
                                             Fuglamerkingar og Fuglaathuganir 
 
                                           umsókn um Stöðuleifi fyrir 20 feta gám 
 
                                                     
 
 
   Merkingar á fuglum  hafa verið stundaðar lengi á Íslandi og gefa þær nokkuð gott yfirlit   
   yfir hvert fuglar fara  hvenær þeir koma og hvort sömu stofnar  séu ávallt á sömu stöðum 
   og er  Fuglaathugunarstöð suðausturlands gott dæmi um árangursríkt starf á þessu sviði 
 
   ég undirritaður hef  stundað fuglaskoðun af miklu kappi undanfarin 4 ár  og  hefur 
   Sólbrekkuskógur verið mitt aðalsvæði í vetrartalningum og í vorathugunum en aðstaðan 
   er engin og  Því hefur bíllinn verið helsta Skýlið  en einnig hef ég sett út svokölluð 
   mist net  sem eru ætluð til veiða á fuglum og hringamerkt  þar  bæði Skógarþresti 
   svartþresti glókolla músarindla  krossnef og einhverjar fleiri tegundir  en  það hefur 
   verið erfitt að gera þetta af einhverju viti þar sem ávallt er mikil truflun af almenningi á 
   svæðinu þar sem ég hef  verið að gera þetta á almennu útivistarsvæði  snemma morgna 
 
   Hef ég átt gott samband  við forsvars og félagsmenn módel Flugklúbbsins á svæðinu og 
   hef haft augastað á ákveðnum bletti þar innan svæðisins  til að fá að setja upp einhverja 
   aðstöðu til fuglamerkinga og rannsókna ásamt  því að geta skoðað fugla í næði frá hinum 
   almenna  ferðamanni sem kemur þarna aðallega til að kveikja eld og grilla  en hugmyndin 
   er að fá að setja upp 20 feta Skrifstofugám á gróðurlausan blett sem er þarna ásamt  að 
   leggja að honum smá vegstubb frá vegi Flugmódelklúbbsins og innan þeirra svæðis 
 
   ég hef fengið leifi hjá Formanni Skógræktarfélags suðurnesja Sigurjóni Þórðarsyni sími 
   8995386  fyrir að setja  niður gám á ákveðið svæði innan hliðs  Arnarflugvallar   
    
    Einnig hef ég átt samtöl við menn innan Flugmódelfélagsins  og Gunnar Magnússon 
    vallarstjóri lýst yfir ánægju  og  velvilja með að fá fleiri aðila inn á svæðið 
 
   óska ég  hér með eftir leifi til að fá Stöðuleyfi fyrir Skrifstofugám  um óákveðin tíma  á 
   Vestursvæði Sólbrekkuskógar 
    
   afstaðan er sýnd á meðfylgjandi mynd  og hvar hún yrði staðsett í skógræktinni 
 
 
   með von um jákvæð viðbrögð    
 
   Guðmundur Hj Falk Jóhannesson 
   kt 180965-5569          
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Efni: Óskað er eftir áliti á umsókn Guðmundar Falk Jóhannessonar um uppsetningu á skrifstofugámi til 

fuglamerkinga um óákveðin tíma á vestursvæði Sólbrekkuskógar. 

Með tölvupósti dagsettum 9. maí 2019 óskaði Gunnar Kr. Ólafsson skipulagsfulltrúi Reykjanesbæjar 

um álit á umsókn Guðmundar Falk Jóhannessonar á uppsetningu skrifstofugáms til fuglamerkinga um 

ákveðin tíma á vestursvæði Sólbrekkuskógar. 

 

Náttúrustofan gerir eftirfarandi athugasemdir við umsóknina: 

 Til að mega merkja fugla verður umsækjandi að geta sýnt fram á að hann hafi merkingaleyfi frá 

Náttúrufræðistofnun Íslands. Þær upplýsingar liggja ekki fyrir. 

 Án merkingarleyfis er ekki grundvöllur fyrir því að setja upp merkingastöð. 

 Ekki kemur fram: 

o Hver eða hverjir komi til með að hafa aðganga að aðstöðunni og nýta hana.  

o Hvernig skuli staðið að fuglamerkingum á svæðinu. Er t.d. ráðgert að fara í skipulagðar 

merkingar á svæðinu sbr. hjá Fuglaathugunarstöð Suðausturlands, ef ekki hvernig á 

starfseminni að vera háttað? 

 

 

 

Virðingarfyllst, 
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Ó. Sindri Gíslason, Ph.D. 

Forstöðumaður Náttúrustofu Suðvesturlands 
 




