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Berist fjárlaganefnd Alþingis
Vegna máls nr. 1 - fjárlög 2023

Efni: Ósk um 15 m.kr. hækkun á lið 17.299 í frumvarpi til fjárlaga 2023, til Stofnunar 
rannsóknasetra Háskóla Íslands, vegna HULDU, nýs rannsóknaseturs í Þingeyjarsveit

Síðastliðið ár hefur verið unnið að undirbúningi stofnunar HULDU — 
náttúruhugvísindaseturs, sem staðsett verður á Skútustöðum í Þingeyjarsveit. Viljayfirlýsing 
um stofnun setursins var undirrituð í október 2021 af fulltrúum Háskóla Íslands, félagsins 
Svartárkot menning — náttúra og sveitarfélaganna Skútustaðahrepps og Þingeyjarsveitar 
(nú sameinuð Þingeyjarsveit).

Fyrirhugað setur er samstarfsvettvangur Svartárkots menningar - náttúru, grasrótarseturs 
sem starfað hefur í heimabyggð í um 16 ár, nýs fyrirhugaðs rannsóknaseturs Háskóla Íslands 
og sveitarfélagsins Þingeyjarsveitar Eins fara nú fram samræður við aðra háskóla um 
mögulegt samstarf á vettvangi HULDU.

Árið 2022 fengust 6 m.kr. til undirbúnings setursins og hafa þær verið nýttar til 
viðburðahalds og vinnu við undirbúning, stefnumótun og áætlanagerð.

Til að stofna HULDU, ýta starfseminni af stað og tryggja rekstur setursins til næstu ára þarf 
að fjármagna tvö stöðugildi, annars vegar forstöðumann/sérfræðing sem mun starfa við 
Rannsóknasetur HÍ í Þingeyjarsveit, undir hatti Stofnunar rannsóknarsetra HÍ, og hins vegar 
verkefnisstjóra. Við förum þess á leit við fjárlaganefnd að 15 m.kr. verði veittar varanlega 
svo hægt sé að stofna rannsóknasetur HÍ, ráða forstöðumann og standa straum af leigu á 
húsnæði og almennum rekstri. Framlag til rannsóknasetra HÍ er á fjárlagalið 17.299. Við 
leitum nú enn fremur annarra leiða, í samstarfi við sveitarfélagið Þingeyjarsveit og fleiri 
aðila, til að fjármagna stöðugildi verkefnisstjóra (10 m.kr.) en miklu skiptir að frá upphafi 
starfi a.m.k. tveir starfsmenn við setrið.

Meginmarkmið HULDU eru:

1) að efla hugvísindarannsóknir á náttúru og umhverfi og þverfaglegt samstarf á þvÍ sviði 
2) að stunda markvissa miðlun þekkingar á náttúrunni og manninum í náttúrunni 
3) að efla samstarf ólíkra aðila, stofnana og fræðafólks jafnt sem heimamanna.
Setrið eykur nýsköpun og fjölbreytta atvinnumöguleika í Þingeyjarsveit og er til þess fallið að 
auka aðgengi heimafólks að menntun, ekki síst framhaldsnámi og námskeiðum á 
háskólastigi. Starfsemi HULDU fellur þannig afar vel að ákvæði stjórnarsáttmála núverandi 
ríkisstjórnar um að stutt verði við þekkingarmiðstöðvar og rannsóknasetur á landsbyggðinni 
og rannsóknastarf um allt land verði eflt samhliða því að gert verði átak í að auka aðgengi að 
menntun óháð búsetu og aðstæðum.

Meðfylgjandi er lýsing á HULDU - náttúruhugvísindasetri, helstu forsendum og markmiðum.

Virðingarfyllst með von um jákvæð viðbrögð, 
Ásta Kristín Benediktsdóttir — akb@hi.is
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Guðrún Sigríður Tryggvadóttir — gudrunhlini@gmail.com
HafdÍs Erla Hafsteinsdóttir
Ragnhildur Sigurðardóttir
Sigurlína Tryggvadóttir
Sæunn Stefánsdóttir — saeunnst@hi.is
Viðar Hreinsson — vidar.hreinsson@nmsi.is
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HULDA - náttúruhugvísindasetur
HULDA - Centre for the Humanities and Nature

Markmið og leiðir - september 2022

Samantekt

• HULDA - náttúruhugvísindasetur er rannsóknasetur staðsett á Skútustöðum í 
Þingeyjarsveit, nýsameinuðu sveitarfélagi í Suður-Þingeyjarsýslu. Setrið er 
samstarfsvettvangur Svartárkots menningar - náttúru, grasrótarseturs Í heimabyggð 
sem haldið hefur alþjóðleg námskeið og stundað rannsóknir um árabil, og 
fyrirhugaðs Rannsóknaseturs Háskóla Íslands í Þingeyjarsveit. Enn fremur fer nú fram 
samtal við aðra háskóla um mögulegt samstarf á vettvangi HULDU.

• Viljayfirlýsing SMN, HÍ og sveitarfélaganna Skútustaðahrepps og Þingeyjarsveitar (nú 
sameinuð Þingeyjarsveit) um stofnun setursins var undirrituð 12. október 2021 og á 
fjárlögum 2022 fékk verkefnið 6 millj. kr. til að hefja undirbúning.

• Meginmarkmið HULDU er að efla rannsóknir á sviði náttúruhugvísinda og miðlun 
þekkingar á margvíslegum hliðum náttúrunnar, þar með talið mannskepnunni. Auk 
þess er setrið til þess fallið að auka aðgengi heimafólks að menntun, ekki síst 
framhaldsnámi og námskeiðum á háskólastigi.

• Með kaupum Ríkiseigna á Gíg á Skútustöðum í Þingeyjarsveit hefur skapast bæði 
rými og tækifæri fyrir stofnun HULDU í heimabyggð. Gagnkvæm tækifæri til 
tengslamyndunar við aðra starfsemi og stofnanir sem hýstar verða í Gíg er einstakt. 
Gamli skólinn hýsir starfsemi fjögurra ríkisstofnana á sviði umhverfismála: 
Vatnajökulsþjóðgarðs, Umhverfisstofnunar, Landgræðslunnar og 
Rannsóknastöðvarinnar við Mývatn (RAMÝ), auk gestastofu og sýninga. Kaupin voru 
gerð í samráði við sveitarfélagið og á vegum þess er áformað að nýta húsnæðið fyrir 
atvinnuskapandi nýsköpun.

• Starfsemi HULDU fellur afar vel að ákvæði stjórnarsáttmálans og stefnu Vísinda- og 
tækniráðs um eflingu rannsóknasetra á landsbygginni og atvinnulífsins í kjölfar 
COVID-19 með rannsóknum og nýsköpun sem byggir á hugviti fremur en 
takmörkuðum náttúruauðlindum

• Til að stofna HULDU, ýta starfseminni af stað og tryggja rekstur setursins árið 2023 
þarf tvö stöðugildi (forstöðumann/sérfræðing og verkefnisstjóra) þannig að hægt sé 
að setja á fót Rannsóknasetur HÍ í Þingeyjarsveit og renna stöðum undir starfsemi 
HULDU - náttúruhugvísindaseturs. Til að stofna setur undir hatti Stofnunar 
rannsóknasetra HÍ þarf fjármagn að upphæð 15 m.kr vegna ráðningar 
forstöðumanns, leigu á húsnæði og fyrir almennum rekstri. Finna þarf leiðir til að 
fjármagna stöðu verkefnisstjóra (10 m.kr) en miklu skiptir að frá upphafi starfi tveir 
starfsmenn við setrið.
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1. Inngangur
HULDA - náttúruhugvísindasetur er rannsóknasetur staðsett á Skútustöðum í Þingeyjarsveit, 
nýsameinuðu sveitarfélagi í Suður-Þingeyjarsýslu. Setrið er samstarfsvettvangur Svartárkots 
menningar - náttúru, grasrótarseturs í heimabyggð sem haldið hefur alþjóðleg námskeið og 
stundað rannsóknir um árabil, og fyrirhugaðs Rannsóknaseturs Háskóla Íslands í 
Þingeyjarsveit. VjJjayfirÍýsjngSMN^HÍogsvejtarfélagannaSkútustaðahreppsog 
Þingeyjarsveitar (nú sameinuð Þingeyjarsveit) um stofnun setursins var undirrituð 12. 
október 2021 og á fjárlögum 2022 fékk verkefnið 6 millj. kr. til að hefja undirbúning.

Meginmarkmið HULDU eru að efla rannsóknir á sviði náttúruhugvísinda og miðlun þekkingar 
á margvislegum hliðum náttúrunnar, þar með talið mannskepnunni. Auk þess er setrið til 
þess fallið að auka aðgengi heimafólks að menntun, ekki síst framhaldsnámi og námskeiðum 
á háskólastigi. HULDA hefur alla burði til að verða kjarni vistkerfis rannsókna og nýsköpunar 
þar sem markmið setursins er ekki síst að tengja saman ólíka aðila sem stunda 
náttúrurannsóknir og miðla þekkingu áfram til nær- og fjærumhverfis í nánu samstarfi við 
samfélagið á svæðinu jafnt sem akademískar stofnanir. Stofnun HULDU er því í samræmi við 
ýmsar opinberar stefnur þar sem á síðustu árum hefur verið lögð áhersla á að takast á við 
áskoranir í umhverfismálum með eflingu hugvits og nýsköpunar og miðlun þekkingar og enn 
fremur á uppbyggingu þekkingarstarfsemi á landsbyggðinni.

Til að stofna HULDU, ýta starfseminni af stað og tryggja rekstur setursins árið 2023 þarf tvö 
stöðugildi (forstöðumann/sérfræðing og verkefnisstjóra) þannig að hægt sé að setja á fót 
Rannsóknasetur HÍ í Þingeyjarsveit og renna stöðum undir starfsemi HULDU - 
náttúruhugvísindaseturs. Til að stofna setur undir hatti Stofnunar rannsóknasetra HÍ þarf 
fjármagn að upphæð 15 m.kr vegna ráðningar forstöðumanns, leigu á húsnæði og fyrir 
almennum rekstri. Einnig þarf að finna leiðir til að fjármagna stöðu verkefnisstjóra (10 m.kr) 
en miklu skiptir að frá upphafi starfi tveir starfsmenn við setrið.

2. Aðilar og helstu forsendur

HULDA er samstarfsvettvangur tveggja rannsóknasetra, Svartárkots menningar - náttúru 
(SMN) og nýs rannsóknaseturs Háskóla Íslands í Þingeyjarsveit, sem unnið er að því að stofna 
undir Stofnun rannsóknasetra Háskóla Íslands (SRHÍ). Sveitarfélagið Þingeyjarsveit kemur að 
stofnun setursins ásamt SMN og SRHÍ og enn fremur fer nú fram samtal við aðra háskóla um 
mögulegt samstarf á vettvangi HULDU. Tilurð HULDU má rekja til þess að einstakt tækifæri 
skapaðist á svæðinu í kjölfar kaupa Ríkiseigna á húsnæðinu Gíg á Skútustöðum árið 2021 og 
sameiningar Skútustaðahrepps og Þingeyjarsveitar vorið 2022. Starfsemi setursins er í 
samræmi við opinbera stefnu um hvernig takast skuli á við áskoranir í umhverfismálum og 
efla þekkingarstarfsemi og atvinnulíf á landsbyggðinni. Á svæðinu eru kjörforsendur fyrir 
stofnun rannsóknarseturs á sviði náttúruhugvísinda, sem auk rannsókna hefur að markmiði 
að stunda markvissa miðlun þekkingar og rannsóknarniðurstaðna. Nú þegar eru starfandi í 
nágrenni HULDU fjölmargir aðilar sem búa yfir yfirgripsmikilli þekkingu á náttúru og 
umhverfi svæðisins og landsins alls og hið nýja setur leggur áherslu á að leiða þá saman til 
samstarfs.
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2.1. Rannsóknarsetrin tvö

Einn helsti kostur HULDU er að hún sameinar krafta SMN og Stofnunar rannsóknasetra 
Háskóla Íslands sem bæði hafa mikla reynslu af rekstri og starfrækslu rannsókna- og 
þekkingarmiðlunarsetra. Á þessum nýja samstarfsvettvangi mætast þannig annars vegar 
grasrótarstarf með öfluga tengingu bæði við nærumhverfið og erlend rannsóknanet og hins 
vegar akademÍsk stofnun byggð á sterkum grunni sem hefur það að markmiði að efla tengsl 
stærsta háskóla Íslands við atvinnu- og þjóðlíf. Með HULDU skapast því ótal ný tækifæri til 
rannsókna, þekkingarmiðlunar og samstarfs við innlenda og erlenda aðila.

Svartárkot menning - náttúra (www.svartarkot.is) var stofnað í samstarfi heimafólks í 
Þingeyjarsveit og fræðimanna. Á vettvangi þess hafa frá árinu 2007 verið haldin alþjóðleg 
námskeið á háskólastigi í samstarfi við heimamenn, erlendum háskólum hefur verið veitt 
þjónusta við framkvæmd „study abroad" námskeiða og setrið hefur komið á fót öflugu 
alþjóðlegu rannsókna- og tengslaneti á sviði náttúruhugvísinda sem á engan sinn líka á 
Íslandi í dag. Teymið, sem samanstendur af vísindamönnum sem ýmist vinna hjá ólíkum 
stofnunum eða eru sjálfstætt starfandi, hefur unnið að alþjóðlegum rannsóknarverkefnum 
sem flest tengjast Suður-Þingeyjarsýslu og hafa notið styrkja m.a. frá RANNÍS, National 
Science Foundation (NSF)í Bandaríkjunum, Riksdagens Jubileumsfond og NordForsk - Nordic 
Centre of Excellence in Arctic Research.

Stofnun rannsóknasetra Háskóla Íslands stendur að stofnun nýs rannsóknaseturs HÍ í 
Þingeyjarsveit en það er ellefta setrið sem skólinn rekur á landsbyggðinni. Markmið SRHÍ er 
að stuðla að rannsóknum og menntun og leiðbeiningu framhaldsnema víða um land og 
skapa vettvang fyrir samstarfsverkefni háskólans við nærumhverfi og nærsamfélag setranna. 
Viðfangsefni setranna eru af ýmsum toga en mörg leggja áherslu á umhverfismál, svo sem 
vistfræði, líffræði, jöklarannsóknir og samspil samfélags og náttúru á hverju svæði fyrir sig. 
Nýja setrið í Þingeyjarsveit er mikilvæg viðbót við rannsóknasetur HÍ en það mun leggja 
megináherslu á náttúruhugvísindi og þverfaglegar rannsóknir á sviði umhverfismála auk 
þekkingarmiðlunar og samstarfs við nærsamfélagið.

2.2. Þingeyjarsveit: Nýsameinað sveitarfélag

Þriðji aðilinn sem stendur að stofnun HULDU er hið nýsameinaða sveitarfélag Þingeyjarsveit 
(áður Skútustaðahreppur og Þingeyjarsveit) en fulltrúar þess undirrituðu viljayfirlýsingu um 
stofnun setursins í október 2021 ásamt rektor HÍ og fulltrúa SMN.

Samhliða undirbúningi sameiningar á árunum 2019-2021 var rík áhersla lögð á stefnumótun 
um umhverfismál, byggðamál og sjálfbæra nýtingu auðlinda, enda er Þingeyjarsveit hin nýja 
landmesta sveitarfélag á Íslandi og fjölmargar náttúruperlur og -auðlindir innan marka 
hennar. Árið 2019 settu sveitarfélögin í sameiningu á laggirnar metnaðarfullt verkefni, 
Nýsköpun í norðri (NÍN), sem styrkt var af Jöfnunarsjóði sveitarfélaga. Meginmarkmið NÍN er 
að stuðla að því að sameinað sveitarfélag verði í fararbroddi í baráttu við loftslagsbreytingar 
og í stakk búið að takast á við tækni- og samfélagslegar breytingar, meðal annars með því að 
efla nýsköpun, atvinnumöguleika og byggðafestu. Í kjölfar íbúafunda og umfangsmikillar 
rýnihópavinnu á vegum NÍN voru skilgreindar sex lykilaðgerðir. Ein þeirra var „Rannsókna- 
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og nýsköpunarklasi: uppbygging á aðstöðu fyrir nýsköpun, menntun og rannsóknir“ og sú 
aðgerð er sett til framkvæmda með stofnun HULDU.

2.3. Gígur: Húsnæði á Skútustöðum

Ríkiseignir festu kaup á húsnæði á Skútustöðum í Þingeyjarsveit sem hentar afar vel fyrir 
rannsóknasetur. Um er að ræða Gíg, 1200m^ byggingu sem upphaflega hýsti grunnskóla 
Mývatnssveitar en síðustu tvo áratugi hefur starfað þar hótel. Með kaupum opinberra aðila 
á þessu húsnæði skapast bæði rými og tækifæri fyrir stofnun HULDU í heimabyggð. Þarna 
bjóðast einstök gagnkvæm tækifæri til tengslamyndunar við aðra starfsemi og stofnanir sem 
hýstar verða í Gíg.

Gamli skólinn hýsir starfsemi fjögurra ríkisstofnana á sviði umhverfismála: 
Vatnajökulsþjóðgarðs, Umhverfisstofnunar, Landgræðslunnar og Rannsóknastöðvarinnar við 
Mývatn (RAMÝ), auk gestastofu og sýninga. Kaupin voru gerð í samráði við sveitarfélagið 
(Skútustaðahrepp, nú Þingeyjarsveit) og á vegum þess er áformað að nýta húsnæðið fyrir 
atvinnuskapandi nýsköpun. 11. mars 2021 var undirrituð viljayfirlýsing sveitarfélagsins, 
Vatnajökulsþjóðgarðs og Þekkingarnets Þingeyinga um samstarf á sviði þekkingar- og 
nýsköpunartækifæra í húsnæðinu og háskólar og rannsóknastofnanir voru þar sérstaklega 
hvött til að efla rannsóknir og starfsemi á svæðinu. Í kjölfarið var komið á samtali milli 
aðstandenda HULDU og Ríkiseigna (og eftir atvikum annarra aðila sem með umsjón hússins 
fara) og setrinu tryggð aðstaða á Gíg. Sumarið 2022 gerðu aðstandendur HULDU 
samkomulag við Vatnajökulsþjóðgarð um tímabundin afnot af vinnuaðstöðu á meðan gengið 
væri frá fjármögnun og formlegri stofnun setursins. Starfsemi HULDU innan veggja Gígs er 
því þegar hafin.

2.4. Þekking í heimabyggð

Þingeyjarsveit er þekkt fyrir fjölbreytta náttúru og jarðfræði sem heillar bæði ferðamenn og 
vísindafólk og á svæðinu starfa fjölmargir aðilar við verkefni tengd náttúrunni og allir búa 
þeir yfir ríkulegri þekkingu á náttúrunni og umhverfinu. Menningarsögulega er Þingeyjarsveit 
einstök á landsmælikvarða en þar skapaðist einstök gróska menningar og mennta á 19. öld 
og mörg af helstu skáldum landsins á þeim tíma áttu rætur úr héraðinu. Hópurinn sem 
stendur að baki SMN hefur með rannsóknum og með námskeiðum lagt áherslu á að safna 
menningarsögulegum heimildum um þennan tíma, t.d. með greiningu á bréfasöfnum og 
margvíslegu efni sem varðveitt er í handritum. Menningarsagan og saga fólksins í 
Þingeyjarsveit hefur ekki enn verið nýtt til atvinnuuppbyggingar á svæðinu eða sem hluti af 
upplýsingum til ferðamanna eins mikið og efni standa til og eitt af hlutverkum HULDU er að 
draga þennan fjársjóð upplýsinga upp á yfirborðið.

Auk Vatnajökulsþjóðgarðs, Umhverfisstofnunar, Landgræðslunnar og RAMÝ, sem eru til húsa 
á Gíg, eru JarðvÍsindastofnun Háskóla Íslands, Minjastofnun Íslands og Landsvirkjun með 
starfsemi í sveitarfélaginu. Ferðaþjónusta og landbúnaður eru helstu atvinnugreinarnar en 
þær fást báðar fyrst og fremst við manninn í náttúrunni. Síðast en ekki síst búa íbúar 
svæðisins yfir verðmætri þekkingu á þessu sviði. Á vettvangi HULDU verða þessir og fleiri 
aðilar leiddir saman og leitað leiða til að virkja þann kraft og þekkingu sem í þeim býr í 
gegnum samstarf og samtal. HULDA hefur að markmiði að vera vettvangur tengsla, 
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samskipta og miðlunar þekkingar, bæði þekkingar sem aflað verður í framtíðinni en ekki 
síður þeirrar þekkingar sem þegar er til staðar.

2.5. Opinber stefna um umhverfismál og uppbyggingu þekkingarstarfsemi á 
landsbyggðinni

Stofnun HULDU er í samræmi við ýmsar opinberar stefnur þar sem á síðustu árum hefur 
verið lögð áhersla á að takast á við áskoranir í umhverfismálum með eflingu hugvits og 
nýsköpunar og miðlun þekkingar og enn fremur á uppbyggingu þekkingarstarfsemi á 
landsbyggðinni.

Í stjórnarsáttmála Framsóknarflokks, Sjálfstæðisflokks og Vinstrihreyfingarinnar - græns 
framboðs er lögð áhersla á aukna opinbera fjárfestingu í grænum verkefnum og rannsóknum 
og að takast á við áskoranir í umhverfismálum. Þar kemur fram að stutt verði við 
þekkingarmiðstöðvar og rannsóknasetur á landsbyggðinni og enn fremur segir þar að 
rannsóknastarf um allt land verði eflt samhliða því að gert verði átak Í að auka aðgengi að 
menntun óháð búsetu og aðstæðum.

Í stefnu Vísinda- og tækniráðs fyrir 2020-2022, sem gefin var út í september 2020, er 
megináhersla lögð á að efla atvinnulífið í kjölfar COVID-19 með rannsóknum og nýsköpun 
sem byggir á hugviti fremur en takmörkuðum náttúruauðlindum. Vísindi eiga að gegna 
lykilhlutverki þegar tekist er á við samfélagslegar áskoranir og stefnan er sérstaklega sett á 
heilbrigðis- og umhverfismál. Vísindin eiga enn fremur að nýtast samfélaginu öllu og því er 
áhersla lögð á miðlun þekkingar á víðum grundvelli. Loks er í stefnunni lögð áhersla á að 
skapa og viðhalda öflugu vistkerfi rannsókna og nýsköpunar, þ.e. aðstæðum sem styðja við 
verkefnin og tengja þau við samfélagið.

Starfsemi HULDU fellur afar vel að ofangreindu ákvæði stjórnarsáttmálans og stefnu Vísinda- 
og tækniráðs. Meginmarkmið setursins eru að efla rannsóknir á sviði náttúruhugvísinda og 
miðlun þekkingar á margvíslegum hliðum náttúrunnar, þar með talið mannskepnunni. Auk 
þess er setrið til þess fallið að auka aðgengi heimafólks að menntun, ekki síst framhaldsnámi 
og námskeiðum á háskólastigi. HULDA hefur alla burði til að verða kjarni vistkerfis rannsókna 
og nýsköpunar þar sem markmið setursins er ekki síst að tengja saman ólíka aðila sem 
stunda náttúrurannsóknir og miðla þekkingu áfram til nær- og fjærumhverfis í nánu 
samstarfi við samfélagið á svæðinu jafnt sem akademískar stofnanir.

3. Hugmyndafræði

Í starfi HULDU eru náttúruhugvísindi í fyrirrúmi. Með því er átt við hugvísindalegar 
rannsóknir, svo sem á sviði heimspeki, bókmennta, sögu og menningarfræði, á náttúrunni 
þar sem þverfagleg samvinna við náttúru- og félagsvísindi er höfð að leiðarljósi. Litið er svo á 
að maður og náttúra séu ekki aðskilin fyrirbæri heldur eitt og hið sama; maðurinn er í 
náttúrunni og þar með hluti hennar. Sem slík ber mannskepnan ábyrgð á þeim áhrifum sem 
hún hefur haft á náttúruna, þar með talið sig sjálfa. Lögð er áhersla á að styrkja stöðu 
hugvísinda á sviði náttúrurannsókna og aðgerða varðandi umhverfismál en gengið er út frá 
því að án þátttöku hugvísinda verði erfitt eða jafnvel ógerlegt að finna lausnir á þeim 
áskorunum sem við blasa. Á vettvangi HULDU verður þannig lögð áhersla á samstarf og 
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samtal milli ólíkra aðila og leitað skapandi leiða til að skapa nýja þekkingu og óvæntar 
tengingar. Sterk tenging við nærumhverfi er lykilatriði, rétt eins og alþjóðleg samvinna, og í 
öllu starfi setursins eru jafnrétti og gagnrýnin hugsun höfð að leiðarljósi.

3.1. Náttúruhugvísindi á tímum breytinga á loftslagi og vistkerfi jarðar

Náttúruhugvísindi og umhverfishugvísindi (e. environmental humanities) tilheyra víðfeðmu 
sviði þverfaglegra rannsókna á náttúru og umhverfi sem hófust á síðari hluta síðustu aldar 
en hafa eflst til muna á 21. öld. Á þessu sviði er lögð áhersla á að víkka sjóndeildarhring 
umhverfisrannsókna út fyrir náttúru- og raunvísindi þannig að þær nái einnig til hug- og 
félagsvísinda. Þetta er talið nauðsynlegt ekki síst sökum þess að þær umfangsmiklu 
breytingar á náttúru okkar og umhverfi sem blasa við á 21. öld eru ekki eingöngu 
vistfræðilegs eðlis heldur er hér um að ræða menningarlega krísu, líkt og Steven Hartman, 
einn helsti sérfræðingurinn á sviði umhverfishugvísinda, bendir á. Hann segir enn fremur að 
til að leysa þessa krísu þurfum við þekkingu úr fleiri áttum en náttúruvísindum - ekki síst 
hugvísindum.

Með því að tala um náttúruhugvísindi, frekar en umhverfishugvísindi, vilja aðstandendur 
HULDU leggja áherslu á og undirstrika þann kjarna í hugmyndafræði setursins að 
tvíhyggjuhugsun um mann andspænis náttúru sé andæft. Litið er svo á að maðurinn sé í 
náttúrunni og þar með hluti af henni. Hann stendur ekki fyrir utan náttúruna og því getur 
hún ekki verið hlutgert viðfang athafna, maðurinn getur ekki ráðskast með hana að vild. 
Náttúruhugvísindi beinast þvÍ annars vegar að stöðu mannsins Í náttúru og umhverfi og 
þeirri ábyrgð sem því fylgir. Það felur í sér (hugmynda)sögulega vídd, því þörf er á víðtækri 
þekkingu á skilningi mannsins á stöðu sinni í eða gagnvart náttúrunni. Hins vegar sækja 
náttúruhugvísindi þekkingu, aðferðir og innblástur með þver- og fjölfaglegum hætti til 
fjölmargra greina hefðbundinna náttúruvísinda. Þannig má öðlast skilning á stöðu mannsins í 
og gagnvart náttúrunni (og sjálfum sér) sem lifandi og skapandi framvindu. Í grófum 
dráttum: ábyrgð mannsins gagnvart sjálfum sér í náttúrunni.

Þótt hugvísindarannsóknir hafi beinst að náttúrunni í marga áratugi er fyrst nú á 21. öld að 
verða til þverfaglegt alþjóðlegt fræðasamfélag á sviði umhverfis- og náttúruhugvísinda. 
Samtalið sem nú á sér stað í auknum mæli, bæði milli fræðafólks úr ólíkum greinum 
hugvísinda og við fólk úr náttúru- og félagsvísindum, hefur að leiðarljósi að slík þverfagleg 
samvinna leiði af sér þekkingu sem erfitt eða ómögulegt sé að skapa á annan hátt. HULDA 
stefnir að því að vera leiðandi aðili í þeirri þróun á Íslandi.

3.2. HULDA

Nafn setursins, HULDA, vísar til þess sem hulið er - á huldu - en bíður þess að vera svipt 
hulunni. Það vísar þannig til nýrrar þekkingar og óvæntra tenginga sem breyta viðtekinni sýn 
á viðfangsefnið. Orðið hulda merkir einnig, bæði á íslensku og í skyldum málum, álfkona eða 
náttúruvættur; vera sem er óaðskiljanlegur hluti af náttúrunni. Hulduveran er nálæg en þó 
oft hulin sýn manna og vísindin afneita gjarnan tilvist hennar. Heimur hennar er framandi en 
ekki aðskilinn þeim heimi sem við teljum okkur þekkja heldur einmitt órjúfanlegur hluti af 
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honum; heimur sem við getum aðeins kannað með þvÍ að vÍkka sjóndeildarhringinn og láta 
reyna á nýjar nálganir.

Hulda er einnig skáldanafn Unnar Benediktsdóttur Bjarklind, eins helsta skáldsins sem 
Þingeyjarsveit hefur alið, en hún fæddist og ólst upp á Auðnum í Laxárdal, í miðri þeirri 
grósku sem einkennir menningarsögu Þingeyjarsveitar á 19. öld. Hún var eitt framsæknasta 
skáld fyrstu áratuga 20. aldar á Íslandi. Nýsköpun hennar birtist ekki síst í endurnýjun 
þuluformsins og markvissri notkun vísana, sem er stílbragð sem einkennir einkum 
nútímaljóð. Náttúra, tilfinningar og kvenleg reynsla eru ríkjandi þemu í ljóðum hennar og 
hún var lengi vel ein sárafárra kvenna sem hlutu hljómgrunn í hinum karllæga íslenska 
bókmenntaheimi. Hulda ólst upp á bókaheimili, hlaut menntun og dvaldi tvisvar erlendis þar 
sem hún kynnti sér bókmenntir og listir. Ekkert af þessu var sjálfsagt fyrir konu á síðustu 
árum 19. aldar. Heimili hennar og eiginmanns hennar á Húsavík varð enn fremur 
menningarheimili sem innlendir og erlendir rithöfundar og menntamenn sóttu gjarnan heim.

Í skáldinu Huldu mætast þannig fimm mikilvægir þræðir í hugmyndafræði 
rannsóknasetursins: 1) skapandi hugsun og listir, 2) framsækni og nýsköpun, 3) tenging við 
nærumhverfi, 4) suðupottur innlendrar og erlendrar menningarumræðu og 5) kvenréttindi 
og jafnréttissjónarmið. Í orðinu hulda felst enn fremur 6) andsvar við þeirri viðleitni að skilja 
skýrt milli manns og náttúru og 7) hula sem svipt er af nýrri þekkingu og óvæntum 
tengingum.

3. Markmið og framtíðarsýn

3.1. Starfsemi

Miðað er að því að á vettvangi HULDU (þar með SMN og SRHÍ) starfi annars vegar 
sérfræðingur og og hins vegar verkefnastjóri í fullu starfi. Skilyrði er að starfsfólk sé með 
búsetu í Þingeyjarsveit og hafi starfsstöð á Gíg.

Sérfræðingur: Rannsóknasetri HÍ stýrir forstöðumaður með doktorspróf á fræðasviðinu sem 
stundar rannsóknir, hefur umsjón með fjármálum og skipuleggur samstarfsverkefni (skv. 9. 
gr. reglna um Stofnun rannsóknasetra Háskóla Íslands nr. 480/2010).

Verkefnisstjóri: Hefur umsjón með daglegum störfum setursins, stýrir verkefnum, sér um 
miðlunar- og fræðsluverkefni, samskipti við samstarfsaðila og heimafólk o.fl.

3.2. Markmið

Meginmarkmið HULDU eru að efla rannsóknir á sviði náttúruhugvísinda og miðla þekkingu á 
því sviði en enn fremur að skapa blómlegan vettvang til samstarfs og efla atvinnu og 
nýsköpun í Þingeyjarsveit. Skipta má nánari markmiðasetningu í fimm liði:

1) Háskóli Íslands og Svartárkot menning - náttúra

• Skapa formlegan vettvang fyrir samstarf milli Svartárkots menningar - náttúru og 
Háskóla Íslands
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• Rækta og styðja áframhaldandi rannsóknir, námskeiðahald og annað starf SMN, 
grasrótarseturs í heimabyggð

• Stofna nýtt rannsóknasetur Háskóla Íslands í Þingeyjarsveit og þar með efla tengsl 
Háskóla Íslands við þekkingu, rannsóknir, atvinnulíf og samfélag á svæðinu

2) Rannsóknir og menntun

• Efla hugvísindarannsóknir á náttúrunni, þar með talið manninum í náttúrunni
• Efla þverfaglegt samstarf hugvísinda, náttúruvísinda og félagsvísinda á sviði 

náttúrurannsókna
• Efla menntun og kennslu á sviði náttúruhugvísinda og þverfaglegra náttúrurannsókna
• Efla framboð af störfum fyrir fræðimenn í Þingeyjarsveit
• Skapa starfsvettvang fyrir sjálfstætt starfandi fræðimenn sem stunda rannsóknir í 

náttúruhugvísindum
• Stofna til metnaðarfullra rannsóknaverkefna og sækja fé í alþjóðlega rannsóknasjóði
• Stuðla að auknu framboði af störfum fyrir meistara- og doktorsnema, sem hafa 

lögheimili í eða hafa áhuga á rannsóknum sem tengjast Þingeyjarsveit.
• Stuðla að því að námskeið á BA og MA-stigi um náttúruhugvísindi verði haldin við 

Háskóla Íslands
• Halda alþjóðleg námskeið á grunn- og framhaldsstigi um náttúruhugvísindi

3) Þekkingarmiðlun

• Efla tengsl fræða og nærsamfélags og samtal þeirra á milli um náttúru og 
náttúrurannsóknir

• Stunda markvissa miðlun þekkingar og niðurstaðna náttúrurannsókna og hugvísinda 
til almennings með fjölbreytni og skapandi hugsun að leiðarljósi

• Hafa frumkvæði af því að fá almenning til þátttöku í verkefnum setursins
• Halda reglulega málþing í heimabyggð með fjölbreyttum fyrirlestrum um náttúru og 

náttúrurannsóknir sem ætlað er bæði fræðafólki og heimafólki
• Stuðla að fjölbreyttri og skapandi þekkingarmiðlun til ferðamanna og 

menningartengdri ferðaþjónustu (e. cultural tourism) á svæðinu

4) Byggðaþróun og atvinna

• Auka atvinnumöguleika, nýsköpun og fjölbreytni í atvinnulífi Þingeyjarsveitar
• Efla hugvísindarannsóknir og þverfaglegt rannsóknasamstarf utan 

höfuðborgarsvæðisins
• Efla tengsl Háskóla Íslands við atvinnu og þjóðlíf á landsbyggðinni
• Auka aðgengi að menntun og rannsóknum óháð búsetu og aðstæðum.
• Styðja við þá starfsemi sem þegar er til staðar á svæðinu, svo sem ferðaþjónustu, 

landbúnað, menntastofnanir, náttúruvernd og náttúrurannsóknir

5) Samstarf

• Leiða saman eftirfarandi aðila, tvo eða fleiri í hvert sinn, til samtals og samstarfs um 
náttúrurannsóknir, þekkingarmiðlun, náttúruverndaraðgerðir og skapandi verkefni:

o fræðafólk af ólíkum sviðum
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o almenning og íbúa svæðisins
o fyrirtæki, stofnanir og aðra aðila sem starfa í nærumhverfinu
o háskólastofnanir og rannsóknasetur um allt land
o listafólk

Reykjavík og Þingeyjarsveit, 27. september 2022,

Ásta Kristín Benediktsdóttir 
Guðrún Sigríður Tryggvadóttir 

Hafdís Erla Hafsteinsdóttir 
Ragnhildur Sigurðardóttir 

Sigurlína Tryggvadóttir 
Sæunn Stefánsdóttir

Viðar Hreinsson

Nánari upplýsingar veitir Ásta í síma 8681860 — akb@hi.is
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