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Rannsóknastöðin 
Rif á Raufarhöfn

Jónína Sigríður Þorláksdóttir 

Rannsóknastöðin Rif ses. á 
Raufarhöfn var formlega stofnuð 
árið 2014 og á rætur að rekja til verk-
efnis hjá Byggðastofnun sem snýr að 

„brothættum byggð um“. Stöðin er til 
húsa á Aðalbraut 16 og er aðstaðan 
samrekin með gistiheimilinu 
Hreiðrinu. Að stöðinni standa sex 
íslenskar rannsóknastofnanir auk 
sveitarfélagsins Norðurþings og er 
stjórn Rifs skipuð fulltrúum þessara 
aðila. Rannsóknastofnanirnar eru 
Náttúrustofa Norðausturlands, 
Náttúrufræðistofnun Íslands, 
Há skóli Íslands, Land búnaðar-
háskóli Íslands, Háskólinn á 
Akureyri og Stofnun Vilhjálms 
Stefánssonar.

INTERACT

Rannsóknastöðin Rif er aðili að 
INTERACT (e. International 
Network for Terrestrial Research and 
Monitoring in the Arctic) sem er 

öflugt, fjölfaglegt samstarfsnet 
rannsóknastöðva á norðurslóðum. 
Í gegnum samstarfsnetið nýta 
þúsundir vísindamanna hvaðanæva 

úr heiminum aðstöðu stöðvanna til 
rannsókna á margvíslegum sviðum: 
Jöklar, sífreri, loftslag, vistfræði, 
líffræðilegur fjölbreytileiki og 
hringrás næringarefna. Samvinna 
á sviði rannsókna og vöktunar 
er kjarnaverkefni  INTERACT-
netsins og vinna stöðvarnar með 
margvíslegum rannsóknahópum og 
öðrum alþjóðlegum samstarfsnetum 
á því sviði. Stöðvarnar koma einnig 
oft að fræðslumálum, meðal annars 
með því að halda sumarnámskeið í 
einstökum greinum.

Hvers vegna 
rannsóknastöð á 
Melrakkasléttu?

Melrakkasléttan er það landsvæði 
Íslands sem helst ber einkenni 
norðurheimskautssvæða (norður-
slóða) og er norðurhluti hennar 
skilgreindur sem lágarktískur. 
Rannsóknastöðinni er ætlað að 

Séð yfir að Rauðanúp, ísaldareldstöð með stórri gígskál. Mikið fuglalíf er við Rauðanúp og 
er þar meðal annars að finna nyrstu súlubyggð á Íslandi. Ljósm.: Yann Kolbeinsson.

Starfsfólk Náttúrustofu Norðausturlands hefur stundað fuglarannsóknir á Melrakkasléttu 
frá því árið 2004. Hér heilsar Yann Kolbeinsson upp á æðarkollu (Somateria mollissima) 
sem liggur á hreiðri. Ljósm.: Þorkell Lindberg Þórarinsson.
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skapa jarðveg fyrir rannsóknir 
og þekkingarsköpun á grunni 
þessarar náttúrufarslegu sérstöðu. 
Miklir framtíðarmöguleikar felast 
í starfsemi stöðvarinnar þar 
sem vaxandi eftirspurn er eftir 
grunnupplýsingum um vistkerfi 
norðurslóða. Tengist það meðal 
annars hlýnun jarðar og beinum 
áhrifum hennar á vistkerfin. Einnig 
er mikilvægt að fylgst sé með 
óbeinum áhrifum hlýnunar – bættu 
aðgengi að norðurslóðum og þeim 
auknu umsvifum mannsins sem 
án efa fylgja í kjölfarið og geta haft 
víðtæk áhrif á lífríkið.

Þríþætt hlutverk        
og markmið Rifs:

Að efla og auka náttúru rannsóknir á 
Melrakkasléttu, meðal annars 
með hliðsjón af skuldbindingum 
Íslands í norðurslóðasamstarfi. 
Ísland er eitt af átta aðildarríkjum 
Norðurskautsráðsins.

Að safna saman og miðla upp lýs-
ingum um náttúru far á svæðinu 
til almennings, stjórn valda og 
alþjóðasamfélagsins.

Að taka þátt í nærsamfélaginu og 
styðja það, svo sem með fræðslu 
og stuðningi við náttúrutengda 
ferðamennsku. 

Umhverfið

Sérstaða Melrakkasléttu liggur í 
norðlægri legu svæðisins. Frá nyrstu 
annnesjum að heimskautsbaug eru 
aðeins þrír kílómetrar. Norðanverð 
Melrakkaslétta er talin hafa talsvert 
verndargildi og er svæðið að finna á 
náttúruminjaskrá Norðausturlands. 
Einnig var gerð tillaga að friðlýsingu 
svæðisins í Náttúruverndaráætlun 
2004–2008. 

Flatlendi einkennir landslag á 
Melrakkasléttu sem liggur fyrir 
opnu hafi og er hún því berskjölduð 
fyrir köldum norðlægum hafáttum. 
Gróðurfar svæðisins einkennist af 
norrænum plöntutegundum og er 
norðurhluti Sléttunnar skilgreindur 
sem arktískur samkvæmt PAF-
skránni (e. Panarctic Flora Checklist) 
sem birt var árið 2011. Þoka liggur 
oft við ströndina og er loftraki því 
iðulega mikill. Það hefur ásamt 
lágum  sumarhita víðtæk áhrif á 
gróður far. Flétturíkir lyngmóar 
eru algengir, einkum þegar fjær 
dregur ströndinni, sem aftur ein-
kennist af þangríkum, aflíðandi 
malarfjörum, vötnum, sjávarlónum 
og sjávarfitjum. 

Leirhafnarfjöll brjóta upp flatn-
eskjulegt landslagið. Þau eru 
móbergshryggir sem teygja sig 
norður eftir Sléttu að vestanverðu. 
Á vestanverðri Sléttunni hripar vatn 
auðveldlega niður í berggrunninn 

og er þar lítið um yfirborðsvatn 
inn til landsins. Á Austur-Sléttu 
er hinsvegar mikið votlendissvæði 
á þéttum berggrunni sem nær 
allnokkuð inn til landsins og skiptast 
þar á vötn, tjarnir, ár, mýrlendi 
og mólendi. Tvö sprungukerfi frá 
nútíma liggja norður Melrakkasléttu. 
Þau eru á norðurgosbeltinu og 
tengjast megineldstöðvum sem  
liggja sunnar. Um miðbik Melrakka-
sléttu er sprungukerfi sem tengist 
Öskjukerfinu. Á því er meðal 
annars Blikalónsdalur, um 20 km  
langur sigdalur myndaður af 
mis gengjum. Hann 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. Þar er nyrstur 
Rauðinúpur, um 70 m há eldstöð 
frá því á ísöld. Í Rauðanúpi er stór 
gígskál en rauðar bergmyndanir 
einkenna núpinn.

Rannsóknir og 
rannsóknatækifæri

Rannsóknastöðin hefur til umráða 
jörðina Rif – nyrstu jörð á Íslandi. 
Jörðin og náttúra hennar gefa 
óþrjótandi möguleika á hvers 
kyns vöktun og rannsóknum á 
sviði náttúruvísinda norður við 
heimskautsbaug. Má þar sérstaklega 
nefna fuglarannsóknir. Mikið 
fuglalíf á svæðinu endurspeglar 
fjölbreytt votlendi, lífríkar fjörur, 
hnattræna staðsetningu og kalt 
veðurfar, sem setur svip sinn á 
gróðurfar. Vitað er til þess að 53 
fuglategundir hafa orpið á svæðinu, 
þar af verpa 47 að staðaldri. Lífríkar 
fjörur Sléttunnar eru einnig afar 
mikilvægar fyrir umferðarfugla 
á leið til og frá varpstöðvum á 
Grænlandi og Norður-Kanada. 
Fuglarannsóknir á Sléttu hafa hingað 
til beinst að fáum lykiltegundum 
fremur en fuglalífi svæðisins í 
heild og eru því mikil tækifæri 
til staðar á þessu sviði. Árið 2015 
hóf Náttúrustofa Norðausturlands 
mófuglavöktun á landi Rifs, og var 
þá talið í fyrsta skipti á ákveðnum 

Séð frá Skinnalóni út að Hraunhafnartanga  og vitanum sem þar stendur. Ljósm.: Yann 
Kolbeinsson.
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föstum punktum í þeim tilgangi 
að leggja mat á fjölda og þéttleika 
fugla frá ári til árs. Talningar fara 
fram að vori en einnig er fylgst með 
komu- og brottfarartíma farfugla og 
umferðarfugla.

Upplýsingar um gróðurfar og 
útbreiðslu háplantna á svæðinu 
byggjast að miklu leyti á rannsóknum 
Steindórs Steindórssonar frá árinu 
1934. Útbreiðsla háplantna hefur 
verið skráð á rúmlega 50 stöðum 
á norðanverðri Melrakkasléttu 
og eru skráðar meira en þrjú 
þúsund færslur í gagnagrunn 
svæðisins hjá Náttúrufræðistofnun 
Íslands. Vegna kortlagningar 
Náttúrufræðistofnunar á vist-
gerðum á Íslandi voru rúmlega 20 
rannsóknarsnið lögð út og mæld 
á Melrakkasléttu sumarið 2013. Á 
sniðunum var skráð þekja háplantna 
og auk þess safnað sýnum af fléttum 
og mosum. Sumarið 2016 stefna 
starfsmenn Náttúrufræðistofnunar 
að því að setja upp föst gróðursnið 
á landi Rifs. Þar með opnast 
möguleikar á ýmsum rannsóknum, 
svo sem á plöntusamfélögum og 
breytingum innan þeirra, og ekki 
síður á  tengslum gróðurfars við 
loftslagsbreytingar og breytta 
landnýtingu. Melrakkasléttan er 
einnig áhugavert landsvæði fyrir 
jarðfræðinga og hafa töluverðar 
rannsóknir verið stundaðar á 
svæðinu á því sviði. 

Ráðgert er að setja upp veðurstöð 
á landi Rifs árið 2016 í samstarfi við 
Landbúnaðarháskóla Íslands, sem 
mun gera vísindamönnum kleift 
að afla gagna um veðurfar, hitastig, 
úrkomu o.fl. rannsóknum sínum til 
stuðnings.

Þótt áherslur stöðvarinnar 
liggi fyrst og fremst á sviði 
náttúrufarsrannsókna má einnig 
nefna að Melrakkasléttan og 
Raufarhöfn eru afar áhugaverður 
vettvangur til rannsókna á samspili 
manns og náttúru og á byggðaþróun 
almennt. Rannsóknir á þessu sviði 
eru þegar í deiglunni. Í vor dvaldist 
doktorsnemi í mannvistarlandfræði 
í stöðinni í fimm vikur og kannað 
áhrif kvótakerfisins og breytinga í 
sjávarútvegi á byggðaþróun.

Líklegt er að norræn náttúra 
Melrakkasléttu, harðbýlt umhverfi, 
einangrun og yfirgefin eyðibýli 
í margskonar mynd verði mikið 
aðdráttarafl fyrir ferðamenn í náinni 
framtíð. Því er mikilvægt að standa 
vel að verki við uppbyggingu 
ferðaþjónustu á svæðinu svo 
viðkvæm náttúran beri ekki skaða 
af aukinni umferð ferðamanna. Hér 
eru því tækifæri fyrir rannsakendur 
á sviði ferða- og umhverfismála til að 
skipuleggja innviði og landnotkun 
af hálfu ferðaþjónustunnar nánast 
frá upphafi slíkrar starfsemi.

Aðstaða

Sjávarþorpið Raufarhöfn, aðsetur 
rannsóknastöðvarinnar, stendur á 
austurströnd Melrakkasléttu og er 
nyrsti byggðakjarni landsins. Góð 
náttúruleg höfn er meginforsenda 
byggðar á Raufarhöfn og ýmsir 
aðrir innviðir staðarins eru sterkir, 
þótt dregið hafi úr þjónustu 
samhliða fólksfækkun. Nú eru íbúar 
Raufarhafnar tæplega 200 talsins. 
Íbúum hefur farið ört fækkandi 
undanfarna áratugi, sérstaklega 
þegar litið er til síðustu 10–15 ára.

Rannsóknastöðin Rif býður fram 
húsnæði í þorpinu fyrir vísindamenn 
sem hug hafa á að nýta sér þá 
einstæðu möguleika sem í boði eru 
á Rifsjörðinni og Melrakkasléttunni 
allri. Aðstaðan er samrekin með 
gistiheimilinu Hreiðrinu. Um er 
að ræða gisti- og eldunaraðstöðu, 
einfalt vinnurými til grunnvinnslu 
á sýnum og skrifstofuaðstöðu 
með góðu netsambandi. Þá eru 
uppi hugmyndir um frekari 
uppbyggingu rannsóknaaðstöðu í 
samstarfi við grunnskóla staðarins, 
sem myndi þá meðal annars nýtast 
nemendahópum, en mikill áhugi 
virðist vera fyrir því að halda hér 
sumarnámskeið fyrir háskólanema. 
Stefnt er að því að vísindamenn 
dveljist að staðaldri í stöðinni við 
fjölbreyttar rannsóknir og að jörðin 
Rif verði mikilvægur vettvangur 
rannsókna og vöktunar á náttúrufari 
norðurslóða.

Sanderlur (Calidris alba) við fæðuleit á norðurströnd Melrakkasléttu. Ljósm.: Yann 
Kolbeinsson.

Um höfundinn           
Jónína Sigríður Þorláksdóttir (f. 1988) hefur 
starfað fyrir Rannsóknastöðina Rif síðan í 
júlí 2015 og gegnir stöðu verkefnastjóra. 
Jónína er líffræðingur (BS) frá Háskóla 
Íslands síðan 2012 og útskrifaðist með MS-
próf í umhverfis- og auðlindafræði frá sama 
skóla haustið 2015. Jónína er uppalin í 
Þistilfirði, skammt frá Melrakkasléttu, og er 
því bæði mannlífi og náttúru staðarins vel 
kunnug. 
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