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Inngangur 

Rannsóknastöðin Rif var formlega stofnuð 23. maí 2014 og er afsprengi verkefnis Byggðastofnunar 

um „Brothættar byggðir“. Árið á undan hafði Náttúrustofa Norðausturlands unnið að undirbúningi 

stöðvarinnar með stuðningi Byggðastofnunar, Vaxtarsamnings Norðausturlands (VAXNA) og 

Styrktarsjóðs EBÍ (Eignarhaldsfélag Brunabótafélags Íslands). Rannsóknastöðinni er ætlað að skapa 

jarðveg fyrir rannsóknir og þekkingarsköpun sem byggir á náttúrufarslegri sérstöðu Melrakkasléttu, 

m.a. hvað varðar áhrif loftslagsbreytinga og aukinna umsvifa mannsins á vistkerfi norðurslóða. 

Aðgengilegur norðurhluti Melrakkasléttu er skilgreindur sem heimskautasvæði (e. Low Arctic) og 

hentar því afar vel fyrir slíkar rannsóknir.  

Hlutverk og markmið 

Rannsóknastöðin Rif er sjálfseignarstofnun sem starfar samkvæmt staðfestri skipulagsskrá í 

samræmi við lög nr. 19/1988. Náttúrufarsleg sérstaða Melrakkasléttu, nálægð við heimskautsbaug 

og tengsl svæðisins við náttúru norðurslóða mótar hlutverk og megin markmið Rifs sem er þríþætt: 

1. Að efla og auka náttúrurannsóknir á Melrakkasléttu, m.a. með hliðsjón af skuldbindingum 

Íslands í norðurslóðasamstarfi 

2. Að safna saman og miðla upplýsingum um náttúrufar á svæðinu til almennings, stjórnvalda 

og alþjóðasamfélagsins 

3. Að styðja nærsamfélagið með því að taka þátt í samfélaginu, m.a. með fræðslu og stuðningi 

við náttúrutengda ferðamennsku.  

Nánari útfærslu og útskýringar á markmiðunum má sjá í stefnu Rifs.  

 

Stjórn 

Eftirtaldir aðilar skipuðu stjórn Rannsóknastöðvarinnar Rifs árið 2016 og helst sú skipan óbreytt frá 
fyrra ári. 

 Stjórnskipan Rannsóknastöðvarinnar Rifs árið 2017. 



 3 

Starfsemi árið 2017 

Störf stjórnar 

Almennt hefur verið unnið út frá þeirri stefnu er mótuð var í greinargerð um Rif sem unnin var af 

Náttúrustofu Norðausturlands í aðdraganda stofnunar stöðvarinnar. Í greinargerðinni var sett fram 

stefnumótun um starfsemi rannsóknastöðvarinnar og rekstraráætlun til þriggja ára. Auk þess er þar 

að finna yfirlit um náttúrufar og fyrri rannsóknir á Melrakkasléttu.  

Stjórn Rifs fundaði formlega alls fjórum sinnum á árinu 2017. Fyrsti fundurinn var haldinn 27. janúar í 

húsnæði Landbúnaðarháskóla Íslands að Keldnaholti í kjölfar fundar INTERACT samstarfsnetsins sem 

fór fram í Keflavík. Annar stjórnarfundur ársins var haldinn á Akureyri 22. maí að Borgum, 

Norðurslóð. Þriðji stjórnarfundur var haldinn á sama stað, þann 19. september og að lokum var 

fundað dagana 7.-8. desember, en þar var auk hefðbundinna stjórnarmála unnið að stefnumótun 

fyrir stöðina til framtíðar.  

Reiknað er með að unnið verði áfram að skipulagsmálum og stefnumótun fyrir Rannsóknastöðina Rif 

í byrjun árs 2018 í samræmi við fjölda og eðli þeirra umsókna um afnot af rannsóknaaðstöðu sem 

berast og þær fjárveitingar sem þá liggja fyrir.  

Húsnæði og aðstaða 

Árið 2017 var húsnæðisaðstaða rannsóknastöðvarinnar áfram samrekin með gistiheimilinu Hreiðrinu 

að Aðalbraut 16, Raufarhöfn. Gert er ráð fyrir því að sá háttur verði einnig hafður á út árið 2018. 

Uppbygging er hafin á bættri rannsóknaaðstöðu sem er liður í aukinni þjónustu við gesti 

stöðvarinnar. Styrkur fékkst í gegnum verkefni Byggðastofnunar „Raufarhöfn og framtíðin“ til kaupa 

á innréttingu og rannsóknabúnaði, m.a. víðsjá með netkorti og myndbandsbúnaði. Jafnframt því að 

nýtast til vísindarannsókna mun aðstaðan auka sérstöðu svæðisins og nýtast nemum í náttúru- og 

raunvísindum á öllum skólastigum. Uppbyggingin er unnin í samstarfi við skólastjórnendur 

Grunnskóla Raufarhafnar og fræðslunefnd Norðurþings og verður í húsnæði grunnskólans. Þegar 

hefur verið fjárfest í innréttingu, stólum og víðsjá og rýmið hannað og teiknað upp með aðstoð 

iðnaðarmanns. Munu framkvæmdir hefjast í lok árs og stefnt er að því að grunnaðstaðan verði 

tilbúin til notkunar í byrjun maí 2018.  

Rannsóknastöðin hafði áfram afnot af jörðinni Rifi, nyrstu jörð landsins samkvæmt samkomulagi við 

Ríkiseignir sem hafa umsjón með fasteignum, jörðum og auðlindum í eigu ríkisins í umboði 

fjármálaráðuneytis. Samkomulagið gildir til ársins 2024. 

Starfsmannamál 

Jónína Sigríður Þorláksdóttir, sem ráðin var til stöðvarinnar í júlí 2015, gegndi áfram stöðu 

forstöðumanns stöðvarinnar. Jónína er líffræðingur (B.Sc.) frá Háskóla Íslands og útskrifaðist með 

M.Sc. í umhverfis- og auðlindafræði frá sama skóla haustið 2015. Hún er uppalin á svæðinu og því 

bæði mannlífi og náttúru staðarins vel kunnug. 

Stöðugildið óx upp í 100% í byrjun árs 2017 í samræmi við aukna starfsemi stöðvarinnar og hélst það 

hlutfall út árið.  

 

 

http://www.atthing.is/samstarfsverkefni/brothaettar-byggdir/raufarhofn-og-framtidin/
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Hluti þátttakenda í fræðslugöngu um jörðina Rif, sem fram 
fór í tengslum við Menningardaga á Raufarhöfn  í byrjun 

október 2017. 

Kynningarmál og stefnumótun 

Á árinu var tvívegis gefið út fréttabréf, í 

febrúar og í september, þar sem sagt var 

frá þeim verkefnum og uppbyggingu sem 

unnið hefur verið að á árinu svo og 

starfseminni almennt. Fréttabréfin voru 

send á stofnanir, félög, þingmenn, 

ráðuneyti o.fl. aðila sem talið var að hefðu 

áhuga á og hag af því að fylgjast með 

framvindu mála. Settur var saman 

sérstakur póstlisti fyrir Rif í tengslum við 

þessar sendingar. Í nóvember var svo 

útbúið stutt minnisblað um starfsemina og 

framtíð verkefnisins sem sent var á 

ráðuneyti, þingmenn og fjárlaganefnd 

Alþingis í tengslum við gerð 

fjárlagafrumvarps fyrir árið 2018. Tilgangur þess var að þrýsta á að áframhaldandi framlag til Rifs 

myndi fást á fjárlögum næsta árs og þar með að rekstrargrundvöllur stöðvarinnar yrði tryggður. Þá 

var bæklingur um stöðina yfirfarinn og endurnýjaður. Áhersla var lögð á að kynna verkefni 

stöðvarinnar betur fyrir heimafólki og tók forstöðumaður m.a. þátt í fræðslugöngu um jörðina Rif þar 

sem sagt var frá sérstöðu svæðisins, starfsemi stöðvarinnar og framtíðaráætlunum. Fréttum af 

starfseminni (gestum, verkefnum, styrkveitingum, fróðleiksmolum o.fl.) var svo dreift á heimasíðu og 

Facebook síðu Rifs jafnóðum.  

Forstöðumaður tók þátt í málstofu um ferskvatnsrannsóknir og -vöktun á Arctic Circle ráðstefnunni í 

október 2017 og kynnti þar starfsemi Rifs og tengsl stöðvarinnar við málefnið, m.a. vegna framtíðar 

uppbyggingar á ferskvatnsvöktun CBMP áætlunar CAFF á svæðinu í gegnum INTERACT. Þá sat 

forstöðumaður í fagnefnd VistÍs 2017 auk þess að taka þátt í ráðstefnunni. Tveir fundir á vegum 

INTERACT samstarfsins voru haldnir á árinu, annar í Keflavík í lok janúar og sá síðari í Longyearbyen á 

Svalbarða í lok október. Fulltrúar Rifs sóttu báða þessa fundi en Rif og þátttaka stöðvarinnar í 

vinnupökkum INTERACT var sérstaklega kynnt á síðari fundinum.   

Í lok árs 2017 fór af stað markviss endurskoðun á stefnu stöðvarinnar og var lagt í stefnumótun til 

framtíðar. Haldinn var tveggja daga vinnufundur í byrjun desember þar sem stjórn Rifs og 

forstöðumaður fóru yfir tilgang og markmið stöðvarinnar ásamt leiðum að þeim markmiðum. 

Nýting aðstöðu og rannsóknir árið 2017 

Starfsemi stöðvarinnar hefur aukist talsvert á milli ára. Þetta má til dæmis sjá ef litið er til gistinátta, 

en einnig ef skoðaður er eðli og fjöldi sjálfstæðra verkefna. Á fyrsta starfsári stöðvarinnar árið 2014 

voru gistinætur 20 talsins en urðu 220 árið 2016. Heldur færri gistinætur urðu árið 2017, en 

hinsvegar var aukinn fjöldi sjálfstæðra verkefna. Alls sóttu 65 gestir stöðina heim og unnu að 25 

sjálfstæðum verkefnum, samanborið við 79 gesti á síðasta ári sem unnu að 15 sjálfstæðum 

verkefnum ( sjá mynd 3). Stundaðar voru ýmiskonar athuganir, s.s. á sviði skordýra-, fugla-, atferlis-, 

vist- og fornleifafræði en um er að ræða bæði innlenda og erlenda aðila. Alls bárust 7 umsóknir til 

stöðvarinnar í gegnum fjölþjóðlegan aðgang INTERACT samstarfsins og voru þrjár þeirra samþykktar. 
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Árleg mófuglavöktun var framkvæmd á landi Rifs á vegum Náttúrustofu Norðausturlands þar sem 

talið var á föstum reitum.  

Einnig var sett upp smádýravöktun með notkun fall- og tjaldgildra í samstarfi við 

Náttúrufræðistofnun Íslands, en er þetta í fyrsta skipti sem markviss vöktun smádýra er framkvæmd 

á Melrakkasléttu. Vöktunin mun fara 

fram árlega á meðan grunngögnum er 

safnað en eftir það vera framkvæmd á 

3-5 ára fresti. Vöktunin verður tengd 

inn í þurrlendisvöktunaráætlun Rifs 

sem unnin er í samstarfi við CAFF, 

CBMP og INTERACT en úrvinnsla er í 

höndum Náttúrufræðistofnunar. Þá 

hefur verið sýnt fram á þá breidd sem í 

boði er og að hægt sé að koma til 

móts við stærri hópa, s.s. stóra 

nemendahópa og ráðstefnuhópa, en 

einnig doktorsnema sem dvelja í 

stöðinni yfir lengra tímabil.  

INTERACT og CBMP vöktunaráætlunin 

Rannsóknastöðin Rif er áfram virkur meðlimur 

INTERACT, sem er öflugt samstarf 

rannsóknastöðva á norðurslóðum. Tengslin við 

INTERACT samstarfið urðu enn sterkari á 

tímabilinu, en umsókn samstarfsins til 

Evrópusambandsins (Horizon 2020) var samþykkt 

í lok árs 2016 sem tryggir m.a. aukið aðgengi 

erlendra vísindamanna að Rifi og tengsl við aðrar 

stöðvar.  

Rannsóknastöðin hefur verið tilnefnd af 

INTERACT sem ein þeirra þriggja stöðva sem mun 

vinna að innleiðingu, uppbyggingu og 

framkvæmd CBMP-vöktunaráætlunarinnar 

(Circumpolar Biodiversity Monitoring Program). 

Áætlunin er eitt af lykilverkefnum CAFF 

(Conservation of Arctic Flora and Fauna), en CAFF 

er vinnuhópur um líffræðilega fjölbreytni á 

vegum Norðurskautsráðsins sem einnig er meðlimur í INTERACT samstarfinu. Þessu verkefni hefur 

verið úthlutuð vegleg upphæð af Evrópustyrk INTERACT til að hefja uppbyggingu og framkvæmd 

vöktunarverkefnisins. Árið 2017 voru unnin drög af vöktunaráætlun fyrir Rif sem byggir á þurrlendis- 

og ferskvatnsvöktunarhluta CBMP. Í lok ágúst var svo fyrsti vinnufundur verkefnisins haldinn á 

Raufarhöfn þar sem fulltrúar Rifs, CAFF, CBMP og hinna tveggja stöðva verkefnisins, CHARS í Kanada 

og Zackenberg á Grænlandi, komu saman. Þar var  farið yfir drög vöktunaráætlunarinnar, 

rannsóknasvæðið skoðað og það gróflega kortlagt úfrá þörfum verkefnisins. Ákveðið var að fyrsta 
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Aðildarstöðvar INTERACT (International Network for 
Terrestrial Research and Monitoring in the Arctic). 
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skref uppbyggingar væri að ljúka kortlagningu, vinna að gagnaáætlun fyrir Rif og fjárfesta í 

veðurstöð. Hefur rannsóknastöðin verð í sambandi við Veðurstofu Íslands varðandi síðastnefnda 

atriðið og hefur stofnunin samþykkt að vinna að uppsetningu stöðvarinnar í samstarfi við Rif. 

Samkvæmt formlegum verksamningi sem þegar hefur verið undirritaður mun því veðurstöðin fylgja 

stöðlum VÍ og falla inn í gagnagrunn og viðmót stofnunarinnar. Þá mun VÍ leggja til mastur og 

stagfestingar og sjá um forritun. Fjárfest hefur verið í öllum tækjabúnaði í samráði við VÍ og mun 

stöðin verða sett upp á landi Rifs vorið 2018. 

Rekstur og fjárhagsstaða 

Í gegnum INTERACT er fjármagn tryggt fyrir hluta gistinátta og ferðakostnaðar erlendra 

vísindamanna sem vilja sækja Rif heim á árinu í gegnum Transnational Access pakka samstarfsins. 

Einnig fær Rif fjármagn til uppbyggingar í gegnum vinnupakka 7 og styrk til að sækja fundi á vegum 

INTERACT. Fjármagn til rekstrar og umsjónar stöðvarinnar fæst þó ekki í gegnum samstarfið og 

byggir því á áframhaldandi fjármögnun annars staðar frá.   

Heildartekjur Rannsóknastöðvarinnar Rifs á síðasta ári voru 17.478.248 kr. Þar af fengust 4.842.550 

kr sem skilyrt fjármagn gegnum INTERACT. Stöðin hlaut 10 milljón kr. framlag af fjárlögum gegnum 

mennta- og menningarmálaráðuneytið árið 2017, en þar af voru 2 milljónir greiddar út í lok janúar 

2018 og teljast því ekki til tekna fyrr en á því ári. Að auki hlaut stöðin 1.4 milljón kr. rekstrarstyrk frá 

utanríkisráðuneytinu. Aðrir styrkir námu 1.6 milljón kr og var þar um að ræða 600 þús kr. 

eftirstöðvar styrks frá Uppbyggingarsjóði Norðurlands eystra og 1 millj.kr. frá verkefninu Raufarhöfn 

og framtíðin sem nýta skal til uppbyggingar rannsóknastofu. Tekjur vegna útseldrar vinnu, þ.e. 

samnings við CAFF um samhæfingarstjórn þurrlendisvöktunarhóps CBMP, námu 1.482.990 kr. og  

152.708 kr fengust í gegnum aðstöðunotkun gesta. 

Heildarútgjöld vegna rekstrar stöðvarinnar árið 2017 námu kr. 12.014.503 en þar af var 

launakostnaður kr. 7.455.639.  

Hlutfallslega skiptingu tekna og útgjalda Rannsóknastöðvarinnar Rifs má sjá hér að neðan en nánar 

er gerð grein fyrir fjárhag og rekstri í ársreikningi fyrir árið 2017. 

  

Hlutfallsleg skipting tekna Rannsóknastöðvarinnar 
Rifs árið 2017 

Hlutfallsleg skipting útgjalda Rannsóknastöðvarinnar 
Rifs árið 2017 


