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Lög nr. 60/1992 um NÍ og náttúrustofur

Reknar af sveitarfélögum 

með stuðningi ríkis 

Þéttriðið net

Mikið samstarf

Náttúrustofa Austurlands 1995

Náttúrustofa Suðausturlands 2013

Sérfræðiþekking í héraði

Spornar við spekileka

Fulltrúi SNS í nefndum og starfshópum
-sjálfbærar veiðar, fagráð náttúruminja, o.fl.

Hvar/hvað eru náttúrustofur?
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Hver er munur á 
vöktun og rannsókn?

Rannsókn  - MÁU – (einu sinni)

Vöktun – Kerfisbundið -endurtekið

Rannsóknir grunnur að vöktun

Vöktun hluti af rannsóknum

Fólkvangur Hólmanesi
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Hvernig fer vöktun fram?



Margskonar vöktun/rannsóknir

Rannsóknir veiðistofna  - t.d. hreindýr

Starfsleyfisvöktun 

– t.d. vegna mengandi starfssemi – álver

Starfsleyfisvöktun

– t.d. vegna áhrifa á lífríki – virkjun 

Rannsóknir vegna fyrirhugaðra framkvæmda

–t.d. MÁU eða jafnvel fyrr í framkvæmdaferli 

Bolabás í Fólkvangi Neskaupstaðar



Fýlarannsóknir í Hólmanes friðlandi

Nokkur dæmi

um áhrif á ákvarðanatöku



Rannsóknir á veiðistofnum
-hreindýr 

GPS rannsóknir
30.000 staðsetningar

Mörk gömlu veiðisvæðana (blá)

Breytt veiðisvæði 1 (rauð)



Vöktun vegna virkjunar
-heiðagæsir á Vesturöræfum

Varpþéttleiki vaktaður
Verpa seinna

Veiðum seinkað um 10 daga í VJÞ

Gæsir á Eyjabökkum – Skarphéðinn G. Þórisson 
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Starfsleyfisvöktun - mengandi starfssemi 
-álver 



Rannsókn – vegna matsferlis- snemma í ferli



Rannsókn – vegna matsferlis- snemma í ferli



Klettafrú í Hólmanesi

Viðmið við ákvarðanatöku
(hvernig metum við virði náttúru?)

Válisti fugla (NÍ)

Válisti plantna (NÍ)

Válisti spendýr (NÍ)

Sérstæðar og sjaldgæfar vistgerðir (skv. Lögum um 
náttúruvernd)..t.d. votlendi, birkiskógar

Gróðurvistgerðir með hátt verndargildi (NÍ)

Mikilvæg fuglasvæði

Auglýsing um friðlýstar plöntutegundir



Vöktun – flóknari en sýnist



Heildarmyndin?



Takk fyrir
Í botni  verðandi Hálslóns 2006




