
Fálkaseturs Íslands 

- fundargerð aðalfundar 2017 - 

Fundarstaður: Hafnarstétt 3, Húsavík 

Dagsetning: 27. mars 2017 

Fundartími: 17:00  

Mættir: Aðalsteinn Örn Snæþórsson, Guðrún K. Aðalsteinsdóttir, Ólafur Nielsen, Ólafur Jónsson, Daði 

Lange, Sverrir Thorstensen og Guðmundur Ögmundsson sem ritar fundargerð. Ari Páll Pálsson boðaði 

forföll. 
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6. Önnur mál 

1. Fundur settur 

Aðalsteinn setti fundinn og kynnti dagskrá. Fundargestir samþykktu að Aðalsteinn stjórnaði fundinum 

og Guðmundur ritaði fundargerð. Fundarstjóri og fundargestir minntust fyrrum stjórnarmanns, Jóns 

Halldórs Guðmundssonar, sem féll frá á síðasta ári.  

2. Skýrsla stjórnar 

Skýrsla stjórnar náði til síðustu tveggja ára, en enginn aðalfundur var haldinn 2016. Skýrðist það fyrst 

og fremst af því að þá formaður, Hjörleifur Finnsson, sem jafnframt var fulltrúi Vatnajökulsþjóðgarðs í 

stjórn, hætti störfum hjá þjóðgarðinum og dró þá úr starfi félagsins. Með Hjörleifi í stjórn voru 

Aðalsteinn Örn Snæþórsson, varaformaður, tilnefndur af Náttúrustofu Norðausturlands. Sverrir 

Thorstensen, Ari Páll Pálsson, og Jón Halldór Guðmundsson á Ærlæk, fulltrúi Hafursstaðafólks. Daði 

Lange kom sem varamaður inn í stjórn við fráfall Jóns. Þrír stjórnarfundir voru haldnir 2015.  

Árið 2015 var send umsókn til Náttúruverndarsjóðs Pálma, um hönnun og handrit sýningu í 

Gljúfrastofu. Henni var hafnað. 

Fálkasetrið hefur verið í samstarfi við Vatnajökulsþjóðgarð um fræðslu um fálka. Ólafur Nielsen hefur 

síðustu tvö vor haldið fræðslufyrirlestra fyrir landverði. Landverðir hafa miðlað þekkingunni áfram til 

gesta þjóðgarðsins í sérstökum fræðsluferðum, en lítil þátttaka var síðustu tvö ár – sennilega vegna 

þess að það var enginn fálki við varp í Ásbyrgi þessi ár. Fræðsluferðirnar gengu hins vegar mjög vel 

árið 2014 þegar fálki verpti þar. 

Hugmynd var um að halda viðburð á Bjarmalandi til heiðurs Theódóri, en ekki tókst að koma því 

áfram. 

Ari Páll og Aðalsteinn fóru á fund svæðisráðs norðursvæðis þjóðgarðsins eftir að Hjörleifur hætti og 

ræddu framtíð Fálkasetursins, en Hjörleifur var aðaldrifkraftur félagsins á meðan hans naut við. 



Í júní 2015 fannst grútarblautur, eineygður fálki í Ásbyrgi. Tilkynnt til Fálkasetursins – Aðalsteinn tók 

við fálkanum, gaf honum að éta og sendi suður til Húsdýragarðsins. Ský í auganu, tókst ekki að lækna. 

Sleppt í Heiðmörk ásamt þremur öðrum, ekki vitað um afdrif. 

Annar fannst sama sumar við Bakka, einnig ófleygur. Aðalsteinn tók við honum, en þetta var ungur, 

merktur fugl héðan af svæðinu. Var blautur (ekki grútarblautur) og horaður og skorti væntanlega upp 

á veiðihæfileika. Fékk vel að éta og var sleppt í Kelduhverfi. Óvíst um afdrif. 

Þýskur fuglafræðingur, Ferdinand Bauer, hafði samband við fálkasetrið í fyrra. Hann stjórnar 

endurhæfingarstöð fyrir fugla. Kom í Húsdýragarðinn og hingað norður til að gefa góð ráð. Mikill 

áhugamaður um fálka. 

Fátt annað hefur drifið á daga Fálkasetursins umfram þetta. 

Guðrún spyr um sýningu í Ásbyrgi og pláss fyrir hana. Ákveðið að ræða undir önnur mál. 

Sverrir veltir því upp hvort Fálkasetrið eigi að taka meiri þátt í rannsóknum. Engin ákvörðun tekin um 

það. 

Skýrsla stjórnar samþykkt samhljóða. 

 

3. Skýrsla gjaldkera og samþykkt ársreiknings 

Sverrir fór yfir bókhald félagsins fyrir árin 2015 og 2016. Félagið á ekki digra sjóði og hefur enga 

trygga innkomu. Rekstrarkostnaður er á hinn bóginn ekki mikill og helsti kostnaðurinn felst í hýsingu 

vefsíðunnar www.falkasetur.is.  

Árið 2015 voru gjöldin 30.881 kr. og tekjurnar 143 kr. Í lok árs átti félagið 28.167 kr. Árið 2016 voru 

gjöld upp á 22.782 kr. og tekjurnar 104 kr. Í lok ársins 2016 átti félagið 5.489 kr. á reikningi sínum.  

Umræða fór fram um tekjuöflun félagsins. Guðmundur telur mögulegt tryggja félaginu tekjur með 

söfnunarbauk í Gljúfrastofu, þar sem gerð verði skilmerkileg grein fyrir markmiði söfnunarinnar. 

Reikningar bornir undir atkvæðir. Samþykktir af öllum viðstöddum. 

4. Lagabreytingar  

Engar tillögur bárust og því ekkert til að ræða. 

5. Kosningar  

Fundarstjóri rakti hvernig skipað hefur verið í stjórn hingað til, bæði samkvæmt lögum félagsins sem 

og óskrifuðum reglum. Fundarstjóri gerði tillögu um að Aðalsteinn Örn Snæþórsson, Ari Páll Pálsson, 

Guðmundur Ögmundsson, Guðrún K. Aðalsteinsdóttir og Sverrir Thorstensen myndu skipa stjórn, en 

Daði Lange, Ólafur K. Nielsen og Sólveig Sigurðardóttir varastjórn. Samþykkt einróma.  

Pétur Halldórsson og Halldór Valdimarsson voru kjörnir á ný sem skoðunarmenn reikninga. 

6. Önnur mál 

Umræða fór fram um framtíð Fálkasetursins og þeirri spurningu varpað fram hvernig fundargestir 

vilja sjá þennan félagsskap þróast. Fundarstjóri rakti forsögu og upphaf Fálkasetursins. Hugmyndin 

http://www.falkasetur.is/


fæddist hjá Hjörleifi Finnssyni og var meiningin kannski fyrst og fremst að gera fálkanum hærra undir 

höfði með umfjöllun í Gljúfrastofu. Í framhaldi af því var ákveðið að með Fálkasetrinu skyldi heiðra 

minningu Theódórs frá Bjarmalandi. 

Rætt var um framtíðarsýningu um fálkann og rjúpuna. Náttúrufræðistofnun Íslands gæti mögulega 

lagt til sýningargripi – en samkvæmt Ólafi Nielsen eru þeir til hjá stofnuninni. Sólveig Sigurðardóttir, 

barnabarn Theodórs á einnig muni frá honum sem gætu nýst. Daði nefnir að leita megi ráða hjá 

öðrum sem hafa sett upp svipaðar sýningar. 

Guðmundur greindi frá því að ýmsar hugmyndir séu í gangi um sýningar í Ásbyrgi og nýtingu 

húsnæðis þar. Hann mun skoða möguleikana á að innvinkla Fálkasetrið með einhverjum hætti ef 

ráðist verður í breytingar. 

Óli Nielsen kom með þá uppástungu að Fálkasetrið og félagar þess beiti sér meira í þágu fálkans, 

t.a.m. með því að vera sýnilegra í orði og gjörðum til að vernda þá. Í ljós hefur komið að eitt af 

hverjum fjórum fálkahræjum sem berst Náttúrufræðistofnun Íslands ber þess merki að skotið hafi 

verið á fuglinn. Einnig er mikið um að eggjum sé stolið úr hreiðrum. Menn geta líka óafvitandi gert 

fálkanum miska; þannig nýta margir fálkar sér hrafnslaupa til varps, en með stórfelldu drápi á 

hröfnum fækkar laupum og þar með tækifærum fyrir fálka til að finna sér góðan varpstað. Að sögn 

Ólafs þarf að opna umræðuna um öll fyrrgreind atriði og undir það tóku fundarmenn. 

Fundarstjóri lagði til að stjórn myndi funda í Gljúfrastofu í vor og var tekið jákvætt í það. Fleira var 

ekki gert og fundi slitið 18:40. 


