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Inngangur
Starfsemi Náttúrufræðistofu Kópavogs gekk vel fyrir sig á árinu 2014 sem var 31. starfsár
stofunnar. Skipulagsbreytingar hjá Kópavogsbæ gengu í garð þegar Listhús Kópavogs tók til
starfa og Arna Schram var ráðin forstöðumaður Listhúss Kópavogs. Fer hún með samstarfsog samræmingarmál á lista- og menningarsviði í bænum. Þann 1. september lét Hilmar J.
Malmquist, forstöðumaður stofunnar til 22 ára, formlega af störfum en hann hafði verið í
launalausu leyfi í eitt ár.
Aðsókn að sýningarsafninu var mjög góð eða sú þriðja besta frá upphafi alls tæplegar 11.000
gestir. Tæplega 4000 ungmenni í 116 skólahópum heimsóttu safnið úr skólum
höfuðborgarsvæðisins. Átta hópar með alls 178 nemendum frá erlendum framhaldsskólum og
háskólum heimsóttu safnið
Náttúrufræðistofan starfar í samræmi við stofnskrá sem síðast var endurskoðuð árið 2013
vegna umsóknar Náttúrufræðistofunnar um viðurkenningu Safnaráðs á grundvelli safnalaga
nr. 141/2011 og reglugerðar nr. 900/2013. Í febrúar hlaut stofan viðurkenningu Safnaráðs. Þá
starfar safnið einnig eftir reglum Alþjóðaráðs safna (ICOM). Í fjórðu grein stofnskrárinnar er
fjallað um helstu hlutverk Náttúrufræðistofunnar, en þau eru:

4. gr.
Aðalhlutverk Náttúrufræðistofu Kópavogs eru:
a. að stunda vísindalegar rannsóknir á náttúru landsins, m.a. í samstarfi við
Náttúrufræðistofnun Íslands, náttúrustofur og aðrar rannsóknastofnanir á sviði
náttúrufræða og umhverfismála,
b. að safna náttúrufræðilegum gögnum og heimildum og skrá þau og varðveita með
vísindalegum hætti,
c. að veita almenningi og skólaæsku fræðslu um náttúrufræði og standa að sýningum
um náttúru landsins,
d. að stuðla að æskilegri landnýtingu, náttúruvernd og fræðslu um umhverfismál fyrir
almenning og skólaæsku,
e. að veita Kópavogsbæ og öðrum aðilum eftir atvikum umbeðna aðstoð og ráðgjöf á
verksviði stofunnar, m.a. vegna nýtingar auðlinda, skipulagsmála og mats á
umhverfisáhrifum, enda komi greiðsla fyrir.

Bæjarskrifstofur annast bókhald stofunnar og fjárreiður. Lista- og menningarráð
Kópavogsbæjar fer með stjórn Náttúrufræðistofunnar og skal ráðið vinna að viðgangi
stofunnar í samræmi við siðareglur Alþjóðaráðs safna, annast stefnumörkun, fjalla um
fjárhagsáætlanir og fylgjast með fjárhag og starfsemi hennar. Þá hófust á árinu fastir fundir
forstöðumann menningarstofnana Kópavogs og hefur forstöðumaður Náttúrufræðistofunnar
sótt þá. Markmið þeirra er að efla samstarf og sýnileika stofnananna í bæjarlífinu.
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Starfsfólk
Á árinu störfuðu fimm manns á Náttúrufræðistofunni í 4,5 stöðugildi.

Finnur Ingimarsson, B.Sc. líffræðingur, yfirnáttúrufræðingur. Finnur hóf störf 1993
og er í 100% stöðu. Hann gegndi störfum forstöðumanns frá 1. september 2013.

Haraldur Rafn Ingvason, M.Sc. líffræðingur, yfirnáttúrufræðingur. Haraldur hóf störf
sumarið 2002 og er í 100% stöðu. Helstu verkefni Haraldar eru umsjón með krabbaog lindýradeild sýningarsafnsins og umsjón með hryggleysingjarannsóknum í
vöktunar- og þjónustuverkefnum. Haraldur sinnir jafnframt leiðsögn.

Þóra Hrafnsdóttir, M.Sc. líffræðingur, yfirnáttúrufræðingur. Þóra hóf störf í maí 2004
og er í 100% stöðu. Helstu verkefni Þóru eru botndýrarannsóknir, einkum á rykmýi,
umsjón með skordýra- og meindýragreiningu og umsjón með skordýradeild
sýningarsafnsins. Frá árinu 2012 hefur Þóra haft yfirumsjón með verkefninu Natura
Ísland - vistgerðaflokkun landsins. Þóra sinnir jafnframt leiðsögn.
Stefán Már Stefánsson, M.Sc. líffræðingur, sérfræðingur. Stefán hóf störf í júní 2006
og er í 100% stöðu. Stefán hefur aðalumsjón með botndýrarannsóknum og sinnir
tilfallandi þjónustuverkefnum á sviði vatnalíffræði. Stefán sinnir jafnframt leiðsögn.
Frá 1. september gegnir Stefán stöðu yfirnáttúrufræðings.
Kristín Harðardóttir, M.Sc. líffræðingur, í tímabundnu 50% starfi Náttúrufræðings.
Helstu störf Kristínar eru úrvinnsla sýna og safnaleiðsögn.

Lilja Harðardóttir nemi í lífefna- og sameindalíffræði við HÍ var ráðin til sumarafleysinga við
greiningar á sýnum og safnvörslu.
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Húsakostur
Náttúrufræðistofa Kópavogs er til húsa í Safnahúsinu að Hamraborg 6a ásamt Bókasafni
Kópavogs. Safnahúsið var tekið í notkun 11. maí 2002. Grunnflötur hússins er um 900 m2. Öll
starfsemi Náttúrufræðistofunnar er á jarðhæð og tilheyra stofunni um 700 m2. Þá deilir
Náttúrufræðistofan margmiðlunar- og fundarsal, Kórnum, á jarðhæð með Bókasafninu og
einnig kaffistofu á 3. hæð.

Jarðfræðigangur
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Þrjár helstu sýningadeildir Náttúrufræðistofunnar eru lindýra-, fugla- og jarðfræðideild. Aðrar
myndarlegar sýninga- og safneiningar eru krabbadýr og skrápdýr. Að auki eru til sýnis
uppstoppuð spendýr og fiskar og í fimm stórum fiskabúrum eru lifandi fiskar og
hryggleysingjar í söltu vatni og fersku. Í anddyri eru einnig búr með lifandi kúluskít úr
Mývatni, beinagrind af háhyrningi og rauðviðarsneiðin sem Ronald Reagan þáverandi forseti
Bandaríkjanna afhenti íslensku þjóðinni árið að gjöf 1974 í tilefni af 1100 ára afmæli byggðar
í landinu. Sneiðin er eign Náttúruminjasafns Íslands.
Lindýrasafn Jóns Bogasonar er stærsta safndeildin. Það er eitt stærsta lindýrasafn á landinu,
bæði með íslenskar og erlendar tegundir. Fjöldi eintaka er um 7000 talsins. Helstu hópar í
fuglasafni Náttúrufræðistofunnar eru endur, gæsir, máfar, vaðfuglar og sjófuglar. Einnig eru
til sýnis ránfuglar og spörfuglar. Á jarðfræðigangi eru til sýnis helstu tegundir kristalla sem
finnast á Íslandi. Þá eru einnig til sýnis stór eintök af fimm meginberggerðum landsins;
blágrýti, grágrýti, ljósgrýti, móbergi og nútímahrauni. Myndun og mótun landsins er gerð skil
á veggspjöldum.
Aðstöðu til geymslu á munum, tólum og tækjum hefur Náttúrufræðistofan á jarðhæð í
safnaðarheimili Kópavogskirkju, alls um 100 m2. Í Hamraborg 6a eru einnig inni- og
útigeymslur.

3

Safnastarf
Starfsemi Náttúrufræðistofunnar skiptist í aðalatriðum í tvennt. Annars vegar starf sem snýr
að sýningum, almennri fræðslu og safnaþjónustu og hins vegar rannsóknastarf.
Frá upphafi hefur verið tekið á móti gestahópum í skipulögðum heimsóknum og þeim veitt
leiðsögn um safnið. Starfsmenn stofunnar hafa séð um þá þjónustu. Það eru einkum
skólahópar af öllum skólastigum sem sækja í þessa þjónustu.
Töluvert er tilkynnt um fund á dýrum, einkum skordýrum og fuglum. Náttúrufræðistofan
tekur að sér tegundagreiningu á þessum dýrum bæði fyrir almenning og meindýraeyða.

Krossfífilstígri Tyria jacobaeae (Linneus, 1758)

Stærsti hluti safnmuna á Náttúrufræðistofunni eru vísindasýni sem hafa lítið sýningargildi
fyrir almenning. Meirihluti safneintaka tilheyrir því vísindasafni sem ekki er haft til sýnis en
er aðgengilegt fræðimönnum.
Helstu rannsóknir Náttúrufræðistofunnar eru á sviði vatnalíffræði. Undanfarin ár hafa
rannsóknarverkefnin verið útseld þjónustuverkefni fyrir ríki, sveitarfélög, fyrirtæki og
stofnanir.
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Gestakomur
Árið 2014 heimsóttu safnið alls 10.980 gestir. Þetta er mjög góð aðsókn eða sú þriðja besta frá
upphafi. Frá því í ágúst 2010 hefur Safnahúsið verið lokað á sunnudögum og opnunartíminn
styttur frá því sem var við opnun Safnahússins í maí 2002. Ekki er um nákvæma talningu að
ræða þar sem ekki er höfð föst viðvera starfsmanns í anddyri hússins frá opnun á morgnana og
fram til kl. 17. Hópar sem bóka sig fyrirfram eru taldir en fjöldi almennra gesta er áætlaður út
frá talningum á safnvörslutíma sem er milli kl. 17 og 19. Í ár var byrjað að telja erlenda gesti
sérstaklega.
Eins og undanfarin ár er þriðjungur gesta börn frá leikskólum og grunnskólum sem koma í
skipulegum heimsóknum og njóta leiðsagnar starfsmanna Náttúrufræðistofunnar. Alls var
tekið á móti 116 hópum sem óskuðu eftir leiðsögn. Mest er um heimsóknir úr Kópavogi, en
einnig er töluvert um hópa frá öðrum sveitarfélögum á höfuðborgarsvæðinu. Nemar úr
framhaldsskólum á höfuðborgarsvæðinu koma reglulega í heimsókn og leysa ýmis verkefni af
hendi. Erlendum gestum stendur til boða vandaður enskur bæklingur um safnið og náttúru
Íslands, en hann kom út vorið 2012. Er hann nú seldur á kr. 500,-. Þá hefur aðgangur að
upplýsingum um Náttúrufræðistofuna með farsíma í gegnum app einnig verið í boði og
kynning á Náttúrufræðistofunni er birt í Vegahandbókinni, Safnabókinni og á vefsetrum eins
og visitreykjavík.is, visitorsguide.is, beiceland.is, nat.is og lonelyplanet.com.
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Aðsókn að Náttúrufræðistofu Kópavogs

Sýningarsalir Náttúrufræðistofunnar voru opnir almenningi sem hér segir:
Mánudaga til fimmtudaga kl. 10–19
Föstudaga kl. 11–17
Laugardaga kl. 13–17

Aðgangur að safninu var ókeypis eins og verið hefur frá upphafi.
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Sérsýningar – Atburðir
Kópavogsdagar og ormadagar
Vikuna 12.–16. maí endurvakti Náttúrufræðistofan,
í samstarfi við Bókasafnið, fræðsludagskrá fyrir
leikskólabörn kennda við Kópavogsdaga. Þar er
fjallað í máli og myndum um ýmis dýr sem finnast
á Íslandi og lesin barnasaga um sama efni á
Bókasafninu. Þessi dagskrá hefur verið við líði frá
árdögum Safnahússins en var lögð til hliðar þegar
Ormadagar komu til sögunnar 2013. Nú var rykið
dustað af erindi um seli við Ísland og á
Bókasafninu var sagan um selinn Snorra lesin. Alls
mættu 238 börn í 18 hópum frá 9 leikskólum til að
hlýða á þennan viðburð.
Erindið Ormur gormur var flutt vikuna 19.–23. maí á sk. Ormadögum, dagskrá sem sett var
upp að frumkvæði Pamelu De Sensi, tónlistarkennara við Tónlistarskóla Kópavogs.
Leikskólahópar hlýddu á sérsniðið fræðsluefni þar sem fjallað var í máli og myndum um eðli
og náttúru orma af ýmsu tagi, jafnt ánamaðka, burstaorma, krakkaorma og óþekktarorma. Í
framhaldinu var svo hlýtt á ormasögu á Bókasafninu.
Um 280 börn í 26 hópum frá 12 leikskólum tóku þátt í ormaævintýrinu á Kópavogsdögum.

Safnanótt
Fimmta safnanóttin á söfnum höfuðborgarsvæðisins
bar upp á föstudaginn 7. febrúar að þessu sinni og
tók Náttúrufræðistofan þátt eins og undanfarin ár.
Viðfangsefni Náttúrufræðistofunnar hafa ávallt borið
keim af þemanu, magnað myrkur. Að þessu fjallaði
Haraldur Rafn Ingvason, starfsmaður stofunnar, um
mismunandi aðferðir dýra til að rata í myrkri. Í
anddyri og sýningarsal var til sýnis afar fjölbreyttur
hópur dýra sem þekkt eru fyrir næturbrölt eins og
leðurblökur, broddgeltir, moldvarpa, heslimús,
hvalurinn andanefja, fuglinn húmgapi, uglur og
djúpsjávarfiskar. Náttúrufræðistofnun Íslands lánaði
nokkra af þeim gripum sem voru til sýnis við þetta
tækifæri og er stofnuninni og starfsmönnum hennar
færðar þakkir fyrir.

Húmgapi og Brandugla

Aðsókn að dagskrá Náttúrufræðistofunnar og Bókasafnsins á Safnanótt sló met og ríflega 800
manns heimsóttu Safnahúsið.

6

Sérsýningar – Atburðir
Þríhnúkagígur
Í maí var sett upp sýning í anddyri Safnahússins á hraunhellum á Íslandi með fókus á vernd
þeirra og umgengni fólks um þá. Þeir hafa margir að geyma afar viðkvæmar jarðmyndanir og
ríkulegt lífríki. Viðtal Ríkissjónvarpsins við örverufræðinginn Diönu Northup er hún skoðaði
Þríhnúkagíg var spilað á sjónvarpsskjá, en hún hefur rannsakað hellaörverur um langt skeið.
Líkan Árna B. Stefánssonar augnlæknis og hellakönnuðar af Þríhnúkagíg var til sýnis og vakti
það verðskuldaða athygli. Tengingu við þjóðsögur um tröll sem íbúa hellanna var komið á þar
sem útskorin tröll eftir Árna skreyttu umfjöllunina.
Þríhnúkar, ljósm. Árni B. Stefánsson

Fimmtudaginn 15. maí hélt Árni erindi á vegum Náttúrufræðistofunnar í Kórnum í
Safnahúsinu um málefnið. Þar voru einnig sýndar myndir hans úr hraunhellum sem hann
hefur heimsótt og rannsakað.

Nýir fuglar í safni Náttúrufræðistofunnar
Um miðjan október var sett upp sýning á nýjum
fuglum
sem
stoppaðir
voru
upp
fyrir
Náttúrufræðistofuna af listamanninum Brynju
Davíðsdóttur hamskera. Var um að ræða flórgoða,
sem starfsmenn stofunnar fundu á sínum tíma
nýdauðan í fjöru Vífilsstaðavatns, svo og tvö eintök af
glókolli, karl og kerlingu, en kynin eru ólík í útliti og
er slíkt par mikill fengur fyrir náttúrugripasöfn.
Glókollur er minnsti varpfugl Íslands og reyndar
minnsti varpfugl Evrópu, og því er stærsti (álft) og
jafnframt minnsti varpfugl landsins til sýnis á safni
Náttúrufræðistofunnar.
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Sérsýningar – Atburðir

Sumarnámskeið
Dagana 10.–13. júní bauð Náttúrufræðistofan upp á
vikulangt námskeið í náttúrufræðum fyrir 10–12 ára krakka.
Að þessu sinni stóð námskeiðið aðeins í fjóra daga þar eð
einn frídagur var í þessari viku. Markmið námskeiðsins er
að efla þekkingu í náttúrufræðum og veita þátttakendum
innsýn í vísindaleg vinnubrögð. Fjöldi þátttakenda var
takmarkaður við 12. Námskeiðið stóð yfir frá kl. 10 til 15
og mættu krakkarnir með nesti, stígvél og hlífðarföt. Farnar
voru vettvangsferðir og rannsakað m.a. vatna- og fjörulíf í
Kópavogi og nágrenni. Á rannsóknastofu voru sýni skoðuð í víðsjá og vinnubækur útbúnar.

Jólakötturinn
Nú, eins og mörg undanfarin ár hefur Náttúrufræðistofan
boðið krökkum á leikskólaaldri upp á sérsniðið jólaævintýri
í samstarfi við Bókasafnið. Í ævintýrinu leiðir starfsfólk
Náttúrufræðistofunnar og Bókasafnsins krakkana í allan
sannleik um hinn íslenska jólakött og fleiri kattardýr.
Ævintýrið er í máli og myndum og er fræðst um náttúru
jólakattarins í Kórnum og svo er slóð hans rakin upp í
Barnadeild Bókasafnsins þar sem heilsað er upp á
jólaköttinn og lesin skemmtileg jólasaga.
Jólakötturinn hefur verið afar vinsælt ævintýri frá upphafi.
Boðið hefur verið upp tvö ævintýri á dag fyrstu tvær
vikurnar á jólaföstunni. Forskot á ævintýrið hefur að
jafnaði verið fyrsta laugardag í aðventu, þegar kveikt er á
jólatrénu á Hálsatorgi. Á jólaföstunni 2014 hlýddu alls 474
börn í 28 hópum á ævintýrið um jólaköttinn.
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Rannsóknir
Natura Ísland - vistgerðaflokkun landsins
Sumarið 2012 hófust umfangsmiklar rannsóknir á gróðri í stöðuvötnum landsins á vegum
Náttúrufræðistofu Kópavogs. Rannsóknirnar eru hluti af stóru verkefni sem gengur undir
heitinu Natura Ísland og stýrt er af Náttúrufræðistofnun Íslands. Undirbúningur verkefnisins
hófst í byrjun árs 2012 og áætlað er að því ljúki í árslok 2015.
Í vistgerðaflokkuninni er unnið með vistkerfi á landi, í fjöru og ferskvatni og þau flokkuð í
mismunandi vistgerðir með tilliti til gróðurs. Meginmarkmið verkefnisins er að efla þekkingu
á vistgerðum landsins í því skyni að stuðla að skynsamlegri umgengni og notkun á gæðum
náttúrunnar. Í verkefninu er verndargildi og verndarþörf vistgerða og tegunda metin og lagðar
fram tillögur um verndarsvæði. Verkefnið á rætur að rekja til vistgerðatilskipunar
Evrópusambandsins (EU Habitats Directive) og fuglatilskipunar Evrópusambandsins (EU
Birds Directive).

Verkhluti Náttúrufræðistofu Kópavogs snýr að vistgerðum í ferskvatni, bæði stöðu- og
straumvötnum. Á árinu 2014 var unnið að úrvinnslu gagna sem aflað var í vettvangsferðum
2012 og 2013. Alls var gögnum safnað í 72 stöðuvötnum og 16 straumvötnum og er það
allviðamikið gagnasafn. Í úrvinnslunni eru vötn flokkuð eftir gróðursamfélögum sem í þeim
finnast og kannað hvaða umhverfisþættir stjórni helst tilvist ákveðinna samfélaga. Þóra
Hrafnsdóttir hefur yfirumsjón með verkinu en með henni starfa Haraldur Rafn Ingvason og
Marianne Jensdóttir, líffræðingur á Náttúrufræðistofnun Íslands. Verkið hefur gengið vel og
gert er ráð fyrir að því ljúki í árslok 2015.

9

i

Rannsóknir
Vöktun Þingvallavatns
Í maí 2007 hófst vöktun á vatnsgæðum og lífríki Þingvallavatns og hefur Náttúrufræðistofa
Kópavogs farið með verkstjórn frá upphafi. Um er að ræða langtímaverkefni sem kostað er af
Umhverfisstofnun, Þjóðgarðinum á Þingvöllum, Landsvirkjun og Orkuveitu Reykjavíkur.
Umhverfisráðuneytið og fjárlaganefnd Alþingis hafa einnig lagt Náttúrufræðistofunni til fé í
verkefnið. Jarðvísindastofnun Háskólans og Veiðimálastofnun koma einnig að verkefninu.
Meginmarkmið vöktunarinnar er að kortleggja ástand og fylgjast með breytingum sem kunna
að verða á lífríki og efna- og eðlisþáttum Þingvallavatns vegna hugsanlegra álagsþátta, þ. á m.
vegna ofauðgunar, mengunar og hlýnandi loftslags.
Rannsóknir Náttúrufræðistofunnar taka til lífríkis og efna- og eðlisþátta í vatnsbol
Þingvallavatns. Fylgst er með magni þörunga, svifdýra og murtu sem er eitt
bleikjuafbrigðanna í vatninu og mældar breytur á borð við vatnshita, sýrustig, sjóndýpi og
rafleiðni. Farnar voru 4 vettvangsferðir á árinu 2014 til mælinga og sýnatöku úti á vatninu á
tímabilinu maí til október en að auki voru farnar ferðir allt árið að útfallinu við
Steingrímsstöð. Auk þess er gögnum um vatnshita safnað með síritandi mælitækjum á
dýptarsniði úti í vatninu allt árið.

Vöktunarverkefnið hélt áfram árið 2014 með hefðbundnu móti. Í samstarfi við
Veiðimálastofnun voru kvarnir úr murtu frá árunum 2009–2011 aldursgreindar og vöxtur
fiska bakreiknaður út frá árhringjum í kvörnum. Var þar framhald á verkþætti frá árinu 2010
þar sem þrjú ár þar á undan voru reiknuð með sama hætti. Með þessu er fengið mat á ástandi
vatnsins út frá vaxtarskilyrðum fyrir murtu.
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Rannsóknir
Botndýralíf í Elliðaánum
Í september 2014 var fram haldið vöktunarverkefni
Náttúrufræðistofunnar sem unnið er fyrir Stangaveiðifélag
Reykjavíkur á smádýralífríki í Elliðaánum í Reykjavík.
Meginmarkmið rannsóknarinnar er að fylgjast með
samfélögum hryggleysingja í vatnakerfinu, m.a. með
hliðsjón af seiðabúskap í ánum. Þannig er fylgst með
vatnsgæðum í ánum fyrir líf og stuðlað að verndun þessarar
laxveiði- og útivistarparadísar innan borgarmarkanna.
Vöktunin hefur staðið yfir samfellt síðan árið 1990. Skýrsla
með rannsóknaniðurstöðum ársins 2013 var afhent vorið 2014.

Yfirlitskönnun á lífríki íslenskra vatna
Umfangsmesta rannsóknarstarfið sem Náttúrufræðistofan hefur tekið þátt í er Yfirlitskönnun á
lífríki íslenskra vatna: samræmdur gagnagrunnur. Um er að ræða samstarfsverkefni
Háskólans á Hólum, Líf- og umhverfisvísindastofnunar Háskólans, Veiðimálastofnunar og
Náttúrufræðistofunnar. Auk aðstandenda verkefnisins tengjast því ýmsar aðrar
rannsóknastofnanir og einstaklingar, bæði hér á landi og erlendis.
Verkefnið hófst 1992 en gagnasöfnun lauk formlega 1997.
Frumúrvinnslu sýna er að mestu leyti lokið og niðurstöður
hafa verið birtar í fræðigreinum bæði hér heima og erlendis.
Verkefnið hefur skapað gagnagrunn sem nýst hefur til
fjölmargra meistara- og doktorsverkefna og jafnframt hefur
hann komið að góðum notum við gerð rammaáætlunar um
nýtingu vatnsafls og jarðvarma, vinnu við vatnatilskipun
Evrópusambandsins og vistgerðaflokkun landsins. Hann er því virkur upplýsingabanki um líf
í íslenskum vötnum og enn eru í honum ýmsir hópar sem eftir er að kanna frekar. Sumarið
2014 fór um landið Isabel Santos Magalhaes erlendur líffræðinemi við University of
Nottingham sem var að rannsaka hornsíli og fékk hann upplýsingar um þau vötn í
Vatnaverkefninu sem hornsíli fundust í. Þá var einnig hægt að veita upplýsingar um ýmsa
nauðsynlega umhverfisþætti vatnanna sem og um tilvist annarra fiska sem eru afræningjar á
hornsílum.
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Fjárhagsyfirlit
Heildarvelta Náttúrufræðistofu Kópavogs á árinu 2014 var rúm 81 milljón kr. (1. tafla).
Útgjöld voru rúmar 67 milljónir kr. og tekjur og styrkir um 14 milljónir kr. Nettó
rekstrarkostnaður var samkvæmt framangreindum tölum liðlega 53 milljón kr.
Stærsti einstaki útgjaldaliðurinn er sem fyrr rekstur á húsnæði Náttúrufræðistofunnar,
Safnahúsinu, en hann er sameiginlegur með Bókasafni Kópavogs. Sá rekstrarliður (Reiknuð
afnot) nam rúmri 21 milljón kr. Helstu tekjur voru af útseldum þjónustuverkefnum á sviði
vatnalíffræði. Stærsta verkefnið var verkefnið Natura Ísland en þar er Náttúrufræðistofan
verktaki hjá Náttúrufræðistofunun Íslands. Tekjur vegna þessa samnings skiluðu
Náttúrufræðistofunni liðlega 6 milljónum kr. á árinu 2014. Næststærsta útselda verkefnið var
vöktun á lífríki og vatnsgæðum Þingvallavatns, sem unnið er fyrir Umhverfisstofnun,
Orkuveitu Reykjavíkur, Landsvirkjun og Þjóðgarðinn á Þingvöllum. Tekjur af þessu verkefni
voru tæpar 2,7 miljónir kr. Þá veitti Safnaráð rekstrarstyrk að upphæð 1 milljón kr.
Rekstur Náttúrufræðistofunnar var sem fyrr í góðu samræmi við samþykkta fjárhagsáætlun
bæjarstjórnar Kópavogs. Nettórekstrarkostnaður var 53.165 þús. kr., sem er nánast sama
upphæð og á síðasta ári.

Kópavogi í maí 2015
Finnur Ingimarsson forstöðumaður
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1. tafla. Ársreikningur Náttúrufræðistofu Kópavogs árið 2014.
Tölur eru í þúsundum króna.

05 - 351 - Náttúrufræðistofa Kópavogs
Nr.

Heiti

Þúsund kr.

254
259
990
999

Tekjur v/námskeiða
Aðrar tekjur
Aðrar tekjur
Tekjur alls

1110
1121
1702
1792
1801
1890
1906
1999

Mánaðarlaun
Yfirvinna
Bifreiðahlunnindi
Dagpeningar
Tryggingagjald
Launatengd gjöld
Kaffikostnaður
Starfsmannkostnaður alls

2021
2032
2061
2084
2853
2990
2999

Bækur og áskrift
Pappír og ritföng
Viðhaldsvörur tækja og áhalda
Smáhlutir og efni
Ýmis búnaður
Önnur vörukaup
Vörukaup alls

4111
4210
4342
4412
4911
4913
4988
4999

Leigubifreiðar
Ferðakostnaður
Aðkeypt þjónusta
Reiknuð afnot
Prentun og ljósritun
Auglýsingar
Tölvukostnaður mf.
Þjónustukaup samtals

45
202
535
21.218
168
508
1.613
24.290

9999

Rekstrarniðurstaða

53.165

14

-70
-13.776
-350
-14.196
27.676
6.437
136
189
2.936
5.191
55
42.620
59
18
30
146
196
2
451

