
	

	
Rannsóknastöðinni	 Rif,	 sem	 stofnuð	 var	 2014,	 er	 ætlað	
að	skapa	 jarðveg	 fyrir	 rannsóknir	og	þekkingarsköpun	á	
Melrakkasléttu	 og	 Raufarhöfn.	 Byggir	 þetta	 á	
náttúrufarslegri	 sérstöðu	 svæðisins	 og	 hvaða	 áhrif	
loftslagsbreytingar	 og	 aukin	 umsvif	 mannsins	 hafa	 á	
vistkerfi	norðurslóða.	Markmið	stöðvarinnar	er	þríþætt:	
− Að	efla	og	auka	náttúrurannsóknir	á	Melrakkasléttu	
− Að	safna	saman,	halda	utan	um	og	miðla	upplýsingum	

um	náttúrufar	á	svæðinu	
− Að	styðja	nærsamfélagið	

Nýr	starfskraftur	
Hrönn	 G.	 Guðmundsdóttir	
hefur	 hafið	 störf	 hjá	 rann-
sóknastöðinni	 og	 mun	 hún	
gegna	 stöðu	 forstöðumanns	 á	
meðan	 núverandi	 forstöðu-
maður,	Jónína	S.	Þorláksdóttir,	
er	 í	 tímabundnu	 leyfi.	 Hrönn	
er	 með	 M.Sc.	 gráðu	 í	
umhverfis-	 og	 sjálfbærni-
fræðum	 auk	 diplómu	 í	 opin-
berri	 stjórnsýslu.	 Er	 hún	 uppalin	 á	 Kópaskeri	 á	
Melrakkasléttu	 og	 því	 svæðinu	 vel	 kunnug.	 Við	
bjóðum	 Hrönn	 velkomna	 í	 hópinn	 og	 óskum	 henni	
góðs	gengis.		

Starfsemi	
Árið	 2017	 var	 metár	 hjá	 okkur	 hvað	 varðar	 fjölda	
sjálfstæðra	 verkefna	 og	 stefnir	 í	 að	 starfsemin	 árið	
2018	verði	ansi	lífleg.	Stöðin	heldur	því	áfram	að	vaxa	
og	 dafna	 og	 hlökkum	 við	 til	 sumarsins.	 Fjölbreyttir	
hópar	eru	væntanlegir	í	tengslum	við	langtímavöktun,	
frumrannsóknir,	 háskólaverkefni	 og	 INTERACT	
samstarfsnetið.	Næstu	mánuði	mun	 starfsemin	mikið	
felast	í	utanumhaldi	þessara	verkefna	og	þjónustu	við	
gesti	en	fyrstu	hóparnir	eru	nú	þegar	mættir	á	svæðið.		

	
INTERACT	samstarfið	og	uppbygging	
Rif	 hefur	nú	þegar	 sótt	 tvo	 fundi	það	 sem	af	 er	 ári	 á	
vegum	 INTERACT,	 öflugs	 samstarfsnets	 rann-
sóknastöðva	 á	 Norðurslóðum.	 Fyrri	 fundurinn,	 sem	
fram	fór	 í	Suður-Týról	á	 Ítalíu	 í	 lok	mars,	var	á	vegum	
samstarfsvettvangs	 stöðvarstjóra	 innan	 samstarfsins	
sem	 telur	 nú	 82	 rannsóknastöðvar	 allt	 í	 kringum	
norður-heimskautið.		

Seinni	 fundurinn	 snéri	 að	 vinnupakka	 um	 bætta	 og	
samræmda	 vöktun	 líffræðilegs	 fjölbreytileika	 á	
norðurslóðum	(WP7)	og	var	haldinn	í	Kaupmannahöfn	
í	apríl	s.l.	en	vinnupakkanum	er	stýrt	af	CAFF.	Er	Rif	ein	
þriggja	 stöðva	 innan	 INTERACT	 sem	 tekur	 þátt	 en	 sú	
eina	 sem	 fær	 sérstakan	 styrk	 til	 uppbyggingar	
þurrlendis-	og	 ferskvatnsvöktunar	byggt	á	 forskriftum	
CBMP	 verkefnisins.	 Fundardagskráin	 nú	 snérist	 að	
mestu	 leyti	 um	 skipulag	 vöktunar-	 og	 gagnaáætlunar	
Rifs.	

Síðast	 liðið	 sumar	 fór	 af	
stað	smádýravöktun	á	 landi	
Rifs	 í	 samstarfi	við	Náttúru-
fræðistofnun	Íslands	(NÍ)	og	
verður	 þeirri	 vinnu	 haldið	
áfram	árið	2018.	Um	söfnun	
grunngagna	 af	 svæðinu	 er	
að	 ræða	 og	 mun	 verkefnið	
falla	 inn	 í	 CBMP	
vöktunaráætlun	Rifs.		

Í	 tengslum	við	áætlunina	er	
einnig	hafinn	undirbúningur	
við	 að	 koma	 á	 markvissri	
gróður-	og	ferskvatnsvöktun	á	svæðinu	auk	styrkingar	
fuglavöktunar.	 Skipulag,	 undirbúningur	 og	 fram-
kvæmd	 nýtur	 liðsinnis	 Hafrannsóknastofnunar,	
Náttúrufræðistofu	 Kópavogs,	 Náttúrustofu	 Norð-
austurlands	og	NÍ.	
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WP7 vinnuhópurinn á fundinum í Kaupmannahöfn. Þrír fulltrúar Rifs sóttu 
fundinn: Hrönn, starfandi forstöðumaður, Þorkell Lindberg 
stjórnarformaður Rifs og Starri Heiðmarsson ritari stjórnar.  

Matthías Alfreðsson, 
skordýrafræðingur hjá NÍ, við 

uppsetningu fallgildra á landi Rifs 
s.l. vor.  

Þróun í fjölda gistinátta, gesta og sjálfstæðra verkefna frá stofnun 
rannsóknastöðvarinnar. Tölur fyrir árið 2018 eru áætlaðar útfrá 
innkomnum umsóknum og fyrirspurnum frá vísindamönnum og 

rannsóknahópum. 



	

	Rannsóknastöðin	 hefur	 fjárfest	 í	 veðurstöð	 sem	 auk	
hefðbundinna	breyta	mælir	t.d.	jarðvegshita	og	-raka,	
grænkun	 (með	 NDVI	 nema),	 inngeislun	 og	 fleira.	
Fjármagn	fyrir	stöðinni	fékkst	í	gegnum	Evrópustyrk	til	
Rifs	í	tengslum	við	INTERACT	samstarfið.	Stöðin	verður	
sett	upp	í	sumar	í	samvinnu	við	Veðurstofu	Íslands	og	
mun	 falla	 inn	 í	 viðhalds-	og	gagnanet	 stofnunarinnar.	
Auk	 þess	 að	 vera	 liður	 í	 þeirri	 vöktunaruppbyggingu	
sem	 nú	 stendur	 yfir	 munu	 gögn	 frá	 stöðinni	 nýtast	
einkar	 vel	 til	 að	 styðja	 við	 verkefni	 þeirra	
vísindamanna	sem	sækja	Rif	heim.	

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	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	 skóla-
stjórnendur	Grunnskóla	Raufarhafnar	og	fræðslunefnd	
Norðurþings.	

Nú	nýverið	lauk	fjögurra	ára	uppbyggingarverkefninu	
„Raufarhöfn	og	framtíðin“	og	að	því	tilefni	var	í	janúar	
haldinn	íbúafundur	þar	sem	farið	var	yfir	hvað	hefði	
áorkast	á	verkefnatímanum.	Þar	kynnti	forstöðumaður	
starfsemi	Rifs	en	hugmyndin	um	uppbyggingu	
rannsóknastöðvar	á	Raufarhöfn	kom	einmitt	fram	í	
tengslum	við	þetta	verkefni.	Óhætt	er	að	segja	að	
ánægja	hafi	verið	með	gott	gengi	og	verk	stöðvarinnar	
frá	stofnun	hennar.	

Forstöðumaður	flutti	svo	erindi	um	rannsóknastöðina	
og	uppbyggingu	vöktunar	á	Melrakkasléttu	 í	 sérstakri	
málstofu	um	vöktunarmál	á	 ráðstefnu	Vistfræðifélags	
Íslands	sem	fram	fór	í	mars	s.l.	Starfsemi	stöðvarinnar	
og	 tengslin	 við	 INTERACT	 samstarfið	 var	 svo	
föstudaginn	18.	maí	á	vettvangi	Samvinnunefndar	um	
málefni	Norðurslóða,	sem	á	vel	við.	

	

Rif	 stefnir	 á	 þátttöku	 á	 Arctic	 Circle	 ráðstefnunni	
næsta	haust	og	mun	þar	koma	að	skipulagi	málstofu	á	
vegum	 Norðurslóðanets	 Íslands	 um	 mikilvægi	 fersk-
vatnsvöktunar	 og	 -rannsókna	 á	 norðurslóðum.	 Þátt-
taka	 og	 vinna	 í	 tengslum	 við	 INTERACT	 heldur	 svo	
áfram,	og	sækir	Rif	næsta	fund	samstarfsins	sem	fram	
í	Rússlandi	í	lok	september.		

Fjárhagur	og	framtíðarsýn	
Stöðin	hefur	hlotið	 endurnýjað	 tímabundið	 framlag	á	
fjárlögum	 fyrir	 árið	 2018	 í	 gegnum	 mennta-	 og	
menningarmálaráðuneytið	sem	er	afar	mikilvægt	fyrir	
áframhaldandi	starf.	Aukið	fjármagn	mun	svo	berast	 í	
gegnum	 INTERACT	 á	 árinu	 sem	 er	 þó	 skilyrt	 til	
þátttöku	og	 vinnu	við	 verkefni	 samstarfsins.	 Þar	með	
talið	 er	 uppbygging	 vöktunar	 á	 Melrakkasléttu	 útfrá	
hugmyndum	CBMP.		

Rif	 hefur	 fyrri	 hluta	 árs	 unnið	 áfram	 fyrir	 CAFF	 að	
samhæfingarstjórn	 þurrlendisvöktunarhóps	 CBMP.	
Verkefninu	lauk	af	hálfu	stöðvarinnar	nú	í	apríl	s.l.	en	
auk	 fjárhagslegs	 ávinnings	 hefur	 það	 einnig	 styrkt	
tengsl	 Rifs	 við	 málefni	 norðurslóða	 og	 vöktun	
líffræðilegs	fjölbreytileika.	

Starfsemi	 rannsóknastöðvarinnar	 á	 sér	 mikla	
samsvörun	 í	 stefnu	 og	 skuldbindingum	 Íslands	 í	
loftslags-	 og	 norðurslóðamálum,	 þátttöku	 í	 Norður-
skautsráðinu	og	yfirvofandi	 formennsku,	svo	og	þeirri	
auknu	 kröfu	 sem	 gerð	 er	 til	 vistkerfisvöktunar.		
Jákvæð	 áhrif	 stöðvarinnar	 á	 byggðarlagið	 eru	 einnig	
töluverð,	 t.d.	 í	 formi	 fjölbreyttari	 atvinnutækifæra,	
fræðslu	 	 og	 afleiddri	 vinnu	 vegna	 uppbyggingar	 inn-
viða	og	þjónustu	við	gesti	Rifs.	

Ljóst	 er	 að	 stöðin	 hefur	 sannað	 gildi	 sitt	 sem	
nauðsynleg	viðbót	við	þá	aðstöðu	og	utanumhald	sem	
í	 boði	 er	 hvað	 varðar	 vöktun	 og	 rannsóknir	 á	 vist-
kerfum	 norðurslóða.	 Vonumst	 við	 því	 eftir	 áfram-
haldandi	 stuðningi	 svo	 hægt	 sé	 að	 halda	 áfram	 að	
byggja	upp	starfsemi	stöðvarinnar	á	grundvelli	þeirrar	
góðu	vinnu	sem	hafin	er.	

Nemendur Grunnskóla Raufarhafnar fræðast um vistkerfi hjá  Jónínu, 
forstöðumanni Rifs, í tengslum við þróunarverkefni um umhverfisfræðslu 

s.l. október. Stefnt er að áframhaldi og útvíkkun þessa samstarfs nú í haust. 

	

Íbúar á Raufarhöfn hlýða á kynningu um rannsóknastöðina Rif,  og virðist 
þeim líka ljómandi vel. 


