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Frá formanni stjórnar
2009 var annað heila starfsárið hjá Melrakkasetri Íslands ehf. Hver mánuður ársins var
viðburðarríkur, því hver og einn þeirra færði okkur nær meginmarkmiðinu, sem er að opna
sýningu um íslenska melrakkann í Eyrardalsbænum 12. júní árið 2010. Er það í samræmi við
verk- og tímaáætlun sem gerð var fyrir Melrakkasetrið í september 2007.
Markmiðið sem stjórn gaf sér á þeim tíma var metnaðarfullt, að setja upp sýningu sem á sér
hvergi fyrirmynd og á sama tíma stóð fyrir dyrum hjá Súðavíkurhreppi endurbygging nánast frá
grunni á 114 ára gömlu tveggja hæða húsi, Eyrardalsbænum fyrir sýninguna sem ljúka varð og
afhenda Melrakkasetrinu á réttum tíma.
Það er vissulega ánægjulegt að geta upplýst um að það stefnir í að tímaáætlun standist og
sýningin verði opnuð á réttum tíma.
Fram til þessa hefur rekstur Melrakkaseturs Íslands verið fjármagnaður af úthlutuðum styrkjum
og seldu hlutafé. Það fjármagn hefur verið nýtt til að greiða laun framkvæmdastjóra, fyrir
skipulagsvinnu, fyrir vörukaup vegna sýningar, kaup á auglýsingavörum til endursölu og til að
greiða fyrir bókhaldsþjónustu. Stærstu styrkirnir hafa komið frá fjárlaganefnd Alþingis sem hefur
frá árinu 2007 veitt rekstri Melrakkasetursins mikilvægan fjárhagslegan stuðning. Eftir opnun
sýningarinnar er stefnt að því að reglulegar tekjur vegna sölu aðgöngumiða, sölu á veitingum og
minjavörum verði stærsti hluti innkomu félagsins og að styrkir minnki af sama skapi.
Árið 2009 einkenndist af töluverðri óvissu um þróun efnahagsmála og niðurskurði á flestum
sviðum ríkisins vegna bankahrunsins í lok ársins 2008 sem setti rekstarumhverfi
Melrakkasetursins í töluverða óvissu. Var því lögð enn meiri áhersla á að upplýsa ráðamenn um
tilurð og mikilvægi setursins til framtíðar og var sl. haust m.a. komið á fundum með Katrínu
Jakobsdóttur ráðherra mennta- og menningarmálaráðuneytis og einnig með starfsfólki
iðnaðarráðuneytisins vegna væntanlegra úthlutana á styrkjum frá fjárlaganefnd Alþingins fyrir
fjárlagaárið 2010 en boðaður hafði verið mikill niðurskurður í öllum málaflokkum. Í framhaldi af
þeim fundum heimsótti Katrín Júlíusdóttir iðnaðarráðherra okkur heim þar sem fundað var
vegna setursins og framtíðar þess.
Á þeim fundum sem haldnir voru kom enn betur í ljós að Melrakkasetur Íslands nýtur orðið
mikillar velvildar meðal ráðamanna þjóðarinnar og var fjárhagslegur stuðningur á árinu 2010 til
setursins til stuðnings um það.
Hversu vel hefur tekist til með verkefni Melrakkasetursins má að miklu leyti rekja til starfa
framkvæmdastjóra setursins, Ester Rut Unnsteinsdóttur sem hefur með óbilandi trú á
verkefninu, ósérhlífni og dugnaði leitt til þess að Melrakkasetrið og starfsemi þess er vel kynnt
og nýtur mikillar góðvildar og stuðnings landsmanna sem og erlendis meðal þeirra sem hafa
kynnt sér starfssemi félagsins.
Hin jákvæða ímynd Melrakkaseturs Íslands ehf er fjöregg okkar og mikilvægt að gæta þess vel á
komandi árum.
Stjórn og framkvæmdastjóra færi ég bestu þakkir fyrir ánægjulegt samstarf á liðnu starfsári.
Ómar Már Jónsson, formaður stjórnar
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Frá forstöðumanni
Frá upphafi hefur verið unnið skv. áætlun sem sett var fram á stofnfundi félagsins í september
2007. Mestur tími minn hefur farið í að gera áætlanir, hanna og framkvæma verkefni og sækja
um styrki. Vegna breytinga í þjóðfélaginu var erfiðara að afla styrkja en áður, þó ætlum við að
opna sýninguna skv. áætlun þrátt fyrir að framkvæmdum verði ekki að fullu lokið. Þrátt fyrir
húsnæðisleysi hefur Melrakkasetrinu tekist að komast á blað sem virkur þátttakandi í
uppbyggingu ferðaþjónustu í afskekktum sjávarbyggðum Vestfjarða. Við höfum vakið athygli
víða og væntingar eru miklar meðal ferðaþjónustuaðila enda um algera nýbreytni að ræða.
Refurinn er farinn að vekja athygli sem einkennisdýr Vestfjarða og er sífellt meira nýttur til að
auka aðdráttarafl svæðisins.
Ég skynja mikinn meðbyr og vaxandi áhuga fyrir starfsemi Melrakkasetursins, bæði hérlendis
sem og erlendis. Ég er stolt af því að hafa átt þátt í að byggja fyrirtækið upp frá grunni og upplifa
það að við séum komin þetta langt þrátt fyrir allt. Ég þakka ykkur fyrir að leyfa mér að leiða þetta
verkefni og hlakka til að fara að vinna í Eyrardal í vor.
Ester Rut Unnsteinsdóttir, forstöðumaður
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Stjórn og starfsmannamál
Að loknum aðalfundi Melrakkaseturs Íslands ehf, þann 7. mars 2009, hefur stjórn verið þannig
skipuð: Barði Ingibjartsson, Dagbjört Hjaltadóttir, Ester Rut Unnsteinsdóttir, Ómar Már Jónsson
og Böðvar Þórisson. Til vara: Elías Oddsson. Stjórn skipti með sér verkum þannig að Ómar er
formaður stjórnar og Ester ritari. Endurskoðandi er Guðmundur Kjartansson hjá Löggiltir
Endurskoðendur ehf.
Haldnir voru 8 stjórnarfundir á starfsárinu 2009 en jafnframt voru haldnir nokkrir óformlegir
fundir þegar þess þurfti. Stjórn, að hluta eða í heild, sat einnig ýmsa fundi með samstarfsog/eða opinberum aðilum.
Bókhald og almenn skrifstofustörf hafa verið unnin af Jónínu Hansdóttur á skrifstofu
Súðavíkurhrepps. Ester Rut Unnsteinsdóttir hefur frá upphafi sinnt starfi framkvæmdastjóra og
var ráðin í þá stöðu 1. janúar 2009. Skrifstofuhald og umsýsla, fyrir utan störf Jónínu, fer fram á
heimili framkvæmdastjóra.
Sumarið 2009 var Auður Alfífa Ketilsdóttir (Fífa), nemandi við Hagnýta menningarmiðlun hjá HÍ,
ráðin til þess að hanna og setja upp sýningu um refaveiðar og refaveiðimenn á Melrakkasetrinu.
Ráðningin var til þriggja mánaða en þar sem húsnæðið var óklárt í sumar hefur Fífa fengið rýmri
tíma til að ljúka verkinu.
Valdimar Gíslason, sagnfræðingur og æðabóndi að Mýrum í Dýrafirði starfar fyrir
Melrakkasetrið, við öflun gagna og minja frá veiðimönnum í N-Ísafjarðarsýslu.
Guðmundur Jakobsson frá Reykjafirði, búsettur í Bolungarvík, hefur útvegað refi til
uppstoppunar á sýninguna og m.a. strekkt skinn á grindur skv. gamalli hefð. Þorvaldur Björnsson
hjá Náttúrufræðistofnun hefur séð um að stoppa upp refi sem safninu hafa borist.
Kristján Kristjánsson á Hvítanesi hefur útvegað ýmsa gamla muni fyrir sýninguna en afi hans var
Finnbogi Pétursson frá Litlabæ í Skötufirði, þekkt grenjaskytta fyrr á árum.
Jóhann Hannibalsson, frá Hanhóli í Bolungarvík, hefur unnið að því, ásamt Böðvari Þórissyni, að
finna framtíðarstað fyrir myndavél sem tekur mynd af refum á greni og varpar á netið (webcam).
Til þess nota þeir sjálfvirkar stafrænar myndavélar sem skynja hreyfingu. Jóhann á einnig
ýmislegt af gömlu refaveiðidóti sem hægt er að fá lánað á sýninguna.
Páll Hersteinsson hefur látið setrinu í té fjöldann allan af fræðsluefni og lesið yfir allan texta sem
frá setrinu er sendur, bæði á íslensku og ensku.
Þrír sjálfboðaliðar frá Háskólasetri Vestfjarða, Henry, Tanja og Danielle, aðstoðuðu við rannsókn
á refum og ferðamönnum í Hornvík sumarið 2009.
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Stofnfélagar og hlutafé
Stofnendur samkvæmt stofnfundi félagsins, þann 15. september 2007 eru samtals 43 talsins sem
skrifuðu sig fyrir samtals kr. 2.110.000,- í hlutafé. Hlutafé skiptist í jafna hluti og er hver hlutur að
fjárhæð tíuþúsund krónur að nafnverði eða margfeldi þeirrar fjárhæðar. Stærsti hluthafinn er
Súðavíkurhreppur með 1.100.000,- í hlutafé.
Samkvæmt 4.gr. samþykkta félagsins er stjórn félagsins heimilt að hækka hlutafé í kr. 3.000.000,og var tekin sú ákvörðun á fyrsta stjórnarfundi félagsins árið 2008 að nýta þá heimild.

Styrkir
Sótt var um fjármagn til margvíslegra sjóða vegna starfsemi Melrakkaseturs Íslands og fengust
eftirfarandi styrkir fyrir árið 2009:
Styrkveitandi:

Upphæð:

Verkefni:

Fjárlaganefnd Alþingis

3.000.000,-

Ráðning forstöðumanns

Þjóðhátíðarsjóður

600.000,-

Sýning um refaveiðar

Menningarráð Vestfjarða

600.000,-

Sýning um refaveiðar

Jónssonar

500.000,-

Melrakkasetur Íslands

Nýsköpunarsjóður HÍ

280.000,-

Ráðning sumarstarfsmanns

samstarfssjóðurinn

130.000,-

Ferð á refaráðstefnu í Svíþjóð

EBÍ styrkur Brunabótar

500.000,-

Sýning Melrakkaseturs

Alls:

5.610.000,-

Náttúruverndarsjóður Pálma

Sænsk-íslenski

Auk þess fékk Kómedíuleikhúsið styrk frá Menningarráði Vestfjarða til að setja á svið leikrit sem
er sérsamið fyrir Melrakkasetrið og mun verða sýnt hjá okkur í sumar. Leikstjóri og
handritshöfundur er Halla Margrét Jóhannesdóttir og leikari er Elfar Logi Hannesson.

Tekjur
Þrátt fyrir að setrið sé enn á hrakhólum tókst að afla nokkurra tekna á árinu 2009. Ber þar helst
að nefna þjónustuverkefni við erlenda kvikmyndatökumenn sem greiddu fyrir leiðsögn um
refaslóðir fyrir gerð náttúrulífsmynda. Einnig var eitt leiðsöguverkefni fyrir ljósmyndara og
námskeið fyrir Fræðslumiðstöð Vestfjarða.
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Farið var í að láta framleiða stuttermaboli, límmiða og grillsvuntur til að selja til fjáröflunar. Salan
á bolunum gekk vel en límmiðar og svuntur komu of seint til að ná inn á markaðinn sl. sumar.

Verkefni 2009
Heimasíðan:

Heimasíðan www.melrakki.is (og www.arcticfoxcenter.com) óx og dafnaði á árinu 2009.
Heimsóknum fjölgaði talsvert eftir að Ester fór á námskeið hjá Markaðsstofu Vestfjarða um
markaðssetningu á netinu. Þar kom fram að halda þyrfti síðunni lifandi með því að setja fréttir
inn nokkrum sinnum í viku, hafa þær á ensku og íslensku og að koma setrinu inn á fasbókina.
Þess má geta að heimasíðan er alltaf í endurnýjun og betur má ef duga skal því þessu verkefni
lýkur aldrei.
Málþing um fuglaskoðun:

Í janúar 2009 tók Ester þátt í málfundi um
fuglaskoðun á Íslandi sem haldið var á vegum
Útflutningsráðs. Þrátt fyrir að setrið gefi sig
ekki út fyrir fuglaskoðun er málið okkur skylt
þar sem margir sem ferðast til að skoða
fuglalíf hafa einnig áhuga á öðru villtu dýralífi.
Jafnframt eru ferðirnar sem við bjóðum
leiðsögn í, blanda af skoðun á fuglum og öðru dýralífi enda unnið við stærstu fuglabjörg landsins.
Fluttir voru áhugaverðir fyrirlestrar og kom fram að allt að 70 milljónir manna ferðist um
heiminn í þesum tilgangi.
The wild North:

The Wild North (TWN) er alþjóðlegt samstarfsverkefni um sjálfbæra náttúrulífsferðamennsku (e.
sustainable wild life tourism). Melrakkasetur Íslands varð þátttakandi í Wild North í árslok 2008
en hlutverk og áætlanir setursins falla að öllu leyti undir markmið Wild North. Melrakkasetrið
leiðir vestfjarðarklasa TWN og eru samstarfsaðilar Náttúrustofa Vestfjarða, Rannsókna- og
fræðasetur Háskóla Íslands á Vestfjörðum, Borea Adventures og Vesturferðir. Styrktaraðilar
TWN eru NORA, NATA ofl. Stærsta verkefni okkar í TWN er rannsókn á áhrifum ferðamanna á
atferli refa á Hornströndum en við höfum einnig hannað skilti með leiðbeiningum sem eiga að
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fara á Hornstrandir. Bæði Borea Adventures og Vesturferðir verða með sérstakar
refaskoðunarferðir næsta sumar og er það liður í verkefni okkar, að þróa sjálfbæra
dýralífsferðamennsku.
Ferð á refaráðstefnu í Svíþjóð:

Ester var boðið að taka þátt í alþjóðlegri ráðstefnu um heimskautarefinn sem haldin var í Svíþjóð
í febrúar 2009. Farið var með veggspjald með niðurstöðum rannsókna sem fóru fram í Hornvík
sumarsins 2008. Styrkumsókn var send til Sænsk-Íslenska samstarfssjóðsins vegna ferðarinnar
(Norræna ráðherranefndin). Tengslanet var myndað við vísindamenn sem vinna við tegundina,
allt umhverfis norðurheimskautið, en 70 manns voru á ráðstefnunni. Áhugi er fyrir því að halda
næstu ráðstefnu í Súðavík eftir 4 ár. Vinnufundur til að undirbúa næstu ráðstefnu verður haldinn
í Eyrardal í júní 2010. Þangað mæta norskir og sænskir vísindamenn sem eru í forsvari fyrir
alheimshópinn.
Handverk

Efnt var til samkeppni síðla vetrar
2009, um hönnun og framleiðslu
minjagripa

til

að

Melrakkasetrinu.

selja

á

Samkeppni

vakti athygli og við fengum yfir 50
tillögur

að

Hjaltadóttir
Sunneva

gripum.

Dagbjört

stjórnarmaður,
Hafsteinsdóttir

frá

Handverki og Hönnun og Áslaug
Alfreðsdóttir frá Hótel Ísafirði, voru fengnar til að meta og dæma tillögurnar. Þrjár tillögur hlutu
náð þeirra og voru það grjót með refasporum eftir Önnu Sigríði Sigurjónsdóttur myndhöggvara,
refahaus úr silfri eftir Finn Þórðarsson gullsmið og krossaumsmynd af ref eftir Berglindi
Sveinsdóttur. Áslaug bauð gistingu fyrir tvo á Hótel Ísafirði handa Önnu en grjótið hennar var
valið í fyrsta sæti. Núpur býður verðlaunahöfum kaffihlaðborð fyrir tvo. Við munum afhenda
þessum aðilum viðurkenningu við opnunina í vor.
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Námskeið

Námskeið um melrakka sem auðlind í ferðamennsku var haldið á vegum Fræðslumiðstöðvar
Vestfjarða í byrjun júní 2009. Námskeiðið var ágætlega sótt þrátt fyrir lítinn fyrirvara og var
óskað eftir að námskeiðið verði líka haldið árið 2010 (því er nú lokið og voru tvöfalt fleiri
þátttakendur í seinna skiptið).
Myndatökur

Sett var út æti í Hestfirði til að ná vetrarmyndum og nokkrum ljósmyndurum boðið að koma. Í
stuttu máli gekk það ekki vel enda eru dýrin næturvirk á þeim svæðum þar sem skotveiðar eru
stundaðar. Áhugavert væri að halda áfram með þetta verkefni og sjá hvað það tekur langan tíma
að spekja dýr til ljósmyndunar. Ótvíræðir kostir við það að þurfa ekki að sigla á staðinn.

Kvikmyndagerðarmenn frá Þýskalandi
komu til okkar í mars 2009 til að filma
melrakka. Þetta voru þeir Tobias
Mennle frá þýska ríkissjónvarpinu og
Frank Drygala, líffræðingur. Var byrjað
á að fara með þá á svæðið sem notað
var í vetrarmyndatökuna en það gekk
ekki. Þeir náðu vetrarmyndum á
Hesteyri í mars og unnu svo í Hornvík
allt sumarið 2009. Áætlað er að verkefnið haldi áfram fram á haustið 2010. Við fáum talsvert
myndefni og aðrar upplýsingar frá þeim félögum.

Franska sjónvarpsstöðin Ushuaya TV naut einnig aðstoðar okkar við að filma melrakka. Þar var á
ferðinni sjónvarpskonan Marie-Heléne Baconnet sem hefur um áratugaskeið framleitt
náttúrulífsmyndir fyrir stöðina. Við dvöldum með Marie og hennar fólki í vikutíma í Hornvík í júlí
2009 og aðstoðuðum þau við tökurnar.

Í ágúst fengum við leiðsagnarverkefni fyrir Vesturferðir en þá komu fjórir ítalir sem höfðu áhuga
á að ljósmynda refi. Var unnið í Hornvík og gekk allt að óskum.
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Haustið 2009 hafði danskur ljósmyndari samband við okkur og óskaði eftir því að fá að vera
opinber ljósmyndari setursins. Hann heitir Uri Golman og eftir nokkra rannsóknarvinnu komumst
við að þeirri niðurstöðu að það kæmi vel út fyrir okkur að hafa hann með okkur í liði. Uri
fjármagnar sig sjálfur með styrkjum og hefur þegar fengið skandinavíudeild National Geographic
til að birta efni um verkefni hans um refina á Hornströnum. Uri kom til landsins í mars en þá
hófst eldgos í Eyjafjallajökli og hann eyddi stuttum tíma sínum þar. Við eigum von á Uri í vor og
hlökkum til að fá hann í liðið. Tekið er
fram að Daníel Bergmann hefur frá
upphafi látið okkur í té glæsilegar
myndir sínar af refum og mun ávalt
vera okkar fyrsti ljósmyndari, Daníel
hvatti okkur til að ganga í lið með Uri
en þeir koma báðir með okkur til
Hornvíkur næsta sumar.
Krufningar

Í samstarfi við Háskóla Íslands og
Náttúrustofu Vestfjarða sendum við sveitafélögum á Vestfjörðum tilboð um að kryfja dýr sem
greitt væri fyrir veiðar á af hálfu sveitafélaganna. Hugmyndin er sú að afla upplýsinga um ástand
refastofnsins á Vestfjörðum á eins ódýran og hagkvæman hátt og hægt er. Það teljum við að sé
best gert með því að nýta þau dýr sem eru felld og greitt fyrir hvort sem er. Við fengum 38 dýr í
fyrstu lotu, flest frá Súðavíkurhreppi, til krufningar en ekki hefur verið gengið frá samningi við
neitt sveitafélag enn vegna verkefnisins.
Grasagarður

Gerður var samningur við Náttúrustofu Vestfjarða um að setja á fót sýningarsvæði Grasagarða
Vestfjarða á lóðinni í Eyrardal. Ekki hefur fengist styrkur fyrir verkefninu en miða þyrfti frágang
lóðarinnar við þetta verkefni. Það er mjög líklegt að grasagarðurinn muni höfða til margra og
auka enn á aðdráttarafl svæðisins til lengri tíma.
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Samfélagsmál

Melrakkasetrið sinnir sínu nærsamfélagi og áætlar að bjóða nemendum í Grunnskóla Súðavíkur
upp á fræðslu um melrakka, mýs og fleiri spendýr í íslenskri náttúru. Forstöðumaður
Melrakkasetursins kemur tvisvar í hvern námshóp í eina til tvær kennslustundir í senn, styst hjá
yngsta hópnum og lengst hjá þeim elstu. Börnin læra um spendýr á Íslandi með sérstakri áherslu
á hagamýs og melrakka. Þetta verkefni hófst í apríl 2010 og gekk vonum framar.
Eldri borgarar og skólabörn í Súðavík munu eiga sér athvarf í Melrakkasetrinu og þurfa ekki að
greiða fyrir aðgang á sýninguna.
Kaffihús og leikhúsloft

Eftir miklar pælingar ákvað stjórn að Melrakkasetrið væri betur komið með því að reka sjálft
kaffihús á staðnum. Gert er ráð fyrir kaffihúsinu í suðurhluta gamla hússins og verður það með
einföldu sniði, kaffi og með því, ásamt léttvíni og bjór. Aðstaða verður fyrir kaffihúsagesti úti á
palli og inni í Stásstofunum. Þar sem við rennum blint í sjóinn með aðsókn og árangur í sumar
var ákveðið að halda því til streitu að hafa opið til kl. 22 á hverju kvöldi til ágústloka en við
opnum kl. 10 á morgnana. Þetta kallar á aukinn fjölda starfsmannafjölda og vonumst við til þess
að geta haldið 4 starfsmönnum í 75% starfi í júní og júlí og tveimur í ágúst. Ester mun einnig
vinna á setrinu milli þess sem hún sinnir leiðsöguverkefnum sem koma upp öðru hvoru í sumar.
Sýningin

Búið er að teikna útlit sýningarinnar og verið er
að smíða sýningarstanda og hillur og leggja
lokahönd á hönnun sýningunnar. Hafa nokkrir
refir verið uppstoppaðir af Þorvaldi Björnsssyni
hamskera

en

Guðmundur

Reykjafirði

útvegaði

dýrin

Jakobsson
ásamt

frá

fleirum.

Guðmundur hefur einnig strekkt skinn á grindur samkvæmt gamalli hefð og útbúið þannig fyrir
okkur nokkra „melrakkabelgi“. Fífa hefur farið um sveitir til að hitta fróða menn sem luma á
ýmsum gömlum munum og frásögnum. Hún hefur m.a. komið við hjá Kristjáni og Sigríði að
Hvítanesi í Djúpi en þar er til nokkuð af merkum munum frá Finnboga Péturssyni. Jóhann á
Hanhóli við Bolungarvík á gamla fótboga sem hann er tilbúinn að lána sýningunni. Valdimar
Gísalson á Mýrum í Dýrafirði er með mikið efni og muni fyrir sýninguna og vinnur með Fífu í
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framsögn þess. Páll Hersteinsson lánar
rannsóknargræjur

til

sýningarinnar.

Aðrir munir eru fengnir að láni t.d. hjá
Byggðasafni Vestfjarða, Náttúrustofu
Vestfjarða og fleirum.
Kvikmyndaefni til að hafa á skjá(m) er
frá Tobiasi Mennle, Hjalta Stefánssyni og
fleirum.
Leikrit og aðrar uppákomur

Kómedíuleikhúsið fékk styrk til að semja og leikstýra leikverki um melrakkann sem verður sýnt í
Melrakkasetrinu í sumar. Leikstjóri er Halla Margrét Jóhannesdóttir en Elvar Logi leikur
melrakkann.
Í bígerð er að hafa fjölskyldudagskrá og annað skemmtilegt í samstarfi við Raggagarð í Súðavík
enda höfum við ákveðið að gera fjölskyldunni hátt undir höfði og erum að þróa barnaleiðsögn og
fræðslu fyrir börn á sýningunni.
Aðrir viðburðir sem verða haldnir á vegum Melrakkasetursins verða auglýstir sérstaklega en
ýmislegt er í deiglunni sem kemur í ljós í sumar.

Áætlun sumarið 2010
-

Melrakkasetur Íslands opnar sýningu í Eyrardalsbænum 12. júní kl. 12.00

Leiðsöguverkefni fyrir ferðaskrifstofur, ein ferð á áætlun í lok maí (Vesturferðir), ein í júní (Gavia
Travel) og ein í júlí (Borea Adventures).
Farið með Tobiasi og Frank, Daníel Bergmann og Uri Golman til ljósmynda- og
kvikmyndaverkefna í Hornvík í júní.

Rannsóknarverkefninu ”áhrif ferðamanna á atferli refa” verður haldið áfram, farið á
Hornstrandir í viku í júní, júlí og ágúst. Ester Unnsteinsdóttir, Þórir Sigurhansson og sjálfboðaliðar
sinna rannsóknunum. Ferðirnar verða nýttar til að meta hlutfall grenja í ábúð, verkefni sem
hefur verið unnið af Ester og Þóri í samstarfi við NAVE og HÍ í nokkur ár.
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Sett verður upp skilti í Hornvík,
Aðalvík og á Hesteyri þar sem
hvatt er til ábyrgrar umgengni við
dýralífið á svæðinu. Skiltið var
kostað

af

umhverfissjóði

Ferðamálaráðs og er unnið með
The Wild North hópnum.

Haldið verði skákmót í samstarfi
við Skákfélag Ísafjarðar, vinnuheiti er landsmót í Skollaskák.

Krufningaverkefni haldið áfram, sveitafélagið Vesturbyggð hefur m.a. ákveðið að greiða tvöfalt
hærra fyrir veidda refi sé skýrslu og heilu dýri skilað en ef aðeins er skilað inn skotti. Gert er ráð
fyrir að þetta frumkvæði þeirra hafi þau áhrif að önnur sveitafélög taki við sér. Náttúrustofa
Vestfjarða hefur brugðist við og keypt fleiri frystikistur til að dreifa á fjórðunginn.

Áætlun veturinn 2010-2011
-

Úrvinnsla gagna frá sumarrannsóknum, skýrslugerðir, haustverkefni o.fl.

-

Unnið að uppgjöri eftir fyrsta opnunarsumar sýningarinnar, áfram opið á virkum dögum og
eftir samkomulagi um helgar.

-

Þróa uppákomur og viðburði, skólaverkefni og annað sem hægt er að framkvæma að vetri.

-

Unnið að styrkumsóknum, áætlunargerð og skipulagningu frekari verkefna.

-

Undirbúningur undir alþjóðlegt samstarf í rannsóknum á refum sem verða unnin með
Náttúrustofu Vestfjarða og Háskóla Íslands ásamt erlendum aðilum.

-

Unnið áfram að handbók með leiðbeiningum um hvað reglur gilda og hvernig á að haga sér
þegar sýna á villta refi og önnur dýr. Taka þátt í þróun námskeiða og leiðbeinandi fræðsluefnis
fyrir leiðsögumenn. Fellur undir markmið Wild North og er söluhæft þjónustuverkefni.

-

Hanna rannsóknarverkefni fyrir innlenda nemendur, sem sótt verður um styrki fyrir í samstarfi
við HÍ. og NAVE.

-

Við höfum áhuga á að safna fé til að kaupa sjálfvirka kvikmyndavél og setja við greni að sumri
og æti að vetri. Myndir og upplýsingar úr myndavélinni yrðu sýndar á veraldarvefnum og á
sýningunni. Jóhann Hannibalsson og Böðvar Þórisson í Bolungarvík hafa fundið hentugan stað
fyrir þessa myndavél og eru nú með fjarstýrðar ljósmyndavélar á staðnum til að prófa.
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-

Áframhaldandi upplýsingaöflun fyrir sýningu og heimasíðu – sagnfræði, mannfræði, þjóðfræði.
Reyna að fá sem flest nemendaverkefni vegna þess að þau ganga hratt fyrir sig og
rekstrarkostnaður lágur.

Áætlun haustið 2013
-

Að halda næstu ráðstefnu um líffræði melrakka (Arctic Fox Biology) en síðasta ráðstefna var
haldin í Svíþjóð í febrúar 2009. Mikill áhugi var fyrir því að halda næstu rástefnu í Súðavík,
þátttakendur voru 70 frá 9 löndum. Stjórnendur þessa hóps hittast í júní 2010 í kjölfar
opnunarinnar og munu í kjölfarið taka endanlega ákvörðun. Mikill fengur verður fyrir
Melrakkasetrið að halda ráðstefnuna, m.a. sem gæðavottun enda eru þetta þekktustu
sérfræðingar heimsins í málefnum melrakkans. Jafnframt munu ferðaþjónustuaðilar á
norðanverðum Vestfjörðum njóta góðs af ef af verður því bæði er búist við að boðið sé upp á
ferðir fyrir og eftir ráðstefnu
auk þess sem hópurinn þarf
flutninga, gistingu og fæði í allt
að vikutíma.

Eins og sést hafa verkefnin verið ærin og
ótrúlega margt unnist á skömmum tíma og
með tiltölulega litlu fjármagni. Við erum
spennt að takast á við komandi verkefni og
gerum okkur grein fyrir því að hvergi má
slaka á í að treysta fjárhaginn og undirstöður allar til að hægt verði að halda áfram og nýta þann meðbyr
sem blæs okkur í hag.
Stjórn þakkar traustið á árinu og býður ykkur hér með öllum í Eyrardal þann 12. júní kl. 12 en þá mun
ráðherra ferðamála, Katrín Júlíusdóttir, formlega opna sýninguna.

Stjórn Melrakkaseturs Íslands ehf.
Barði Ingibjartsson
Dagbjört Hjaltadóttir
Ester Rut Unnsteinsdóttir
Ómar Már Jónsson
Böðvar Þórisson
Elías Oddsson

Ársskýrsla þessi er lögð fram á aðalfundi þann 15. mai 2010
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