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Inngangur
Starfsemi Náttúrufræðistofu Kópavogs gekk vel fyrir sig á árinu 2016 sem var 33. starfsár
stofunnar. Samstarf menningarstofnana Kópavogsbæjar var eflt á árinu er Ólöf Breiðfjörð var
ráðin verkefnastjóri markaðs- og kynningarmála fyrir stofnanirnar.
Aðsókn hefur mörg síðustu ár verið metin út frá talningum, bæði tímabundnum og samfallandi.
Með viðveru starfsmanns í anddyri síðari hluta ársins, frá hádegi og fram að lokun, voru talningar
endurteknar og á grundvelli þeirra var mat á aðsókn endurskoðað. Þessi endurskoðun bendir til að
aðsóknin hafi verið vanmetin einhver síðustu ár og þá jafnframt að hún hafi vaxið meira en tölur
gefa til kynna.
Náttúrufræðistofan starfar í samræmi við stofnskrá sem síðast var endurskoðuð árið 2013.
Náttúrufræðistofan er viðurkennt safn á grundvelli safnalaga nr. 141/2011 og reglugerðar nr.
900/2013. Því fylgir réttur til að senda inn styrkumsóknir í Safnasjóð, bæði til rekstrar og í
afmörkuð verkefni. 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. Náttúrufræðistofa heyrir undir Stjórnsýslusvið og Listhús Kópavogs,
en Arna Schram er forstöðumaður þess og yfirmaður menningarmála bæjarins.
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Starfsfólk
Á árinu störfuðu fimm fastir starfsmenn á Náttúrufræðistofunni í 4,5 stöðugildi. Að auki voru
tveir sumarstarfsmenn ráðnir.
Finnur Ingimarsson, B.Sc.hon. líffræðingur, forstöðumaður. Finnur hóf störf árið 1993 og
er í 100% stöðu. Hann er þriðji forstöðumaður Náttúrufræðistofunnar á eftir Hilmari J.
Malmquist (1992–2013) og Árna Waag (1984–1992).

Haraldur Rafn Ingvason, M.Sc. líffræðingur, yfirnáttúrufræðingur. Haraldur hóf störf
sumarið 2002 og er í 100% stöðu. Hann hefur með höndum hönnun og útfærslu á
rannsóknarverkefnum sem Náttúrufræðistofan tekur að sér. Hann ber faglega ábyrgð á
verklegri framkvæmd rannsókna, kemur að skýrsluskrifum og kynningu niðurstaðna í
samvinnu við aðra starfsmenn. Hann sinnir einnig reglubundnu eftirliti með sýnasöfnum,
safnvörslu, safnakennslu og leiðsögn eftir því sem til fellur.

Þóra Hrafnsdóttir, M.Sc. líffræðingur, yfirnáttúrufræðingur. Þóra hóf störf í maí 2004 og
er í 100% stöðu. Hún hefur með höndum hönnun og útfærslu á rannsóknarverkefnum sem
Náttúrufræðistofan tekur að sér. Hún ber faglega ábyrgð á verklegri framkvæmd
rannsókna, kemur að skýrsluskrifum og kynningu niðurstaðna í samvinnu við aðra
starfsmenn. Hún sinnir einnig reglubundnu eftirliti með sýnasöfnum, safnvörslu,
safnakennslu og leiðsögn eftir því sem til fellur. Þóra hefur yfirumsjón með skordýra- og
meindýragreiningum og prófarkalestri.
Stefán Már Stefánsson, M.Sc. líffræðingur, yfirnáttúrufræðingur. Stefán hóf störf í júní
2006 og er í 100% stöðu. Hann hefur með höndum hönnun og útfærslu á
rannsóknarverkefnum sem Náttúrufræðistofan tekur að sér. Hann ber faglega ábyrgð á
verklegri framkvæmd rannsókna, kemur að skýrsluskrifum og kynningu niðurstaðna í
samvinnu við aðra starfsmenn. Hann sinnir einnig reglubundnu eftirliti með sýnasöfnum,
safnvörslu, safnakennslu og leiðsögn eftir því sem til fellur.
Kristín Harðardóttir, M.Sc. líffræðingur, náttúrufræðingur. Kristín hóf störf í nóvember
2013 og er í 50% stöðu. Hún kemur að hönnun og útfærslu á rannsóknarverkefnum sem
Náttúrufræðistofan tekur að sér og sinnir verklegri framkvæmd rannsókna, skýrsluskrifum
og kynningu niðurstaðna í samvinnu við aðra starfsmenn. Hún sinnir einnig reglubundnu
eftirliti með sýnasöfnum, safnvörslu, safnakennslu og leiðsögn eftir því sem til fellur.

Svala Jónsdóttir og Þorfinnur Hannesson líffræðingar voru ráðin til sumarafleysinga við greiningar á sýnum
og safnvörslu.
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Húsakostur
Náttúrufræðistofa Kópavogs er ásamt Bókasafni Kópavogs, Gerðarsafni, Salnum,
Héraðsskjalasafni og Tónlistarsafni Íslands eitt af Menningarhúsum Kópavogs. Náttúrufræðistofan er til húsa að Hamraborg 6a ásamt Bókasafninu. Grunnflötur hússins er um 900 m2.
Öll starfsemi Náttúrufræðistofunnar er á jarðhæð og tilheyra stofunni um 700 m2. Þá deilir
Náttúrufræðistofan margmiðlunar- og fundarsal á jarðhæðinni með Bókasafninu og einnig
kaffistofu starfsfólks á 3. hæð.
Jarðfræðigangur

Lindýr
Sjófuglar

Anddyri
Móttaka

Vatnafuglar
Ránfuglar
Spendýr

Skrifstofur

Rannsóknir og
skrifstofur

Geymslur

Fiskabúr

Krabbadýr
Skrápdýr

Fundarsalur

Þrjár helstu sýningadeildir Náttúrufræðistofunnar eru lindýra-, fugla- og jarðfræðideild. Aðrar
sýninga- og safneiningar eru krabbadýr og skrápdýr. Að auki eru til sýnis uppstoppuð spendýr og
í fimm stórum fiskabúrum eru lifandi sjávar- og ferskvatnsfiskar, hryggleysingjar og vatnaplöntur.
Í anddyri er einnig búr með lifandi kúluskít úr Mývatni, beinagrind af háhyrningi og
rauðviðarsneiðin sem Ronald Reagan, þáverandi forseti Bandaríkjanna, afhenti íslensku þjóðinni
að gjöf árið 1985 í tilefni af 1100 ára afmæli byggðar í landinu árið 1974. Sneiðin er í umsjón
Náttúruminjasafns Íslands en varðveitt í Náttúrufræðistofunni. Í anddyri er einnig staðið fyrir
ýmsum tímabundnum sýningum.
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, sjófuglar, ránfuglar og spörfuglar. Á
jarðfræðigangi eru til sýnis helstu tegundir kristalla sem finnast á Íslandi. Þá eru einnig til sýnis
stór eintök af fimm helstu berggerðum landsins; blágrýti, grágrýti, ljósgrýti, móbergi og
nútímahrauni. Myndun og mótun landsins er gerð skil á veggspjöldum. Einnig má sjá eftirprentun
af fyrsta landakorti af Íslandi sem gefið var út árið 1590 og teiknað af Guðbrandi Þorlákssyni
biskupi á Hólum í Hjaltadal.
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.
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Safnastarf
Starfsemi Náttúrufræðistofunnar skiptist í aðalatriðum í tvennt. Annars vegar starf sem snýr að
sýningum á náttúrugripum, 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. Leiðsagnir eru í höndum starfsmanna stofunnar og það eru einkum
skólahópar af öllum skólastigum sem sækja í þessa þjónustu.
Til Náttúrufræðistofunnar er einnig hægt að sækja greiningu á skordýrum og nýtir almenningur
það í nokkrum mæli og fær ráðgjöf um viðbrögð sé um meindýr að ræða. Einnig koma
meindýraeyðar með efnivið til greiningar. Þá er nokkuð um tilkynningar um fund á fuglum.

Túnfeti, Xanthorhoe decoloraria (Esper, 1806). Mynd: Erling Ólafsson.

Stærsti hluti safnmuna á Náttúrufræðistofunni eru vísindasýni sem hafa lítið sýningargildi fyrir
almenning. Þau eru ekki höfð til sýnis en eru aðgengileg fræðimönnum. Allmörg eintök eru einnig
til af skeldýrum af erlendum uppruna sem safnið hefur fengið að gjöf.
Helstu rannsóknir Náttúrufræðistofunnar eru á sviði vatnalíffræði. Undanfarin ár hafa
rannsóknaverkefnin verið útseld þjónustuverkefni fyrir ríki, sveitarfélög, fyrirtæki og stofnanir.
Á árinu fékkst styrkur frá Safnasjóði til að hefja margmiðlunarvæðingu á grunnsýningu
Náttúrufræðistofunnar. Síðla árs var gerður samningur við Axel Hallkel Jóhannesson
leikmyndahönnuð um endurhönnun grunnsýningar á jarðfræði Íslands. Ætlunin er að endurhanna
umgjörð sýningarinnar og bæta inn í hana margmiðlunaratriðum sem auðvelda fræðslu og auka
aðgang að upplýsingum um íslenska jarðfræði. Áætluð verklok eru 2017.
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Gestakomur
Árið 2016 heimsóttu safnið alls 13.741 gestur. Er hér um metaðsókn að ræða. 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, en fjöldi almennra gesta hefur verið áætlaður út frá
talningum í styttri tíma. Um miðjan júní og út árið var viðvera í anddyri aukin og skiptust
starfsmenn á að sinna henni frá hádegi fram að lokun. Fengust þar endurnýjaðar upplýsingar um
gestafjöldann og ekki verður annað séð en að heimsóknir á safnið hafi verið vanáætlaðar allra
síðustu ár.
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Aðsókn að Náttúrufræðistofu Kópavogs

Alls komu 5.967 gestir í skipulagðar heimsóknir og á viðburði Náttúrufræðistofunnar þetta árið
sem er 21% fjölgun frá síðasta ári. Á laugardögum er safnvarsla allan opnunartímann og er því
samfelld og nákvæm talning á þessum dögum. Fjölgunin í heimsóknum milli ára er rétt tæp 65%,
en á myndinni hér að neðan má greina árstíðarsveiflu í laugardagsheimsóknum. Þann 1.
september var opnunartíma breytt, hann færður fram á virkum dögum og lengdur á laugardögum,
og sýnir myndin hér að neðan glöggt aukningu í heimsóknum á safnið í kjölfarið.
Dagana 4.–17. apríl voru Náttúrufræðistofa og Bókasafn lokuð vegna umfangsmikilla breytinga á
Bókasafninu. Fyrirkomulag og uppröðun deilda bókasafnsins var umbylt og innréttingar
endurnýjaðar. Kemur þessi lokun fram í aðsóknartölum dagana í kring eins og sjá má af myndinni
hér að neðan.
Einnig var hafin vinna við að endurnýja upplýsinga- og merkispjöld í sýningarskápum
Náttúrufræðistofunnar, en styrkur fékkst til þess úr Safnasjóði. Spjöldin voru nokkuð farin að láta
á sjá vegna upplitunar, en einnig hafði orðið vart misritunar á stöku stað og upplýsingar þurfti að
uppfæra.
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Alls komu 3.326 nemendur í 151 hópi frá leik-, grunn- og framhaldsskólum á höfuðborgarsvæðinu á árinu. Mikil aukning var í heimsóknum frá grunnskólum Kópavogs og kemur þar til
árangur markvissrar vinnu við að skipuleggja heimsóknir grunnskólabarna í bænum. Einnig er
fjölgun í heimsóknum annarra hópa síðustu tvö ár eins og sjá má á myndinni hér að neðan.
Aðsókn eftir skólastigum og hópagerð
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Fjölgun hefur verið í heimsóknum skólabarna úr nágrannasveitarfélögunum síðustu ár nema úr
Hafnarfirði, sjá mynd hér að neðan. Flestir þessara hópa fengu leiðsögn um safnið, en að auki
hefur það verið fastur liður hjá nokkrum framhaldsskólum að nemendur leysa skólaverkefni á
safninu. Fá þeir gjarnan stimpil stofunnar á verkefnið sem staðfestir að það hafi verið unnið á
safninu.
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Aðsókn eftir sveitarfélögum
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Til viðbótar við ofangreinda sundurliðun teljast hópar sem sækja skipulagða viðburði eins og
Safnanótt í febrúar, barnamenningarhátíð í maí, dagskrá aðventunnar og ævintýrið um jólaköttinn
í desember. Nánar er fjallað um einstaka viðburði hér að neðan. Það er því ljóst að markvisst starf
við að ná til skólahópa í Kópavogi hefur skilað árangri.
Árið 2015 hófst talning erlendra gesta sem sækja safnið heim. Alls voru taldir 298 almennir
ferðamenn og 302 nemar í skipulögðum skólaheimsóknum, alls 600 manns, en árið 2015 var
metár í heimsóknum erlendra skólahópa. Árið 2016 komu 653 ferðamenn og 147 nemar í
hópheimsóknum eða alls 800 manns. Eins er með erlenda gesti og innlenda að heimsóknir þeirra
lenda utan talningartíma og séu heimsóknir þeirra áætlaðar með sama hætti og innlendra gesta má
gera ráð fyrir að tæplega 850 manns hafi heimsótt safnið árið 2016. Eins og undafarin ár stendur
erlendum gestum til boða vandaður bæklingur á ensku um safnið og náttúru Íslands. Er hann
seldur á kr. 500,-. Þá hefur aðgangur að upplýsingum um Náttúrufræðistofuna í farsíma og
gegnum app einnig verið í boði og kynning á Náttúrufræðistofunni er birt í Vegahandbókinni,
Safnabókinni og á vefsetrum eins og visitreykjavik.is, visitorsguide.is, beiceland.is, nat.is,
tripadvisor.com og lonelyplanet.com.
Sýningarsalir Náttúrufræðistofunnar voru opnir almenningi fyrri part ársins sem hér segir:
Mánudaga til fimmtudaga kl. 10–19
Föstudaga kl. 11–17
Laugardaga kl. 13–17
Eins og áður sagði breyttist opnunartíminn þann 1. september og varð þá sem hér segir:
Mánudaga til fimmtudaga kl. 9–18
Föstudaga kl. 11–17
Laugardaga kl. 11–17
Aðgangur að safninu var ókeypis eins og verið hefur frá upphafi, en safnabæklingur á ensku var
seldur á kr. 500,-.
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Sérsýningar – Atburðir
Safnanótt
Þann 5. febrúar tók Náttúrufræðistofan þátt í
Safnanótt í sjöunda sinn. Að þessu sinni var
umfjöllunarefnið Dýr í gömlum heimildum. Þar var
rakin þekking Íslendinga á þeim dýrategundum sem
hér fundust, eða þekktust á hverjum tíma.
Upplýsingarnar komu úr nokkrum gömlum
heimildum, elst úr Snorra-Eddu, en einnig frá Jóni
lærða Guðmundssyni og Skálholtsbiskupum og
feðgum, þeim Oddi Einarssyni og Gísla Oddssyni.
Allir þessir menn gáfu út rit þar sem náttúru Íslands
er lýst með einhverjum hætti. Var efninu gerð skil í
fyrirlestri er bar titilinn Undur Íslands sem Finnur
Ingimarsson hélt. Var þar vísað í titil rits Gísla Oddssonar (1593–1638) þar sem finna má ítarlega
lýsing á náttúru Íslands. Í anddyri voru til sýnis uppstoppaðir fuglar sem nefndir eru í
heimildunum. Einnig var upplýsingum um hvenær viðkomandi tegundar er fyrst getið í
heimildum komið fyrir við gripi í grunnsýningunni. Að auki var greint frá gamalli þjóðtrú eins og
spádómsgáfu sem fuglar áttu að geta sýnt. Þá voru teikningar Benedikts Gröndals af nokkrum
fuglum Íslands sýndar á sjónvarpsskjá.
Aðsókn að dagskrá Náttúrufræðistofunnar og Bókasafnsins á Safnanótt var ákaflega góð, met var
slegið er um 900 manns komu í Bókasafnið og Náttúrufræðistofuna.

Ormadagar
Ormadagar voru haldnir dagana 18.–20. apríl og var
þetta í síðasta sinn sem barnamenningarhátíð með
þessu sniði var haldin. Í ár rann út þriggja ára
samningur er Kópavogsbær gerði við Pamelu De
Sensi. Hún hefur snúið sér að öðrum verkefnum og
þakkar Náttúrufræðistofan henni ánægjulegt og
gjöfult samstarf. Nú, eins og frá árinu 2012, stóðu
Menningarhúsin í Kópavogi fyrir fjölbreyttri
dagskrá fyrir leikskólabörn. Þessa þrjá daga buðu
Náttúrufræðistofan og Bókasafnið upp á
fræðsludagskrá um orma í náttúrunni. Í erindinu um
Orm gorm var dreginn fram margvíslegur fróðleikur um orma og lesin var ormasaga á
bókasafninu. Laugardaginn 21. apríl var fjölskylduhátíð þar sem fólk gat skoðað og fræðst um
lifandi orma. Alls kom 161 barn í 14 hópum frá leikskólum Kópavogs á dagskrána og samtals 222
á fjölskylduhátíðina. Allt fór þetta vel fram og fólk var ánægt með dagskrána.
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Sameining, sýning á útskurði í tré
Dagana 11.–25. maí var haldin sýning á útskurðarverkum í anddyri Náttúrufræðistofunnar er
kallaðist Sameining. Þar voru á ferð Jón Adolf Steinólfsson og þrír ungir menn er setið höfðu
útskurðarnámskeið hjá honum um veturinn. Jón Adolf var bæjarlistamaður Kópavogs 2015–2016
og eitt af því sem hann gerði fyrir Kópavogsbæ þennan vetur var að bjóða nemendum grunnskóla
í Kópavogi upp á kennslu í tréútskurði. Þrír ungir menn, þeir Ragnar Már Róbertsson, Gunnar
Jökull Jakobsson og Hersteinn Skúli Gunnarsson kláruðu námskeiðið og luku við nokkur verk
sem sýnd voru á sýningunni.

Fjölskyldustundir á laugardögum og hjóladagur
Menningarhúsin í Kópavogi hafa skipulagt og eflt
samstarf sitt í því skyni að bjóða upp á fjölbreytta
menningar- og fræðsluviðburði. Í byrjun árs var
hleypt af stokkunum s.k. fjölskyldustundum á
laugardögum. Menningarhúsin skiptast á að
skipuleggja viðburði sem gestir geta gengið að alla
laugardaga yfir vetrartímann. Ókeypis er á
viðburðina. Framlag Náttúrufræðistofunnar var
margs konar, s.s. leiðsögn um grunnsýninguna og
opin rannsóknarstofa þar sem gestum var boðið í
heimsókn
til
að
kynnast
viðfangsefnum
ferskvatnsrannsókna og rannsóknartækjum af ýmsu tagi. Í september var boðið upp á
kvikmyndasýningu. Sýnd var náttúrulífsmyndin Líf mitt með simpönsum sem fjallar um
rannsóknir Jane Goodall, en nánar er fjallað um Goodall og heimsókn hennar til Íslands síðar. Í
október var farið á stefnumót við lóuna þar sem fulgar í Fossvogi voru skoðaðir. Þann 21. maí var
efnt til hjóladags fjölskyldunnar í samstarfi við Umhverfissvið Kópavogsbæjar og samtökin
Hjólafærni á Íslandi. Samtök þessi standa fyrir verkefninu Hjólað óháð aldri en í tengslum við
það voru kynnt til leiks rafdrifin reiðhjól þar sem hægt er að hjóla með tvo farþega og var
nokkrum eldri borgurum í Kópavogi boðið far með þessum nýmóðins farkostum. Viðburðurinn
heppnaðist afar vel og fjölmenni tók þátt í hjólatúr um Kársnesið þar sem Gunnar Marel
Hinriksson frá Héraðsskjalasafninu og Finnur Ingimarsson frá Náttúrufræðistofu voru fararstjórar
og leiðsögumenn.
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Fræðslustarf
Skipulagðar skólaheimsóknir
Menningarhúsin hafa prófað sig áfram með að koma
á skipulögðum heimsóknum valinna árganga úr
grunnskólum Kópavogs í því skyni að kynna
starfsemi menningarhúsanna og efla menningarlæsi
grunnskólabarna. Verkefnið hófst árið 2015 að
frumkvæði Arndísar Þórarinsdóttur deildarstjóra hjá
Bókasafninu, þegar nemendur úr níunda bekk í
tveimur skólum Kópavogs heimsóttu Náttúrufræðistofuna og Bókasafnið. Nú var gengið skipulegar til
verks og tók Ólöf Breiðfjörð, nýráðinn verkefnastjóri kynningarmála hjá menningarhúsunum, að sér
að kynna verkefnið fyrir skólastjórnendum og
kennurum. Árangurinn er sá að árið 2016 komu 1.–4., 6. og 9. bekkir allra grunnskóla í Kópavogi
í heimsókn í menningarhúsin. Bekkirnir komu á mismunandi árstíma og mismunandi var hvaða
menningarhús þeir heimsóttu. Þannig heimsótti 1.–3. bekkur Salinn, en hver hinna bekkjanna
þriggja heimsótti tvö menningarhús í einni ferð og var umfjöllunarefni menningarhúsanna tvinnað
saman. Náttúrufræðistofan tók þá ákvörðun að taka á móti nemendum með öðrum hætti en börnin
eiga að venjast. Í febrúar heimsóttu nemendur í 4. bekk Náttúrufræðistofu og Gerðarsafn. Hjá
Náttúrufræðistofu kynnust þeir rannsóknum og rannsóknartækjum af ýmsu tagi og áttuðu sig á
stærð hvala með því að leggja út málband og bera við þekktar stærðir misstórra tegunda. Í maí
kynntust nemendur í 9. bekk náttúrulæsi og gagnrýninni hugsun í tengslum við umhverfismál.
Fengu þeir stuttan fyrirlestur þar sem umfjöllun fjölmiðla um umdeildar framkvæmdir voru
krufðar og efnt var til umræðu um málefnið. Þessir nemendur heimsóttu Bókasafnið í sömu ferð. Í
nóvember könnuðu nemendur 6. bekkjar hvað vísindi og listir eiga sameiginlegt. Veltu þeir fyrir
sér formum í náttúrunni og tilgangi eða ástæðum þeirra. Skoðaðar voru mismunandi nefgerðir
fugla, stærð hvala og gerðir og form kristalla í steinum. Notkun ýmissa forma úr náttúrunni í
listum var skoðuð á sýningu í Gerðarsafni. Mæltust þessar heimsóknir vel fyrir, bæði hjá
nemendum og kennurum.

Fyrirlestrar um skipulags- og umhverfismál
Vorið 2016 stóð Náttúrufræðistofan í samstarfi við
Bókasafnið að fyrirlestraröð um skipulags- og
umhverfismál. Fengnir voru þrír utanaðkomandi
fyrirlesarar til að fjalla um aðskilda þætti
málaflokksins. Stefán Gíslason reið á vaðið 12. maí
og fjallaði um Rammaáætlun um nýtingu vatnsafls
og jarðvarma, Einar Jónsson frá Skipulagsstofnun
fjallaði um landsskipulagsáætlun og Aagot Vigdís
Óskarsdóttir fjallaði um ný náttúruverndarlög. Allt
voru þetta fersk málefni sem höfðu verið í
opinberri umræðu og allrar athygli verð.
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Sumarnámskeið
Dagana 13.–16. júní bauð Náttúrufræðistofan upp á
vikulangt námskeið í náttúrufræðum fyrir 10–12 ára
krakka. Var þetta í 19. sinn sem slíkt námskeið er
haldið. Markmið námskeiðsins er að efla áhuga og
þekkingu barna í náttúrufræðum og veita þeim
innsýn í vísindaleg vinnubrögð. Að þessu sinni tóku
sjö krakkar þátt í námskeiðinu og var athyglinni
beint að búsvæðum og búsvæðavernd. Tekin voru
sýni í og við Urriðavatn í Garðabæ og fundið út
hverskonar búsvæði hinar ýmsu lífverur kjósa sér.
Að þessu sinni tengdist námskeiðið einstökum
viðburði, en þessa daga var á landinu hinn þekkti náttúrufræðingur Jane Goodall, en hún hefur
stundað atferlisrannsóknir á simpönsum í Afríku í marga áratugi. Í hennar nafni eru starfrækt
samtök sem vinna að eflingu umhverfisvitundar, ekki síst meðal ungs fólks. Í lok námskeiðsins
voru niðurstöðurnar kynntar fyrir Goodall og krökkum á tveimur öðrum námskeiðum í Norræna
húsinu miðvikudaginn 15. júní. Krakkarnir stóðu sig með mikilli prýði og kynntu niðurstöðurnar á
ensku eins og þau hefðu aldrei gert annað. Heimsóknin var skipulögð af Landvernd og tengd
Grænfánaverkefni Landvendar. Rannveig Magnúsdóttir verkefnastjóri sá um skipulag
heimsóknarinnar.
Fyrripart ágústmánaðar stóðu menningarhúsin sameiginlega að vikulöngu námskeiði þar sem
blandað var saman vísindum, listum og bókmenntum. Nítján börn á aldrinum 6–9 ára tóku þátt.
Fyrir hádegi var áhersla lögð á vísindi og bókmenntir en eftir hádegi sinntu þau listum í
Gerðarsafni. Kópavogslækur og Fossvogur voru viðfangsefni vísindahlutans og var áhersla lögð á
að skoða fugla og ýmis smádýr sem fyrir augu bar.

Jólakötturinn
Á aðventunni var jólakötturinn á sínum stað eins og
undanfarin ár. Náttúrufræðistofan og Bókasafnið
bjóða krökkum á leikskólaaldri upp á sérsniðið jólaævintýri þar sem krakkarnir eru leiddir í allan
sannleik um hinn íslenska jólakött og fleiri
kattardýr. Ævintýrið er í máli og myndum og er
fræðst um náttúru kattardýra hjá Náttúrufræðistofu
og sagan um jólaköttinn lesin í barnadeild
Bókasafnsins. Jólakötturinn hefur verið afar vinsælt
ævintýri frá upphafi. Boðið hefur verið upp á tvö ævintýri á dag fyrstu tvær vikurnar á
jólaföstunni. Forskot á ævintýrið hefur að jafnaði verið fyrsta laugardag í aðventu, þegar kveikt er
á ljósum bæjarjólatrésins á lóðinni við menningarhúsin. Á jólaföstunni 2016 hlýddu alls 510 börn
í 34 hópum á ævintýrið um jólaköttinn. Að auki var fullur salur fyrsta laugardag í aðventu eða um
70 gestir.
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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.
Í verkefninu er unnið með vistkerfi á landi, í fjöru og ferskvatni og þau flokkuð í vistgerðir eða
landeiningar með tilliti til gróðurs, dýralífs, jarðvegs og loftslags. Innan sömu vistgerðar eru
aðstæður með þeim hætti að þar þrífast svipuð samfélög plantna og dýra. Markmið verkefnisins er
að efla þekkingu á vistgerðum landsins í því skyni að stuðla að skynsamlegri verndun og nýtingu
náttúrunnar.

Að fjallabaki. Mynd: Náttúrufræðistofa Kópavogs.

Verkhluti Náttúrufræðistofu Kópavogs snýr að vistgerðum í ferskvatni, bæði stöðuvötnum og
straumvötnum. Á árunum 2012 og 2013 var gögnum safnað í 72 stöðuvötnum og 16
straumvötnum og er það allviðamikið gagnasafn. Síðan þá hefur verið unnið að úrvinnslu gagna
og framsetningu þeirra, en samantektarskýrsla þar sem vistgerðir eru skilgreindar og kynntar er
áætlað að birtist í byrjun árs 2017. Í framhaldinu er ætlunin að gera niðurstöðum úr þessu verkefni
frekari skil í skýrslu- og greinaskrifum, ekki síst á fræðilegum vettvangi.
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Rannsóknir í Þingvallavatni
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, Orkuveitu Reykjavíkur og
Bláskógabyggð. Umhverfisráðuneytið og fjárlaganefnd Alþingis hafa einnig lagt fé í verkefnið.
Jarðvísindastofnun HÍ sér um mælingar á næringarefnum í innrennsli og útfalli vatnsins.
Meginmarkmið vöktunarinnar er að kortleggja ástand og fylgjast með breytingum sem kunna að
verða á lífríki og efna- og eðlisþáttum í vatnsbol Þingvallavatns vegna hugsanlegra álagsþátta, þ. á
m. vegna ofauðgunar, mengunar og hlýnandi loftslags.
Rannsóknir Náttúrufræðistofunnar taka til lífríkis og efna- og eðlisþátta í vatnsbol vatnsins. Fylgst
er með magni þörunga og smádýra í svifi vatnsins og ástandi á hrygningarstofni murtunnar.
Einnig eru breytur á borð við vatnshita, sýrustig, sjóndýpi og rafleiðni mældar. Vöktunarverkefnið
hélt áfram árið 2016 með hefðbundnu móti að viðbættu því að farið var út í mælingar á
frumframleiðni í vatninu með geislakolsaðferð. Er þessari aðferð beitt til samanburðar við fyrri
frumframleiðnimælingar í vatninu og framkvæmt í samstarfi við þörungafræðingana Gunnar Stein
Jónsson hjá RORUM ehf. og Kristinn Guðmundsson hjá Hafrannsóknastofnun. Samkvæmt áætlun
voru farnar fjórar vettvangsferðir til venjubundinna mælinga og sýnatöku úti á vatninu á
tímabilinu maí til október, en til viðbótar voru farnar 6 ferðir til mælinga á frumframleiðni. Auk
þess er gögnum um vatnshita safnað með síritandi mælitækjum á dýptarsniði úti í vatninu.
Helstu niðurstöður eru þær að ákoma niturs virðist hafa aukist síðustu ár og áratugi og kemur það
meðal annars fram í minna sjóndýpi, einkum á haustin og aukinni blaðgrænu í vatninu. Verið er
að gera beinar mælingar á magni helstu svifþörunga en þær eru í höndum Gunnars Steins
Jónssonar þörungafræðings.

Á kafi í Þingvallavatni. Mynd: Þorvaldur Hafberg.

Hluti styrks frá Umhverfis- og auðlindaráðuneyti til að kanna útbreiðslu kransþörungsins
vatnanálar (Nitella opaca) sem fékkst árið 2015 var framlengdur til ársins 2016. Það var hægt
sökum hagræðingar og minni kostnaðar en áætlað hafði verið í upphafi. Farin var ein ferð til
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köfunar í vatninu þar sem ljósmyndir voru teknar á sömu sniðum og 2015. Verið er að vinna að
samantekt niðurstaðna og útgáfu skýrslu um niðurstöður verkefnisins, þ.e. samanburður áranna
2015 og 2016 og fyrri athuganir. Stefnt er að útgáfu skýrslu á árinu 2017.

Botndýralíf í Elliðaánum
Frá árinu 2011 hefur Náttúrufræðistofan séð um
vöktun á smádýrum á botni Elliðaánna. Er það gert
samkvæmt
samningi
við
Stangaveiðifélag
Reykjavíkur, en félagið hefur umsjón með ánum
fyrir hönd Orkuveitu Reykjavíkur. Meginmarkmið
rannsóknarinnar er að fylgjast með samfélögum
hryggleysingja í vatnakerfinu. Þannig er fylgst með
vatnsgæðum fyrir líf og stuðlað að verndun þessarar
laxveiði- og útivistarperlu innan borgarmarkanna.
Vöktunin hefur staðið samfellt yfir síðan árið 1990
og er hér því ein af lengstu samfelldu
vöktunarseríum sem til eru á landinu. Í því ljósi er
hér um afar verðmætt verkefni að ræða sem nauðsynlegt er að halda áfram. Sýnasöfnun fór fram í
september 2016 og skýrsla með rannsóknaniðurstöðum áranna 2015 og 2016 verður afhent vorið
2017.

Yfirlitskönnun á lífríki íslenskra vatna
Verkefnið Yfirlitskönnun á lífríki íslenskra vatna:
samræmdur gagnagrunnur, Vatnaverkefnið, hófst
1992 en gagnasöfnun lauk formlega 1997. Um er að
ræða samstarfsverkefni Náttúrufræðistofunnar,
Háskólans á Hólum, Líf- og umhverfisvísindastofnunar HÍ og Veiðimálastofnunar, nú Hafrannsóknastofnun: Rannsókna- og ráðgjafastofnun
hafs og vatna. Farið var í 72 vötn víðsvegar um land
og sýnum safnað með samræmdum hætti.
Frumúrvinnslu sýna er að mestu leyti lokið og
niðurstöður hafa verið birtar í fræðigreinum bæði
hér heima og erlendis. Sá gagnagrunnur sem skapaðist við sýnatökur og úrvinnslu sýna í
verkefninu hefur skapað mikil þekkingarverðmæti. Sýnasafnið hefur nýst til fjölmargra meistaraog doktorsverkefna og jafnframt hefur gagnagrunnurinn 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.
Erlín Emma Jóhannsdóttir, líffræðingur og fyrrum starfsmaður Náttúrufræðistofunnar, lauk
meistaranámi sínu á árinu, en hún nýtti sýni og gögn úr Vatnaverkefninu í námsverkefni sitt.
Ritgerð Erlínar ber titilinn Tegundafjölbreytni og útbreiðsla rykmýssamfélaga (Chironomidae) í
fjöruvist stöðuvatna á Íslandi og lauk hún meistaranáminu frá Líf- og umhverfisvísindadeild
Háskóla Íslands í júní 2016.
Jovana Alkalaj, doktorsnemi við Jarðvísindadeild HÍ hefur nýtt sér sýni úr vatnaverkefninu í
námsverkefni sitt. Um er að ræða rannsókn á hópi smásærra krabbadýra sem kallast skelkrebbi
(Ostracoda). Jovana hefur að mestu lokið úrvinnslu sýnanna og fyrir liggur listi yfir þær tegundir
sem hér finnast. Á listann hafa bæst við tvær tegundir sem ekki hafa fundist áður hérlendis.
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Reykjavíkurtjörn
Árið 2015 hóf Náttúrufræðistofan rannsókn á lífríki
Reykjavíkurtjarnar. Verkið er unnið að beiðni
Umhverfis- og skipulagssviðs Reykjavíkurborgar. Í
ár var meginverkefnið að taka sýni úr mjúkbotni
Tjarnarinnar til að kanna samfélög hryggleysingja
sem þar lifa. Einnig voru hornsílagildrur lagðar
aftur til að fylgjast með afkomu hornsílanna og er
stofninn ennþá jafn sterkur og hann var árið áður.
Sumarið 2015 var vatnagróður í Tjörninni
kortlagður og kom í ljós mikil aukning í útbreiðslu
gróðurs frá því sem áður var, og var hann enn
útbreiddari sumarið 2016. Skýrslugerð er hafin og
gert er ráð fyrir að skýrsla verði tilbúin á vordögum 2017. Í tengslum við verkefnið var einnig
gerð úttekt á magni og tegundasamsetningu þörunga í Tjörninni og hefur sú vinna verið í höndum
Gunnars Steins Jónssonar þörungafræðings, en hann hefur áður komið að samskonar rannsóknum
í Reykjavíkurtjörn.

Kjalalda
Árið 2015 tók Náttúrufræðistofan að sér úttekt á lífríki í ferskvatni á áhrifasvæði Kjalölduveitu að
beiðni Landsvirkjunar. Áætlað er að þessi veita komi í stað Norðlingaölduveitu sem talin er hafa
of mikil neikvæð áhrif á friðlandið í Þjórsárverum. Á skilgreindu áhrifasvæði Kjalölduveitu var
farið í nokkra læki sem renna til Þjórsár þar sem sýni voru tekin af smádýrum og tilvist fiska
könnuð. Skýrslu um verkið var skilað í mars 2016.

Austurgilsvirkjun
Árið 2016 tók Náttúrufræðistofan að sér úttekt á
vatnalífríki á áhrifasvæði Austurgilsvirkjunar.
Verkið var unnið að beiðni verkfræðistofunnar
Verkís fyrir hönd Sæmerkur, félags sem hyggst
reisa virkjun við Austurgil sem er upp af Skjaldfannardal í Ísafjarðardjúpi. Virkjunarkosturinn var á
þessum tíma enn í vinnslu í Rammaáætlun sökum
skorts á gögnum um lífríki svæðisins. Í júní var
farið á vettvang til sýnatöku á lífríki í ám og vötnum
á áhrifasvæði virkjunarinnar, auk mælinga á
eðlisþáttum. Frummat var gert á lífauðgi svæðisins
þar sem greint var frá tilvist þeirra vatnalífvera sem
fundust eftir því sem hægt var að greina á vettvangi. Eftir ferðina var stöðuskýrslu skilað til
Verkís. Í framhaldinu var virkjunarkosturinn afgreiddur úr Rammaáætlun og settur í nýtingarflokk. Frekari úrvinnsla sýna sem tekin voru í júní 2016 verður væntanlega á árinu 2017 og
niðurstöðurnar notaðar við umhverfismat virkjunarframkvæmdanna.
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Silungatjörn, Krókatjörn og Selvatn
Að beiðni, og í samstarfi við Heilbrigðiseftirlit
Kjósarsvæðis hefur verið gerð umhverfisúttekt á
vötnum á eftirlitssvæði heilbrigðiseftirlitsins. Lokið
er úttekt á Hafravatni og Meðalfellsvatni og nú
hefur verið ráðist í úttekt á Silungatjörn, Krókatjörn
og Selvatni. Öll eru vötnin upp af Miðdal í
Mosfellsbæ og öll eiga þau það sameiginlegt að
allnokkur sumarhúsabyggð er í kringum vötnin. Í
sumar var farið í vettvangsferð og öll sýni tekin sem
áætlað er að taka í þessum vötnum en þau ná til
fisks, hryggleysingja og vatnagróðurs.

Samræmd vöktun á lífríki norðurslóða (CBMP)
Fulltrúar Náttúrufræðistofunnar taka þátt í undirbúningsvinnu við að koma á samræmdri vöktun á
lífríki norðurslóða og nefnist verkefnið Circumpolar Biodiversity Monitoring Program (CBMP).
Vöktuninni er skipt niður í vöktun á landi, hafi, ferskvatni og strandsvæðum og á fulltrúi
stofunnar sæti í vinnuhóp um ferskvatn. Verkefnið er eitt af meginverkefnum í lífríkisvernd á
norðurslóðum (Conservation of Arctic Flora and Fauna, CAFF) og fellur undir starfssvið
Norðurskautsráðsins. Að því standa norðurskautsríkin átta, Bandaríkin, Danmörk fyrir hönd
Færeyja og Grænlands, Finnland, Ísland, Kanada, Noregur, Rússland og Svíþjóð. Náttúrufræðistofnun Íslands hefur fyrir Íslands hönd umsjón með framkvæmd samþykktarinnar um vernd
lífríkis á norðurslóðum (CAFF).
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Ritstörf – Erindi – Kennsla
Skýrslur og greinar
Cristian Gallo, Hulda Birna Albertsdóttir, Finnur Ingimarsson og Haraldur Rafn Ingvason 2016. Rannsóknir
á Ófeigsfjarðarheiði: Hvalá, Rjúkandaá og Eyvindarfjarðará vegna fyrirhugaðra virkjunarframkvæmda
Hvalárvirkjunar. Náttúrustofa Vestfjarða og Náttúrufræðistofa Kópavogs. Fjölrit NV nr. 4-16. 25 bls.
Finnur Ingimarsson 2016. Yfirlit um stöðu lífríkis í vötnum og ám á áhrifasvæði Austurgilsvirkjunar
suðaustan Drangajökuls á Vestfjörðum. Stöðuskýrsla, Kópavogi 19. júlí 2016.
Finnur Ingimarsson, Stefán Már Stefánsson, Haraldur R. Ingvason, Kristín Harðardóttir og Þóra
Hrafnsdóttir 2016. Lífríki vatna á áhrifasvæði Kjalölduveitu í Þjórsá. Náttúrufræðistofa Kópavogs. Fjölrit
nr. 1-16. 25 bls.
Haraldur R. Ingvason, Finnur Ingimarsson og Stefán Már Stefánsson 2016. Fjöldi og dreifing fugla í
Fossvogi. Náttúrufræðingurinn 86: 42–51.
Haraldur R. Ingvason, Finnur Ingimarsson, Stefán Már Stefánsson og Þóra Hrafnsdóttir 2016. Vöktun á
lífríki og vatnsgæðum Þingvallavatns. Gagnaskýrsla fyrir árið 2015. Verkþáttur nr. 2: Lífríki og efna- og
eðlisþættir í vatnsbol. Náttúrufræðistofa Kópavogs. Fjölrit nr. 1-2016. 18 bls.
Marianne Jensdóttir Fjeld, Þóra K. Hrafnsdóttir og Haraldur Rafn Ingvason 2016. Vistgerðir í ferskvatni.
Bls. 170–213 í: Vistgerðir á Íslandi. Ritstj. Jón Gunnar Ottósson, Anna Sveinsdóttir og María Harðardóttir.
Fjölrit Náttúrufræðistofnunar nr. 54.
Náttúrufræðistofa Kópavogs. Ársskýrsla 2015. 32. starfsár. 17 bls. Mars 2016.

Erindi
Finnur Ingimarsson. Undur Íslands. Hvernig hefur vitneskja um dýralíf landsins breyst í tímans rás? Erindi
á Safnanótt, 5. febrúar 2016.
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Fjárhagsyfirlit
Heildarvelta Náttúrufræðistofu Kópavogs á árinu 2016 var rúmar 87 milljónir kr. (1. tafla).
Útgjöld voru rúmar 76 milljónir kr. og tekjur og styrkir þetta árið nam um 11 milljónum króna.
Nettó rekstrarkostnaður var samkvæmt framangreindum tölum um 65 milljónum kr.
Stærsti einstaki útgjaldaliðurinn er sem fyrr rekstur á húsnæði Náttúrufræðistofunnar en hann er
sameiginlegur með Bókasafni Kópavogs. Sá rekstrarliður (Reiknuð afnot) og hlutfall
Náttúrufræðistofunnar nam rúmum 22 milljónum kr. Tekjur eru helst sala á þjónustuverkefnum,
rannsóknir á lífríki ferskvatns. Helstu verkefni ársins voru vöktun á Þingvallavatni og Elliðaánum
og úttekt á Reykjavíkurtjörn. Auk þess fengust bæði verkefna- og rekstrarstyrkir frá Safnasjóði.
Verkefnastyrkur sem fékkst frá Safnasjóði vegna margmiðlunarvæðingar á grunnsýningu
Náttúrufræðisafnsins var færður milli ára og verður hann nýttur á árinu 2017. Tekjur ársins 2016
lækka sem því munar.
Rekstur Náttúrufræðistofunnar var sem fyrr í góðu samræmi við samþykkta fjárhagsáætlun
bæjarstjórnar Kópavogs.

Kópavogi í maí 2017
Finnur Ingimarsson, forstöðumaður
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1. tafla. Ársreikningur Náttúrufræðistofu Kópavogs árið 2016.
Tölur eru í þúsundum króna.

5351

Náttúrufræðistofa Kópavogs

Nr

Heiti

Þúsund kr.
-3,5
-9.196,5
-25,0
-1.932,0
-11.156,9

243 Tekjur af útlánum
259 Aðrar tekjur
459 Vörusala án vsk
990 Aðrar tekjur
Tekjur samtals
1110 Mánaðarlaun
1121 Yfirvinna
1702 Bifreiðahlunnindi
1792 Dagpeningar
1801 Tryggingagjald
1890 Launatengd gjöld
1906 Kaffikostnaður
Starfsmannakostnaður samtals
2021 Bækur og áskrift
2032 Pappír og ritföng
2084 Smáhlutir og efni
2853 Ýmis búnaður
2913 Vinnufatnaður
2990 Önnur vörukaup
Vörukaup samtals

31.966,9
8.205,8
156,0
672,0
3.258,2
6.500,7
65,6
50.825,2
31,5
25,5
93,8
510,4
113,3
89,2
863,6

4012 Netþjónusta
4111 Leigubifreiðar
4210 Ferðakostnaður
4342 Aðkeypt þjónusta
4412 Reiknuð afnot
4911 Prentun og ljósritun
4923 Námskeiðs- og skólagjöld
4939 Veflausnir/hýsingar
4988 Tölvukostnaður mf.
Þjónustukaup samtals

7,2
15,5
192,4
452,2
22.729,1
174,0
17,0
87,5
1.027,0
24.701,8

Heildarvelta

87.547,8

Rekstrarniðurstaða

65.233,7
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