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„Helstu hlutverk náttúrustofa eru“ skv. 11. gr. laga nr. 
60/1992 um Náttúrufræðistofnun & náttúrustofur

• A. að safna gögnum, varðveita heimildir um náttúrufar og stunda
vísindalegar náttúrurannsóknir, einkum í þeim landshluta þar sem
náttúrustofan starfar,

• B. að stuðla að æskilegri landnýtingu og náttúruvernd og veita fræðslu
um umhverfismál og náttúrufræði og aðstoða við gerð
náttúrusýninga,



11. gr. laga Nr. 60/1992 áfrh.

• C. að veita náttúruverndarnefndum á starfssvæði stofunnar
upplýsingar og ráðgjöf á verksviði stofunnar samkvæmt ákvörðun
stjórnar náttúrustofu hverju sinni,

• D. að veita ráðgjöf, sinna rannsóknum og sjá um vöktun gegn greiðslu
á verksviði stofunnar að beiðni sveitafélaga, ríkis eða stofnana þeirra,
einstaklinga, fyrirtækja eða annarra aðila,



11. gr. laga Nr. 60/1992 áfr.h.

• E. Að annast almennt eftirlit með náttúru landsins, sbr. 13. gr.
Náttúruverndarlaga nr. 60/2013: „Náttúrustofum er heimilt að annast
einstök verkefni, svo sem fræðslu, vöktun og eftirlit, í samræmi við
samninga sem ráðherra er heimilt að gera,“ einkum í þeim landshluta
þar sem náttúrustofan starfar; Umhverfisstofnun skal gera samning
um slíkt eftirlit við náttúrustofur sem staðfestur er af ráðherra.



Úttekt á Verkefnum sem náttúrustofur hafa unnið
fyrir sveitafélög (Guðrún Jónsdóttir & Þorsteinn
Sæmundsson 2004)

• Náttúrufarskannanir, vegna mats á umhverfisáhrifum
• Gagnasöfnun vegna skipulags
• Ráðgjöf & samvinna við náttúruverndar- eða umhverfisnefndir
• Rannsóknir á skólpmengun
• Sérfræðivinna við Staðardagskrá 21
• Umsjón með friðlýstum svæðum
• Fornleifaskráning
• Fagleg stjórnun náttúrugripasafna
• Fræðsla fyrir skóla & almenning
• Bæklingar & skilti fyrir náttúruverndarsvæði



Tillögur að vöktunarverkefnum N.S.

• Strandvöktun Landeyjasands, tíðni olíudauðra fugla.

• Vöktun sjófugla í Dyrhólaey-Reynisfjalli.

• Vöktun sæsvala & skrofu í Elliðaey, Vestmannaeyjum.



Stækkun Náttúrustofu Suðurlands

• Aðkoma sem flestra sveitafélaga á Suðurlandi – 2 stöðugildi, 
hlutfallslegur kostnaður eftir höfðatölu sveitafélaga.

• Starfssetur utan Eyja, t.d. á Selfossi.

• Tekjuöflun með þjónusturannsóknum í bland við grunnrannsóknir.


