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• Urðu til á grundvelli laga um Náttúrufræðistofnun 
Íslands og náttúrustofur nr. 60/1992

• Sjálfstæðar stofnanir í eigu sveitarfélaga, en reknar 
með stuðningi frá ríki 

• Þriggja manna stjórn fylgist með fjárhag og starfsemi

• Forstöðumaður stjórnar daglegum rekstri

• 8

• Náttúrustofa Austurlands 1995

• Náttúrustofa Suðausturlands 2013

• Afar fjölbreytilegt starf  á stofunum. 

Hvað eru Náttúrustofur?



Hvar eru Náttúrustofur?
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• Fuglar 

• Hreindýr

• Minkar

• Gróður 

• Smádýr í sjó

• Smádýr í ferskvatni

• Fiðrildi

• Umhverfisgæði 

• Jöklafræði

• Stjörnufræði

• Jarðfræði
Kiðá við Hreðavatn ©Róbert A. Stefánsson

Viðfangsefnin fjölbreytt



Lögbundin hlutverk

• Gagnasöfnun/rannsóknir

• Fræðsla 

• Ráðgjöf

• Þjónusta

• Eftirlit

Óljóst samt. Yfirgripsmikið, óskilgreind verkefni
Breytilegt eftir Náttúrustofum hvaða áherslur eru



• Styrkja innviði  samfélagsins þar sem þær afla tekna fyrir 
samfélögin – fé sem annars færi að öllum líkindum til 
höfuðborgarsvæðisins. 

• Stuðla að fjölbreyttari atvinnutækifærum fyrir 
háskólamenntaða á landsbyggðinni sem er ein forsenda 
öflugra  og fjölbreyttra samfélaga dreift um landið. 

• Rannsóknarstarf þeirra stuðlar að aukinni þekkingu á 
náttúrufari á sínum landshlutum svæði sem nýtist hverskonar 
atvinnustarfssemi og í fræðslu

Ávinningur af Náttúrustofum



Hvaðan koma tekjur Náttúrustofa?
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• Náttúrustofa Austurlands: 

Ekki eins á öllum Náttúrustofum
-ríki, styrkir



Fjöldi starfsmanna 

Náttúrustofa 2015
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Fjöldi starfsmanna/stöðugilda

Fastráðnir Stöðugildi Aðrir starfsmenn

28 fastráðnir,
27 stöðugildi
14 aðrir starfsmenn

90%

6/2



Eftirsóknarverð störf

„Af því hér var að finna draumastarfið, 
starf sem ég hafði lengi hugsað mér að vinna við: 
gróðurrannsóknir. 
Maður eltir svo bara tækifærin og draumana 
því þau koma ekki alltaf upp í hendurnar á manni”.

„ Hjá Náttúrustofunni vinn ég við akkúrat það sem 
ég hef mestan áhuga á og lagði áherslu á í mínu 
námi. Ég hafði áður búið alla mína tíð á 
höfuðborgarsvæðinu en fann enga slíka vinnu á 
lausu þar. Ég hélt að ég væri borgarbarn í húð og hár 
en tók stökkið og flutti út á land vegna þess hve 
starfið heillaði mig og það er skemmst frá því að 
segja að mig langar ekki til baka. :) "



Eflum Náttúrustofur!

•Aukum framboð fjölbreyttra starfa á landsbyggðinni
•Flytum aukin verkefni á sviði náttúrfarsrannsókna, s.s. 
rannsóknir á gróðurfari, fuglalífi og 
náttúruverndarsvæðum á landsbyggðina. 
•Það ber hvers konar vöktun lífríkis og umhverfis 
kannski hæst. 

•aukin umsvif 
•loftslagsbreytingar
•ferðamennska

Verkefnin eru mikilvæg og óþrjótandi 
náttúru og samfélagi til heilla. 



Okkur vantar skýrari mynd



Kostir Náttúrustofa

Nálægðin – minni tilkostnaður
Sjálfstæði
Sérfræðingar með fjölbreytta menntun
Boðleiðir eru stuttar 
Sterkt tengslanet í héraði, á landsvísu og á 
alþjóðavísu



Vel heppnuð aðgerð til að auka 

þekkingu á náttúrufari og umhverfi

samfélagi og náttúru til heilla. 
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