
Fjallskiladeild GrímstunGu- oG HaukaGilsHeiða 

Almennur fundur í Fjallskiladeild Grímstungu- og Haukagilsheiða, sunnudaginn 13. júní 2021. 
 
Fundurinn haldinn í Húnavallaskóla og hófst klukkan 21:00. 
 
Dagskrá. 

1. Skýrsla fjallskilastjóra – umræður um skýrslu 
2. Reikningar deildarinnar – umræður um reikninga 
3. Önnur mál 

 
Skýrsla fjallskilastjóra – Egils Herbertssonar 
Egill sagði göngur og réttir á árinu 2020 hafa gengið vel miðað við það ástand sem uppi var í 
þjóðfélaginu vegna Covid19. Menn hefðu lagst á eitt með að láta hlutina ganga upp. Illviðri 
hafði haft áhrif á fyrri göngur á heiðunum en seinni göngur gengið mjög vel. 
Egill upplýsti fundarmenn um fund sem hann hefði setið, ásamt Einari sveitarstjóra og Jóni 
oddvita, með fjallskilastjórn Víðdælinga. Hefði á þeim fund verið samþykkt að Fjallskiladeild 
Grímstungu- og Haukagilsheiða sendi tvo menn Víðdælingum til aðstoðar í göngum nú í haust 
2021. Ennfremur sagði Egill að uppi séu komnar raddir frá Víðdælingum að bregðast verði við 
stóraukinni ásókn sauðfjár frá fjallskiladeildinni hér yfir á Víðidalstunguheiði. 
Egill sagði að vegna kostnaðar við göngur/réttir haustið 2020 hefði fjallskilastjórn ekki séð sér 
annað fært en að hækka aukalega einingarverð um 100kr frá áður ákveðnu einingarverði. Hefði 
það verið gert til að mæta þeim auka kostnaði sem deildin þurfti að brúa vegna óviðráðanlegra 
aðstæðna meðal annars illviðrisins sem tafði smölun um heilan dag en Almannavarnir gáfu þá 
út að flytja ætti gangnamenn til byggða öryggis vegna. 
 
Spurt var hvort búið væri að gera grein fyrir málinu á fundi fjallskiladeildar Víðdælinga. Birgir 
Ingþórsson svaraði fyrirspurninni þar sem hann hafði setið fundinn sem hlutaðeigandi í 
fjallskiladeild Víðdælinga. Sagði Birgir að ekki hefði verið sátt um þá lausn sem deildirnar tvær 
hefðu rætt um sín á milli, hann teldi þó ljóst að farið yrði eftir þeirri lausn nú í haust. Í lokin 
hvatti Birgir menn til að nota Skútahálsinn og Grímstunguheiði. Leita verði lausna að fækka 
því fé sem færi vesturyfir. 
 
Jón Gíslason tók til máls. Telur Jón að girðing milli heiðanna vera lausn sem myndi brúa 
vandann. Jón benti einnig á að í stefnu stjórnvalda eigi að vera búið að kolefnisjafna allt það 
land sem nýtt er til beitar, svæði næst miðhálendinu yrðu þá ekki inni sem beitiland búfjár. Hér 
væri því tækifæri til að sækja fjármagn til ríkisvaldsins til að girða heiðarnar. 
 
Sigrún Hauksdóttir spurði út í flutning fjár úr útréttum og þann kostnað sem þar lægi fyrir 
fjallskiladeildina. Egill svaraði því til að kostnaður vegna flutnings fjár úr útréttum væri 
kostnaður sem hefði aukist stöðugt milli ára. Flutt væri fleira fé milli rétta og allur kostnaður er 
varðaði flutning hækkaði einnig. 
 
Magnús Pétursson taldi að tilhögun í göngum hefði meira vægi en að féð væri að leita svona 
mikið vestur yfir til Víðdælinga. Telur Magnús að með breyttri gangnatilhögun væri hægt að 
ná því fé yfir á heiðarnar til okkar í stað þess að missa það til Valdarásréttar. 
 
Magnús Sigurðsson tók undir orð Magnúsar P. 
 
Birgir Haraldsson tekur undir orð Jóns Gíslasonar varðandi girðingar á heiðunum. Birgir vill 
líka beina því til fjallskiladeildarinnar að leysa úr þeim vanda sem, ítrekað, kemur upp á Fjalli 
og Austurhálsum þar sem fé gengur úti langt fram eftir vetri eða allt árið. 
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Árni Bragason tók til máls. Telur Árni að sú hækkun (100kr) á eininguna sem bætt var á stæðist 
ekki. Minntist hann eins á þann kostnað sem fjallsiladeildin þurfi að bera vegna rafstöðva í 
skálum á Grímstunguheiði. 
 
Árni Bragason lagði fram eftirfarandi bókun á fundinum. 
 
„Ég tel að fjallskilastjórninni sé ekki stætt á að starfa lengur og eigi að segja af sér, vegna þess 
eineltis sem hún hefur stundað. En einelti er alvarlegur glæpur. 
En fremur tel ég að sveitarstjóri og sveitarstjórn eigi einnig að segja af sér vegna þessa máls, 
þó einstakir aðilar innan sveitarstjórnarinnar hafi kannski ekki staðið að einelti þá getur það 
ekki hafa farið framhjá þeim, það einelti sem hefur átt sér stað og hylma yfir einelti er engu 
minni glæpur en hitt. Því ekki getur það hafa farið framhjá neinum sveitarstjórnarmanni hvað 
var í gangi. 
Máli mínu til rökstuðning vil ég segja þetta. 

1. Reikningur vegna vinnu fyrir fjallskiladeildina 2019. Ekki samþykktur og endursendur. 
Heldur notað rassvasabókhald við uppgjör fjallskila. Ég tel því ársreikning 
fjallskiladeildarinnar 2019 ekki réttan og skil ekki hvernig hann hefur farið í gegnum 
endurskoðun (má alveg túlka þetta sem einelti miða við það sem kom á eftir). 

2. Stækkun á nátthaganum við Undirfellsrétt, þar var sóst eftir því slægnalandi sem ég var 
með. Ekki óræktuðu landi. Þarna er einelti. Við þessa framkvæmd var ítrekað keyrt yfir 
óslegið engið og útfyrir þau mörk sem samið var við landeiganda að færi undir 
nátthaga. þetta var ekkert annað en einelti. Þegar maður talaði við yfirsmið við þessa 
framkvæmd þá vísaði hann á sveitarstjórann þannig að maður mátti skilja sem svo að 
hann hafi skipað fyrir um þetta einelti. þar að auki er frágangur við þessa framkvæmd 
til háborinnar skammar. 

3. Banna að nota Undirfellsrétt utan réttadaga og læsa henni. Er ekkert annað en einelti 
þar sem ég var nær einn um að nota hana. En aðrar réttir eru notaðar. 

4. Bann við upprekstri geita á afrétt. Einelti. Það stendur hvergi í fjallskilareglugerð eða 
lögum um upprekstur búfjár að megi ekki reka geitur á afrétt. 

5. Hvar sem ég átti kindur í réttum þá var skrifað inn á hópinn Fjall á netinu. Árni þú átt 
kindur í þessari eða hinni réttinni, það var ekki að skrifa þó einhverjir aðri ættu þar fé. 
þetta kom út eins og ég væri ekki að sinna því að sækja mitt fé í réttirnar. En því fór nú 
fjarri að svo væri. Meira að segja var í eitt skipti keyrt fé sem ég átti út í Sveinsstaðarrétt 
fram í Undirfellsrétt til að hægt væri að setja þetta inn á Fjallið. Þegar fjallskilastjórinn 
keyrði fé sem aðrir áttu í Sveinsstaðaréttinni heim. Þetta var ekkert annað en einelti. 

6. Það nýjasta sem ég hef séð að oddviti hafi lagt fram drög við lausagöngu á Geitum yrði 
bönnuð í sveitafélaginu. Hvers vegna bara geitum en ekki örðum búpeningi. þetta er 
ekkert annað en einelti.“ 

 
 
Kaffihlé var tekið á fundi.  
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Egill fór nánar yfir þann sem fund sem hann átti með Víðdælingum. Egill svaraði fyrirspurn 
varðandi nátthagann við Undirfell, kom þar meðal annars fram að nátthaginn hefði verið 
minnkaður umtalsvert frá fyrstu hugmynd um gerð hans. Egill benti á að það væri á höndum 
Matvælastofnunar þær reglur er vörðuðu notkun rétta og að fjallskiladeildir þyrftu að hlíta  
ákvörðun Matvælastofnunar. 
Varðandi smölun á afgirtum heimalöndum líkt og við á um Fjall og Austurhálsa sagði Egill að 
fjallskilastjórn hefði lítið í höndunum til að bregðast við sé ekki sinnt um eftirlegukindur eftir 
að lögbundin smölun hafi farið fram. Haustið 2020 hefði fjallskilastjóri gert samkomulag við 
Ingþór Kristmundsson um að hann myndi sinna smölun og að koma óskilafé til réttar. Það fé 
sem kom frá þessu svæði í fyrstu smölun var keyrt til Beinakelduréttar þar sem hver fjáreigandi 
þyrfti svo að sækja sitt fé. 
Birgir Ingþórsson svaraði fyrirspurn á flutningi fjár til Beinakelduréttar og því hvort ekki sé 
óeðlilegt að flytja fé fjær þeim bæjum sem flest af fénu eiga. Segir Birgir að eðlilegt sé að 
endurskoða þetta fyrirkomulag. 
Jón Gíslason leggur til hvort að hægt verði að flýta göngum í haust. Það skipti bændur 
fjárhagslegu máli að fá sitt fé heim á þeim tíma að sem best verð séu í boði fyrir dilkakjötið. 
Egill svaraði því til að eftir fund milli hans og Víðdælinga væri horft til að farið yrði eftir þeirri 
samþykkt sem væri er varðaði göngur og réttir hér á svæðinu. Egill bætti við að opið sé á samtal 
milli deildanna um breytingar á gangnatilhögun en mikilvægt sé að sem mest sé smalað á sama 
tíma til að fé renni sem minnst milli heiðanna. 
 
Ólafur Magnússon tók til máls. Hvetur Ólafur menn til að endurskoða gangnatíma. Ennfremur 
kom hann inn á að kaup manna við flugleitir sé mjög lágt, fyrir langa daga. 
 
Birgir Haraldsson tekur undir orð Ólafs um kaup í eftirleitum. Birgir benti á að álagsgreiðslur 
bæði frá sláturhúsum og í formi gæðastýringar séu umtalsverðar og muni vel um að geta fengið 
það álag á innlegg dilkakjöts. 
 
Jón Árni tekur undir orð Birgis varðandi þær fjárhæðir sem álagsgreiðslur eru. 
 
Magnús Pétursson telur óeðlilegt að Undirfellsrétt sé lokuð þeim til afnota er nýtir land 
Undirfells. Ennfremur telur Magnús að kaup í seinni leitum sé of hátt sem og álögur á einingu. 
 
Egill svarar er viðkemur upprekstri á geitfé á heiðar að á meðan ekki sé lagt á þær einingagjöld 
þá sé ekki leyfilegt að fara með þær á heiðarnar. Sækja megi um til fjallskiladeildar að fá að 
flytja geitfé á heiðarnar, greiða af þeim einingagjald og sé það samþykkt þá sé ekkert því til 
fyrirstöðu að leyfa upprekstur geitfjár. Eigendur geitfjár í Sunnuhlíð vilja að lagt verði gjald á 
geitfé svo hægt sé að fara með það á afrétt. 
 
Sigrún Hauksdóttir vill láta koma fram að hún styðji að ýtt verði eftir að fá heiðarnar girtar af. 
 
Árni Bragason ræddi upprekstur geitfjár, taldi hann jafnframt óeðliegt að ekki sé kominn vegur 
til að reka fjársafn niður Grímstunguna. Að lokum telur Árni mönnum mismunað þegar kemur 
að niðurröðun á verkum er varða göngur og réttir. Vill Árni meina að mönnum sé mismunað, 
að einum sé gefinn kostur á að vinna meira af sér en öðrum. 
 
Almennar umræður urðu á fundinum um gangnakostnað, hækkun gjalds á einingu, erfiðleika 
við mönnun í göngum, kostnaðarsamar eftirleitir og að oft væri sama fólkið sem sinna þyrfti 
eftirleitum. 
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Ólafur Magnússon þakkaði stjórn fjallskiladeildarinnar fyrir að hafa komið gangnaseðli 
haustsins 2020 snemma út. Að fá gangnaseðil snemma í hendurnar auðveldi mönnum að 
skipuleggja sig að hausti og gera ráðstafanir til að sinna sínu.  
Egill þakkaði Ólaf fyrir hrósið, gott væri að heyra hrós öðru hverju. 
 
Reikningar deildarinnar – umræður um reikninga. 
 
Egill lagði fram ársreikning ársins 2020 fyrir Fjallskiladeild Grímstungu- og Haukagilsheiða. 
 
Einingar sem lagt var á voru 13.012. 
Kr. pr. einingu voru 680 kr. 
Tekjur deildar af álögðum einingum voru kr. 8.848.160 kr. 
Aðrar tekjur deildarinnar voru 600.000kr (greiddar frá Sjálfseignarstofnun Grímstungu- og 
Haukagilsheiða. 
Heildartekjur voru 9.448.160 kr. 

 
Gjöld voru 9.574.801 kr. 
Tap ársins 2020 voru -126.641 kr. 

 
Inneign deildarinnar hjá sveitasjóði 1.1.2020 voru 162.826 kr. 
Inneign deildarinnar hjá sveitasjóði 1.1.2021 voru 36.185 kr. 

 
Ársreikningur deildarinnar var samþykktur. 
 
Umræður um reikninga voru engar. 

 
Önnur mál. 
Ályktun. 
Fundur í fjallskiladeild Grímstungu- og Haukagilsheiða skorar á sveitarstjórn Húnavatnshr- að 
beita sér í því að endurskoða Fjallskilareglugerð A-Hún þannig að 1.göngur á okkar svæði verði 
fyrr á´haustin. Réttardagur verði aldrei seinna en fyrsta laugardag í september. 

 
 Ályktunin borin upp á fundinum og hún samþykkt samhljóða. 
 

Ályktun. 
Fundurinn skorar jafnframt á stjórn deildarinnar að beita sér fyrir því að göngum verði flýtt í 
haust. 
 

 Ályktunin borin upp á fundinum og hún samþykkt samhljóða. 
 
 
 
Fleira ekki gert – fjallskilastjóri þakkaði mönnum fyrir fundinn, fundi slitið kl.23:50 

 
Fundargerð skrifaði Þóra M. Lúthersdóttir 


