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Inngangur
Starfsemi Náttúrufræðistofu Kópavogs gekk vel á árinu 2017 sem var 34. starfsár stofunnar.
Samstarf menningarstofnana er í blóma en á haustdögum var nýr yfirmaður menningarmála í
Kópavogi ráðinn til starfa og er Soffía Karlsdóttir boðin velkomin. Örnu Schram er þakkað
samstarf undanfarinna ára.
Aðsókn að safninu var mjög góð, heildarfjöldi gesta fór yfir 15.000 manns og er það metaðsókn í
sögu safnsins. Flestir skólahópar komu úr Kópavogi, en skólar nágrannasveitarfélaganna,
Reykjavíkur, Hafnarfjarðar og Garðabæjar sóttu einnig safnið.
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 Soffía Karlsdóttir
er forstöðumaður menningarmála bæjarins.
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Starfsfólk
Á árinu störfuðu fimm fastir starfsmenn á Náttúrufræðistofunni í 4,5 stöðugildi. Að auki var
sumarstarfsmaður ráðinn til afleysinga.
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 líffræðingur var ráðin til sumarafleysinga við greiningar á sýnum og safnvörslu og starfaði
hún fram á haust. Í september var Arnór Kristmundsson ráðinn til að sinna safnvörslu um helgar.
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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.
Aðstöðu til geymslu á jarðfræðimunum, vísindasýnum, tólum og tækjum hefur Náttúrufræðistofan
á jarðhæð í safnaðarheimili Kópavogskirkju, alls um 100 m2. Í Hamraborg 6a eru geymslur fyrir
skjöl og líffræðimuni.
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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.

Birkifeti, Rheumaptera hastata (Linnaeus, 1758). 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 var grunnsýning Náttúrufræðistofunnar á jarðfræði Íslands endurnýjuð. Útlit gangsins var
endurhannað og texti við sýningargripi endurnýjaður í samræmi við það. Axel Hallkell
Jóhannesson leikmyndahönnuður sá um útlitshönnun, Merking hf. smíðaði nýja sýningarskápa og
Verkstæðið ehf. smíðaði undirstöður undir stærri jarðfræðisýnin.
Starfsmenn
Náttúrufræðistofunnar sáu um textavinnu. Endurnýjuð jarðfræðisýning var opnuð formlega þann
7. október af Ármanni Kr. Ólafssyni bæjarstjóra að viðstöddu fjölmenni. Í framhaldinu er ætlunin
að endurskoða uppsetningu á öðrum hlutum safnsins og auka við margmiðlun í tengslum við
sýningarnar. Upplýsingaskilti í grunnsýningu Náttúrufræðistofunnar um lífríki Íslands voru
endurprentuð á árinu, en styrkur til þess fékkst frá Safnasjóði árið 2014.
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Gestakomur
Árið 2017 heimsóttu safnið alls 15.181 gestur en það er 10% fjölgun frá fyrra ári og metaðsókn.
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.
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Aðsókn að Náttúrufræðistofu Kópavogs

Á laugardögum er safnvarsla allan opnunartímann og er þá samfelld og nákvæm talning. Mikil
aukning hefur verið á gestafjölda á laugardögum undanfarin ár, en árið 2015 komu 1.602 gestir,
2.535 árið 2016 og árið 2017 voru þeir 3.151, eða rétt tæp tvöföldun á þessu tímabili. Sjá má
heimsóknir gesta eftir vikum ársins á myndinni hér að neðan og glöggt má greina árstíðasveiflur í
heimsóknum. Án efa er þessi aukning rakin til hins öfluga samstarfs menningarhúsanna um
viðburði sem kallaðir eru Fjölskyldustundir. Þar skiptast menningarhúsin á að standa fyrir
fjölbreyttum viðburðum á laugardögum. Greinilegt er að gestir sem komnir eru á svæðið nota
tækifærið til að fara á milli stofnananna á þessum tíma.
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Alls komu 4.961 gestur í skipulagðar heimsóknir og á viðburði Náttúrufræðistofunnar árið 2017,
þar af 2.530 nemendur í 125 hópum frá leik-, grunn- og framhaldsskólum á höfuðborgarsvæðinu.
Eftir mikla aukningu í heimsóknum frá grunnskólum Kópavogs milli áranna 2015 og 2016 var
nokkur fækkun á milli áranna 2016 og 2017. Skipulagðar skólaheimsóknir sem Menningarhúsin
hafa komið á fót gengu ekki eins vel eftir og síðasta ár. Væntanlega munu þessar heimsóknir festa
sig í sessi á næstu árum.
Heimsóknir hópa eftir skólastigi og gerð
2.500

2016
2017

Fjöldi gesta

2.000

1.500

1.000

500

0

Leiksk.

Grunnsk. Framhaldssk. Háskólar

Aðrir hóparErlendir hópar

Flestir skólahópar koma úr grunn- og leikskólum Kópavogs, en einnig er góð aðsókn frá skólum í
sveitarfélögunum í kring. 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. Slíkar
heimsóknir eru ekki bókaðar sem hópar en lenda inni í almennum heimsóknum.

Aðsókn eftir sveitarfélögum
2.000

2016
2017

1.800

Fjöldi gesta

1.600
1.400
1.200
1.000
800
600
400
200
0

Kópavogur Reykjavík Hafnarfjörður Garðabær

Utan Höf

Óstaðsett

Um 1.300 manns sóttu Náttúrufræðistofuna heim á Safnanótt í febrúar, góð aðsókn var á
viðburðinn. Nánar er fjallað um einstaka viðburði hér að neðan.
Erlendum gestum heldur áfram að fjölga en árið 2017 er áætlað að 1.118 ferðamenn hafi sótt
safnið heim samanborið við 852 árið 2016. Til viðbótar teljast 45 einstaklingar í 3 erlendum
skólahópum sem er nokkur fækkun frá fyrra ári. Eins og undafarin ár stendur erlendum gestum til
boða vandaður bæklingur á ensku um safnið og náttúru Íslands. Þá hefur aðgangur að
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upplýsingum um Náttúrufræðistofuna í gegnum smáforrit einnig verið í boði og kynning á
Náttúrufræðistofunni var birt í Vegahandbókinni, Safnabókinni og á vefsetrum eins og
visitreykjavik.is, beiceland.is, nat.is, tripadvisor.com og lonelyplanet.com.
Sýningarsalir Náttúrufræðistofunnar voru opnir almenningi 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,-.

Sérsýningar – Atburðir
Safnanótt
Þann 3. febrúar tók Náttúrufræðistofan þátt í
Safnanótt í áttunda sinn. Fjallað var um tilgang
náttúrufræðisafna og spurt hvort þau væru
úrelt fyrirbæri. Í erindi sem Haraldur R.
Ingvason flutti var saga söfnunar á
náttúrugripum rakin svo og stofnun helstu
náttúrugripasafna
erlendis
sem
og
Náttúrugripasafns Íslands. Við þessa sögu var
fléttað hvernig þekkingaröflun hefur þróast í
tímans rás frá bókum og heimsóknum á söfn til
tölva og internets. Í anddyrinu var mis gömlum
gripum stillt upp og sýndu þeir þá þróun sem
átt hefur sér stað á undanförnum áratugum í
því handverki sem uppstoppun er. Einnig var nútíminn dreginn fram með því að gestir gátu kynnt
sér tvö margmiðlunaratriði sem margmiðlunarfyrirtækið Gagarín hefur hannað. Annað var fyrir
Fuglasafn Sigurgeirs í Mývatnssveit og hitt fyrir Vatnajökulsþjóðgarð í Skaftafelli.
Aðsókn að dagskrá Náttúrufræðistofunnar og Bókasafnsins á Safnanótt var ákaflega góð, enn eitt
met var slegið er um 1.300 manns komu í Bókasafnið og Náttúrufræðistofuna.

Barnamenningarhátíð
Barnamenningarhátíð var haldin í lok apríl var
með nýju sniði þetta árið. Framlag
Náttúrufræðistofunnar fólst í viðburði sem var
samstarf með leikskólanum Marbakka.
Nemendur
komu
í
heimsókn
á
Náttúrufræðistofuna og kynntust dýrunum. Í
framhaldinu unnu þau listaverk úr leir þar sem
þau mótuðu dýr sem þau höfðu valið.
Listaverkin voru svo sýnd bæði í anddyri
Náttúrufræðistofunnar og í sýningarskápum
þar sem þeim var stillt upp með
fyrirmyndunum. Stóð sýningin í tæpa viku.
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Alþjóðlegi safnadagurinn
Alþjóðlegi safnadagurinn þetta árið hafði
undirtitilinn: Söfn og umdeild saga: Að segja
það sem ekki má segja í söfnum. Á
Náttúrufræðistofunni var fjallað um örlög
geirfuglsins og rifjað upp að árið 1844 voru
síðustu 2 geirfuglarnir veiddir af Íslendingum í
Eldey. Var tegundinni þar með útrýmt í
heiminum, en þá hafði hún lotið í lægra haldi
fyrir gengdarlausri ofveiði.

Fyrirbæri
Guðbjörg Lind Jónsdóttir útskrifaðist frá
Myndlista- og handíðaskóla Íslands 1985 og
hefur starfað við list sína síðan. Hún fór þess á
leit við Náttúrufræðistofuna að fá að setja upp
sýningu í tengslum við grunnsýningu safnsins
með verkum sem sækja innblástur í safngripina.
Verkin voru bæði teikningar og skúlptúrar og
voru þau sýnd í anddyri Náttúrufræðistofunnar
og í sýningarskápunum. Sýningin var opnuð
20. maí og stóð til 28. október.

Fjölskyldustundir á laugardögum og menning á miðvikudögum
Náttúrufræðistofan hefur í samstarfi við hin
Menningarhúsin í Kópavogi haldið áfram vinnu við
að þróa og efla samstarf sitt með ýmsu móti. Á
síðasta ári var fjölskyldustundum á laugardögum
hleypt af stokkunum. Þar býðst gestum að taka þátt í
viðburðum sem miðaðir eru að fjölskyldufólki. Á
haustmánuðum komu Menningarhúsin á fót annarri
röð viðburða sem kallast Menning á miðvikudögum.
Þar er boðið upp á viðburði sem henta þeim sem geta
skroppið frá í hádeginu, en viðburðirnir hófust jafnan
kl. 12:15 og stóðu í um 30 mínútur. Menningarhúsin
skiptast á að skipuleggja viðburðina sem gestir geta
gengið að alla laugardaga og miðvikudaga yfir
vetrartímann. Ókeypis er á viðburðina.

Katla 1918

Í fyrstu fjölskyldustund á vegum Náttúrufræðistofunnar í janúar var heimildamyndin Krumminn,
fugl viskunnar eftir Pál Steingrímsson sýnd í fjölnotasal. Í lok árs 2016 féll Páll frá og var hans
því minnst með þessum hætti. Í mars var rannsóknarstofan opnuð almenningi og í apríl var önnur
mynd Páls tekin til sýningar, Flug spóans. Um miðjan maí mættu áhugasamir fuglaskoðarar til að
skoða fugla í Kópavogi og viku síðar var hjóladagur fjölskyldunnar haldinn í samstarfi
Náttúrufræðistofu, Bókasafns og Héraðsskjalasafns þar sem efnt var til hjólaferðar með leiðsögn

9

um Kársnesið. Að auki voru ýmsar þrautir lagðar við menningarhúsin og Dr. Bæk skoðaði ástand
hjóla hjá þeim sem það vildu.
Dagskrá fjölskyldustunda Náttúrufræðistofunnar hófust að nýju eftir sumarfrí þegar farið var í
fjöruferð í september. Þar var átt stefnumót við lóuna í Kópavogi og kíkt var á matseðil hennar í
leirunni. Slíkar ferðir eru orðnar að reglulegum viðburðum Náttúrufræðistofunnar. Fólk getur
mætt við voginn, fengið fræðslu um fuglana og skoðað þá í gegnum sterka sjónauka. Í október var
endurhönnun á uppsetningu grunnsýningar á jarðfræði Íslands opnuð eins og áður hefur verið sagt
frá. Fjölmenni var við opnunina og góður rómur gerður að sýningunni. Í nóvember var gestum
boðið að kíkja í smásjá á rannsóknarstofunni og fræðast um rannsóknir Náttúrufræðistofunnar.
Viðburðir Menningarhúsanna, Menning á miðvikudögum, fóru af stað hjá Náttúrufræðistofu þann
8. nóvember með pöddustund. Þá var skordýrasafn Náttúrufræðistofunnar dregið fram og gestir
fræddir um hinar ýmsu tegundir sem prýða umhverfi okkar.

Fræðslustarf
Skipulagðar skólaheimsóknir
Áfram var haldið að bjóða völdum árgöngum í
grunnskólum Kópavogs að sækja sérsniðna viðburði
í Menningarhúsunum. Markmiðið er að efla
menningarlæsi og að framtíðaríbúar Kópavogs
þekki til menningarstarfs í bænum. Í ár komu
nemendur 9. bekkjar í maí og kynntust 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
þar sem rafbókasafn var kynnt. Í nóvember komu
nemendur 4. bekkjar og skoðuðu hvernig náttúra og listir geta blandast saman á margvíslegan
hátt. Þeir heimsóttu Gerðarsafn í sömu ferð og sáu hvernig listamenn nota jarðefni til að móta liti í
listmálun. Heldur urðu heimsóknirnar færri en á síðasta ári þrátt fyrir vinnu við að kynna þær fyrir
kennurum. Misjafnlega gengur að koma þessum heimsóknum inn í dagskrá skólastarfsins.

Sumarnámskeið
Dagana 12.–16. júní bauð Náttúrufræðistofan upp
á vikulangt námskeið í náttúrufræðum fyrir 10–12
ára krakka. Var þetta í 20. sinn sem slíkt námskeið
er haldið. Eins og undanfarin ár er markmið
námskeiðsins að efla áhuga og þekkingu barna í
náttúrufræðum og veita þátttakendum innsýn í
vísindaleg
vinnubrögð.
Farið
var
í
Kópavogsdalinn, að Vífilsstaðavatni og í fjöru við
Gálgahraun þar sem sýni voru tekin. Þau voru
síðan
skoðuð
nánar
á
rannsóknarstofu
Náttúrufræðistofunnar. Að þessu sinni voru
þátttakendur einungis fjórir þannig að ekki hefur
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kynning á námskeiðinu náð til barna og foreldra þetta árið. Það hefur einkum verið gert í gegnum
heimasíðu Kópavogsbæjar en einnig á síðu Náttúrufræðistofunnar. En námskeiðið skilaði
ánægðum og margs fróðari krökkum út í sumarið.
Fyrripart ágústmánaðar stóðu menningarhúsin öðru sinni sameiginlega að vikulöngu námskeiði
þar sem blandað var saman vísindum, listum og bókmenntum. Námskeiðið var ætlað börnum á
aldrinum 6–9 ára og var haldið í samvinnu við menntasvið bæjarins. Fyrir hádegi var áhersla lögð
á vísindi og bókmenntir en eftir hádegi sinntu þau listum í Gerðarsafni. Kópavogslækur og
Fossvogur voru viðfangsefni vísindahlutans sem Náttúrufræðistofan sá um 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 jólasaga 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 2017 hlýddu alls 275 börn í 18
hópum á ævintýrið um jólaköttinn. Að auki hlýddu 118 manns á erindið fyrsta laugardag í
aðventu.

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.
Tilgangur verkefnisins er að uppfylla skyldur
Íslands gagnvart Bernarsamningnum sem Ísland er
aðili að. Á grundvelli hans skulu aðildarríki flokka
landsvæði í skilgreindar vistgerðir en vistgerð er
Nykra í Baugavötnum á Mýrum
landeining sem býr yfir ákveðnum eiginleikum
hvað varðar gróður, dýralíf, jarðveg og loftslag.
Innan sömu vistgerðar eru aðstæður með þeim hætti að þar þrífast svipuð samfélög plantna og
dýra. Við þessa flokkun var stuðst við samevrópskt flokkunarkerfi, svokallað EUNIS kerfi
(Europian Nature Information System). Nú hafa meginniðurstöður verkefnisins verið teknar
saman í skýrslu og voru þær kynntar á málþingi sem haldið þann 17. mars á Grand Hótel í
Reykjavík.
Í verkefninu var unnið að skilgreiningu á vistgerðum á landi, í fjöru og í ferskvatni. Sérfræðingar
Náttúrufræðistofu Kópavogs unnu að flokkun ferskvatns og sérfræðingar Náttúrufræðistofnunar
Íslands að flokkun þurrlendis og fjöru.
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Með vistgerðaflokkuninni hefur fengist yfirlit yfir íslenskar vistgerðir, þar á meðal vistgerðir sem
eru sérstakar eða sjaldgæfar. Notagildið er margvíslegt svo sem við skipulagsmál, landnotkun,
skógrækt, landgræðslu og náttúruvernd.
Opnuð hefur verið vefsjá sem sýnir kort af Íslandi með flokkun landsins í vistgerðir og er hún
tengd við vef Náttúrufræðistofnunar Íslands, www.ni.is.

Rannsóknir í Þingvallavatni
Frá því í maí 2007 hefur Náttúrufræðistofan haldið
utan um framkvæmd vöktunar á vatnsgæðum og
lífríki
Þingvallavatns.
Um
er
að
ræða
vöktunarverkefni
sem
kostað
er
af
Umhverfisstofnun, Þjóðgarðinum á Þingvöllum,
Landsvirkjun,
Orkuveitu
Reykjavíkur
og
Bláskógabyggð.
Umhverfisráðuneytið
og
fjárlaganefnd Alþingis hafa einnig lagt fé í
verkefnið. 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 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. Jarðvísindastofnun HÍ sér um mælingar á næringarefnum í
innrennsli og útfalli vatnsins.
Árið 2017 voru farnar fjórar reglubundnar ferðir til sýnatöku út á vatnið, í maí, júlí, ágúst og
október, en að auki var farin ferð til murtuveiða í byrjun október. Jafnframt voru sýni tekin úr
útfalli vatnsins við Steingrímsstöð en þangað er einnig farið alla mánuði ársins þar sem tekin eru
sýni til þörungamælinga. Þörungavöktunin er unnin í samvinnu við Gunnar Stein Jónsson
sérfræðing hjá RORUM ehf. Auk þess er gögnum um vatnshita safnað með síritandi mælitækjum
á dýptarsniði úti í vatninu.
Helstu niðurstöður eru birtar í skýrslu Náttúrufræðistofunnar sem finna má á heimasíðunni,
www.natkop.is. Á næsta ári er stefnt að því að birta samantekt í Náttúrufræðingnum, tímariti hins
íslenska náttúrufræðifélags, á niðurstöðum vöktunarverkefnisins en nú eru liðin 10 ár frá upphafi
þessarar vöktunar.
Á árinu fengust styrkir úr Verkefnasjóði Umhverfis- og auðlindaráðuneytisins og frá
Þjóðgarðinum á Þingvöllum til að taka sýni af strandbotni Þingvallavatns og vinna úr þeim.
Tilgangurinn er að gera samanburð á lífríki þessa búsvæðis nú, við rannsóknir sem gerðar voru á
áttunda og níunda áratug síðustu aldar. Tekin voru sýni á þremur dýptarsniðum og sex
mismunandi dýpum, þeim sömu og sýni voru tekin á í fyrri rannsóknum. Með þessu er hægt að
byggja undir frekari vöktun á lífríki vatnsins sem unnið er að og vonast er til að komist á laggirnar
á næstu misserum.
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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
um afar verðmætt verkefni að ræða sem nauðsynlegt er að haldi áfram. Sýnasöfnun fór fram í
október 2017 sem var það nokkuð seinna en undanfarin ár og verða niðurstöður teknar saman í
skýrslu um verkefnið sem afhent verður árið 2018. Skýrsla með samanteknum
rannsóknaniðurstöðum áranna 2015 og 2016 var afhent vorið 2017. Einhver gerjun hefur verið í
gangi varðandi umsjón með ánum þannig að samningar hafa ekki verið gerðir lengur en til eins
árs í senn. Vonandi verður sú lending í þeim efnum að vöktun ánna eigi sér örugga framtíð.
Vöktunarrannsóknir á hryggleysingjum í íslenskum vatnakerfum eru alltof fáar eins og sakir
standa.

Yfirlitskönnun á lífríki íslenskra vatna
Verkefnið Yfirlitskönnun á lífríki íslenskra vatna:
samræmdur
gagnagrunnur,
oft
kallað
Vatnaverkefnið, hófst 1992 en gagnasöfnun lauk
formlega 1997. Þetta hefur frá upphafi verið
ákveðið
hryggjarstykki
í
rannsóknarstarfi
Náttúrufræðistofunnar.
Það
hófst
sem
samstarfsverkefni Náttúrufræðistofunnar, Háskólans
á Hólum, Líf- og umhverfisvísindastofnunar HÍ og
Veiðimálastofnunar, nú Hafrannsóknastofnun:
Rannsókna- og ráðgjafastofnun hafs og vatna. Með
verkefninu skapaðist verðmætur upplýsingagrunnur
um lífríki íslenskra vatna sem Náttúrufræðistofan hefur nýtt óspart til viðmiðunar við aðrar
rannsóknir. Í gagnagrunninum eru upplýsingar um lífríki í 80 vötnum víðsvegar um land.
Frumúrvinnslu sýna er að mestu leyti lokið og niðurstöður hafa verið birtar í fræðigreinum bæði
hér heima og erlendis. Nokkrir nemar hafa nýtt efnivið úr verkefninu í framhaldsnámi sínu og
hafa það verið verkefni um þörunga, hryggleysingja og fiska. Enn er af þó nokkru að taka, t.d. eru
ánar og vorflugur óplægður akur.
Jovana Alkalaj, doktorsnemi við Jarðvísindadeild HÍ hefur síðustu tvö ár nýtt sér efnivið úr
Vatnaverkefninu í námsverkefni sitt þar sem hún skoðar líflandafræði smásærra krabbadýra sem
kallast skelkrebbi (Ostracoda). Þar tengir hún tilvist tegunda við mismunandi umhverfisaðstæður
vatnanna sem þær finnast í. Rannsóknin hefur þegar leitt í ljós tvær nýjar tegundir skelkrebba fyrir
landið. Greinar með niðurstöðum rannsóknarinnar munu birtast í erlendum ritrýndum tímaritum.
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Reykjavíkurtjörn
Í framhaldi af athugun á lífríki Reykjavíkurtjarnar
árið 2015 og 2016 sem Náttúrufræðistofan skilaði af
sér með skýrslu vorið 2017, hófst vöktun á
Tjörninni. Árlega eru tekin sýni af hornsílum og
krabba- og þyrildýrum sem þar finnast en áætlanir
gera ráð fyrir að sýni af botndýrum verði tekin árið
2019 eða þriðja hvert ár. Slík sýni voru tekin árið
2016. Þá verður einnig fylgst árlega með framvindu
gróðurs í Tjörninni en árin áður en þessar athuganir
hófust gerðist það að Tjörnin varð nánast algróin á
tveimur árum. Áður hafði hún verið að mestu
gróðurlaus. Líf hafði verið á niðurleið í allmörg ár á
undan, fuglum hafði fækkað og nokkrar tegundir voru hættar að verpa á svæðinu. 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. Fylgst er með vatnagróðrinum og var hann enn
útbreiddari en sumarið 2016. Í verkefninu er einnig fylgst með magni og tegundasamsetningu
þörunga í Tjörninni og er það gert í samvinnu við Gunnar Stein Jónsson þörungafræðing, en hann
hefur áður komið að samskonar rannsóknum í Reykjavíkurtjörn. Verkið er unnið að beiðni
Umhverfis- og skipulagssviðs Reykjavíkurborgar.

Hvalárvirkjun
Árið 2015 tók Náttúrufræðistofan að sér úttekt á
vatnalífríki á áhrifasvæði Hvalárvirkjunar á
Ófeigsfjarðarheiði. Kom Náttúrufræðistofan að
verkinu með afar stuttum fyrirvara og hljóp í skarð
Náttúrustofu Vestfjarða sem þurfti frá að hverfa
vegna óviðráðanlegra aðstæðna. Verkið var unnið
að beiðni verkfræðistofunnar Verkís fyrir hönd
VesturVerks ehf. Gerðar voru athuganir á vatnalífi í
nokkrum vötnum á áhrifasvæði virkjunarinnar í
tengslum við mat á umhverfisáhrifum. Úrvinnsla
var framkvæmd í samstarfi við Náttúrustofu
Vestfjarða og gefin var út sameiginleg skýrsla um
verkið. Láðst hefur að geta þessa verkefnis á ársskýrslu Náttúrufræðistofunnar fyrir árið 2015. Í
kjölfar umhverfismatsskýrslu Verkís sem lögð var fram 2016 komu athugasemdir um skort á
upplýsingum um vatnalíf á svæðinu. Brugðist var við því með annarri ferð á svæðið í ágúst 2017
sem farin var í samstarfi við Náttúrustofu Vestfjarða. Úrvinnsla fór fram um haustið og gefin var
út skýrsla í desember 2017.
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Silungatjörn, Krókatjörn og Selvatn
Að beiðni og í samstarfi við Heilbrigðiseftirlit
Kjósarsvæðis hafa verið gerðar umhverfisúttektir á
vötnum á eftirlitssvæði heilbrigðiseftirlitsins. Árið
2016 hófst úttekt á völdum vötnum á Miðdalsheiði í
Mosfellsbæ, 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. Þetta verkefni
hefur verið hliðarverkefni á árinu og er úrvinnslu
mjakað áfram eftir því sem færi gefst. Tekin voru
sýni bæði af smádýrum og fiski og gróðurfar
vatnanna var kannað. Áætluð verklok eru 2018.

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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Kennsla
Hautið 2017 sinnti Haraldur R. Ingvason verklegri kennslu og umsjón með málstofu í tveimur námskeiðum
við Landbúnaðarháskólann á Hvanneyri.
Finnur Ingimarsson og Þóra Hrafnsdóttir eru aðstoðarleiðbeinendur Jovana Alkalaj, doktorsnema við
Jarðvísindadeild Háskóla Íslands.
Veturinn 2017 leiðbeindi Þóra Hrafnsdóttir erlendum nema í skiptinámi í vatnalíffræði við Háskóla Íslands,
Soila I.S. Silvonen, við tegundagreiningu á rykmýi í tengslum við rannsóknaverkefni hennar við HÍ.
Í júní 2017 leiðbeindi Þóra Hrafnsdóttir Elísabetu Rögnu Hannesdóttur líffræðingi við tegundagreiningu
rykmýs í tengslum við vinnu hennar á Náttúrurannsóknastöðinni við Mývatn.
Í nóvember 2017 leiðbeindi Þóra Hrafnsdóttir doktorsnemanum Agnes-Katharina Kreiling við
tegundagreiningu steinflugna í tengslum við verkefni hennar við Háskólann á Hólum.

16

Fjárhagsyfirlit
Heildarvelta Náttúrufræðistofu Kópavogs á árinu 2017 var rúmar 109,5 milljónir kr. (1. tafla).
Útgjöld voru rúmar 88,4 milljónir kr. og tekjur og styrkir þetta árið námu um 21,1 milljón króna.
Nettó rekstrarkostnaður var samkvæmt framangreindum tölum um 67,3 milljónir 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 tæpum 23 milljónum kr. Tekjur eru helst sala á þjónustuverkefnum,
rannsóknir á lífríki ferskvatns. Helstu verkefni ársins voru vöktun á Þingvallavatni og Elliðaánum
og úttekt á lífríki Reykjavíkurtjarnar og á Ófeigsfjarðarheiði. Auk þess fengust bæði verkefna- og
rekstrarstyrkir frá Safnasjóði. Verkefnastyrkur sem fékkst árið 2016 frá Safnasjóði vegna
margmiðlunarvæðingar á grunnsýningu Náttúrufræðisafnsins var færður milli ára og nýttur í
endurnýjun grunnsýningar á jarðfræði Íslands.

Kópavogi í ágúst 2018
Finnur Ingimarsson, forstöðumaður
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1. tafla. Ársreikningur Náttúrufræðistofu Kópavogs árið 2017.

Málaflokkur Heiti

Rauntölur

0999

Tekjur alls

-21.112.425

0259

Aðrar tekjur

-12.427.599

0452

Vörusala - 24,0% vsk

0459

Vörusala án vsk

0990

Aðrar tekjur

-8.656.610

1999

Starfsm annkostnaður alls

50.601.457

1110

Mánaðarlaun

32.412.837

1121

Yfirvinna

1702

Bifreiðahlunnindi

1792

Dagpeningar

1801

Tryggingagjald

3.106.024

1890

Launatengd gjöld

6.564.077

1906

Kaffikostnaður

2999

Vörukaup alls

2021

Bækur og áskrift

14.603

2022

Tímarit, blöð

31.009

2032

Pappír og ritföng

25.910

2061

Viðhaldsvörur tækja og áhalda

14.439

2082

Myndir/filmur/kort

78.600

2084

Smáhlutir og efni

2853

Ýmis búnaður

5.383.290

2913

Vinnufatnaður

287.176

2990

Önnur vörukaup

4999

Þjónustukaup sam tals

4111

Leigubifreiðar

9.209

4122

Sendibifreiðar

40.800

4210

Ferðakostnaður

4212

Ferðakostnaður erlendis

-28.218
2

7.551.044
17.930
828.800

120.745
5.971.862

38.950

97.885
31.832.736

418.011
0

Aðk sérfr.

847500

4342

Aðkeypt þjónusta

5.819.209

4412

Reiknuð afnot

4911

Prentun og ljósritun

4912

Póstburðargjöld

4913

Auglýsingar

4923

Námskeiðs- og skólagjöld

4939

Veflausnir/hýsingar

88.972

4988

Tölvukostnaður mf.

1.208.016

22.905.244
324.452
13.123
130.200
28.000

Heildarvelta

109.518.480

Rekstrarniðurstaða

67.293.630
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