
 

 

 

 

Almennur fundur í fjallskiladeild Grímstungu og Haukagilsheiðar 

haldinn að Flóðvangi í Vatnsdal miðvikudaginn 13. apríl 2011. 

 
 
Dagskrá fundarins: 

Fundarsetning.  

Skipan starfsmanna. 

Skýrsla formanns, umræða um skýrslu og önnur mál. 

 

Fundarsetning.  Birgir Ingþórsson setti fund kl. 21.05 Í upphafi fundar bað Birgir menn að 

minnast Gunnars Ellertssonar sem lést 23. desember s.l.  Gunnar var gangnastjóri sem alltaf var 

hægt að treysta.  

 

Skipan starfsmanna: Magnús Pétursson var skipaður fundarstjóri og ritari Jens P Jensen  

 

Skýrsla formanns og reikningar kynntir.  Birgir Ingþórsson fór yfir málefni fjallskiladeildarinnar.  

Ljóst er að gera þarf við skálann í Fljótsdrögum og klæða hann bárujárni, viðgerðir á skálanum 

þarf að setja  í forgang.  Koma þarf upp hólfi við Fremstasel.   

Fjallskilastjórnin var á fundi með hreppsnefnd Húnavatnshrepps í dag 13. 04. 2011, vegna 

girðingamála á Hálsalöndum.  Fjallskilastjórn álítur Sauðadal vera afréttarland í einkaeigu, að 

megin hluta, og beri því að meðhöndla Sauðadal eins og annað afréttarland.  Fjallskilastjórn 

leitaði til lögfræðings Bændasamtakana og telur hann þessa skilgreiningu á Sauðadal rétta.  

Birgir fór yfir uppgjör fjallskiladeildarinnar.  Gjöld voru nokkuð lægri en áætlað var og er sjóður 

sem flyst til næsta árs 496.947 kr.   Heildarútgjöld voru 5.104.607 og heildartekjur 5.601.554. 

Birgir þakkaði mönnum vel unnin störf. 

 

Umræður: um skýrslu formanns  reikninga og önnur mál. 

Jón Gíslason á Hofi telur tímabært að skoða hvernig menn nýti sem best samspil hjóla og hesta 

við smölun. Jón leggur til að Kristjáni Finnssyni frá Grjóteyri í Kjós verði þakkað sérstaklega 

vinnuframlag hans í göngum s.l. þrjú haust.  Hann leggur til að fjallskilanefndin skoði það að 

breyta áherslum svolítið varðandi notkun hjóla, fjölga þeim og smala eingöngu með þeim á 

Stórasandi og í Fljótsdrögum. 

 

Magnús Sigurðsson fór yfir framkvæmdir á vegaslóðum síðastliðið sumar.  Vill ræða um það 

hvort möguleiki sé á að flýta göngum í haust. 

 

Birgir Ingþórsson tók undir með Jóni að notkun á hjólunum eigi best við á sandinum.   

Hann telur margt mæla með því að flýta eigi göngum, en það verði ekki gert nema í samstarfi við 

Víðdælinga.   

 

 

 

 

 

 



 

 

Árni í Sunnuhlíð þakkaði fyrir skýrsluna.  Segist alltaf hafa verið á móti notkun hjóla við smölun, 

víða sjáist för eftir þau.  Gerir athugsemd um kostnað við notkun hjóla. Vill að það verði lögð 

áhersla á að lagfæra Grímstungu-brekkuna.  Finnst undarlegt að Þórormstungurétt sé ekki lengur 

skilgreind sem skilarétt í fjallskilareglugerð A-Hún.   

 

Jón Gíslason á Stóra Búrfelli segir að nefnd sem endurskoðaði fjallskilareglugerð og hann sat í 

hafi lagt til að Þórormstungurétt yrði tekin út úr reglgerðinni, réttin var orðin mjög léleg og mikil 

umræða um að hún yrði ekki notuð mikið lengur.  Reglugerðin var síðan samþykkt í hreppsnefnd 

án athugasemda um þetta atriði 

 

Magnús Pétursson tekur undir að ekki sé unnt að flýta réttum nema í samráði við Víðdælinga, það 

hafi verið reynt áður en án árangurs. 

 

Birgir Ingþórsson telur að ef lagfæra eigi Grímstungu-brekkuna þá þurfi að breyta legu hennar og 

kostnaður við það verði mjög mikill.  Það fé sem við fáum árlega í viðhald vegaslóða dugi 

skammt í þá framkvæmd. 

 

Magnús Sigurðsson hvetur fjallskilastjórn til að ræða tímanlega við Víðdælinga um að flýta 

göngum og telur að það séu aðallega hrossaeigendur sem standi gegn því að göngum sé flýtt. 

 

Sigurður á Stóru-Giljá ræddi smölun á Sauðadal og girðingarviðhald sem er mikið vegna  ágangs 

hrossa.  Lagfæra þarf vegslóða á Sauðadal. 

 

Nokkur umræða varð um mismun á verðlagningu dagsverka eftir því hvort smölun fer fram á 

hjólum eða hestum. 

 

Sigrún á Brekku spyr um við hverju megi búast við varðandi girðingu í Sauðadal að vestanverðu, 

er viðhald á kostnað sveitarfél. eða ábúnda á Brekku.  Er ekki hægt að líta á girðinguna sem 

venjulega afréttargirðingu sem eigi að vera lokuð?  

 

Birgir svarði fyrirspurn Sigrúnar og telur fjallskilastjórn að girðingin eigi að vera lokuð. 

 

Kaffiveitingar. 

 

Fleira ekki rætt og fundi slitið kl.23.30 

 

 

 

 

Stjórn fjallskiladeildar:  Birgir Ingþórsson 

    Birgir Gestsson 

    Magnús Pétursson 

     


