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Hvað og hvar eru náttúrustofur?

Hvert er hlutverk þeirra?

Hvað gera þær?

Hvernig er samstarfi háttað?

Hvernig mætti auka samstarf?

Efnistök



Lög nr. 60/1992 

Reknar af sveitarfélögum 

með stuðningi ríkis 

N. Austurlands 1995

N. Suðausturlands 2013

Sérfræðiþekking í héraði

Fulltrúi SNS í nefndum/starfshópum
-sjálfbærar veiðar, 

-fagráð náttúruminja,

-vatnshlotshópur

Hvað og hvar?



Lögbundin hlutverk

...áherslur breytilegar eftir náttúrustofum



Viðfangsefnin ólík

Fuglar, ágengar tegundir, hreindýr, 
minkar, gróður, smádýr í sjó og 
ferskvatni, jöklar, himintungl, 
fiðrildi, umhverfisgæði, jarðfræði, 
fjarkönnun, fiskar, strandvistkerfi, 
vöktun á náttúruverndarsvæðum



Hvernig sinna þær náttúruvernd?

Meginstefið í starfi náttúrustofa

• Rannsóknir 

• Vöktun

• (Fræðsla)

…sem eru mögulega lykilverkfæri náttúruverndar

• Hvað á að vernda? (rannsóknir) - tillögur

• Viljinn til að vernda? (fræðsla)

• Skilar verndin einhverjum árangri? (vöktun)

• ….einnig eftirlit og uppbygging innviða 

...fulltrúi í fagráði náttúruminja



Vöktun verndarsvæða

…sjá nánar á www.ni.is



Starfsmenn fulltrúar í nefndum/ráðum

Sérstök verkefni
Fræðsla: bæklingar, skilti, námskeið

Umhverfisvottun sveitarfélaga

Rannsóknir á lúpínu

Umsagnir
Einstök mál: refaveiðar, efnistaka, fjallagrasatínsla

Skipulagsmál

Stefnur

Hvernig hefur samstarfið verið?



Hvernig mætti auka samstarf?

„Ráðherra setur í reglugerð nánari ákvæði um 
hlutverk náttúru-verndarnefnda og tengsl þeirra 
við náttúrustofur samkvæmt lögum…:“

Aukin samskipti

Umsagnir (formlegt / óformlegt) 

„Fyrirbyggjandi náttúruvernd“

Koma fyrr inn t.d. í skipulagsferli

Líffræðileg fjölbreytni



Hvernig mætti auka samstarf?



Dæmi um verkefni: Ágengar tegundir



Dæmi um verkefni: Ágengar tegundir
1998: 1,2 völlur

2002: 3,6 vellir

2008: 25 vellir

2013: 42,8 vellir

2017: 80 vellir

* Alþjóðlegur fótboltavöllur 110*75 m



Tökumst á við áskoranir

Nýtum náttúrustofurnar

• Mannauðinn heima í héraði 

• Nálægðina við náttúruna

• Staðbundnu þekkinguna

• Tengslanetið í nærsamfélaginu

• Tengslanetið á landsvísu

• Stuttu boðleiðirnar



Takk fyrir 



Dæmi um samstarfsverkefni
Vöktun lífríkis í Þjóðgarðinum Snæfellsjökli

Fræðslustígur og bæklingur í Hólmanesi

Áhrif þangvinnslu á verndarsvæðinu í Breiðafirði

Kennsla landvarða í Vatnajökulsþjóðgarði

Gróðurfar í Húsafellsskógi og Geitlandi

Í ráðgjafanefnd um friðlýst svæði á Mývatni

Eftirlitsferðir í Surtsey

Rannsóknir á lífríki á Hornströndum

Eftirlit með ágengum tegundum 

Rjúpnatalningar í friðlandi rjúpna á Reykjanesskaga 


