskóla Íslands á Suðurnesjum önnur af megin
rannsóknastoðum Þekkingarseturs Suðurnesja.

Hlutfallsleg skipting tekna Náttúrustofunnar árið 2015
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Allar þrjár stofnanirnar deila góðri rannsókna- og
sýningaaðstöðu á Garðvegi 1 í Sandgerði. Það má
því segja að í Sandgerði sé kominn góður grunnur
að vísindasamfélagi sem er lítilli stofnun eins og
Náttúrustofu Suðvesturlands ómetanlegur.
Nýr forstöðumaður, Ó. Sindri Gíslason, tók við
störfum þann 15. júní. Tveir fastir starfsmenn eru
því nú við Náttúrustofuna, þau Ó. Sindri Gíslason
og Sunna Björk Ragnarsdóttir, en þau eru bæði
líffræðingar. Auk þeirra Sindra og Sunnu voru sex
líffræðingar tímabundið verkefnaráðnir vegna
þjónustuverkefna.
Stjórn
Náttúrustofunnar
skipa
þau
Hólmfríður Skarphéðinsdóttir formaður, Björk
Guðjónsdóttir og Guðmundur Skúlason.
Bókhald og rekstur slf. sá um bókhaldsvinnu
fyrir Náttúrustofuna, en KPMG ehf. sá um
endurskoðun og gerð ársreiknings. Samkvæmt
ársreikningi Náttúrustofunnar frá KPMG ehf.
námu rekstrartekjur 24,1 millj. kr á árinu 2015,
rekstrarafkoma var jákvæð um 1,7 millj. kr.
Skiptingu tekna og rekstrarkostnaðar má sjá hér
að neðan en nánari upplýsingar um fjárhag
stofunnar er að finna í ársreikningi hennar.

Hlutfallsleg skipting rekstrarkostnaðar Náttúrustofunnar árið 2015

Rannsóknir

Þangdoppur á klóþangi. Mynd: SRV

Vistfræði fjara á Reykjanesskaga
Unnar hafa verið grunnrannsóknir á
fjörusvæðum á Reykjanesskaga og kortlagning
vistfræðilegra þátta fjaranna. Verkefnið snýr að
árstíðabundnum breytileika í smádýrafánu fjara
og fæðunámi vaðfugla á fartíma. Mánaðarlegar
sýnatökur fóru fram á sex stöðum í Sandgerði,
bæði í set- og þangfjörum og stóðu yfir í tvö ár.
Dýr í sýnum voru greind og talin og hluti þeirra
stærðarmældur. Þessar upplýsingar má síðan
nota til þess að meta breytileika í stofnstærð
eftir árstíðum og hvenær nýliðun er að eiga sér
stað. Einnig var sýnum safnað til að mæla
stöðugar samsætur til að kanna á hvaða
dýrahópum vaðfuglar eru helst að nærast hér
við land. Reykjanesskaginn er gríðarmikilvægt
fæðuöflunarsvæði fyrir vaðfugla sem stoppa hér
í nokkrar vikur á fartíma á leið sinni á varp- eða
vetrarstöðvar. Því er nauðsynlegt að meta
hvaða svæði og hvaða lífverur eru í lykilhlutverki
fyrir áframhaldandi rannsóknir, framkvæmdir
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og verndaráætlanir. Verkefnið hófst árið 2013
og er hluti tveggja meistaraverkefna líffræðinga,
þeirra Sunnu Bjarkar Ragnarsdóttur starfsmanni
Náttúrustofunnar og Sölva Rúnars Vignissonar
starfsmanni
Þekkingarseturs
Suðurnesja.
Rannsóknir sem þessar hafa ekki farið fram áður
hérlendis. Verkefnið er samstarfsverkefni
Náttúrustofunnar, Þekkingarseturs Suðurnesja
og Háskóla Íslands.

Landnám grjótkrabba við Ísland
Rannsóknir á landnámi grjótkrabba hafa verið
stundaðar allt frá því krabbinn fannst fyrst hér
við land, í Hvalfirði árið 2006. Frá upphafi hafa
rannsóknirnar
verið
undir
forystu
Rannsóknaseturs
Háskóla
Íslands
á
Suðurnesjum með þá dr. Halldór Pálmar
Halldórsson og dr. Ó. Sindra Gíslason í
fararbroddi.
Fundur grjótkrabbans hér við land markar
tímamót því fyrir fund hans við Ísland var

Rannsóknir
útbreiðsla hans aðeins þekkt í Norður-Ameríku,
frá Labrador til Suður-Karolínu. Talið er líklegast
að tegundin hafi borist hingað til lands á
lirfustigi í kjölfestuvatni skipa.
Rannsóknir á tegundinni hér við land hafa
m.a. snúið að tilraunaveiðum á fullorðnum
dýrum, lirfuþroskun, þéttleika lirfa í uppsjó,
stofnstærðarmati og erfðabreytileika krabbans.
Grjótkrabbinn er nú orðinn útbreiddur við
suðvestur- og vesturströnd Íslands og hefur
fundist allt norður í Eyjafjörð. Lirfur krabbans
hafa fundist í miklu magni í Hvalfirði og
innanverðum Faxaflóa en að auki hafa nokkrir
einstaklingar greinst í sýnum úr Patreksfirði.
Lirfuþéttleiki er lágur fyrri part sumars en nær
hámarki í júlí og dregur svo úr er líður fram á
haust. Rannsóknir á erfðabreytileika innan
íslenska stofnsins sýna að hann er svipaður og í
amerískum samanburðarstofnum en er þó
erfðafræðilega frábrugðinn þeim og engin skýr
merki um landnemaáhrif eru greinanleg. Hár
breytileiki og vaxtarhraði íslenska stofnsins gefa
til kynna að hann sé lífvænlegur og þrífist vel við
Ísland.

Á
árinu
fóru
Náttúrustofan
og
Rannsóknasetur HÍ á Suðurnesjum sex sjóferðir
til að viðhalda þeirri vöktun sem staðið hefur
undanfarin ár og fylgjast þannig með
breytingum á viðgangi grjótkrabbastofnsins,
bæði í afla fullorðinna krabba sem og lirfa í
uppsjó. Venju samkvæmt fór vöktunin fram frá
vori fram á haust í Hvalfirði og innanverðum
Faxaflóa. Rannsóknir og vöktun sem þessi á
viðgangi framandi lífvera eru gríðarlega
mikilvægar, bæði til að meta áhrifa þeirra á
umhverfi sitt og til að læra hvernig þær haga sér
í nýjum heimkynnum. Flutningur framandi
lífvera um heiminn er gríðarstórt vandamál þar
sem margar þeirra verða ágengar í sínum nýju
heimkynnum og umbreyta þeim. Því er
mikilvægt að viðhalda þeirri einstöku vöktun og
rannsóknum á grjótkrabbanum sem nú eru í
gangi, því afar fágætt er að landnám
sjávarlífveru sé rannsakað frá upphafi, til að
geta metið áhrif krabbans á sjávarvistkerfin við
Ísland.

Sunna og Sindri við mælingar á kröbbum á rannsóknaveiðum í Hvalfirði í sumar ásamt starfsmönnum
Rannsóknaseturs HÍ á Suðurnesjum, þeim Halldóri og Dreka.

7

Rannsóknir
Frá árinu 2011 hafa auk þess staðið yfir
rannsóknir á Sundunum við Reykjavík, sem
miða að því að meta stofnstærð og þéttleika
grjótkrabba. Um er að ræða samstarfsverkefni
Náttúrustofunnar, Rannsóknaseturs HÍ á
Suðurnesjum og Hafrannsóknastofnunar. Á
þessum fimm árum sem rannsóknin hefur
staðið yfir hafa í heildina á þrettánda þúsund
krabbar af þremur krabbategundum (bog-,
trjónu- og grjótkrabbar) verið veiddir og á
sjötta þúsund grjótkrabbar verið merktir í 21
sjóferð. Auk þess að gefa upplýsingar um
stofnstærð hafa þessar rannsóknir jafnframt
gefið upplýsingar um vaxtarhraða og tíðni
hamskipta hjá tegundinni sem áður var
ókannað, en nú er unnið er að því að birta þær
niðurstöður.
Aldursgreiningarannsóknir á kröbbum eru
tiltölulega nýjar af nálinni og flestar aðferðir
hafa reynst erfiðar í framkvæmd og/eða eru
ónákvæmar. Erfiðleikarnir hafa fyrst og fremst
stafað af því að ólíkt mörgum öðrum hópum
lífvera líkt og fiskum sem byggja upp kalkvef
(kvarnir), sem hægt er að lesa aldurshringi úr,
var ekki vitað til að krabbadýr hefði neinn slíkan
vef. Nýlega uppgötvuðu menn hins vegar að
slíka vefi er að finna í krabbadýrum, bæði í
svokallaðri magakvörn og svo í augnstilkum.
Magakvörnin er kalkvefur sem nafni
samkvæmt er staðsett í maga krabbadýra, og
sér um að mylja fæðu þeirra niður. Ólíkt öðrum
kalkvefjum krabbadýra (ytri stoðgrind)
endurnýjast magakvörnin og augnstilkarnir við
vöxt líkt og hamur þeirra gerir, heldur stækka
og við bætist vaxtahringur. Á árinu kom út
grein, sem forstöðumaður Náttúrustofunnar er
meðhöfundur að ásamt alþjóðlegu teymi
vísindamanna, þar sem aðferðinni var beitt í
fyrsta skipti til aldurslesningar á fjórum
krabbategundum í Norður-Atlantshafi þ.e.
grjótkrabba, stóra kampalampa, evrópska
humrinum og leturhumri. Áframhald á þeirri
vinnu hefur nú staðið síðan í samstarfi
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Náttúrustofunnar, Rannsóknaseturs HÍ á
Suðurnesjum og Hafrannsóknastofnunar sem
miðar að því að greina aldur grjótkrabba og
fleiri tegunda. Lofar aðferðin mjög góðu og
verður spennandi að sjá niðurstöður hennar.

SEATRACK
Um stórt alþjóðlegt verkefni er að ræða sem er
undir stjórn Norwegian Polar Institute og
Norwegian Institute for Nature Research
(NINA). Þátttökulönd í verkefninu eru auk
Noregs, að meðtöldum Svalbarða og Jan
Mayen, Rússland, Ísland, Færeyjar og Bretland.
Um fjögurra ára verkefni er að ræða sem hófst
árið 2014 en verið er að sækja um
áframhaldandi styrkveitingu svo framhald geti

Dægurriti endurheimtur.

orðið á verkefninu. Á þessu tímabili er ráðgert
að merktir verði um 9000 fuglar af 11
tegundum sjófugla. Fuglarnir eru merktir á
varptíma með svokölluðum dægurritum (e.
geolocator), sem mæla birtutíma og gefa
þannig upp staðsetningu, sem leyfir
vísindamönnum að fylgjast með farleiðum
fuglanna utan varptímans. Til að nálgast

Rannsóknir

Netveiðar á máfum í Sandgerði.

upplýsingar dægurritanna þarf að ná fuglunum
aftur að einu eða tveimur árum liðnum, byggist
því árangur rannsóknanna á því hversu vel það
gengur. Þátttakendur í verkefninu hér á landi
auk
Náttúrustofu
Suðvesturlands
eru
Náttúrustofa
Suðurlands,
Náttúrustofa
Norðausturlands,
Háskóli
Íslands
og
Rannsóknasetur Háskóla Íslands á Snæfellsnesi.
Náttúrustofan hefur frá árinu 2014 sett út
108 dægurrita, á fjórar tegundir fugla. Sílamáfar,
silfurmáfar voru merktir í 5 byggðum, í
Krossanesborgum, á Brimnesi, á Lágafelli í
Mosfellsbæ, á Garðaholti í Garðabæ og í
Klifhólahrauni við Grindavík. Bæði hvítmáfar og
toppskarfar voru svo merktir í Melrakkaey á
Breiðafirði sumarið 2015

Fuglaflensa og heilbrigði fugla
Nú fara fram áframhaldandi rannsóknir og
sýnatökur sem notaðar verða til að greina betur
dreifingu, tíðni og gerðir fuglaflensu auk þess að
kanna áhrif hennar á heilsu fugla. Árlegar
sýnatökur hafa farið fram síðan 2010 víðsvegar
um landið í samstarfi við US Geological Survey,
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Háskóla Íslands og Rannsóknasetur HÍ á
Suðurnesjum.
Í tengslum við rannsóknirnar á fuglaflensu er
unnið að því að meta heilsu fugla með beitingu
ýmissa líffræðilegra mælikvarða, s.s. DNA
skemmdir og ensímavirkni, ásamt því sem tíðni
blóðsníkjudýra er metin í mismunandi
fuglategundum.

Vöktun bjargfugla á Reykjanesskaga
Fjórir staðir hafa verið vaktaðir á undanförnum
árum; Krísuvíkurberg, Valahnúkur, Hafnaberg
og Hólmsberg. Í heildina eru þetta 10 snið sem
eru ljósmynduð og fjöldi svartfugla, rituhreiðra
og fýlssetra talin af myndum. Einnig er hlutfall
tegunda metið á staðnum, bæði í bjargi og á sjó
og það hlutfall uppfært á talningarnar. Farið er
aftur síðsumars til að meta ungalifun hjá ritu.
Bjargfuglavöktunin fer fram víðsvegar um land í
samstarfi við aðrar náttúrustofur og Arnþór
Garðarsson við Háskóla Íslands. Margir stofnar
sjófugla standa nú höllum fæti hér við land og
fara stofnar þeirra ört minnkandi, þá sérstaklega

Rannsóknir

Sunna í bjargfuglatalningu á Krísuvíkurbergi.

hér suðvestanlands. Fuglar hafa lengi verið
taldir góðir vísar á umhverfisbreytingar og því er
mikilvægt að fylgjast vel með þessum stofnum
til að geta greint þær breytingar sem eru að eiga
sér stað í umhverfi okkar.

Rjúpnatalningar
Rjúpan er eini villti hænsfuglinn hérlendis.
Íslenski rjúpnastofninn sveiflast mjög mikið svo
að munur á fjölda fugla milli hæða og lægða
getur verið um tífaldur. Sveiflan sjálf tekur
yfirleitt um tíu ár en það er lengur en gengur og
gerist hjá flestum öðrum hænsfuglastofnum í
nágrannalöndunum. Ástæða þessa er líklega sú
að hérlendis eru engir læmingjar en fjöldi þeirra
virðist stjórna sveiflum víða á arktískum
svæðum.
Upp úr 1980 hóf dr. Ólafur K. Nielsen
rannsóknir á samspili fálkans og rjúpunnar og
standa þær rannsóknir enn yfir. Ljóst er að
fálkinn byggir afkomu sína á rjúpunni. Fjöldi
fálkaóðala í ábúð sveiflast í takt við sveiflur
rjúpunnar en þó með tveggja ára hliðrun, þ.e.
hámark og lágmark fálkans er um tveimur árum
á eftir rjúpunni.
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Rjúpnakarri að komast í sumarbúning.

Síðan upp úr 1990 hefur Ólafur unnið að
rannsóknum
á
rjúpunni
fyrir
Náttúrufræðistofnun Íslands. Þessar rannsóknir
eru fyrst og fremst stofnvistfræðilegs eðlis og er
stór þáttur í þeim að telja karra á vorin.
Náttúrustofa Suðvesturlands hefur aðstoðað
Ólaf við karratalningar á Reykjanesskaga
undanfarin ár. Talningar þessar
eru
framkvæmdar í maí ár hvert og fara þannig fram
að í birtingu eru gengin snið og skráir athugandi
alla karra sem hann sér og einnig fjarlægð þeirra

Rannsóknir
frá sniðlínunni. Til að meta fjarlægðina er
notaður sérstakur fjarlægðarmælir. Þéttleiki
karranna er síðan reiknaður út samkvæmt
svokallaðari Distance-aðferðafræði.

Sunna í skólpsýnatöku í Sandgerði.

Vöktun á skólpmengun
Stofan hefur í samvinnu við Heilbrigðiseftirlit
Suðurnesja og Þorvald Örn Árnason
náttúrufræðing vaktað skólpmengun á
Reykjanesskaganum. Um er að ræða sýnatöku á
19 völdum stöðum sem framkvæmd er á þriggja
mánaða fresti. Staðirnir dreifast um allan

Gavian samsett og tilbúin í leiðangur.
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Reykjanesskagann en eru þéttastir í kringum
þéttbýlisstaðina.

Gavia
Gavia er íslenskur kafbátur og að öllu leyti
íslenskt hugvit. Upphaflega var hann
framleiddur af hátæknifyrirtækinu Hafmynd, nú
Teledyne Gavia. Í grunninn er kafbáturinn
samsettur úr fjórum sívölum einingum, nef-,
rafhlöðu-, stjórn- og drifeiningu. Báturinn sem
er í eigu Háskóla Íslands og Varar
Sjávarrannsóknaseturs, inniheldur jafnframt
myndavélaeiningu og DVL INS og hliðarsónar á
stjórneiningu.
Kafbáturinn er tæknilega vel útbúinn sem
býður upp á margvíslega rannsóknamöguleika,
hvort sem er við rannsóknir á fiskimiðum eða
mælingar á hafsbotni. Á árinu stóð
Náttúrustofan í samstarfi við Rannsóknasetur
Háskóla Íslands á Suðurnesjum að nokkrum
könnunarleiðöngrum, sem er liður í margvíslegu
rannsóknasamstarfi stofnananna.

Þjónusturannsóknir
HS Orka hf. – Arfadalsvík
Samkvæmt beiðni HS Orku hf. tók Náttúrustofa
Suðvesturlands að sér að gera rannsókn á
botngerð, lífríki á botni sjávar, lífríki fjörunnar og
fuglalífi við Arfadalsvík vestan Grindavíkur.
Tilgangur rannsóknarinnar var að safna
upplýsingum um lífríki svæðisins í námunda við
fyrirhugaða útrás og flutningskerfi sem flytja á
til sjávar, hluta af því affallsvatni sem fellur til við
jarðhitavinnslu í Svartsengi.
Lífríki Arfadalsvíkur er að miklu leyti óþekkt
þó greinilegt sé að fjaran þar er lífauðug og
mikill lífmassi til staðar. Arfadalsvík og nálægar
víkur og vogar skera sig að töluverðu leyti frá
öðrum
svæðum
á
sunnanverðum
Reykjanesskaganum. Fjörur með svipað lífríki
finnast vart (að Herdísarvík undanskilinni) fyrr
en við Stokkseyri í austri og í Ósabotnum í
norðvestri.
Hið fjölbreytilega fuglalíf Arfadalsvíkur og
nágrennis byggist aðallega upp á þeim lífríku
fjörum sem þar eru og fuglarnir nýta sér svæðið
mikið við fæðuöflun. Fuglalífið þar er mjög
breytilegt eftir árstíðum og er svæðið
sérstaklega mikilvægur áningarstaður fyrir
vaðfugla á vorin og haustin á leið sinni milli
vetrarstöðva og varpstöðva. Við forkönnun

Sýnatökur í Arfadalsvík. Mynd: SRV
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hefur komið fram að 45 fuglategundir fundust á
svæðinu, þar af sex tegundir á Válista 2 frá
Náttúrufræðistofnun Íslands.
Rannsóknin hófst í maí 2015 og eru áætluð
verklok í maí 2016. Verkefnið er unnið í
samstarfi við Þekkingarsetur Suðurnesja og
Rannsóknasetur HÍ á Suðurnesjum.

United Silicon – Helguvík
Vinna við umhverfisvöktun fyrir United Silicon í
Helguvík hófst síðla á árinu, vegna fyrirhugaðrar
kísilmálmverksmiðju. Áætlanir gera ráð fyrir að
starfsemi verksmiðjunnar hefjist síðari hluta árs
2016. Í upphafi er gert ráð fyrir að einn
ljósbogaofn (35 MW) verði settur upp með
framleiðslugetu upp á 21.300 tonn af kísilmálmi
á ári. Ráðgert er að fullbúin verði verksmiðjan
með fjóra ofna og muni þá þurfa 140 MW af afli
og verði þá sú stærsta sinnar tegundar í heimi
með framleiðslugetu upp á 85.000 tonn á ári.
Orkurannsóknir ehf. hafði yfirumsjón með
umhverfisvöktun fyrir United Silicon. Leitaði
fyrirtækið
til
Náttúrustofunnar
um
umhverfissýnatökur á svæðinu, en ráðgert er að
greina PAH efni, brennistein og þungmálma í
vatni, gróðri og jarðvegi. Náttúrustofan sá um
þessar sýnatökur.

Önnur verkefni
Almenn fræðsla og greining framandi dýra
Á hverju ári fær stofan heimsóknir og fyrirspurnir frá íbúum svæðisins sem vilja fræðast um náttúrufar
eða fá greiningu á framandi lífverum sem þeir hafa fundið. Starfsmenn Náttúrustofunnar reyna eftir
fremsta megni að miðla sinni þekkingu eins og hægt er en leita einnig til sérfræðinga annara stofnana
ef þurfa þykir.

Vaðfuglaráðstefnan
Náttúrustofan var í undirbúningsnefnd fertugustu vaðfuglaráðstefnunnar (40th IWSG
Annual Conference) sem haldin var á Ásbrú í Reykjanesbæ þann 2.-5. október.
Aðkoma stofunnar snéri að undirbúningi, skipulagningu ráðstefnunnar og
fuglaskoðunaferðar sem farið var í um Reykjanesið að ráðstefnu lokinni.

Líffræðiráðstefnan
Náttúrustofan var í undirbúningsnefnd Líffræðiráðstefnunnar sem haldin var í
Öskju, Náttúrufræðihúsi Háskóla Íslands í Reykjavík þann 5.-7.nóvember. Aðkoma
stofunnar snéri að undirbúningi og skipulagningu ráðstefnunnar.

INTERACT
Í haust varð Þekkingarsetur Suðurnesja, og þar með Náttúrustofan og Rannsóknasetur Háskóla Íslands
á Suðurnesjum, formlegur aðili að INTERACT. Um er að ræða net
rannsóknastöðva á arktískum og fjalllendum svæðum á norðurhveli jarðar
(http://www.eu-interact.org/), en uppbygging og þróun INTERACT er styrkt
af Evrópusambandinu. Í heildina eru stöðvar netsins nú orðnar 76 talsins, þar
af þrjár á Íslandi, við hér á Garðvegi 1 með Þekkingarsetur Suðurnesja í
fararbroddi, Litla Skarð í Borgarfirði og Rif á Melrakkasléttu.
Dagana 2.-5. nóvember fóru forstöðumenn Náttúrustofunnar og
Þekkingarseturs Suðurnesja á ársfund INTERACT sem haldinn var í bænum
Jablonna rétt utan Varsjár í Póllandi. Á fundinum var farið yfir framtíð
INTERACT auk þess sem unnið var að umsókn um áframhaldandi styrk til
Evrópusambandsins til frekari uppbyggingar netsins sem er orðið mjög öflugt
og býður upp á marga spennandi möguleika fyrir starsemina að Garðvegi 1.

Kennsla
Starfsmenn Náttúrustofunnar hafa komið að kennslu ýmissa námskeiða við Háskóla Íslands síðustu ár.
Í ár komu starfsmenn stofunnar að námskeiðunum Lífheimurinn (LÍF108G), Vettvangsnámskeið í
vistfræði (LÍF536G) og Fuglafræði (LÍF619M).

Annað
Náttúrustofan tekur þátt í ýmsum minni verkefnum sem eru í raun of mörg til að telja öll upp en hér
verða gefin dæmi um verk sem eru allt frá nokkrum klst upp í nokkra daga. Ráðgefandi hlutverk við
lagningu göngustíga og skiltagerð í tengslum við nýjan jarðvang á Reykjanesi. Umsagnir um
þingsályktunartillögur og fleira í tengslum við Samtök Náttúrustofa (SNS). Jafnframt sat Sunna Björk
Ragnarsdóttir í ráðgjafanefnd fagaðila og eftirlitsstofnana um vatnamál.
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