
Sæl öll. 

Í ljósi þess að taka þarf ákvörðun um framtíð Sólheimakots langar mig til að rifja upp forsögu þessa 

máls, núverandi stöðu þess og varpa fram hugmyndum um lausn sem félaginu til hagsbóta. 

Eðlilega hlýtur grundvöllur ákvörðunar um áframhaldið að byggjast á eftirfarandi þáttum; 

a) Notum HRFÍ af Sólheimakoti 

b) Nauðsyn (eða nauðsynjaleysi) þess að halda úti  þessari aðstöðu 

c) Kostnaði og hvort og þá hvernig draga megi úr honum (og/eða afla tekna) 

d) Nýtingarmöguleikum til framtíðar 

e) Hugmyndir að lausn 

Í ljósi þess að tveir stjórnarmanna í HRFÍ hafa ekki heyrt þau rök sem fyrir liggja í málinu af hálfu okkar 

sem viljum halda í aðstöðuna í Sólheimakoti, langar mig til að senda inn í málið eftirfarandi 

greinargerð sem ég tel vera upplýsandi um stöðuna, en felur einnig í sér hugmyndir um lausn sem 

vonandi næst samstaða um í stjórn félagsins.  

Forsagan 

Ég ætla ekki að eyða löngu máli í forsöguna, en til að gera langa sögu stutta var árið 2012 stofnuð sk,. 

„Sólheimakotsnefnd HRFÍ“ sem skipuð er fulltrúum úr þeim tveimur tegundahópum félagsins sem 

nota aðstöðuna mest – tegundahópi 7 & 8 – og var hugmyndin með aðkomu nefndarinnar að hún 

tæki að sér umsjón Sólheimakots í umboði HRFÍ. Stjórn HRFÍ samþykkti að leggja til kr. 400.000,- 

árlega til Sólheimakots sem var sú upphæð sem félagið hafði áður greitt fyrir aðstöðuna, áður en 

Mosfellsbær tók upp á því að rukka félagið fyrir fasteignagjöld af húsnæðinu (þ.á.m. ónýtri 

refaskemmu sem engum er til gagns enn sem komið er).  

Nefndin sannfærði mig og fleiri stjórnarmenn um að hún hefði fengið vilyrði fyrir fjárstyrkjum á bilinu 

kr. 500.000,- til 1.000.000,- sem verja átti til greiðslu téðra fasteignagjalda ásamt því að leggja 

fjármuni og vinnu til viðhalds og endurbóta á Sólheimakoti, þannig að aðstaðan þar yrði bærileg og 

félaginu til sóma. Reyndar ber félaginu skylda til skv. samningi við Mosfellsbæ að annast um viðhald, 

en því hefur ekki verið sinnt. Óskandi er að Mosfellsbær gangi ekki eftir því við HRFÍ, verði samningi 

um húsnæðið slitið.  

Í samkomulagi HRFÍ og nefndarinnar var skilyrt að allar deildir HRFÍ hefðu aðgang að Sólheimakoti 

eftir sem áður, þrátt fyrir aðkomu „Sólheimakotsnefndar HRFÍ“ að verkefninu enda talið líklegt að 

aðsókn að Sólheimakoti yrði meiri eftir endurbætur, s.s. vegna hvolpahittings á vegum deilda, 

kennslu í snyrtingu, fræðslufyrirlestra, námskeiða, augnskoðana o.fl. 

Talsverð átök urðu um þetta mál í stjórn HRFÍ og urðu tilteknar bréfaskriftir fyrrverandi 

framkvæmdastjóra HRFÍ til bæjaryfirvalda í Mosfellsbæ til þess að framgangur þessa máls stöðvaðist 

og ekki hefur orðið neitt af neinu, enda dró mjög úr áhuga „Sólheimakotsnefndar HRFÍ“ á verkefninu 

við þennan snúning sem ég ætla ekki að rifja upp frekar. 

Ég hef þó verið upplýstur um að enn sé flötur á aðkomu nefndarinnar að málinu og að þeir fjármunir 

sem heitið var til uppbyggingar og kostnaðarþátttöku séu enn innan seilingar. Til þess að svo geti 

orðið þarf að nást niðurstaða í málinu sem allir geta sætt sig við. 



Not HRFÍ af Sólheimakoti 

Svo sem fram hefur komið í yfirliti sem formaður hefur sent stjórn hafa FHD, Írsk setterdeild og  

Vorsteh deild notað Sólheimakot mest, en einnig hefur Retriverdeild notað þessa aðstöðu ásamt 

Am.cocker spanieldeild, Schnauzerdeild og „Skapgerðarmatshópi“ til æfinga og prófa.  

Mér telst til að á tímabilinu janúar til júní að báðum mánuðum meðtöldum séu skráðir viðburðir í 

Sólheimakoti 26 talsins (sjá yfirlit í öðru viðhengi með þessum pósti).   

Nauðsyn (eða nauðsynjaleysi) þess að halda úti  aðstöðu í Sólheimakoti 

Það er í mínum huga ljóst að það er umtalsvert hagræði fyrir a.m.k. þá aðila sem mest nota 

Sólheimakot að hafa aðgang að þessari aðstöðu. T.a.m. eru flest veiðipróf í tegundahópi 7 sett þar og 

þar fer einnig fram önnur vinna í tengslum við prófin, ritun umsagna dómara sem og prófslit og 

verðlaunaafhending. 

Miðað við að Sólheimakot hefi verið notað í 26 skipti á fyrri hluta ársins má jafnvel gera ráð fyrir að 

tíðni notkunar sé allt að 40 skipti á ári. Verði Sólheimakot látið sigla sinn sjó er ljóst að þær deildir í 

HRFÍ sem mest hafa notað Sólheimakot verða í vanda staddar vegna skorts á aðstöðu fyrir starfsemi 

sína. Því er brýnt að leita leiða til að þannig þurfi ekki að fara. 

Kostnaður, má draga úr honum? (Eða e.t.v. afla tekna?) 

Fyrir liggur að „Sólheimakotsnefnd HRFÍ“ ætlaði að taka á sínar herðar að greiða fasteignagjöld að 

fjárhæð tæplega kr. 200.000,- af húsnæðinu vegna yfirstandandi árs og síðan árlega í framhaldinu. 

Vegna atburða sem um getur í kaflanum um forsögu þessa máls, hefur ekki orðið af því. Þessi 

kostnaður fellur því á HRFÍ að óbreyttu. 

Í ljósi stöðunnar og þess hvert andlag álagningar fasteignagjalda er, sýnist mér eðlilegt að stjórn HRFÍ 

ræði við bæjaryfirvöld í Mosfellsbæ með það í huga að fá gjöldin leiðrétt og lækkuð, m.a. með tilliti til 

þess að refaskemman er ekki nýtt af félaginu og er auk þess tæpast vatns eða vindheld og því í besta 

falli ósanngjarnt að rukka félagið um fasteignagjöld af þeirri byggingu.  

Náist það ekki fram að fá gjöldin lækkuð, má hugsa sér að „Sólheimakotsnefnd HRFÍ“ lappi upp á 

skemmuna fyrir eigin reikning með það í huga að skapa möguleika til að afla tekna með nýtingu þess. 

Þar kemur t.d. til greina að gera húsið hæft sem geymslu fyrir fellihýsi og tjaldvagna, en skv. lauslegri 

athugun nefndarinnar gæti slík útleiga gert mun meira en að standa straum af fasteignagjöldum eins 

og þau eru álögð nú. Gætu þannig mögulega komið til fjármunir til enn frekari endurbóta á 

Sólheimakoti. 

Uppi eru ýmsar hugmyndir um aðra tekjumöguleika á vettvangi „Sólheimakotsnefndar HRFÍ“.  Þar á 

meðal eru hugmyndir um að nýta væntanlega rafræna útgáfu Sáms í þessu skyni. Innan nefndarinnar 

skilst mér að séu aðilar sem eru reiðubúnir til að afla auglýsinga í vefritið og að þóknun vegna 

auglýsingasölunnar félli nefndinni í skaut sem síðan myndi nýtast til uppbyggingar og viðhalds 

hússins. Rétt er að taka fram að ekki yrði róið á hefðbundin mið Sáms, heldur leitað til annarra aðila 

sem ekki hafa auglýst á þeim vettvangi fyrr. Eðlilega yrði ekki greidd þóknun af auglýsingum sem 

mögulega innheimtast ekki. Einnig má safna styrkjum í formi vöru og hefur t.a.m. hefur þegar fengist 

vilyrði fyrir málningu, þótt ekki hafi verið gengið eftir því að fá hana afhenta vegna óvissu um 

framhaldið.  



Loks má nefna að nauðsynlegt er að endurskoða alla kostnaðarliði; t.d. vegna rafmagns og sorphirðu 

m.t.t. sparnaðar og lækkunar. T.a.m. er vatnsgjald hluti álagðra fasteignagjalda, en vatnsmál í hússins 

eru í miklum ólestri.  

Nýtingarmöguleikar til framtíðar 

Við sem sæti eigum í stjórn HRFÍ þekkjum að fjárhagur félagsins er ekki upp á sitt besta og leitað er 

allra leiða til tekjuöflunar og sparnaðar. Ein þeirra leiða sem nefnd hefur verið til að sparna fé er að 

leigja út húsnæði félagsins við Síðumúla og taka á leigu minna húsnæði sem fellur betur að 

starfseminni. 

Við vitum að fundarsalurinn í Síðumúla er talsvert nýttur af ýmsum deildum félagsins. Þau not eru 

gjarnan bundin við kvöld eða helgar, enda óhægt um vik með slíkt á skrifstofutíma af augljósum 

ástæðum. Á sama tíma stendur Sólheimakot gjarnan autt.  

Mér sýnist skynsamlegt að huga að því að flytja skrifstofu HRFÍ í minna og ódýrara húsnæði og beina 

deildum félagsins upp í Sólheimakot til fundarhalda og ná þannig enn betri nýtingu á Sólheimakot. 

Það er augljóst að kr. 400.000,- á ári fyrir fundaraðstöðu er ekki há fjárhæð og jafnvel mætti hugsa 

sér að rukka fyrir afnotin, t.d. hjá þeim deildum sem ekki bera hitann og þungann af því að halda 

þessari aðstöðu úti og leggja vinnu og fjármuni til hennar. Einnig gætu herbergi í húsinu nýst til 

geymslu á sýningarbúnaði, komi til þess að HRFÍ missi sýningar- og geymsluaðstöðu. Kostnaður vegna 

leigu á geymslu fyrir búnað „úti í bæ“ mundi að öllum líkindum vera töluverður. 

Í mínum huga er Sólheimakot afskaplega mikilvægt fyrir starfsemi félagsins og sérstaklega í 

tegundahópi 7 & 8 og einnig fyrir skapgerðarmat. Tel ég þarflaust að rökstyðja meira en orðið er. 

Einnig er hægt að auka mikilvægi þessarar aðstöðu hjá fleiri tegundahópum og deildum HRFÍ ef 

þannig er á málum haldið sem hér hefur verið lýst. En til þess að svo megi verða þarf að leita að 

lausnum sem ég tel að geti felist í eftirfarandi: 

Hugmynd að lausn 

1. Gengið verði til viðræðna við Mosfellsbæ um skipan málefna Sólheimakots til næstu framtíðar. 

Verkefnið er;.  

a.    Gerð grein fyrir framtíðaráformum HRFÍ með Sólheimakot 

b.    Ósk um lækkun fasteignagjalda 

c.    Að fá Mosfellsbæ til að samþykkja fyrir sitt leyti aðkomu Sólheimakotsnefndar HRFÍ að   

verkefninu 

2. Gengið verði til viðræðna „Sólheimakotsnefnd HRFÍ“. Verkefnið er; 

a. Að tryggja aðkomu nefndarinnar að verkefninu  

b. Að nefndin sýni eins kostur er fram á getu sína og vilja til fjármögnunar viðhalds 

Sólheimakots og vinnu við það 

c. Að gera samkomulag um hlutdeild kostnaðar beggja aðila (HRFÍ og Sólheimakotsnefndar 

HRFÍ)  í verkefninu  

d. Að gera samkomulag um tekjuöflun vegna notkunar Sólheimakots 



e. Setja markmið um viðhald og endurbætur til næsta árs (ára) * (sjá neðanmáls) 

f. Taka ákvörðun um fyrirkomulag eftirlit með því að markmið náist 

3. Gera samkomulag á milli hlutaðeigandi aðila brytist forsendur eða að mál þróist með öðrum 

hætti en að er stefnt.  

4. Endurskoðun kostnaðarliða vegna reksturs Sólheimakots m.t.t. lækkunar. 

Ég vona að þetta sé upplýsandi yfirlit yfir þetta mál. Jafnframt vona ég að samkomulag náist um lausn 

þess á þessum grundvelli. 

Í ljósi framansagðs leggst ég gegn því að félagið afsali sér Sólheimakoti, en reyni þess í stað að vinna 

að málinu á þeim grundvelli sem hér er lýst.  

Með kveðju, 

Ólafur E. Jóhannsson 

 

 

 *  Meðal brýnna verkefna sem lúta að viðhaldi og endurbótum eru þessi:  

i)  Koma neysluvatnsmálum Sólheimakots í lag. Það krefst nýrrar vatnsdælu (sem búið er að 

fjármagna) ásamt aðkomu Mosfellsbæjar. 

ii) Leggja nýtt gólfefni. 

iv) Skipta um eina rúðu og mála.  

v) Snyrta umhverfi hússins. 
 


