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1. Inngangur 

Melrakkaslétta liggur norður undir heimskautsbaug og er nyrsti hluti Íslands.  Segja má að hún sé það 

landsvæði Íslands sem einna helst beri einkenni norðurheimskautssvæða (norðurslóða) hvað náttúru 

og ásýnd varðar. Í því, ásamt góðu aðgengi að svæðinu, felast miklir framtíðarmöguleikar varðandi 

rannsóknir á lífríki norðlægra vistkerfa, sérstaklega með hliðsjón af áhrifum loftslagsbreytinga. Í því 

sambandi er vert að hafa í huga að sífellt aukin ásókn er í rannsóknir á norðurslóðum og fer 

rannsóknastöðvum þar ört fjölgandi. Það tengist m.a. hlýnun jarðar og beinum áhrifum hennar á 

vistkerfi en talið er að áhrif hlýnunar séu hvergi eins hröð og einmitt á heimskautasvæðum, m.a. vegna 

bráðnunar sífrera (INTERACT 2012).  Bætt aðgengi að norðurslóðum í kjölfar hlýnunar kallar á að einnig 

sé grannt fylgst með óbeinum áhrifum hlýnunar sem aukin umsvif manna á svæðinu geta haft á 

viðkvæmt vistkerfi þess. Samfara hlýnun og bráðnun hafíss og jökla mun fylgja aukin ásókn í auðlindir 

norðurslóða og aukin umferð í tengslum við skipaflutninga. Hvað Melrakkasléttu og norðausturhorn 

Íslands varðar, má í þessu sambandi nefna hugmyndir um umskipunarhöfn á svæðinu og áætlanir um 

olíuvinnslu á svokölluðu Drekasvæði norðaustur af landinu.  

Raufarhöfn er sjávarþorp sem stendur á austurströnd Melrakkasléttu og er nyrsti byggðakjarni 

landsins. Góð náttúruleg höfn er meginforsenda byggðar á Raufarhöfn og ýmsir aðrir innviðir staðarins 

eru sterkir, þó dregið hafi úr þjónustu þegar fólkinu fækkaði. Í dag eru íbúar Raufarhafnar tæplega 200 

talsins en íbúum hefur fækkað mjög mikið undanfarinna áratugi, sérstaklega síðustu 10 – 15 ár, þar 

sem fækkunin hefur verið mjög hröð.  

Í ljósi hraðrar fólksfækkunar ákvað Byggðastofnun að prófa nýjar leiðir til að styrkja byggð á Raufarhöfn 

í samstarfi við sveitarfélagið Norðurþing, Atvinnuþróunarfélag Þingeyinga, Háskólann á Akureyri og 

heimamenn. Hrundið var af stað sérstöku átaksverkefni og var kallað eftir hugmyndum um eflingu 

samfélagsins, m.a. á íbúafundum. Náttúrustofa Norðausturlands, sem rekin er m.a. af sveitarfélaginu 

Norðurþingi, skilaði inn tillögu að uppbyggingu rannsóknastöðvar á Raufarhöfn. Rannsóknastöð á 

Raufarhöfn er ætlað að efla vísindastarf á Melrakkasléttu, m.a. með því að laða að bæði innlenda og 

erlenda vísindamenn. Hugmyndinni var vel tekið, enda bjóða bæði innviðir á Raufarhöfn og náttúrufar 

Melrakkasléttu upp á mikla möguleika í rannsóknum á vistkerfi norðurslóða og áhrifum 

loftslagsbreytinga bæði beinum og óbeinum. 

Í eftirfarandi greinargerð verður gerð frekari grein fyrir náttúrufari á Melrakkasléttu, helstu einkennum 

og rannsóknum sem framkvæmdar hafa verið. Fjallað er sérstaklega um stefnu, áherslur og útfærslu 

fyrirhugaðrar rannsóknastöðvar á Raufarhöfn ásamt tengslum við áherslur og skuldbindingar íslenskra 

stjórnvalda um málefni norðurslóða. 
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2. Melrakkaslétta 

2.1. Afmörkun svæðis og staðhættir 

Í eftirfarandi samantekt verður fjallað um Melrakkasléttu, þ.e. það svæði sem afmarkast um það bil af 

línu sem dregin er frá Snartarstaðanúpi og réttvísandi austur að Ormarsá og þaðan til sjávar í 

austanverðri Hólsvík sunnan Raufarhafnar (1. mynd).  

Sérstaða Melrakkasléttu liggur í norðlægri legu svæðisins en frá nyrstu nesjum að heimskautsbaug eru 

aðeins 3 kílómetrar. Hraunhafnartangi er stuttan spöl norðan Raufarhafnar en hann var um tíma talinn 

nyrsti tangi landsins. Rifstangi, sem er nokkru vestar, nær hinsvegar lengra til norðurs. Melrakkaslétta 

liggur fyrir opnu hafi og er mjög berskjölduð fyrir köldum norðlægum hafáttum. Ársmeðalhiti á 

Raufarhöfn árin 1961-1990 var um 2,0°C en hann var -2,2°C í janúar og 8,0°C í júlí. Ársmeðalúrkoma 

var um 732 mm (Veðurstofa Íslands 2013). Þoka er algeng við ströndina og raki samhliða því.  

Flatlendi einkennir landslag á Melrakkasléttu. Það eru aðeins Leirhafnarfjöll sem rísa upp af Sléttunni 

en það eru móbergshryggir sem teygja sig norður eftir henni að vestanverðu. Fjallið Gefla er nyrst í 

Leirhafnarfjöllum en norðan þess taka við ávalir ásar norður að Rauðanúpi, um 70 m háum klettanúpi 

sem rís upp úr umhverfi sínu. Nafn sitt og lit dregur Rauðinúpur af rauðu gosefni, gjalli en hann er 

eldstöð frá ísöld. Í Rauðanúpi er mikið sjófuglavarp. 

Norðurströnd Melrakkasléttu einkennist af þangríkum, aflíðandi malarfjörum, vötnum, sjávarlónum og 

sjávarfitjum (Arnþór Garðarsson og Guðmundur A. Guðmundsson 1991). Inn af ströndinni tekur við 

mólendi með lágvöxnum mólendisgróðri. Um miðja Melrakkasléttu er Blikalónsdalur, þar fyrir vestan 

kallast Vestur-Slétta en Austur-Slétta þar austan við. Á Vestur-Sléttu hripar vatn auðveldlega niður í 

berggrunninn og þar er lítið um yfirborðsvatn inn til landsins. Á Austur-Sléttu er hinsvegar mikið 

votlendissvæði á þéttum berggrunni og þar skiptast á vötn, tjarnir, ár, mýrlendi og mólendi (Norðurþing 

2013). Votlendissvæðið á Austur-Sléttu nær allnokkuð inn til landsins. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Á næstu síðu: 

1. mynd. Melrakkaslétta (Hjörleifur Guttormsson 2013, bls.220-221). Birt með góðfúslegu leyfi Hjörleifs Guttormssonar og 

Guðmundar Ó. Ingvarssonar. 
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2.2. Jarðfræði  

Töluverðar jarðfræðirannsóknir hafa verið stundaðar á Melrakkasléttu og nágrenni. Er nokkurra þeirra 

getið í skýrslu Náttúrufræðistofnunar Íslands,  Norðausturvegur um Melrakkasléttu – 

Náttúrufarskönnun vegna vegagerðar (Kristinn J. Albertsson o.fl. 2003). Það eru meðal annars 

rannsóknir á berggrunni Melrakkasléttu og jarðfræðikortlagning á Norðausturlandi en einnig 

rannsóknir sem gerðar voru á Vestur-Sléttu í kjölfar Kópaskersskjálftans í janúar 1976. Í framhaldinu 

voru einnig gerðar rannsóknir á setlögum frá jökultíma og kortlagning á ummerkjum ísaldarjökla á 

Melrakkasléttu.  Ýmsar rannsóknir hafa einnig verið gerðar í tengslum við öflun neysluvatns fyrir 

Kópasker og Raufarhöfn, öflun neysluvatns fyrir fiskeldi, og vegna nýs sorpurðunarstaðar við Kópasker. 

Einnig fóru fram frumkannanir vegna vegagerðar um Hólaheiði sem er sunnan Melrakkasléttu.  

Berggrunnur Melrakkasléttu er ungur. Stærstur hluti svæðisins einkennist af grágrýti yngra en 0,7 millj. 

ára en austast í kringum Raufarhöfn eru eldri hraunlög. Ungt móberg, myndað á síðasta jökulskeiði, 

einkennir Vestur-Sléttu og teygir það anga sína norður Melrakkasléttu (Kristján Sæmundsson 1977). 

Jökulruðningur og sjávarset einkenna lausu jarðlögin á Melrakkasléttu en þau hafa orðið til í lok síðasta 

jökulskeiðs (Halldór G. Pétursson 1991). 

 

2. mynd. Rauðinúpur 

Tvö nútíma sprungukerfi liggja norður Melrakkasléttu. Þau eru á norðurgosbeltinu og tengjast 

megineldstöðvum sem eru sunnar á gosbeltinu. Um miðbik Melrakkasléttu er sprungukerfi sem tengist 

Öskjukerfinu. Á því er meðal annars Blikalónsdalur, um 20 km langur sigdalur myndaður af misgengjum, 

sem nær frá ströndum Melrakkasléttu og inn til landsins. Gossprungan sjálf er um 70-80 km löng og 

nær langt suður á Mývatnsöræfi. Vestar er sprungukerfi sem tengist sennilega Fremri-Námum (Kristján 

Sæmundsson 1977). Þar er nyrstur Rauðinúpur, um 70 m hár en hann er eldstöð frá ísöld. Í Rauðanúpi 

er stór gígskál en rauðar bergmyndanir einkenna Núpinn. Sprungur og brotalínur Blikalónsdals og 
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sprungukerfisins á Vestur-Sléttu hafa hreyfst mikið frá því jökull hvarf í lok síðasta jökulskeiðs, síðast í 

jarðskjálftahrinunni í kringum Kópaskersskjálftann í janúar 1976 (Halldór G. Pétursson 1979, 1986). 

Vatn hripar auðveldlega niður í ungan berggrunn Vestur-Sléttu. Það rennur síðan neðanjarðar sem 

grunnvatn þar til það nær yfirborði við sjóinn eða þar sem brotalínur og þéttari jarðlög leiða það til 

yfirborðs. Sprungukerfi með opnum sprungum og misgengjum leiða vatn einnig auðveldlega og um 

Blikalónsdal er t.d. mikið grunnvatnsstreymi. Í tengslum við sprungukerfin opnast því vatnsmiklar lindir 

við sjávarborðið. Þær ár sem finnast á svæðinu og í næsta nágrenni eru allar lindár og eru upptök þeirra 

oftast vatnsmiklar lindir tengdar sprungukerfum (Kristinn J. Albertsson o.fl. 2003). Austan Blikalónsdals 

á Austur-Sléttu er aftur á móti stutt niður á þétt berg sem vatn kemst ekki mjög auðveldlega í gegnum. 

Þar er því meira um vötn og tjarnir á yfirborði og afrennsli af svæðinu að mestu á yfirborði í formi 

vatnsmikilla lindáa (Freysteinn Sigurðsson o.fl. 1979).  

2.3. Gróðurfar  

Upplýsingar um gróðurfar og útbreiðslu háplantna á svæðinu byggja að miklu leyti á rannsóknum 

Steindórs Steindórssonar frá árinu 1934. Þá fór hann með ströndinni frá Hólsá við Raufarhöfn og vestur 

að Efri-Hólum í Núpasveit. Á því svæði skráði hann 216 háplöntutegundir (Steindór Steindórsson 1941). 

Nú eru hins vegar skráðar um 240 háplöntutegundir í þeim 21 gróðurreit (5x5 km) sem skipta má 

svæðinu á Melrakkasléttu upp í (Flóra Íslands 2013).  

Upp úr 2000 voru gerðar gróðurfarsúttektir í tengslum við vegagerð um Hólaheiði (Kristinn J. 

Albertsson o.fl. 2003).  Það rannsóknasvæði er hins vegar sunnar en það svæði sem hér er fjallað um.  

 

3. mynd. Mólendi einkennir gróðurfar á Melrakkasléttu. 

Náttúrufræðistofnun Íslands á ófullgert gróðurkort af Melrakkasléttu sem byggir líklega á kortlagningu 

frá 1977. Kortið er á stafrænu formi, staffært yfir á myndkort fyrir um 10 árum, en óyfirlesið og 
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ófrágengið. Talsverða vinnu yrði að leggja í það til að draga fram yfirlit og megin upplýsingar um 

gróðurfar svæðisins (Guðmundur Guðjónsson 2013).  

Melrakkaslétta er láglend, skammt er til sjávar og landið liggur fyrir opnu hafi. Lágur sumarhiti og raki 

frá tíðri þoku á svæðinu hefur áhrif á gróðurfar og norrænar plöntutegundir einkenna svæðið (Steindór 

Steindórsson 1941). Flétturíkir lyngmóar eru algengir, einkum þegar fjær dregur ströndinni.  

Á stórum hluta Melrakkasléttu er lítið jarðvegsrof (Ólafur Arnalds o.fl. 1997). Á móbergssvæðinu á 

vestanverðri Sléttu hinsvegar, er mikið jarðvegsrof í kringum Leirhafnarfjöll. Þar er gróðurþekja mjög 

rofin og stórt svæði skilgreint með talsverðu eða miklu jarðvegsrofi (Ólafur Arnalds o.fl. 1997). Syðst í 

Leirhafnarfjöllum, sunnan Sléttunnar, er virkt landgræðslusvæði (Landgræðsla ríkisins 2014). Í 

Leirhafnarfjöllum finnast nyrstu birkiskógarleifar landsins (Norðurþing 2013).  

Nokkrar sjaldgæfar háplöntutegundir og/eða tegundir á válista hafa fundist á þessu svæði 

(Náttúrufræðistofnun Íslands 2013, Ólafur Einarsson og fl. 2002 og Steindór Steindórsson 1941). (1. 

tafla).  

1.tafla. Sjaldgæfar háplöntutegundir á Melrakkasléttu.  

Tegund Latnesk  heiti Válista- 
flokkun 

Búsvæði Fundarstaður á 
Melrakkasléttu* 

Flæðalófótur Hippuris tetraphylla VU Sjávarflæðatjarnir Finnst í einum reit nálægt 
Raufarhöfn 

Línstör Carex brunnescens LC Grasbollar og þurrar 
grundir 

Finnst í einum reit á NV Sléttu 

Þrenningar-maðra Galium trifidum LC Votlendi eða mýrar Finnst í 3 reitum, Höskuldarnes, 
Blikalón og Grjótnes (SS) 

Marhálmur Zostera angustifolia  Vex í sjó á grunnum 
leirkenndum botni 

Finnst í 4 reitum. SS nefnir 3 
staði; Höskuldarnes, Skinnalón og 
Oddsstaði 

Lensutungljurt Botrychium 
lanceolatum 

 Graslendi, sendinn 
jarðvegur, sjávarkambar 
og fjörur 

Finnst í einum reit á NV Sléttu  

Kollstör Carex macloviana  Grasi vaxið valllendi Finnst við Hestvatn á Sléttu 

Engjavöndur Gentianopsis 
detonsa 

 Árbakkar nærri sjó, 
sjávarbakkar eða 
sjávarfitjar 

Finnst í 4 reitum. Er víða skv. SS 

Skrautpuntur Milium effusum  Blómlendisbrekkur, kjarr, 
hraunsprungur og 
gróskulegir hólmar. 

Finnst í 2 reitum. Annar staðurinn 
er hólmi í Raufarhafnarvatni (SS) 

Langnykra Potamogeton 
praelongus 

 Vex á kafi í djúpu vatni, 
einkum stórum 
stöðuvötnum og djúpum 
tjörnum 

Finnst í einum reit, 
Hraunhafnarvatn og 
Harðbaksvatn (SS) 

*Miðað við 21 5x5 km reiti á norðanverðri Melrakkasléttu 

Nyrstu svæði Íslands, frá Hornströndum í vestri til Langaness í austri, hafa verið skilgreind sem hluti af 

norðurheimskautssvæðinu (arctic) í gróðurfarslegu tilliti, meðal annars vegna loftslags og annarra 

umhverfisþátta (Elven et al. 2011).  Svokölluð norðurheimskautslína markar útlínur Melrakkasléttu inn 

til landsins (Pawel et al. 2013) og tilheyrir því öll Sléttan norðurheimskautssvæðinu m.t.t. gróðurfars.  

Seinni hluta árs 2013 birtist í alþjóðlega vísindaritinu Flora grein eftir sérfræðinga 

Náttúrufræðistofnunar Íslands um niðurstöður rannsókna á aðfluttum plöntum í flóru Íslands 

(Náttúrufræðistofnun 2014a). Þar er spáð fyrir um útbreiðslu aðfluttra plantna í náttúru Íslands allt til 

ársins 2050, m.a. út frá forsendum hlýnandi loftlags. Gera má ráð fyrir að norrænar plöntutegundir, 



 

9 

 

aðlagaðar köldu loftslagi, hörfi og aðrar komi í staðinn. Í greininni kemur einnig fram að áhrif 

loftslagsbreytinga muni hafa afgerandi áhrif á útbreiðslu aðfluttra plantna á Íslandi, en einstaka 

aðfluttar plöntur geta einnig orðið mjög ágengar. Í greininni er talið að skilgreindum 

norðurheimskautssvæðum Íslands, m.t.t. gróðurs, stafi hvað mest hætta af útbreiðslu aðfluttra plantna 

við hlýnandi loftslag og á það einkum við um norðurheimskautssvæði Melrakkasléttu. Reyndar gæti 

allt norðausturhorn landsins orðið meira og minna fyrir verulegum áhrifum af útbreiðslu aðfluttra 

plantna (Pawel et al. 2013).  Þessar niðurstöður gefa enn meira tilefni til þess að vel verði fylgst með 

áhrifum loftslagsbreytinga á náttúrufar Melrakkasléttu, svo hægt verði að grípa til viðeigandi aðgerða 

ef útbreiðsla aðfluttra tegunda verður óæskileg á svæðinu. 

2.4. Votlendi  

2.4.1. Ströndin og fjaran 

Brattar grjótfjörur einkenna Sléttuna að vestan, utan fjörur norðan Leirhafnar sem eru malarfjörur. Á 

norðurströnd Melrakkasléttu, frá Núpskötlu og austur fyrir Raufarhöfn eru hinsvegar þangríkar 

aflíðandi malarfjörur einkennandi og víða eru sjávarlón og vötn. Hvarvetna í víkum og vogum er mikið 

af þara og þarabrúk (þarabrúk=dyngjur af þara) (Arnþór Garðarsson og Guðmundur A. Guðmundsson 

1991). Dýralíf þangfjara er almennt bæði afar auðugt og fjölbreytt og helstu einkennisfuglar þangfjara 

eru sendlingur og tildra (Agnar Ingólfsson 1975).  

Munur flóðs og fjöru á Melrakkasléttu er um 1,1-1,5 m (Agnar Ingólfsson 2006) en munur á sjávarföllum 

er minni í sjávarlónum en mót opnu hafi (Agnar Ingólfsson 2006). Meðalhiti sjávar við 

Hraunhafnartanga árin 1949 – 1966 var um 8°C í ágúst en 2°C í febrúar (Agnar Ingólfsson 2006).  

2.4.2. Sjávarfitjar 

Sjávarfitjar finnast á Melrakkasléttu en sjávarfitjar eru „svæði í efsta hluta fjörunnar með samfelldum 

háplöntugróðri, þar sem grös eða starir eru uppistaðan og jarðvegurinn leðju-blandinn“ (Agnar 

Ingólfsson 1998, bls. 57). Sjávarfitjar myndast aðeins þar sem er nógu skýlt, t.d. innst í vogum og 

fjörðum. Sjávarfitjar ná yfir tiltekið hæðasvið í fjörunni sem ræðst af muni á flóði og fjöru en við 

Reykjavík er þetta hæðasvið um 1,2 m.  Víðast hvar eru sjávarfitjar því aðeins örmjóar ræmur eða 

blettir. Svæðin fara annað slagið á kaf í sjó og þær plöntu- og dýrategundir sem þrífast þar eru bæði af 

hafrænum og landrænum uppruna. Lífríki sjávarfitja er almennt sérstætt og nokkrar tegundir plantna 

og dýra finnast aðeins á fitjum (Agnar Ingólfsson 1998).  

Meirihluti plöntutegunda í sjávarfitjum er af landrænum uppruna. Nokkrar plöntutegundir eru að 

mestu bundnar við sjávarfitjar, þ.e. vaxa eingöngu á sjávarfitjum eða því hæðarsviði sem sjávarfitjar 

finnast á í fjörunni. Það eru t.d. sjávarfitjungur (Puccinellia coarctata), flæðastör (Carex subspathacea), 

skriðstör (Carex mackenziei) og marstör (Carex ramenskii) en allar þessar tegundir finnast á 

Melrakkasléttu (Flóra Íslands 2013).  

Dýralíf sjávarfitja er almennt minna þekkt en gróðurfar þeirra, bæði hér heima og erlendis. Þar skiptast 

tegundir einnig í hafrænar og landrænar og eru þær síðarnefndu einnig algengari. Smátjarnir eru 

algengar á sjávarfitjum. Þar sem lífríki þeirra hefur verið kannað er það fremur fábreytt og virðist 

sjávarseltan hafa mest áhrif á tegundasamsetningu tjarnanna (Agnar Ingólfsson 1998).     

Sjávarfitjar og fitjatjarnir eru merk náttúrufyrirbæri og þarfnast ítarlegri rannsókna. Fitjar og fitjatjarnir 

eru mjög fýsilegar til rannsókna þar sem mikill fallandi umhverfisþátta veldur því að fremur auðvelt er 

að kanna áhrif slíkra þátta, bæði eðlisþátta og lífrænna þátta, á lífríkið (Agnar Ingólfsson 1998).  
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2.4.3. Sjávarlón 

Á norðanverðri Melrakkasléttu, frá Leirhöfn að Raufarhöfn, eru skráð um 17 sjávarlón (Agnar 

Ingólfsson 1990). Sjávarlón eru skilgreind „...sem vatnsmassi (og föst umgjörð hans) aðgreindur frá 

sjónum framundan af einhvers konar þrengslum, sem hefta straumskipti, en vatnsmassinn er þó undir 

greinilegum áhrifum sjávar.“ (Agnar Ingólfsson 1990, bls. 1-2). Skýrustu áhrif sjávar er mælanleg 

sjávarselta í vatnsmassanum.  Sjávarlón hafa yfirleitt opinn ós til sjávar en mismunandi er hversu mikið 

þrengsli skerða sjávarföll og gætir þeirra því ekki eins mikið í lónunum og í sjónum fyrir framan (Agnar 

Ingólfsson 1990). Sjávarlón geta verið án ósa en einnig geta ósar þeirra lokast tímabundið. Seltustig 

opinna sjávarlóna er háð sjávarföllum og sveiflast með þeim. Ef lónin eru grunn geta komið upp leirur.  

Í lokuðum sjávarlónum gætir ekki sjávarfalla og þar er vatnsstaða einnig hærri og selta minni. Lónin 

haldast þó ísölt vegna áhrifa af sjávarbrimi (Agnar Ingólfsson 1975).  

Í fjölriti Náttúruverndarráðs nr. 21, Sjávarlón á Íslandi er sjávarlónum skipt upp í 3 flokka, leirulón, 

háseltulón og strandvötn (Agnar Ingólfsson 1990). Sjávarlónin á norðanverðri Melrakkasléttu voru lítt 

könnuð um 1990 en hugsanlega má flokka Oddsstaðalón sem leirulón en það þarfnast þó frekari 

úttektar (Agnar Ingólfsson, 1990). Helstu einkenni leirulóna eru veruleg sjávarföll og geta þau þornað 

að mestu þegar lágsjávað er. Leirulón eru yfirleitt stór og ár falla yfirleitt í leirulónin og er stundum 

álitamál hvort um sé að ræða lón eða árós enda svipuð fyrirbrigði. Lífríki leirulóna mótast helst af gerð 

beðsins, seltuaðstæðum og dýpi en einnig er líklegt að tímabundin lokun ósa hafi einhver áhrif á lífríkið 

þó það hafi ekki verið kannað (Agnar Ingólfsson 1990).  

 

4. mynd. Lómur (Gavia stellata). 

Á norðanverðri Melrakkasléttu var Eggversvatn, sem er skammt norðan Raufarhafnar, flokkað sem 

háseltulón (Agnar Ingólfsson 1990) en síðar sem strandvatn (Agnar Ingólfsson 2002). Helstu einkenni 

háseltulóna, sem eru þó ekki mjög samstæður flokkur, eru talsverð selta í yfirborði (yfirleitt > 15 

prómill), opinn ós þannig að sjávarfalla gætir í einhverjum mæli og litlar sem engar leirur sem koma 
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upp á fjöru. Þessi lón eru flest fremur lítil og grunn. Mikill munur getur verið á lífríki háseltulóna en 

helst má segja að þau séu tegundafábreytt miðað við aðliggjandi sjó þó einstaka lón sýni nokkra 

tegundafjölbreytni (Agnar Ingólfsson 1990).  

Á norðanverðri Melrakkasléttu flokkast nokkur vötn sem strandvötn (Agnar Ingólfsson 1990) og má 

segja að flest sjávarlónin á Melrakkasléttu falli í þennan flokk miðað við fyrirliggjandi upplýsingar. 

Helstu einkenni strandvatna er að þau hafa alla jafna ekki afrennsli til sjávar, yfirborðsselta er lítil og 

sjávarfalla gætir þar lítt eða ekki. Strandvötn geta haft ós en hann liggur þá yfirleitt svo hátt að sjór nær 

ekki að falla inn í þau nema við óvenjulegar aðstæður. Lífríki strandvatna er lítt þekkt þó finna megi þar 

ákveðin einkennisdýr (Agnar Ingólfsson 1990). 

Takmarkaðar upplýsingar liggja fyrir um flest sjávarlónin á Melrakkasléttu (2. tafla). Hitastig, selta og 

botnþörungar voru rannsökuð í nokkrum sjávarlónum milli 1960 og 1970 (Munda, 2000). Þegar þau 

voru flokkuð um 1990 var stærð þeirra og dýpt metin (Agnar Ingólfsson 1990). Einnig var selta mæld, 

gerð botnsets könnuð og lífríki kannað í a.m.k. nokkrum þeirra (Agnar Ingólfsson 1990, Agnar 

Ingólfsson 2002). Árið 1993 var lífríki skoðað í þremur þeirra sem hluti af verkefninu Yfirlitskönnun á 

lífríki íslenskra vatn: samræmdur gagnagrunnur (Þóra Hrafnsdóttir 2013).  

2. tafla. Yfirlit um rannsóknir á sjávarlónum á Melrakkasléttu. (Innan sviga er tilvísun í heimildir). 

Sjávarlón Flokkun 
(AI 1990, 
2002) 

Stærð 
(km2) 
(AI 1990, 
2002) 

Selta 
mæld 
(AI 1990, 
2002) 

Hitastig 
mælt  
(Munda 
2000) 

Selta 
mæld 
(Munda 
2000) 

Botnþörungar 
kannaðir 
(Munda, 
2000) 

Lífríki 
kannað 
 

Leirhafnarvatn Strandvatn 0,3 x    (AI 1990) 

Hávarðsvatn Strandvatn 0,2 x    (AI 1990, 
2002) 

Kötluvatn Strandvatn 1,3 x    (AI 1990, 
2002) 
(ÞH2013) 

Skeljalón (Skerjalón)  0,5 x x x x (AI 2002) 

Oddsstaðalón Leirulón 1,4  x x x  

Torfastaðalón  0,2      

Sigurðarstaðavatn Strandvatn 1,7 x    (AI 2002) 
(ÞH 2013) 

Blikalón Strandvatn 1,1 x x x x (AI 2002) 

Heimatjörn  0,1 x    (AI 2002) 

Kottjarnir (nyrsta 
tjörnin) 

Strandvatn 0,2      

Rifshólavatn Strandvatn 0,1 x    (AI 2002) 

Ólafsvatn Strandvatn 0,2      

Skinnalón, vestari 
hluti 

 0,5  x x x  

Skinnalón, eystri hluti  1,1  x x x  

Hraunhafnarvatn og 
Harðbaksvatn 

Strandvatn 4,6     (AI 1990, 
2002) 

Hraunhafnarvatn       (ÞH 2013) 

Hringlón 1  0,4  x x x  

Hringlón 2    x x x  

Hringlón 3    x x x  

Eggversvatn Háseltulón/
Strandvatn 

0,5 x    (AI 1990, 
2002) 

Nesvatn Strandvatn 0,2 x    (AI 1990, 
2002) 

Neslón 1    x x x  

Neslón 2    x x   

Neslón 3    x x   
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2.4.4. Stöðuvötn og straumvötn 

Helstu stöðuvötnin á Vestur-Sléttu eru Suðurvatn sunnan Oddsstaðalóns og Fiskivötn, Þorgeirsvötn og 

Þrætuvötn sunnan Sigurðarstaða. Þrjú þau síðarnefndu eiga afrennsli til norðurs í Sigurðarstaðavatn.  

Fjölmörg stöðuvötn eru á Austur-Sléttu en þau stærstu eru Arnarvatn, Æðarvötn, Hvannabrekkuvatn, 

Raufarhafnarvötn, Ólafsvatn og Rifshæðavötn. 

Nokkur vötn á Melrakkasléttu voru rannsökuð árið 1993 í tengslum við vatnaverkefnið Yfirlitskönnun 

á lífríki íslenskra vatn: samræmdur gagnagrunnur (Þóra Hrafnsdóttir 2013) sem Náttúrufræðistofa 

Kópavogs vinnur að í samstarfi við Líffræðistofnun Háskóla Íslands, Hólaskóla í Hjaltadal og 

Veiðimálastofnun (Náttúrufræðistofa Kópavogs 2013). Þessi vötn eru Hraunhafnarvatn, Kötluvatn, 

Sigurðarstaðavatn, Stóra-Viðarvatn og Ytra-Deildarvatn en þrjú þau fyrrnefndu eru flokkuð sem 

sjávarlón (2. tafla). Þeir dýrahópar sem voru  meðal annars skoðaðir í þessum fimm vötnum eru bleikja, 

rykmý og krabbadýr (Þóra Hrafnsdóttir 2013).   

2.5. Spendýr  

Refurinn (Vulpes lagopus), stundum nefndur heimskautarefur (e. Arctic Fox) finnst að sjálfsögðu á 

Sléttunni sem ber hið skemmtilega nafn hans melrakki. Fjölbreytt fæðuframboð á norðanverðri 

Melrakkasléttu hefur ætíð skapað góð lífsskilyrði fyrir ref og síðar mink (Neovison vison) en sá 

síðarnefndi kom á svæðið upp úr 1960.  

 

5. mynd. Þangfjörur á Melrakkasléttu. 

Refurinn er mikill tækifærissinni hvað fæðuval varðar en það er breytilegt eftir svæðum og árstíðum 

(Páll Hersteinsson 2004). Ekki liggja fyrir sérstakar upplýsingar um fæðuval refa á Melrakkasléttu en 

gera má ráð fyrir að gott aðgengi að sjávarsíðunni auðveldi refnum fæðuöflun að vetrarlagi sem getur 

annars verið nokkuð stopul. Þar vega líklega þyngst sjórekin dýr eins og fiskar, selir og svartfuglar, sem 
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og aðrir fuglar sem nýta sér lífríkar strendur Melrakkasléttu að vetrarlagi. Inn til landsins eru 

víðáttumikil heiðalönd með lyngmóum, sem jafnframt eru kjörlendi fjallrjúpu (Lagopus muta). Nóg 

fæðuframboð er yfir sumartímann og á haustin bætast við ber, hagamýs og þangflugulirfur á 

matseðilinn.  

Á Melrakkasléttu hafa verið stundaðar talningar á rjúpu, m.a. sniðtalningar (Ólafur K. Nielsen o.fl. 2004) 

en einnig hafa rannsóknir á fálka (Falco rusticolus) verið stundaðar þar í meir en 30 ár (Ólafur K. Nielsen 

1993) en nokkur fálkaóðul eru á norðanverðri Sléttunni. Melrakkaslétta væri kjörinn vettvangur til að 

stunda rannsóknir á samspili þessara þriggja hánorrænu tegunda; refs, rjúpu og fálka.  

 

6. mynd. Fálki (Falco rusticolus) 

Minkurinn er líkt og refurinn, talsverður tækifærissinni þegar kemur að fæðuvali. Hann virðist sækja 

mest í þá fæðu sem er algengust hverju sinni og auðveldast að komast yfir (Karl Skírnisson o.fl. 2004). 

Minkurinn heldur sig fyrst og fremst í nágrenni vatns og sjávar þó hanni eigi það einnig til að fara inn 

til lands þar sem hann sækir þá fyrst og fremst í fugla og hagamýs (Karl Skírnisson o.fl. 2004). Á 

Melrakkasléttu er fjöldinn allur af stöðuvötnum, sjávarlónum og straumvötnum sem hann heldur sig 

við.  Bæði refur og minkur eru veiddir á Melrakkasléttu til að vernda æðarvarp og annað fuglalíf.  

Landselur (Phoca vitulina) kæpir við norðurströndina en með vogskorinni sjávarströndinni eru víða 

sjávarlón og ákjósanleg skilyrði fyrir selalátur. Áður fyrr voru kóparnir veiddir og af því hlaust talsverð 

búbót. Vöðuselur (Pagophylus groenlandicus) sást af og til og var á árum áður einnig veiddur þegar 

nokkuð var af honum. (Hjörleifur Guttormsson 2013).  

2.6. Fuglar 

Fuglalíf á Melrakkasléttu er fjölbreytt og endurspeglar fjölbreytni votlendisgerða, lífríkar fjörur, kalt 

veðurfar sem setur svip sinn á gróðurfar og síðast en ekki síst staðsetningu. Vitað er til að a.m.k. 53 
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fuglategundir hafa orpið á svæðinu, þar af 47 að staðaldri (Kristinn H. Skarphéðinsson, skrifl. uppl.). Þá 

eru ótaldar nokkrar tegundir sem hugsanlega hafa orpið án þess að það hafi fengist staðfest. Vitað er 

til að a.m.k. ein tegund hefur horfið af svæðinu sem varpfugl á síðustu áratugum, flórgoði (Podiceps 

auritus) (Ólafur K. Nielsen 1998). Á sama tíma hafa aðrar numið þar land, t.d. brandönd (Tadorna 

tadorna) (Yann Kolbeinsson & Guðmundur Örn Benediktsson 2013), jaðrakan (Limosa limosa) og 

hettumáfur (Chroicocephalus ridibundus). 

 

7. mynd. Rauðbrystingur (Calidris canutus), sanderla (Calidris alba), lóuþræll (Calidris alpina) og tildra (Arenaria interpres). 

Fuglalíf er fjölbreyttast á strandsvæðum Sléttunnar, þar sem sjó-, vatna- og mófuglar eru alls ráðandi. 

Einkennisfuglar Sléttu eru m.a. rjúpa og sendlingur (Calidris maritima) en óvíða á landinu finnast þeir í 

meiri þéttleika á varptíma (Ólafur Einarsson 2000). Á Rauðanúpi er að finna einu svartfuglabyggð 

svæðisins og jafnframt aðra af tveimur súlubyggðum á Norðurlandi, sem taldi 459 setur árið 2008 

(Arnþór Garðarsson 2008). Alla aðra hefðbundna bjargfugla er að finna þar, s.s. fýl (Fulmarus glacialis) 

(2450 setur), ritu (Rissa tridactyla) (5180 hreiður), langvíu (Uria aalge) (2100 pör), stuttnefju (Uria 

lomvia) (760 pör) og álku (Alca torda) (840 pör) (Arnþór Garðarsson 1995a, Arnþór Garðarsson 2011, 

Arnþór Garðarsson o.fl. 2013). 

Staðsetning Sléttunnar og lífríkar fjörur eru einkar mikilvægar fyrir umferðarfugla á leið til varpstöðva 

á Grænlandi og norður Kanada. Fjörurnar nýta fuglarnir til þess að byggja upp orkuforða og hvíla sig á 

leið til hinna hánorrænu varpsvæða. Þær tegundir sem fara þar mest um eru sandlóur (Charadrius 

hiaticula), rauðbrystingar (Calidris canutus), sanderlur (C. alba), sendlingar (C. maritima), lóuþrælar (C. 

alpina) og tildrur (Arenaria interpres). Mjög lauslega hefur verið áætlað, út frá talningum síðustu ár, að 

allt að 20.000 fuglar fari um svæðið. Rauðbrystingur og tildra eru langalgengustu tegundirnar. Óhætt 

er að fullyrða að fjörur Melrakkasléttu eru þýðingarmesta svæðið fyrir vaðfugla að vori á austan- og 
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norðanverðu landinu. Aftur á móti virðist mun minna af fugli nýta sér svæðið á haustfarinu (Whitfield 

& Magnusson 1987, Arnþór Garðarsson & Guðmundur A. Guðmundsson 1991).  

Fuglalíf að vetri er fremur fábreytt og var til skamms tíma lítið þekkt. Nýlegar vetrarfuglatalningar, sem 

hafa nú náð yfir alla strandlengjuna umhverfis Sléttu, benda til að þarna sé að finna nokkrar tegundir í 

umtalsverðu magni, s.s. æðarfugl (Somateria mollissima) (22.000), hávellu (Clangula hyemalis) 

(>2100), stokkönd (Anas platyrhynchos)  (>800) og toppönd (Mergus serrator) (200) en það eru um 2-

3% af áætluðum vetrarstofni hverrar tegundar við strendur landsins (Arnþór Garðarsson 2009, 

Náttúrufræðistofnun Íslands 2014c).  

 

8. mynd. Rjúpa (Lagopus muta). 

Fuglarannsóknir á Sléttu hafa beinst að fáum lykiltegundum, fremur en fuglalíf svæðisins í heild. Má 

þar nefna árlega rjúpna- og fálkavöktun á vegum Náttúrufræðistofnunar Íslands, misreglulegar 

talningar á sjófuglum í Rauðanúpi á vegum Líf- og umhverfisvísindastofnunar Háskóla Íslands og árlega 

vöktun brandandarstofnsins á ungatíma á vegum Náttúrustofu Norðausturlands. Erlendir aðilar, og 

sjaldnar innlendir til skamms tíma, hafa unnið að stopulum vaðfuglarannsóknum á svæðinu, bæði er 

tengjast viðkomu fargesta sem og varpi lykiltegunda, þá sér í lagi sendlings og þórshana (Phalaropus 

fulicarius) (Wilson 1986, Whitfield & Magnusson 1987, Summers et al. 1988, D. Philip Whitfield o.fl. 

1989, Whitfield 1990, Gudmundsson & Gardarsson 1993, Whitfield 1995, Summers et al. 2004, Gunnar 

Thor Hallgrimsson 2010, Hallgrimsson et al. 2011a & 2011b, Wilson et al. 2011, Yann Kolbeinsson 

2011).  

Hin síðari ár hefur Guðmundur Örn Benediktsson, búsettur á Kópaskeri, fylgst mikið með fuglalífi á 

svæðinu í sínum frítíma. Hefur hann einkum lagt áherslu á álestur litmerktra vaðfugla en einnig hefur 

hann talið fjölda sumra tegunda með reglubundnum hætti. Einnig hefur hann skráð niður 
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farfuglakomur á vorin við Öxarfjörð og Melrakkasléttu, frá árinu 2001. Slíkar upplýsingar geta m.a. 

reynst verðmætar við mat á áhrifum loftslagsbreytinga á norræn vistkerfi. 

Farið verður hér yfir nokkrar af lykiltegundum Melrakkasléttu og lauslega sagt frá þeirri þekkingu sem 

fyrir liggur. 

Rjúpa Lagopus muta 

Rjúpur hafa verið taldar að vori á Sléttunni frá því um síðustu aldamót sem hluti af 

stofnstærðarmælingum á landsvísu. Þessar talningar hafa verið á vegum Náttúrufræðistofnunar 

Íslands. Þær hafa sýnt að Sléttan er rjúpnasælt svæði en stofnsveiflur þar eru aftur á móti miklar, allt 

að 25-faldur munur er á fjölda karra þar að vori (Ólafur K. Nielsen, skrifl. uppl.). 

Sandlóa Charadrius hiaticula 

Það er óvíða á landinu sem hægt er að sjá sandlóur í þeim fjölda sem verður á Sléttunni seinnihluta 

vors. Sandlóur eru fremur algengir varpfuglar á strandsvæðum Sléttunnar en auk varpfuglanna virðist 

töluverður fjöldi þeirra sem nýta svæðið að vori vera umferðarfuglar. Sandlóurnar má þá stundum sjá 

í hundraðatali í frekar þéttum hópum meðfram vegum umhverfis Sléttuna. Þeir fuglar eru væntanlega 

á leið til varpstöðva á Grænlandi og/eða heimskautaeyja Kanada. Hins vegar hafa engar rannsóknir 

verið gerðar á þessum sandlóum og heldur ekki metið hversu mikilvæg fæðubúsvæði Sléttunnar eru 

fyrir þennan farhóp. Rík ástæða er til að bæta við þekkingu okkar á þessum lítt þekkta umferðarstofni 

sandlóunnar og þá hvort Melrakkaslétta geti mögulega verið einn mikilvægasti viðkomustaður þessa 

stofns á landinu. 

Rauðbrystingur Calidris canutus 

Eina heildstæða talning á fjölda rauðbrystinga sem fara um íslenskar fjörur að vori var framkvæmd 

vorið 1990. Taldar voru flestar fjörur umhverfis landið úr flugvél og sums staðar voru talningar einnig 

framkvæmdar af jörðu niðri. Talningin miðaði að því að ná sem best yfir fjölda rauðbrystinga, en 

umferðartími vaðfugla er breytilegur eftir tegunda. Fjöldi rauðbrystinga sem nýtti íslenskar fjörur var 

metinn um 270.000 fuglar, þar af sáust um 7280 á Melrakkasléttu dagana 18.-19. maí (Arnþór 

Garðarsson og Guðmundur A. Guðmundsson 1991, Gudmundsson o.fl. 1993). Ekki hafa farið fram 

frekari heildartalningar á Sléttu síðan þá svo erfitt er að segja til um breytingar. Þó er víst að enn fer 

mikill fjöldi rauðbrystinga um svæðið og þá að langmestu leyti á vorin.  

Framan af var talið að rauðbrystingar sem nýttu íslenskar fjöru væru á leið til varpstöðva í NV-

Grænlandi og N-Kanada. Nýlegar athuganir á litmerktum fuglum, m.a. af hálfu Guðmundar Arnar á 

Kópaskeri,  sem og stefnu rauðbrystingahópa er þeir yfirgefa Sléttuna benda hins vegar til að hluti NA-

Grænlandsstofnsins fari einnig um Sléttu. Mögulega fer þessi stofn að miklu leyti um Sléttuna en ekki 

einvörðungu um N-Noreg eins og áður var talið (Jim Wilson 2013). 

Sanderla Calidris alba 

Eina heildstæða talning á fjölda sanderla sem fara um íslenskar fjörur að vori fór fram í maí 1990, á 

sama tíma og fyrrnefnd rauðbrystingatalning. Niðurstöður bentu til að a.m.k. 8000 sanderlur færu um 

landið. Fjörur Melrakkasléttu voru taldar 18.-19. maí og sáust engar sanderlur í þeirri talningu (Arnþór 

Garðarsson og Guðmundur A. Guðmundsson 1991, Gudmundsson ofl 1993). Talningar Guðmundar 

Arnar Benediktssonar undanfarin ár hafa aftur á móti leitt í ljós að sanderlur nýta fjörur Sléttunnar á 
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vorin mun meira en áður var talið. Sanderlur koma seint á svæðið, yfirleitt ekki að neinu ráði fyrr en 

eftir 20. maí og nær fjöldinn hámarki um mánaðamótin maí/júní, en það er um viku síðar en í Sandgerði 

þar sem þær byrja að sjást fyrripartinn í maí. Mesti fjöldi sem hefur verið talinn á einum degi voru tæpir 

850 fuglar 4. júní 2011 (Guðmundur Örn Benediktsson, óbirt gögn, Reneerkens o.fl. 2009). Sein koma 

tegundarinnar á Melrakkasléttu skýrir eflaust hvers vegna tegundin sást ekki í flugtalningu vorið 1990, 

enda sáust þær í athugunum vorið 1987 (Whitfield o.fl. 1987). Óvíst er hversu margar sanderlur nýta 

sér Sléttuna þar sem ekki hafa farið fram rannsóknir m.t.t. nýliðunar á fartíma (e. turnover) en aflestur 

af litmerktum fuglum og talningar benda eindregið til þess að hún sé mjög hröð. 

Sanderlur sem fara hér um eru almennt taldar vera á leið til varpstöðva á N- og A-Grænlandi, sem og 

Ellesmere eyju í N-Kanada. Töluvert hefur verið merkt af sanderlum, bæði hérlendis sem utan 

landsteina. Á Melrakkasléttu hafa sést sanderlur sem hafa verið merktar m.a. á vetrarstöðvum í 

Skotlandi, Englandi, Máritaníu og Gana en einnig á varpstað í NA-Grænlandi. Athyglisvert er að 

endurheimtugögn benda til að fuglar sem hafa vetursetu í V-Evrópu fari fyrr um svæðið, í síðari hluta 

maí, en fuglar frá vetrarstöðvum í V-Afríku sjást aðallega um mánaðamótin maí/júní fram í byrjun júní 

(Guðmundur Örn Benediktsson, óbirt gögn). 

Sendlingur Calidris maritima 

Sendlingur er einn einkennisfugla Sléttunnar. Rannsóknir benda til að þar sé að finna þéttasta varp í 

heiminum, 4-34 pör/km2. Flest pörin er að finna í kríuvörpum á svæðinu, sér í lagi á austanverðri Sléttu, 

þar sem fuglarnir leita væntanlega skjóls fyrir afræningjum (Summers o.fl. 2004). Svæðið býður þess 

vegna upp á kjör aðstæður til að rannsaka þessa tegund sem er annars strjáll varpfugl utan Íslands og 

oftar en ekki á óaðgengilegum heimskautasvæðum, enda hafa til þessa farið fram fjölmargar 

rannsóknir á sendlingum á Sléttu (sjá m.a. Hallgrimsson o.fl. 2011a, 2011b, Summers o.fl. 1988, 

Summers o.fl. 2004). 

Töluverður fjöldi sendlinga hefur vetursetu á svæðinu (tæplega 2300 að lágmarki). Endurheimtur og 

álestur sendlinga sem merktir hafa verið á svæðinu á varptíma benda til að flestir Sléttufuglanna 

yfirgefi á veturna það svæði sem þeir voru merktir á. Fuglar sem hafa endurheimst utan Sléttunnar 

hafa allir farið í vestur, lengst vestur í Ísafjarðardjúp (Náttúrufræðistofnun Íslands, skrifl. uppl.). Óvíst 

er hvaðan vetrarstofn Sléttunnar er upprunninn sé um utanaðkomandi fugla að ræða. Ekki er útilokað 

að fuglar frá öðrum stofnum (t.d. frá Grænlandi) séu þar á ferðinni. Hægt væri að komast að því með 

því að ná fuglum að vetrarlagi og mæla í bak og fyrir. Vitað er að sendlingar frá varpstöðvum í Kanada 

nýta fjörur Sléttunnar á vorin á leið sinni frá vetrarstöðvum í norðvestanverðri Evrópu (Hallgrimsson 

o.fl. 2012).  

Lóuþræll Calidris alpina 

Lóuþrælar eru fremur algengir á Melrakkasléttu, frá vori fram á haust. Varpfuglar á svæðinu nýta 

fjörurnar til fæðuöflunar, þá sérstaklega fyrir og eftir varp, en einnig hefur verið sýnt fram á að fuglar 

af grænlensku undirtegundinni arctica fara þar um á fartíma (Hallgrimsson 2010). 

Þórshani Phalaropus fulicarius 

Þórshani er sjaldgæfur varpfugl á landsvísu og sækja þarf um sérstakt leyfi frá Umhverfisstofnun til að 

heimsækja varpstaði tegundarinnar, hvort sem er til að stunda rannsóknir eða til þess eins að skoða og 

ljósmynda tegundina. Á Melrakkasléttu hefur lengi verið lítill stofn sem taldi einungis 13 fugla í síðustu 
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talningu sem fór fram sumarið 2010 (7% af íslenska stofninum). Mest sáust 18 fuglar í könnun sumarið 

1997 sem þá voru rúm 40% af íslenska stofninum (Yann Kolbeinsson 2011). Ein rannsókn á 

varpvistfræði tegundarinnar hefur verið framkvæmd á Sléttu (Whitfield 1995). 

Kría Sterna paradisaea 

Fátt er vitað um stofnstærð kríu á svæðinu og hvort breytingar hafa orðið þar undanfarin ár og áratugi. 

Eitt er þó víst, krían er algengur varpfugl á svæðinu og sérstaklega meðfram ströndinni. Mikilvægt er 

að gæta að þessum stofni, rannsaka hann nánar m.t.t. stofnstærðar og þátta sem gætu leitt til 

fækkunar, m.a. vegna þess að kríuvörpin virðast hafa mikla þýðingu fyrir sendlingastofninn á Sléttunni 

(Summers o.fl. 2004). Ekki er útilokað að aðrar tegundir njóti sömuleiðis góðs af vörn kríunnar en það 

hefur ekki verið rannsakað sérstaklega.  

 

9. mynd. Kría (Sterna paradisaea) 

Snjótittlingur Plectrophenax nivalis 

Snjótittlingur er enn ein hánorræn tegund sem einkennir Melrakkasléttu. Hann er þar útbreiddur á 

varptíma, þá sérstaklega með ströndinni og til fjalla þar sem þau er að finna. Minna ber á honum á 

veturna en lítið er vitað um hvert varpfuglarnir fara þá. Íslenskir snjótittlingar tilheyra undirtegundinni 

insulae sem fyrirfinnst eingöngu á Íslandi. Komið hefur í ljós á undanförnum árum að fuglar af 

undirtegundinni nivalis, sem m.a. verpa á Grænlandi, virðast fara hér um í mismiklu mæli á vorin. Hvort 

það sé reglulegur viðburður eða tilfallandi (t.d. veðurháð) á enn eftir að koma í ljós. En sé það tilfellið 

er líklegast um fugla frá NA-Grænlandi að ræða sem vitað er að hafi vetursetu í Rússlandi (Lyngs 2003). 
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2.7. Landnotkun 

Um aldamótin 1900 var búið á allmörgum bújörðum á Melrakkasléttu. Lífsskilyrði voru þá almennt talin 

fremur góð þó hlunnindi færu minnkandi (Hjörleifur Guttormsson 2013). Fólk stundaði sauðfjárbúskap 

og var með kýr og hesta. Helstu hlunnindi á Sléttunni voru veiði í sjó og vötnum, rekaviður, dúntekja 

og eggjatekja. Þegar leið á 20. öldina fækkaði jörðum í heilsársábúð smám saman og í upphafi 21. 

aldarinnar voru flestar bújarðir á Melrakkasléttu komnar í eyði. Margar þeirra eru þó enn nýttar sem 

sumardvalarstaður og er húsum vel við haldið af eigendum þeirra sem oft eru afkomendur síðustu 

ábúenda jarðanna. Einnig eru ýmis hlunnindi enn nýtt eins og rekaviður og dúntekja. Silungsveiði er 

stunduð í mörgum stöðuvötnum á Melrakkasléttu, bæði af landeigendum og öðrum hlunnindahöfum 

en einnig eru veiðileyfi seld í nokkur þeirra (NAT Veiðivefur 2013). 

Jarðir og land á Melrakkasléttu eru ýmist í einkaeigu, í eigu sveitarfélagsins Norðurþings eða í eigu 

ríkisins.  

 

10. mynd. Æðarfugl (Somateria mollissima) á hreiðri. 

Ferðaþjónusta er vaxandi atvinnugrein á svæðinu og æ fleiri sjá tækifæri í að nýta sérstöðu svæðisins 

til náttúrutengdrar ferðaþjónustu, t.d. fuglaskoðunar. Fuglatengd ferðaþjónusta hefur vaxið á Íslandi 

og er Norðausturland mjög vel til þess fallið að efla slíka ferðaþjónustu. Á undanförnum árum hefur 

verið unnið að eflingu fuglatengdrar ferðaþjónustu á svæðinu með þróun svokallaðs Fuglastígs sem 

meðal annars liggur um Melrakkasléttu (Atvinnuþróunarfélag Þingeyinga 2013).  

Landfræðileg staðsetning Melrakkasléttu á mörkum heimskautsbaugs er einnig aðdráttarafl og við 

Raufarhöfn er verið að reisa svokallað Heimskautsgerði, stórt og mikið mannvirki. Hugmyndin er að 
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einhverju leyti fengin frá Stonehenge á Suður-Englandi en vonir heimamanna standa til að 

Heimskautsgerðið verði vinsæll viðkomustaður ferðamanna í framtíðinni (Hjörleifur Guttormsson 

2013). 

Norræn náttúra Melrakkasléttu, harðbýlt umhverfi, einangrun og yfirgefin eyðibýli í margskonar mynd 

eru líkleg til að verða mikið aðdráttarafl fyrir ferðamenn í komandi framtíð. Mikilvægt er að vel verði 

að verki staðið við uppbyggingu ferðaþjónustu á svæðinu svo viðkvæm náttúra svæðisins beri ekki 

skaða af aukinni umferð ferðamanna. 

 

11. mynd. Fuglaskoðun á Rauðanúpi.  

Raufarhöfn var fyrr á öldum sjálfstæð bújörð og síðar einnig verslunarstaður þar sem einstök 

hafnaraðstaða frá náttúrunnar hendi kom sér vel fyrir skip og báta. Um 1900 var farið að reka útgerð 

á Raufarhöfn og byggðist staðurinn meira og minna upp í kringum þá starfsemi vel fram eftir 20. öldinni. 

Bar þar hæst síldarævintýrið sem stóð frá 1947-1967, en því lauk snögglega þegar síldin brást 

(Hjörleifur Guttormsson 2013). Þegar best lét bjuggu um 600 manns á Raufarhöfn rétt fyrir 1980 en í 

dag eru íbúar Raufarhafnar aðeins tæplega 180.  Helstu atvinnugreinar eru útgerð og þjónusta fyrir 

íbúa ásamt vaxandi ferðaþjónustu á svæðinu.  

Vegna fólksfækkunar hefur verið mikið framboð á auðu húsnæði á Raufarhöfn. Það hafa 

ferðaþjónustuaðilar nýtt sér og hefur gistirýmum fyrir ferðamenn á Raufarhöfn fjölgað talsvert á allra 

síðustu árum. Stefnan er að auka nýtingu þeirrar fjárfestingar og byggja upp ferðaþjónustu allt árið um 

kring.  
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2.8. Verndun 

2.8.1. Náttúruverndar- og hverfisverndarsvæði 

Norðanverð Melrakkaslétta er talin hafa talsvert verndargildi og hefur svæðið lengi verið á 

Náttúruminjaskrá (Umhverfisstofnun 2013) en einnig var gerð tillaga að friðlýsingu svæðisins í 

Náttúruverndaráætlun 2004-2008 (María Harðardóttir o.fl. 2003). Í Náttúruminjaskrá segir um svæðið:  

„(1) Norðanverð Slétta, norðan við línu sem dregin er úr Kollsvík við Öxarfjörð um Sandfjall í 

Geflu, þaðan austur um Grænur, sunnan Steinunnarvatns í Miðás við Glápsvötn, Melrakkaás 

og austur í Bæjarvík norðan Raufarhafnar. (2) Víðáttumiklar mýrar, lóna- og straumvatnakerfi, 

sjávarfitjar. Gróður og dýralíf með svalviðrisblæ, mikið fuglalíf. Blikalónsdalur er sigdalur með 

miklu grunnvatnsstreymi. Rauðinúpur er eldstöð frá ísöld. Í honum er fuglabjarg og þaðan er 

mikið útsýni.“ (12. mynd). 

 

12. mynd. Melrakkaslétta, afmörkun svæðis á Náttúruminjaskrá (Mynd úr Aðalskipulagi Norðurþings 2010-2030) 

 

13. mynd. Hverfisverndarsvæði Melrakkasléttu í Aðalskipulagi Norðurþings 2010-2030 (Mynd úr Aðalskipulagi      

Norðurþings 2010-2030). 
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Í Aðalskipulagi Norðurþings 2010-2030 eru skilgreind fjögur hverfisverndarsvæði á Melrakkasléttu og 

eitt við Kópasker (13. mynd). Um hverfisverndarsvæðin gilda sérstök skipulagsákvæði sem er ætlað að 

vernda þau vegna sögulegs, náttúrulegs eða menningarlegs gildis þeirra án þess að um lögformlega 

friðun sé að ræða (Norðurþing 2013). Sjá nánar í 3. töflu. 

3. tafla. Hverfisverndarsvæði á Melrakkasléttu og við Kópasker, forsendur flokkunar, markmið verndunar og skipulagsákvæði. 

Svæði Forsendur flokkunar Markmið verndunar og skipulagsákvæði 
Norðurströnd 
Melrakkasléttu 
(Hv11 á 12. 
mynd) 

Nyrsti hluti Melrakkasléttu, láglend strönd 
með lónum og sjávarfitjum, vötn innaf. 
Rauðinúpur 70 m hár, eldstöð frá ísöld með 
sérstökum rauðum klettamyndunum. Mikið 
fuglalíf, menningar- og fornminjar.  

Verðmæt svæði á heimsvísu: Svæði sem hafa sérstakt 
verðmæti á heimsvísu skulu njóta verndar þannig að 
vistfræðilegt, jarðsögulegt, menningarlegt og sjónrænt 
gildi þeirra skaðist ekki og að áfram sé hægt að upplifa 
fegurð þeirra og fjölbreytni.  

 Mannvirkjagerð verði haldið utan þessara svæða, 
þ.m.t. nýir slóðar. Við strönd Melrakkasléttu eru þó 
heimil hús í tengslum við hefðbundna nýtingu og 
stök frístundahús. Þau skal staðsetja og útfæra með 
sérstöku tilliti til einkenna landslagsins og þannig að 
þau skaði ekki náttúru- og menningarminjar.  

 Skógrækt og efnistaka er óheimil, svo og 
gróðursetning innfluttra tegunda.  

 Merking leiða eru heimil að því tilskyldu að það 
skaði ekki náttúru, landslag og minjar  

 Bílastæði og stígagerð er óheimil nema unnt sé að 
sýna fram á að framkvæmdir muni skaða náttúru og 
landslag óverulega. 

Röndin á 
Kópaskeri (Hv9 
á 12. Mynd) 

Jökulmenjar frá framrásarskeiði jökla, 
Kópaskersskeiðinu í lok ísaldar.  

Verðmæt svæði á svæðisvísu: Svæði sem hafa sérstakt 
verðmæti á svæðisvísu skulu njóta verndar þannig að 
vistfræðilegt, jarðsögulegt, menningarlegt og sjónrænt 
gildi þeirra skaðist ekki og að áfram sé hægt að upplifa 
fegurð þeirra og fjölbreytni.  

 Svæðunum verði haldið eins óröskuðum og 
unnt er og náttúrulegri framvindu leyft að 
ráða en heimilt er að rækta til að stöðva 
uppblástur. Ekki er gert ráð fyrir skógrækt 
og efnistöku á þessum svæðum. 

Leirhafnarfjöll 
(Hv10 á 12. 
mynd) 

Lítt gróin móbergshryggur þar sem eru 
nyrstu skógarleifar á Íslandi 

Blikalónsdalur 
(Hv12 á 12. 
mynd) 

Sigdalur er nær frá norðurströnd Melrakka-
sléttu og 20 km inn í landið.  

Vatnasvæði 
Sléttu 
(Hv 13 á 12. 
mynd) 

Vötn og votlendi á stórum hluta Melrakka-
sléttu. Votlendi rík af lífrænum jarðvegi. 
Verðmætt svæði á svæðisvísu, sem er á 
náttúruminjaskrá og er mikilvægt búsvæði 
fugla og hefur einnig verndargildi vegna 
bindingar gróðurhúsalofttegunda. 

 

2.8.2. Alþjóðlega mikilvæg fuglasvæði 

Melrakkaslétta er á lista alþjóðlegu fuglaverndarsamtakanna BirdLife yfir alþjóðlega mikilvæg 

fuglasvæði, svokölluð IBA svæði (Important Bird Areas) en samtökin halda skrá yfir slík svæði alls 

staðar í heiminum. Á Íslandi er það Fuglavernd sem sér um að endurskoða skráningar yfir íslensk 

svæði en til að komast á listann þurfa svæðin að standast kröfur BirdLife sem IBA svæði (Fuglavernd 

2013). Melrakkaslétta hefur verið á listanum síðan árið 2000 (BirdLife International 2013).  

2.8.3. Friðlýstar fornleifar 

Friðlýstar fornleifar eru í landi Harðbaks á Melrakkasléttu. Það eru Þorgeirsdys og Gautsdys sem báðar 

eru staðsettar á miðjum Hraunhafnartanga. (Norðurþing 2013).  
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3. Rannsóknastöð á Raufarhöfn 

3.1. Framtíðarsýn 

Rannsóknastöð á Raufarhöfn verði helsti vettvangur rannsókna á vistkerfi norðurslóða á Íslandi. Stöðin 

verði alþjóðlegur miðpunktur rannsókna sem tengja saman málefni norðurslóða og náttúrufars á 

norðausturhorni Íslands, einkum Melrakkasléttu. Með þessu verði rannsóknastöðin virkur þátttakandi 

í allri umræðu um vistkerfi norðurslóða og áhrif loftslagsbreytinga. 

 

14. mynd. Raufarhöfn. 

 

3.2. Hlutverk, markmið og áherslur 

Náttúrufarsleg sérstaða Melrakkasléttu, nálægð við heimskautsbaug og tengsl svæðisins við náttúru 

norðurslóða munu móta hlutverk, markmið og áherslur rannsóknastöðvar á Raufarhöfn. 

Rannsóknastöð á Raufarhöfn mun hafa þríþætt hlutverk sem endurspeglast í þeim markmiðum og 

áherslum sem settar eru fram. Ekki er gert ráð fyrir að rannsóknastöð á Raufarhöfn verði 

rannsóknastofnun, í þeim skilningi að hún sjálf stundi rannsóknir.  

 

Markmið rannsóknastöðvarinnar eru að: 
 
1. Efla og auka náttúrufarsrannsóknir á Melrakkasléttu. 
2. Safna saman og halda utan um og miðla upplýsingum um náttúrufar á Melrakkasléttu. 
3. Styðja nærsamfélag.  
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3.2.1. Efling rannsókna á Melrakkasléttu 

Lagt er upp með að efla rannsóknir á Melrakkasléttu með því að skapa eftirsóknarverðan jarðveg og 

koma á samstarfi við rannsóknastofnanir og háskóla, bæði hér á landi og erlendis. Áherslur 

rannsóknastöðvarinnar varðandi rannsóknir munu taka mið af sérstöðu svæðisins og þeim 

umhverfisaðstæðum sem þar eru til staðar.  Sérstök áhersla verður lögð á að stuðla að og hýsa 

rannsóknir sem svarað geta vaxandi eftirspurn eftir grunnupplýsingum er varða vistkerfi norðurslóða 

og áhrif loftslagsbreytinga á náttúrufar og vistkerfi. 

Rannsóknastefna stöðvarinnar mun einnig taka mið af þeim þáttum sem lögð er áhersla á í alþjóðlegu 

samstarfi og skuldbindingum Íslendinga varðandi umhverfis- og náttúruverndarmál á norðurslóðum. 

Íslendingar eru aðilar að ýmsu samstarfi sem snertir umhverfismál og náttúruvernd á norðurslóðum og 

hafa þar veigamiklu hlutverki að gegna. Meðal annars með því að framfylgja markmiðum samstarfs er 

lúta að vöktun lífríkis, verndun vistkerfa, varðveislu líffræðilegs fjölbreytileika og sjálfbærrar nýtingar 

auðlinda svæðanna. Einnig er Ísland aðili að ýmsum alþjóðlegum samningum og skuldbindingum sem 

snerta náttúru norðurslóða.  

 

Í þessu sambandi mun rannsóknastefnan taka mið af: 

 

 Samstarfi innan Norðurskautsráðsins s.s. CAFF (Conservation of Arctic Flora and Fauna). 

 Áherslum í samstarfi norrænu ráðherranefndarinnar. 

 Alþjóðlegum samningum og skuldbindingum, s.s. samningnum um líffræðilega fjölbreytni, 

Ramsar-samningnum um votlendi og Bernarsamningnum um villtar plöntur og dýr og búsvæði 

þeirra í Evrópu.  

 

 

3.2.1.2. Aðstaða 

Til að ná fram markmiðum um eflingu rannsókna á Melrakkasléttu er lykilatriði að bjóða upp á jarðveg 

sem er til þess fallinn að laða vísindamenn að svæðinu. Áhersla verður lögð á að veita gott húsnæði 

fyrir vísindamenn, þar sem þeir geta dvalið á meðan þeir stunda rannsóknir á svæðinu. 

Nokkuð er af lítt nýttu húsnæði á Raufarhöfn sem ýmist er í einkaeigu eða í eigu opinberra aðila. Þar 

er öll nauðsynleg grunnþjónusta til staðar og æskilegast að rannsóknastöðin yrði staðsett. Eftir lauslega 

skoðun á húsnæðiskostum er talið skynsamlegast að rannsóknastöðinni verði fundinn staður að 

Aðalbraut 16 á Raufarhöfn. Þar er nú rekið gistiheimili í hluta hússins, sem verið er endurbæta að miklu 

leyti. Horft er til þess að ráðast ekki í miklar fjárfestingar í byrjun, með hagkvæmni að leiðarljósi. Eftir 

því sem starfsemin þróast er hægt að endurskoða þetta fyrirkomulag ef ástæða þykir.  

Húsið að Aðalbraut 16 er á þremur hæðum, auk kjallara (15. mynd). Gert er ráð fyrir að 

rannsóknastöðin leigi um 66 m2 aðstöðu á fyrstu hæð hússins (Viðauki 2). Sá hluti er með sérinngang 

og aðskilinn öðrum hlutum hússins. Í kjallara er auk þess gert ráð fyrir að rannsóknastöðin hafi aðgang 

að geymslu- og rannsóknarými (gróf-/blautvinnslu). Á fyrstu hæðinni eru fjögur rými, auk gangs. Þau 

eru: 

 Eldhús, setu- og vinnustofa í stóru sameiginlegu rými (29 m2) 

 Gisti- og vinnurými fyrir 6 manns (20 m2) 

 Svefnherbergi (6,2 m2) 
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 Baðherbergi (5,2 m2) 
Gert er ráð fyrir að almennur húsbúnaður s.s. rúm, borð, stólar, sófar, borð, búsáhöld o.þ.h., verði 

innifalinn í leigu. 

 

15. mynd. Aðalbraut 16 á Raufarhöfn. 

Ýmsir kostir felast í húsnæðinu og því leigufyrirkomulagi sem hér er gert ráð fyrir. Mikið er unnið með 

því að halda stofnkostnaði í lágmarki og hentar það í raun mjög vel á fyrstu skrefum starfseminnar. 

Einnig er gott að eiga möguleika á meira gistirými undir sama þaki ef þörf krefur. Þá felst í því talsvert 

hagræði að samnýta umsjónarmann gistiheimilisins í sambandi við margvíslega „praktíska“ hluti sem 

snúa að húsumsjón, s.s. móttöku gesta, þrifum o.þ.h.  

Auk þess að veita húsnæðisaðstöðu er gert ráð fyrir að rannsóknastöðin greiði vísindamönnum 

dvalarstyrki eða lækki ferðakostnað þeirra með einhverjum hætti. Með því er ætlunin að auka enn á 

aðdráttarafl stöðvarinnar og Melrakkasléttu sem vettvang rannsókna fyrir vísindamenn. 

Gert er ráð fyrir að stjórn rannsóknastöðvarinnar geti stýrt að einhverju leyti þeim rannsóknum sem 

stundaðar verða í tengslum við rannsóknastöðina með því að veita rannsóknaverkefnum sem falla að 

stefnu og markmiðum stöðvarinnar forgang varðandi aðstöðu og styrki. 
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3.2.1.3. Samstarf við innlendar rannsóknastofnanir 

Samstarf rannsóknastöðvarinnar við innlendar rannsóknastofnanir mun verða hryggjarstykkið í 

starfseminni. Stjórn stöðvarinnar, skipuð fulltrúum nokkurra stofnana, mun móta sameiginlega stefnu 

og framtíðarsýn um rannsóknir á vegum rannsóknastöðvarinnar. Gert er ráð fyrir að ýmsar stofnanir 

komi að vöktunarrannsóknum í tengslum við starfsemi stöðvarinnar, auk þess sem gert er ráð fyrir að 

þær muni nýta aðstöðu rannsóknastöðvarinnar í sínum eigin verkefnum sem þegar eru unnin á 

svæðinu.  

 

Í samstarfi við innlendar rannsóknastofnanir verður lögð áhersla á að koma á fót og efla vöktun 
ýmissa grunnþátta í náttúrufari á Melrakkasléttu. Þessir grunnþættir eru meðal annars: 

 Eðlisþættir (loftslag og veðurfar, sjávarhiti, vatnshiti, selta, sýrustig, leiðni, o.fl.). 

 Gróðurfar. Ljúka gróðurkortlagningu og setja upp gróðurvöktun með áherslu á að vakta 
áhrif loftslagsbreytinga á gróður (þekju, útbreiðslu tegunda, blómgunartíma o.fl.). 

 Fuglalíf. Fjöldi (stofnstærðir) lykiltegunda að vori og varpafkoma. Fylgjast með komu- og 
brottfarartíma farfugla og umferðarfugla. 

 Vetrarfuglatalningar. 
 
Rannsóknastöðin mun einnig leggja áherslu á að ýmsar grunnrannsóknir, sem nú þegar eru 
stundaðar á svæðinu og taka mið af sérstöðu þess, verði efldar. Má þar nefna: 

 Rannsóknir á norrænum tegundum eins og rjúpu, fálka, kríu og sendlingi. Einnig er 
mikilvægt að stunda rannsóknir á ref á svæðinu og samspili hans við t.d. rjúpu.  

 Rannsóknum á hánorrænum umferðarfuglum sem hafa hér viðkomu á leið sinni á varpstaði 
á Grænlandi og víðar. Þar er mikilvægt að leita svara við spurningum um tengsl, hlutverk 
og mikilvægi Melrakkasléttu fyrir hánorræn varpsvæði og viðkomandi fuglastofna. 
 

Rannsóknastöðin mun að auki leggja áherslu á að eldri rannsóknir milli 1960 – 1990 verði 
endurteknar til að varpa ljósi á mögulegar breytingar. Þar er meðal annars um að ræða: 

 Rannsóknir sem gerðar voru á hitastigi, seltu og botngróðri nokkurra sjávarlóna milli 1960-
1970 (Munda 2000). 

 Rannsóknir sem gerðar voru á stærð, dýpt, seltu, gerð botnsets og lífríkis í nokkrum 
sjávarlónum um eða fyrir 1990 (Agnar Ingólfsson 1990, 2002). 

 Talningar á svartfuglum og ritu sem fyrst voru gerðar upp úr 1980 (Arnþór Garðarsson 
1995a, 1995b).  
 

Aðrar rannsóknir sem skipta máli og leggja mætti áherslu á:  

 Gróðurkortlagning þangfjara og rannsóknir á dýralífi.  

 Rannsóknir á ref; stofnvistfræði, búsvæði, fæðuval og áhrif þrávirkra efna í fæðu á 
heilbrigði refa. 

 Stofnvistfræði, búsvæði og fæða varpfugla og umferðarfugla.  
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3.2.1.4. Alþjóðlegt vísindasamstarf  

Fram að þessu hafa rannsóknir erlendra vísindamanna á Melrakkasléttu verið mjög stopular og fyrst 

og fremst bundnar við vaðfuglarannsóknir á umferðarfuglum eins og rauðbrystingi, tildru, sanderlu, 

sandlóu, lóuþræl og sendlingi. Þessar rannsóknir eru þó engu að síður góður grunnur og ágætis kynning 

fyrir frekari rannsóknir á svæðinu þar sem áhersla verður m.a. á tengsl, hlutverk og mikilvægi 

Melrakkasléttu fyrir norðurslóðir og áhrif loftlagsbreytinga á þá þætti.  

 

Rannsóknastöðin mun leggja áherslu á að nýta sér sérstöðu svæðisins og aðstöðu stöðvarinnar 
sem aðdráttarafl fyrir erlenda vísindamenn. Til að koma þessu á framfæri verður unnið að því að: 

 Sækja um aðild rannsóknastöðvar á Raufarhöfn að INTERACT (International Network for 
Terrestrial Research and Monitoring in the Arctic) en aðilar að INTERACT eiga með sér 
mjög gott samstarf um kynningu á starfsemi sinni og einstakra rannsóknastöðva (sjá nánar 
um INTERACT hér að neðan). 

 Útbúa kynningarefni um stöðina og álitleg rannsóknarefni á starfsvæði stöðvarinnar. 

 Treysta tengsl við einstaka erlenda vísindamenn sem nú þegar nýta svæðið til rannsókna.  
 

 

3.2.1.4.1. INTERACT 

INTERACT er fjölfaglegt samstarfsnet rannsóknastöðva þar sem þúsundir vísindamanna hvaðanæva úr 

heiminum nýta sér aðstöðu stöðvanna til rannsókna á margvíslegum sviðum; s.s. jökla, sífrera, 

loftslags, vistfræði, líffræðilegs fjölbreytileika og hringrásar næringarefna.  

Helsta markmið INTERACT samstarfsnetsins er að efla (vistfræði)rannsóknir og vöktun á landi, með það 

fyrir augum að auka getu okkar við að greina, skilja, spá fyrir um og bregðast við þeim margvíslegu 

breytingum sem eiga sér stað í umhverfi norðurslóða. Það er gert með því að bæta skipulag og þjónustu 

við vísindasamfélagið, meðal annars með alþjóðlegu samstarfi og samhæfingu (INTERACT 2012). Auk 

þess hefur INTERACT horft til þátta sem snerta sameiginlega rannsóknastarfsemi (s.k. „Joint Research 

Activities“) eins og:   

 Þróun tækjabúnaðar. 

 Þróun betri tækjabúnaðar til að mæla svörun þurrlendisvistkerfa við loftslagsbreytingum. 

 Þróun bættra aðferða við gagnastýringu.  

 

Samstarf á sviði rannsókna og vöktunar er stór hluti af INTERACT en þar er unnið í samstarfi við 

margvíslega rannsóknahópa og önnur alþjóðleg samstarfsnet á sviði rannsókna og vöktunar. 

Stöðvarnar koma einnig til móts við þarfir skóla með því að halda sumarnámskeið í einstökum greinum.  

Samstarfið og uppbygging þess hefur gengið vel og er meðal annars horft til sambærilegs samstarfsnets 

í tengslum við rannsóknastöðvar á Suðurheimskautinu (INTERACT 2012).  

Alls eru 33 rannsóknastöðvar í Norður-Evrópu, Rússlandi, Bandaríkjunum (Alaska), Kanada, Grænlandi, 

Færeyjum, Skotlandi og Íslandi þátttakendur í INTERACT samstarfsnetinu. Auk þeirra eru 14 svokallaðar 

„Observer Stations“ en þær rannsóknastöðvar hafa komið inn í samstarfið eftir að verkefnið fór 

formlega af stað og hafa ekki gerst fullgildir aðilar ennþá. Eru „Observer“ stöðvarnar staðsettar í 

Rússlandi, Sviss, Austurríki, Póllandi, Tékklandi, Svalbarða og Kanada. Þar að auki hafa a.m.k. 4 stöðvar 

líst áhuga á aðild, þar á meðal Rannsóknastöð á Raufarhöfn (16. mynd) (INTERACT 2014) 
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Ein rannsóknastöð á Íslandi tilheyrir nú þegar þessu alþjóðlega samstarfi, Litla-Skarð í Borgarfirði. Sú 

stöð er þó ekki hefðbundin rannsóknastöð þar sem engin rannsókna- eða gistiaðstaða er á staðnum, 

heldur á Hvanneyri. Á Litla-Skarði fer fram reglubundin vöktun á vatnafari, efnafræði úrkomu, 

grunnvatns og yfirborðsvatns, auk veðurfars.  

 

16. mynd. Rannsóknastöðvar og „Observer stations“ með aðild og væntanlegir umsækjendur (INTERACT 2014). Rautt = 

Rannsóknastöðvar með fulla aðild. Gult = Observer stations með undirritaðan samning. Blátt = Observer stations með samning 

í farvatninu. 

Flestar rannsóknastöðvar innan INTERACT eru á svipaðri breiddargráðu og Ísland, þ.e. á jaðri 

norðurslóða. Nokkrar eru þó staðsettar enn norðar og aðrar sunnar, t.d. hátt í Ölpunum. Stöðvarnar 

eru því einnig staðsettar í mismunandi loftslagsbeltum þar sem umhverfislegar aðstæður þeirra eru 

mjög fjölbreyttar (INTERACT 2012).  

Rannsóknastöðvarnar eru mjög misjafnar, allt frá því að vera innréttaðir gámar og skúrar sem geta 

aðeins hýst örfáar manneskjur, yfir í mjög stórar byggingar fyrir um 150 manns með tilheyrandi 

aðstöðu; svefnherbergjum, rannsóknaaðstöðu, fyrirlestraraðstöðu og ýmsu öðru tilheyrandi. Sumar 

rannsóknastöðvanna eru staðsettar í eða við litla bæi á norðlægum slóðum og má komast þangað með 

almenningssamgöngum en aðrar eru mjög einangraðar og eingöngu hægt að komast þangað með 

flugvélum, þyrlum eða bátum. 
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INTERACT samstarfsnetið er styrkt af 

Evrópusambandinu árin 2011-14 og 

gengur það verkefni undir nafninu 

INTERACT 1. Stefnt er að því að sækja 

aftur um til Evrópusambandsins haustið 

2014 fyrir framhald verkefnisins, 

INTERACT 2, og er búist við að góður 

styrkur fáist áfram (10 milljónir EUR). 

Þátttakendur að þeirri umsókn yrðu allar 

núverandi  INTERACT stöðvarnar ásamt 

„Observer“ stöðvunum. Þar sem 

verkefnið gengur vel sjá æ fleiri rann-

sóknastöðvar sér hag í því að taka þátt í 

samstarfsnetinu. Því er gert ráð fyrir að 

fleiri stöðvar munu óska eftir aðild að 

INTERACT til að gerast þátttakendur að 

næstu Evrópusambandsumsókn.  

Upphæðir eru þó takmarkaðar og verður 

ekki hægt að bæta ótakmörkuðum fjölda 

stöðva við. Ekki er gert ráð fyrir að 

INTERACT 2 styðji við daglegan rekstur 

stöðvanna frekar en INTERACT 1. 

Ávinningur af INTERACT aðild felst fyrst 

og fremst í samstarfinu milli stöðvanna 

og „Transnational Access“ kerfinu sem 

komið var á fót að frumkvæði 

Evrópusambandsins. Mikill ávinningur er af þessu alþjóðlega samstarfsneti, ekki síst fyrir litlar stöðvar 

sem njóta góðs af tengslum við stærri stöðvar með mikla reynslu og þekkingu innanborðs. 

 

Miklu máli skiptir að stofna rannsóknastöðina á Raufarhöfn sem fyrst ef ætlunin er að gerast aðili að 

INTERACT og njóta ávinningsins sem því fylgir. Aðildarumsókn þarf að berast fyrir júní 2014 þar sem 

INTERACT er að undirbúa nýja styrkumsókn til Evrópusambandsins í haust sem tryggir stöðvunum 

fjármagn til áframhaldandi starfsemi. Sótt yrði um að gerast „Observer“ stöð í fyrstu en innan nokkurra 

ára er gert ráð fyrir að slíkar stöðvar verði gerðar að fullgildum meðlimum í INTERACT samstarfsnetinu. 

Fulltrúa Náttúrustofu Norðausturlands bauðst að sækja samráðsfund rannsóknastöðva INTERACT 

(„Stations Manager Forum“) í Kiruna í Svíþjóð í september 2013. Á fundinum, sem var mjög gagnlegur 

til að kynnast starfsemi INTERACT, kom fram ótvíræður áhugi og vilji fyrir því að rannsóknastöð á 

Raufarhöfn yrði aðili að samstarfsnetinu. Af því má vera ljóst að nú er gott tækifæri til að gerast aðili, 

nokkuð sem ekki er víst að standi til boða að ári liðnu ef aðsókn reynist mjög mikil.  

Finna má frekari upplýsingar um rannsóknastöðvar INTERACT á heimasíðu samtakanna 

(http://www.eu-interact.org) og í sérstökum bæklingi sem Árósarháskóli hefur gefið út og er 

aðgengilegur á netinu (sjá: http://dce.au.dk/en/aktuelt/news/news/artikel/45-arctic-research-and-

field-stations-in-a-unique-catalogue/). 

 

INTERACT 1 skiptist í nokkra verkþætti, s.s: 

 Gerð og útgáfa kynningarrits um INTERACT 
stöðvarnar. 

 Uppsetning vefsíðu um INTERACT og einstakar 
stöðvar. 

 Gerð leiðbeiningarits um rannsóknastöðvar undir 
heitinu: „Management planning for arctic and 
northern alpine research stations. Example of good 
practises.“. 

 Samráðsfundir rannsóknastöðva INTERACT: 
„Stations Manager Forum“ en einn slíkur fundur var 
haldinn í Kiruna í Svíþjóð í september 2013. 

 „Transnational Access“ en þar geta vísindamenn í 
löndum innan ESB sótt um styrk fyrir ferðakostnaði 
og uppihaldi í einhverri INTERACT stöð (20 stöðvar 
þar sem þetta býðst) auk þess sem stöðin fær 
greiddar 200 evrur á dag fyrir hvern vísindamann. 
Sú upphæð sem greidd er til hverrar stöðvar í 
gegnum þetta verkefni getur þó aldrei orðið meiri 
en sem svarar 20% af rekstrarkostnaði 
stöðvarinnar.  

 
INTERACT 1 stendur aðeins straum af kostnaði við 
samhæfð verkefni og styrkir vísindamenn til dvalar sbr. 
hér að ofan en veitir ekki fjármagn til reksturs einstakra 
stöðva.  
 

http://www.eu-interact.org/
http://dce.au.dk/en/aktuelt/news/news/artikel/45-arctic-research-and-field-stations-in-a-unique-catalogue/
http://dce.au.dk/en/aktuelt/news/news/artikel/45-arctic-research-and-field-stations-in-a-unique-catalogue/
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3.2.1.5. Samstarf við háskóla  

Mikill auður getur verið fólginn í rannsóknaverkefnum háskólanema og gott samstarf við háskóla, bæði 

innlenda sem erlenda, því vel til þess fallið að efla rannsóknir á Melrakkasléttu. Rannsóknaverkefnin 

gætu verið af ýmsum toga en lögð yrði áhersla á að hýsa verkefni sem tengjast náttúru svæðisins og 

sérstöðu hennar með einum eða öðrum hætti. Auk rannsókna á náttúrufari gæti einnig verið um að 

ræða rannsóknir á náttúrutengdri ferðaþjónustu á svæðinu og fleira sem lýtur af nýtingu náttúru á 

norðurslóðum.  

 

Fyrstu skrefin að samstarfi við einstaka háskóla gætu verið að: 

 Útbúa kynningarefni um stöðina og möguleika svæðisins fyrir rannsóknarverkefni. 
Sérstaklega yrði litið til rannsóknaverkefna sem lúta að áhrifum loftlagsbreytinga á 
vistkerfi og nýtingu lands. 

 Koma á formlegu samstarfi við Rannsóknasetur Háskóla Íslands á Húsavík. 

 Koma á formlegu samstarfi við einstakar deildir háskóla.  
 

 

3.2.2. Gagnasöfnun og miðlun 

Geymsla upplýsinga og miðlun þeirra yrðu hvorttveggja mjög mikilvægir þættir í starfsemi 

rannsóknastöðvarinnar frá upphafi. Þannig yrði tryggt að sú þekking sem verður til á svæðinu nýtist því 

til langs tíma litið. Mikilvægt er að upplýsingar um náttúrufar svæðisins nýtist við ýmsa ákvarðanatöku 

er snerta skipulag og landnotkun á svæðinu, s.s. í ferðaþjónustu og annarri uppbyggingu. Í stærra 

samhengi er einnig mikilvægt að stjórnvöld geti með einföldum hætti nálgast þessar upplýsingar í 

tengslum við ákvarðanatöku um umhverfismál og náttúruvernd á norðurslóðum, m.a. í alþjóðlegu 

samstarfi. Þeim upplýsingum sem yrðu til við grunnvöktun á svæðinu mun rannsóknastöðin safna 

saman á einn stað og gera aðgengilegar fyrir aðra vísindamenn og almenning. Einnig mun hún halda 

utan um niðurstöður rannsóknaverkefna og miðla þeim út í vísindasamfélagið, til styrktaraðila, 

yfirvalda og nærsamfélaga.  

 
 

Þessu markmiði verður mætt með því að: 

 Koma upp góðum gagnagrunni frá fyrstu tíð.  

 Miðla upplýsingum á vefsíðu frá fyrstu tíð. 

 Gera samninga við þá vísindamenn og aðra aðila sem nýta stöðina um að þeir veiti 
skriflegar upplýsingar um verkefni sín og niðurstöður þeirra innan ákveðins tímaramma 
svo hægt sé að miðla þeim.  

 Hvetja vísindamenn til að kynna verkefni sín í nærsamfélaginu á meðan þeir eru á 
svæðinu.  

 Gera árlegar skýrslur um rannsóknastöðina, fjármál hennar, stöðu rannsóknaverkefna og 
helstu niðurstöður þeirra. 

 Halda árlega samráðs- og kynningarfundi um rannsóknastöðina með yfirvöldum og 
nærsamfélagi.  
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3.2.3. Stuðningur og samstarf við nærsamfélag 

Byggð og samfélag á Raufarhöfn og nágrenni hefur átt í vök að verjast á síðastliðnum árum vegna 

viðvarandi fólksfækkunar.  

 
 

Markmiðum rannsóknastöðvarinnar um að styrkja nærsamfélag með ýmsum hætti verður m.a. 
mætt með því að: 

 Tryggja að sú þekking sem verður til við rannsóknir á svæðinu verði eftir á svæðinu og nýtist 
því við ýmsa starfsemi, sbr. umfjöllun um gagnasöfnun og miðlun hér að framan. Þar má 
nefna upplýsingar um náttúru svæðisins sem geta nýst við skipulagningu og uppbyggingu 
náttúrutengdrar ferðaþjónustu, við fræðslu í skólum og ýmsa landnotkun sem stunduð er á 
svæðinu.  

 Stuðla að því að starfsemi rannsóknastöðvarinnar veiti atvinnu á Raufarhöfn. Í því gæti falist 
húsumsjón, umsjón með gagnagrunni um rannsóknir í stöðinni, miðlun upplýsinga, kynning 
á starfsemi rannsóknastöðvarinnar, einstakir viðburðir, skýrslugerð og fleira.  Þá mun einnig 
skapast ýmis óbein og afleidd þjónustutengd atvinna í tengslum við starfsemi stöðvarinnar. 

 Virkja heimamenn til þátttöku í einstökum verkefnum sem tengjast rannsóknastöðinni. T.d. 
að fá heimaaðila til að sjá um einstök vöktunarverkefni, bæði skólahópa og einstaklinga og 
þar með nýta bæði staðbundna þekkingu á svæðinu og nálægð við náttúru. Grunnskólinn 
gæti t.d. tekið að sér að vakta einstaka þætti í náttúrunni í næsta nágrenni Raufarhafnar.   

 

 

 

 

17. mynd. Við Grjótnes á Melrakkasléttu. 
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3.3. Tengsl við stefnu og ábyrgð stjórnvalda 

Mikilvægar auðlindir norðurslóða, opnun þeirra fyrir siglingum og hraðar umhverfisbreytingar sem 

fylgja hlýnandi loftslagi hafa valdið því að  áhugi alþjóðasamfélagsins á svæðinu hefur aukist 

umtalsvert. Ljóst er að ríki sem land eiga að norðurslóðum standa frammi fyrir margvíslegum 

tækifærum og verkefnum og hefur Ísland þar verulegra hagsmuna að gæta í stjórnmála-, efnahags-, 

umhverfis- og öryggislegu tilliti. Til að nýta þau tækifæri og mæta þeim verkefnum er ljóst að horfa þarf 

til þróunarinnar á norðurslóðum með heildstæðum hætti.  

Í stefnuyfirlýsingu ríkisstjórnar Íslands kemur fram að meginmarkmið íslenskrar utanríkisstefnu sé að 

gæta hagsmuna lands og þjóðar á alþjóðavettvangi og unnið skuli að því að Ísland verði leiðandi afl á 

norðurslóðum og virkur þátttakandi í vestnorrænu starfi. Ennfremur segir að hefja skuli undirbúning 

að nýtingu tækifæra sem skapast með opnun siglingaleiða um norðurslóðir og áhersla verði lögð á að 

verkefni þeim tengd verði vistuð hérlendis (Ríkisstjórn Framsóknarflokks og Sjálfstæðisflokks 2013).  

Þessari öru þróun á norðurslóðum hafa norðurskautsríkin svarað með nánara samstarfi sín á milli og 

samráði við ríki utan svæðisins. Á það einkum við um rannsóknir og aðgerðir vegna loftslagsbreytinga, 

alþjóðlegra siglingareglna og mengunar (Evrópuvefurinn 2013). 

Ísland tekur þátt í ýmsu samstarfi sem snertir umhverfismál og náttúruvernd á norðurslóðum og hefur 

þar veigamiklu hlutverki að gegna. Meðal annars með því að framfylgja markmiðum samstarfs er lúta 

að vöktun lífríkis, verndun vistkerfa, varðveislu líffræðilegs fjölbreytileika og sjálfbærrar nýtingar 

auðlinda svæðanna. Einnig er Ísland aðili að ýmsum alþjóðlegum samningum og skuldbindingum sem 

snerta náttúru norðurslóða.   

Raufarhöfn og Melrakkaslétta liggja norður undir heimskautsbaug en þessi hluti Norðausturlands er 

það landsvæði á Íslandi sem ber helst einkenni norðurslóða. Möguleg umskipunarhöfn á 

norðausturhorni landsins, áætlanir um olíuvinnslu á Drekasvæði og opnun siglingaleiða um 

norðurslóðir snerta þetta landsvæði mjög mikið. Staðsetning rannsóknastöðvar á Raufarhöfn hentar 

vel fyrir rannsóknir til að fylgjast með áhrifum af auknum umsvifum mannsins á lífríki norðurslóða. Gott 

aðgengi að svæðinu gerir lífríkisrannsóknir þar einnig ákjósanlegar ásamt mikilvægi náttúru svæðisins 

í stærra samhengi. 

3.3.1. Norðurskautsráðið – Arctic Council 

Ísland er eitt af átta aðildarríkjum Norðurskautsráðsins (Arctic Council) en það er samstarfsvettvangur 

ríkja sem liggja að norðurslóðum. Ráðið var stofnað árið 1996 með s.k. Ottawa yfirlýsingu en samstarfið 

snýr að umhverfismálum, einkum loftslagsbreytingum, álitamálum varðandi nýtingu auðlinda og 

landakröfum á norðurslóðum (Evrópuvefurinn 2013). 

3.3.1.2. CAFF – Conservation of Arctic Flora and Fauna 

Undir starfssvið Norðurskautsráðsins fellur meðal annars samþykkt um vernd lífríkis á norðurslóðum 

(Conservation of Arctic Flora and Fauna – CAFF). Samþykktin var fyrst gerð árið 1991 og var þá hluti af 

umhverfisverndaráætlun norðurskautsríkjanna átta en frá árinu 1996 hefur hún fallið undir 

Norðurskautsráðið. Stærstu verkefni CAFF eru annarsvegar öflun þekkingar á stöðu líffræðilegrar 

fjölbreytni á Norðurskautssvæðinu og breytingar á henni (The Arctic Biodiversity Assessment – ABA) og 

hins vegar vöktunaráætlun fyrir lífríki norðurslóða í sjó, ferskvatni og á landi (Circumpolar Biodiversity 

Monitoring Program – CBMP) (Aagot V. Óskarsdóttir 2011). Haustið 2013 kom meðal annars út ný 

vöktunaráætlun fyrir þurrlendissvæði á norðurslóðum, Arctic Terrestrial Biodiversity Monitoring Plan 
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(CAFF 2014a) en haustið 2012 kom út vöktunaráætlun fyrir ferskvatnssvæði Arctic Freshwater 

Biodiversity Monitoring Plan (CAFF 2014b).  

CAFF leggur einnig áherslu á verkefni sem kallast Community Based Monitoring (CBM) sem hluta af 

CBMP-verkefninu. Í CBM er lögð áhersla á að virkja heimaaðila til að taka þátt í einstökum 

vöktunarverkefnum á sínu svæði í samvinnu við vísindamenn sem þjálfa og leiðbeina heimamönnum. 

Með slíkum verkefnum verður til gott samstarf vísindamanna og heimamanna þar sem þekkingu er 

miðlað á báða bóga og báðir aðilar öðlast aukinn skilning á samfélagi og umhverfi þess (Christensen, T. 

et al. 2013).   

Náttúrufræðistofnun Íslands hefur frá upphafi haft umsjón með framkvæmd samþykktarinnar á Íslandi 

og átt fulltrúa í stjórn CAFF. Einnig hefur stofnunin tekið þátt í starfi sérfræðinganefnda um sjófugla, 

gróður, net friðlanda og lífríkisvöktun á norðurslóðum (Náttúrufræðistofnun Íslands 2014b).    

 

                             18. mynd. Mörk starfsvæðis CAFF. Mynd fengin af heimasíðu CAFF, www.caff.is. (CAFF 2013). 

Áherslur rannsóknastöðvar á Raufarhöfn varðandi grunnvöktun lífríkis og upplýsingaöflun um áhrif 

loftlagsbreytinga á vistkerfi norðurslóða falla vel að verkefnum CAFF. Stöðin mun því leitast við að 

áherslum CAFF varðandi rannsóknir og vöktun á lífríki svæðisins verði fylgt eftir og eiga samstarf við 

fulltrúa Íslands í CAFF.  

3.3.2. Norræna ráðherranefndin 

Norræna ráðherranefndin er samstarfsvettvangur norrænu ríkisstjórnanna. Hún var stofnuð árið 1971 

og er í raun margar nefndir. Ein þeirra er norræn ráðherranefnd um umhverfismál (MR-M) en hún 

http://www.caff.is/
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hefur gefið út s.k. „Framkvæmdaáætlun um umhverfismál 2013-2018“. Í áætluninni eru fjórir 

málaflokkar settir í öndvegi (Norræna ráðherranefndin 2012): 

1. Græn samfélagsþróun. 

2. Loftslagsbreytingar og mengun andrúmslofts. 

3. Líffræðileg fjölbreytni, vistkerfi og súrnun sjávar. 

4. Efni sem eru skaðleg heilsu og umhverfi.  

 

Norðurlöndin skiptast á að fara með 

formennsku í Norrænu 

ráðherranefndinni eitt ár í senn og fara 

Íslendingar með formennsku árið 2014. Í 

formennsku-áætlun Íslendinga fyrir 

Norrænu ráð-herranefndina árið 2014, 

sem hefur yfirskriftina „Gróska-

lífskraftur“, er meðal annars lögð áhersla 

á Norræna líf-hagkerfið. Norræna 

lífhagkerfið hefur meðal annars að 

markmiði að draga úr neikvæðum 

umhverfisáhrifum og tryggja sjálfbæra 

nýtingu auðlinda á öllum sviðum 

samfélagsins (Norræna ráðherra-nefndin 

2013a).  

Í Grósku-lífskrafti er einnig lögð áhersla á 

að styrkja vitund fólks um þau verðmæti 

sem fólgin eru í heilbrigðu umhverfi og 

náttúru. Lögð er áhersla á að efla 

líffræðilega fjölbreytni, þjónustu 

vistkerfa og umhverfismerkið Svaninn. Þá 

munu Íslendingar leggja sitt af mörkum 

til að innleiða Norrænu 

framkvæmdaáætlunina í umhverfis-

málum 2013-2018 (Norræna ráðherra-

nefndin 2013a).  

Á vegum Norrænu ráðherranefndarinnar er einnig unnið samkvæmt samstarfsáætlun um 

Norðurheimskautið en áætlunin er rammi um verkefni og aðgerðir á norðurslóðum. Nú er unnið eftir 

áætlun 2012-2014 en meginþemu þeirrar áætlunar eru meðal annars íbúar á norðurslóðum og 

lífsskilyrði þeirra, umhverfi og náttúra ásamt loftslagsmálum á svæðinu. Aðildarríki geta sótt um 

verkefnastyrki í samstarfsáætlunina (Norræna ráðherranefndin 2013b). 

Áherslur norræns samstarfs í umhverfismálum styðja markmið og áherslur rannsóknastöðvar á 

Raufarhöfn, m.a. varðandi kortlagningu og varðveislu líffræðilegrar fjölbreytni, aukna þekkingu á 

vistkerfum norðurslóða og hlutverk þeirra í kolefnisbindingu. Einnig styðja þær áherslur varðandi 

miðlun upplýsinga, útivist og verðmætasköpun í ferðaþjónustu.  

 

Í málaflokknum líffræðileg fjölbreytni, vistkerfi og 
súrnun sjávar eru eftirfarandi atriði m.a. sett sem 
forgangsmál framkvæmdaáætlunarinnar (Norræna 
ráðherranefndin 2012):  

 Kortleggja líffræðilega fjölbreytni og 
vistkerfaþjónustu á landi, einstökum svæðum og í 
löndunum.  

 Þróa tæki sem hvetja til varðveislu líffræðilegrar 
fjölbreytni og sjálfbærrar nýtingar hennar. 

 Auka samstarf og miðlun upplýsinga um friðuð 
svæði og þátttöku í að byggja brýr milli 
náttúrusvæða og varðveislu líffræðilegrar 
fjölbreytni.  

 Viðhalda samstarfi um takmörkun á útbreiðslu 
framandi og skaðlegra tegunda.  

 Styðja og efla útivist sem heilbrigða, ánægjulega og 
umhverfisvæna iðju. 

 Taka þátt í verðmætasköpun sem byggir á náttúru- 
og menningararfi, t.d. útivist og ferðaþjónustu. 

 Sýna fram á mikilvægi menningarumhverfis í 
tengslum við þjónustu vistkerfanna. 

 Auka þekkingu á hlutverki vistkerfa sem 
kolefnageymslu með það að markmiði að takmarka 
hlýnun og loftslagsbreytingar.  

 Auka þekkingu á áhrifum súrnunar sjávar á lífríki 
hafsins, til dæmis á uppbyggingu og starfsemi 
fæðukeðjunnar og áhrifum helstu tegunda.  
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3.3.3. Alþjóðlegir samningar og skuldbindingar 

Í „Framkvæmdaáætlun um umhverfismál 2013-2018“ er sérstök áhersla lögð á að norrænu ríkin starfi 

saman að þróun og innleiðingu alþjóðasamninga er varða verndun náttúrunnar. Þar er sérstaklega 

horft til skuldbindinga vegna Samningsins um líffræðilega fjölbreytni, Ramsar-samningsins um votlendi 

og Samningsins um verndun heimsminja (Norræna ráðherranefndin 2012).  

Þegar litið er til sérstöðu Melrakkasléttu og áherslna rannsóknastöðvar á Raufarhöfn má segja að tveir 

fyrrnefndu samningarnir eigi sérstaklega vel við um svæðið ásamt Bernarsamningnum um villtar 

plöntur og dýr og búsvæði þeirra í Evrópu.  

3.3.3.1 Samningur Sameinuðu þjóðanna um líffræðilega fjölbreytni 

Líffræðileg fjölbreytni er skilgreind sem fjölbreytileiki allra lífvera, erfðavísa, tegunda og stofna, en 

einnig fjölbreytileiki vistkerfa og náttúrugerða. Íslendingar eru aðilar að samningnum um líffræðilega 

fjölbreytni en sú aðild hefur í för með sér viðamiklar skuldbindingar til að tryggja að markmiðum 

samningsins verði náð. Meginmarkmið samningsins er vernd líffræðilegrar fjölbreytni, sjálfbær nýting 

efnisþátta hennar og sanngjörn og réttlát skipting þess hagnaðar sem stafar af nýtingu erfðaauðlinda. 

Í framkvæmd samningsins er stuðst við svokallaða vistkerfanálgun, en hún samþættir hugmyndafræði 

náttúruverndar og sjálfbærrar þróunar við stjórnun og nýtingu lands og náttúrulegra auðlinda. 

Vistkerfanálgun er skilgreind sem auðlindanýting sem byggir á vísindalegri þekkingu á viðkomandi 

vistkerfi, eftirliti með ástandi þess og samræmdri heildarstjórnun á athöfnum manna til að viðhalda því 

ósködduðu (Aagot V. Óskarsdóttir 2011). 

Skipulegar rannsóknir og vísindaleg þekking á náttúru Melrakkasléttu er forsenda náttúruverndar og 

sjálfbærrar nýtingar svæðisins. Um leið verður sú vísindalega þekking sem aflað er undirstaða að vernd 

líffræðilegs fjölbreytileika svæðisins.    

3.3.3.2. Ramsar-samningurinn um votlendi 

Ísland gerðist aðili að Ramsar-samningnum um votlendi árið 1977 og eru nú sex Ramsar-svæði á Íslandi 

á skrá samningsins yfir mikilvæg votlendissvæði. Auk þess að stuðla að vernd þeirra votlendissvæða 

sem eru á skránni ber aðildarríkjunum að stuðla að skynsamlegri nýtingu votlendissvæða innan lögsögu 

sinnar og stuðla að verndun votlendissvæða og votlendisfugla, hvort sem þau eru á skránni eða ekki. 

Sérstök áhersla er lögð á rannsóknir, miðlun upplýsinga og samvinnu ríkja (Aagot V. Óskarsdóttir 2011). 

Votlendissvæði Melrakkasléttu eru bæði mörg og fjölbreytt. Þó ekkert af þeim hafi verið tilnefnt sem 

Ramsar-svæði að hálfu Íslendinga þá gegna þau engu að síður mjög mikilvægu hlutverki við varðveislu 

líffræðilegs fjölbreytileika, bindingu kolefnis og sem búsvæði fyrir fjöldann allan af votlendisfuglum.  

3.3.3.3. Bernarsamningur um villtar plöntur og dýr og búsvæði þeirra í Evrópu 

Ísland hefur verið aðili að Bernarsamningnum síðan 1993. Markmið samningsins er að vernda villtar 

plöntur og dýr og lífsvæði þeirra og er sérstök áhersla lögð á tegundir sem eru hætt komnar eða eru 

viðkvæmar. Samningnum fylgja fjórir viðaukar sem m.a. fjalla nánar um þær tegundir sem um ræðir. 

Samningsaðilar skuldbinda sig einnig til að veita sérstaka vernd þeim svæðum sem eru mikilvæg 

ákveðnum fartegundum og eru vel staðsett með tilliti til farleiða sem vetrardvalarstaðir, 

viðkomustaðir, fæðusvæði, fengi- og varpsvæði eða fellisvæði (Aagot V. Óskarsdóttir 2011). 
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19. mynd. Talið er að allt að 20.000 fuglar á leið til hánorrænna varpsvæða nýti sér fjörur Melrakkasléttu til að byggja upp 

forða og hvíla sig. 

Melrakkaslétta er ekki aðeins mikilvægt búsvæði fjölda fuglategunda sem verpa á svæðinu, heldur  

einnig mikilvægur viðkomustaður og fæðusvæði hánorrænna fuglategunda sem fara um svæðið til og 

frá varpsvæðum í norðri.  
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3.4. Eignaraðild og stjórnun 

Gert er ráð fyrir að Rannsóknastöð á Raufarhöfn verði sjálfseignarstofnun. Sjálfseignarstofnanir eru 

öllu jafna stofnaðar til þess að vinna að tilgreindu markmiði sem mælt er nánar fyrir um í skipulagsskrá. 

Skipulagsskráin mótar þannig ramma starfseminnar, markmið og tilgang. Sjálfseignarstofnunum er 

skipt í tvo flokka, þær sem stunda atvinnurekstur og þær sem gera það ekki.  Starfsemi 

Rannsóknastöðvar á Raufarhöfn myndi líklega ekki falla undir atvinnurekstur, þar sem ekki er gert ráð 

fyrir að starfsemin standi undir sér án utanaðkomandi styrkja/framlaga. Þær sjálfseignarstofnanir sem 

ekki stunda atvinnurekstur geta ýmist starfað samkvæmt staðfestri skipulagsskrá eða ekki. Lagt til að 

við stofnun rannsóknastöðvarinnar verði óskað eftir staðfestingu á skipulagsskránni en þá mun 

starfsemi hennar falla undir gildissvið laga nr. 19/1988 um sjóði og stofnanir sem starfa skv. staðfestri 

skipulagsskrá. Sýslumaðurinn á Sauðárkróki sér um staðfestingar á skipulagsskrám.  Það sem fyrst og 

fremst vinnst með staðfestingu samkvæmt framangreindum lögum er að viðkomandi stofnun lýtur þar 

eftir beinu eftirliti af hálfu stjórnvalda og Ríkisendurskoðunar. Að auki er almenningi tryggður aðgangur 

að skrá um umsvif og eignir sjálfseignarstofnunarinnar. Þá eru stjórn sjálfseignarstofnunarinnar settar 

nokkrar skorður um meðferð á eignum.  

Skipulagsskráin felur í sér þær reglur sem gilda um þá fjármuni sem henni hafa verið afhentir við 

stofnun en þar skal m.a. taka fram hvert stofnfé stofnunarinnar er og hvaðan það kemur, hvert skuli 

vera markmið stofnunarinnar og hvernig fé skuli ráðstafað til að markmið hennar náist og hvernig 

stjórn hennar skuli skipuð og endurnýjuð.  

Ef skipulagsskráin hefur verið staðfest fellur hún eins og áður segir undir reglur laga nr. 19/1988. Það 

felur m.a. í sér að sá sem ber ábyrgð á fjárvörslu stofnunarinnar skal árlega senda Ríkisendurskoðun 

ársreikning stofnunarinnar ásamt skýrslu um hvernig fé hennar hefur verið ráðstafað á árinu. Þá er ekki 

heimilt að gera breytingar á skipulagsskrá stofnunarinnar eða leggja hana niður án þess að 

sýslumaðurinn á Sauðárkróki samþykki það og óheimilt er að selja fasteignir stofnunarinnar eða 

veðsetja þær án samþykkis sýslumannsins. 

Sjálfeignarstofnun á sig sjálf en sjálfstæð og óháð stjórn gætir hagsmuna hennar og þeirra fjármuna 

sem stofnuninni hafa verið afhentir með óafturkræfum hætti. Stjórn sjálfseignarstofnunar ber að 

tilkynna sýslumanninum á Sauðárkróki um kennitölu stofnunarinnar, þegar hún liggur fyrir, og um 

hverjir skipi stjórn hennar hverju sinni.  

Þó nokkrir augljósir kostir eru við að rannsóknastöðin verði rekin skv. formi sjálfseignarstofnana 

umfram það ef hún yrði t.d. rekin undir hatti ákveðinnar rannsóknastofnunar eða háskóla, líkt og oft 

tíðkast með rannsóknastöðvar. Sjálfseignarstofnunarformið skapar og tryggir stöðinni sjálfstæði, sem 

þó er innan ákveðins lagaramma, ásamt einföldu og skýru stjórnskipulagi. Rekstrarformið gerir einnig 

mögulega aðkomu nokkurra ólíkra hagsmunaaðila,  s.s. sveitarfélags, rannsóknastofnana og háskóla, 

að stjórn og stefnumörkun stofnunarinnar. Það fyrirkomulag er vel til þess fallið að tryggja breiða 

sameiginlega hagsmuni og nálgun í starfi stöðvarinnar, s.s. varðandi vísindalega nálgun, áherslu 

rannsókna og samskipti við nærsamfélagið. 
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3.5. Rekstrarkostnaður og fjármögnun 

Gert er ráð fyrir að starfsemi Rannsóknastöðvar á Raufarhöfn verði  að mestu leyti fjármögnuð af ríki. 

Lítilsháttar tekjur eru taldar geta orðið af aðstöðugjöldum erlendra vísindamanna til að byrja með en 

samfara aðild að INTERACT samstarfinu skapast möguleikar á auknum tekjum. Þær tekjur yrðu í formi 

umsýsluþóknunar vegna hýsingar erlendra vísindamanna sem kæmu fyrir tilstuðlan samstarfsins. 

Almenn stefna í rekstri hennar yrði sú að liðka fyrir því að innlendir vísindamenn og erlendir 

vísindamenn á vegum innlendra stofnana geti nýtt húsnæði stöðvarinnar sér að kostnaðarlausu. Að 

auki er gert ráð fyrir því að veita ferðastyrki til innlendra aðila á grundvelli umsókna um dvöl í stöðinni. 

Fjármagn ríkisins verði þannig nýtt sem gulrót fyrir innlenda vísindamenn og stofnanir til að stunda 

náttúrurannsóknir á Melrakkasléttu, með áherslu á áhrif loftslagsbreytinga. Um leið nýtist fjármagnið 

þessum aðilum með beinum hætti sem styrkur við sínar rannsóknir og starfsemi almennt.  

Gert er ráð fyrir að húsnæði rannsóknastöðvarinnar verði leigt undir starfsemina í fjóra mánuði, ár 

hvert fyrstu þrjú ár starfseminnar, 2014 – 2016. Unnið verði í samstarfi við leigusalann, gistiheimilið 

Hreiðrið, um það sem snýr að húsnæði og aðstöðu.  

Auk áðurgreindra ferðastyrkja og leigu húsnæðis, eru laun stjórnar og framkvæmdastjóra helstu 

útgjaldaliðir. Gert er ráð fyrir að stjórn fái greidd laun miðað við fjölda funda ár hvert og þau miðist 

u.þ.b. við laun nefndarmanna í aðalnefndum sveitarfélaga. Á fyrsta starfsári stöðvarinnar myndu 

stjórn, einkum formaður stjórnar, sjá um framkvæmdastjórn í málefnum stöðvarinnar. Gert er ráð fyrir 

að framkvæmdastjóri hæfi störf á öðru starfsári og er reiknað með að starfshlutfallið verði 25% á 

ársgrundvelli.   

Á fjárlögum ársins 2014 er gert ráð fyrir 1,5 m.kr. framlagi til stöðvarinnar og er gert ráð fyrir að það 

fjármagn verði stofnfé stofnunarinnar og jafnframt nýtt til reksturs ársins (5. tafla). Aðrar tekjur yrðu 

afar takmarkaðar á því ári en gert er ráð fyrir smávægilegum tekjum vegna aðstöðugjalda erlendra 

vísindamanna. Gert er ráð fyrir að hefja leigu húsnæðis strax á fyrsta starfsári. 

                          4. tafla. Rekstraráætlun Rannsóknastöðvar á Raufarhöfn 2014 – 2016. 

  2014 2015 2016 

Tekjur    

Ríkisframlag 1.500.000 kr. 5.000.000 kr. 5.000.000 kr. 

Aðstöðugjöld- erlent 40.000 kr.   

INTERACT  450.000 kr. 900.000 kr. 

    

Gjöld    

Laun 500.000 kr. 2.416.500 kr. 2.416.500 kr. 

Húsnæði 500.000 kr. 600.000 kr. 600.000 kr. 

Stofnkostnaður aðstöðu  400.000 kr. 400.000 kr. 

Ferðastyrkir v/rannsókna  1.300.000 kr. 1.740.000 kr. 

Ferðakostnaður 284.400 kr. 367.600 kr. 367.600 kr. 

Bókhald og endurskoðun 200.000 kr. 300.000 kr. 300.000 kr. 

Stjórnarfundir 75.000 kr. 100.000 kr. 100.000 kr. 

Rekstrarafgangur (-tap): 55.600 kr. 65.900 kr. 75.900 kr. 
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4. Lokaorð 

Náttúrufar Melrakkasléttu ber mörg einkenni norðurslóða og er það landsvæði á Íslandi sem ber flest 

slík einkenni á láglendi. Sjást þessi einkenni allt í senn í ásýnd svæðisins, gróðurfari og fuglalífi. Með því 

að koma á fót rannsóknastöð á Raufarhöfn yrði hægt að nýta þau tækifæri sem í þessu felast með 

ýmsum hætti. Ávinningurinn getur orðið margvíslegur og eftirtekja ríkisins af þeim fjármunum sem 

settir verða í rekstur stöðvarinnar verður alls ekki rýr. Með því að bjóða upp á þá gulrót sem aðstaða 

rannsóknastöðvarinnar verður og mögulega ferða-/eða aðstöðustyrki, hvort sem er í eigin nafni eða í 

gegn um alþjóðlegt samstarf, munu rannsóknir á hánorrænu vistkerfi hér á landi stóraukast. Það er í 

góðu samræmi við fyrirætlanir stjórnvalda um auknar norðurslóðarannsóknir, einkum m.t.t. aukinna 

umsvifa manna og hlýnunar andrúmsloftsins. Í þessu sambandi er rétt að nefna að öflugar 

rannsóknastöðvar á norðurslóðum eru mikilvægar náttúruvernd á þessum svæðum og gegna almennt 

lykilhlutverki við skipulag landnotkunar. Auknar og betri upplýsingar um náttúrufar á norðurslóðum 

geta komið í veg fyrir að þau tækifæri sem felast í bættu aðgengi að norðurslóðum verði misnotuð með 

ófyrirsjáanlegum afleiðingum fyrir vistkerfið og íbúana. Starfsemi rannsóknastöðvarinnar mun einnig 

gagnast samfélaginu á Raufarhöfn með ýmsum hætti og þannig falla vel að þeim opinberu aðgerðum 

sem unnið er að við eflingu byggðar og samfélags á staðnum. Meðal annars mun aukin þekking á 

náttúrufari svæðisins auka aðdráttarafl þess og nýtast uppbyggingu ferðaþjónustu með margvíslegum 

hætti. Þá munu umsvif og dvöl þeirra vísindamanna sem í stöðinni verða á hverjum tíma, skapa 

samfélaginu bæði tekjur og aukinn fjölbreytileika mannlífs. 

5. Þakkir 

Ýmsir hafa lagt verkefninu lið og fá þeir bestu þakkir fyrir. Vaxtarsamningur Norðausturlands (VAXNA), 

Byggðastofnun og Styrktarsjóður EBÍ (Eignarhaldsfélag Brunabótafélags Íslands) fyrir að styrkja 

verkefnið. Kristján Þórhallur Halldórsson fyrir góða aðstoð við verkefnið og yfirlestur á greinargerð.  

Guðmundur Örn Benediktsson fyrir hvatningu, yfirlestur og mjög gagnlegar ábendingar. Ari Páll Pálsson 

fyrir yfirlestur á enskri samantekt. Hjörleifur Guttormsson og Guðmundur Ó. Ingvarsson fyrir leyfi til að 

nota kort af Melrakkasléttu úr bók Ferðafélags Íslands um Norðausturland.  Aðalsteinn Örn 

Snæþórsson fyrir aðstoð við gerð greinargerðar. Aðrir áhugasamir um verkefnið fyrir hvatningu og 

velvilja.  
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Viðaukar 

Viðauki 1. Helstu rannsóknir sem hafa verið stundaðar á Melrakkasléttu  

Svið Hvaða þættir hafa verið rannsakaðir Heimildir Hvað væri æskilegt að 
rannsaka? 

Veður Veðurstöð á Raufarhöfn mælir: 
- Hita, úrkomu, vind, loftþrýsting, 

rakastig, sólskinstundir. 
Veðurstöð á Rauðanúpi mælir; 

- Hita, vind og rakastig 

Veðurstofa Íslands 2013 - Hafa veðurstöð sem mælir hita, 
raka, úrkomu, vind, jarðvegshita, 
snjódýpt, vatnshita/sjávarhita, 
sólarstundir og tímasetningu snjó- 
eða ísbráðnunar (beinar athuganir 
eða sjálfvirkar myndavélar. 

Jarðfræði - Jarðfræðikortlagning.  
- Bergrunnur og laus jarðlög. 
- Kortlagning ummerkja Kópaskersskjálftans. 
- Rannsóknir á setlögum frá jökultíma og 

kortlagning á ummerkjum ísaldarjökla á 
Melrakkasléttu. 

- Grunnvatnsrannsóknir vegna öflunar 
neysluvatns fyrir Kópasker og Raufarhöfn 
ásamt fiskeldi.  

- Rannsóknir vegna sorpurðunarstaðar við 
Kópasker. 

- Frumkannanir vegna vegagerðar á 
Melrakkasléttu. 

Kristján Sæmundsson 1977 
Halldór G. Pétursson 1979, 1986, 1991, 1997 
Halldór G. Pétursson & Guðrún Larsen 1992 
Halldór G. Pétursson og Hreggviður Norðdahl 1998 
Halldór G. Pétursson og Kristinn J. Albertsson 2002. 
Freysteinn Sigurðsson o.fl. 1979 
Freysteinn Sigurðsson 1992 
Sigurvin Elíasson 1977 
Þóroddur F. Þóroddsson 1980 
Þóroddur F. Þóroddsson og Þórólfur H. Hafstað 1980 
Þórólfur H. Hafstað 1986, 1989 
Þórólfur H. Hafstað og Freysteinn Sigurðsson 1993.  
Kristinn J. Albertsson (ritstj.) 2003 

 

Gróður - Yfirlit yfir háplöntutegundir svæðisins frá 
Steindóri Steindórssyni en einnig bæst við 
síðan. 

- Gróðurkort af svæðinu er til í handriti en 
nokkra vinnu þarf til að klára það.  

Steindór Steindórsson 1936 
Steindór Steindórsson 1941 
Flóra Íslands 2013 
Guðmundur Guðjónsson 2013 
Náttúrufræðistofnun Íslands 2013a 
 

- Grunn gróðurkortlagning, 
gróðurþekja og gróðurfar 
(gróðurlendi). T.d. á 5-10 ára fresti. 
Ljósmyndir. 

- Fylgjast með áhrifum loftlags-
breytinga á blómgun lykil-tegunda 
sbr. verkefnið Sóley. 
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Svið, frh Hvaða þættir hafa verið rannsakaðir Heimildir Hvað væri æskilegt að 
rannsaka? 

Votlendi 

- Ströndin og 
fjaran 

- Dýrahópar Agnar Ingólfsson 1996, 2006 - Hitastig sjávar 
- Gróðurkortlagning fjörunnar, þang 

og þari. 
- Dýralíf  

- Sjávarfitjar   - Gróðurkortlagning 
- Dýralíf 

- Sjávarlón - Stærð, dýpt og gerð botnsets í nokkrum 
lónum. 

- Selta í nokkrum lónum 
- Hitastig í nokkrum lónum 
- Dýralíf í nokkrum lónum 
- Botnþörungar í nokkrum lónum. 
- Bleikja, rykmý og krabbadýr í 3 sjávarlónum 

Agnar Ingólfsson 1990, 2002 
Munda 2000 
Náttúrufræðistofa Kópavogs 2013 
Þóra Hrafnsdóttir 2013 

 

- Stöðuvötn - Bleikja, rykmý og krabbadýr lítilsháttað 
kannað í 5 vötnum, þar af 3 sjávarlónum. 

Náttúrufræðistofa Kópavogs 2013 
Þóra Hrafnsdóttir 2013 

 

- Straumvötn    

Spendýr - Veiðitölur á Umhverfisstofnun?  - Mengun og fæða spendýra við 
sjóinn. Skoða þrávirk efni í fæðu 
spendýra og skoða heilbrigði 
refastofnsins. 

Fuglar 
 

- Varpfuglar útbreiðsla 
- Vetrarfuglatalningar NÍ 
- Skráning farfuglakoma 

 

Guðmundur Örn Benediktsson 2013 
Kristinn Haukur Skarphéðinsson 2013 
Náttúrufræðistofnun Íslands 2013b 
Ólafur Einarsson 2000 
 

Heildstæðari rannsóknir sem varða 
bæði varpfugla og umferðarfugla 
svæðisins. Stofnvistfræði, búsvæði og 
fæða.  
- Fylgjast með varpfuglum á 

suðurmörkum útbreiðslu sinnar s.s. 
stuttnefju, snjótittlingi, rjúpu og 
sendlingi. 

- Rjúpa og 
fálki 

- Árleg vöktun á fjölda varpfugla og 
varpárangri. 

Ólafur K. Nielsen 1993, 1999 
Ólafur K. Nielsen o.fl. 2004 
Ólafur K. Nielsen & T.J. Cade 1990a, 1990b 

 

- Bjargfuglar - Misreglulegar talningar á sjófuglum í 
Rauðanúpi. 

Arnþór Garðarsson 1995a, 1995b, 1996, 2005, 2008, 2011 
Arnþór Garðarsson o.fl. 2013 
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Svið, frh. Hvaða þættir hafa verið rannsakaðir Heimildir Hvað væri æskilegt að 
rannsaka? 

- Vatnafuglar - Talningar á sjó 
- Vöktun brandanda 
- Varpútbreiðsla kríu... 
- Margæsir 
- Straumendur 

Arnþór Garðarsson 2009 
Ólafur K. Nielsen 1998 
Yann Kolbeinsson og Guðmundur Örn Benediktsson 2013 
Alerstam et al 1990 
Arnþór Garðarsson og Þorkell Lindberg Þórarinsson 2003 
Freydís Vigfúsdóttir 2013 

 

- Vaðfuglar - Stopular vaðfuglarannsóknir á 
umferðarfuglum eins og rauðbrystingi, 
tildru, sanderlu, sandlóu, lóuþræl og 
sendlingi. Einnig fylgst með varpi sendlings 
og þórshana.  

- Álestur litmerktra vaðfugla. 

Arnþór Garðarsson og Guðmundur A. Guðmundsson 1991 
D. Philip Whitfield et al. 1989 
Guðmundsson & Gardarsson 1993 
Gunnar Thor Hallgrimsson 2010 
Hallgrimsson et al. 2011a, 2011b 
Summers et al. 1988 
Summers & Nicoll 2004 
Whitfield 1990, 1995 
Whitfield & Magnusson 1987 
Wilson et al. 2011 
Wilson 1981, 1986 
Yann Kolbeinsson 2011 
Alerstam et al. 1990 
Guðmundsson 2002 
Jim Wilson 2013 
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Viðauki 2. Húsnæði Rannsóknastöðvarinnar á Raufarhöfn (afmarkað með rauðu) 



 

47 

 

Viðauki 3 - Frekari heimildir um náttúrufar á Melrakkasléttu 
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