
Almennur fundur í fjallskilanefnd Auðkúluheiðar haldinn í Dalsmynni 
22.mars 2010.  

Gísli setti fund,bauð fundarmenn velkomna og taldi fjallskilanefnd 
sjálfkjörna starfsmenn fundarins.  

Dagskrá. 
1. Fundarsetning 
2. Erindi fjallskilastjóra 
3. Umræður 
4. Önnur mál 
5. Fundarslit  

Jón fór yfir rekstur deildarinnar sem skilaði afgangi kr. 218.780.- 
Einnig fór hann yfir gang mála gagnvart smalamennskum síðastliðið 
haust og taldi að vel hefði tekist til. Þá bað hann fundarmenn að tjá 
sig um tímasetningu gangna, upprekstur hrossa á heiðinni og fleira.  
Gísli kom með þá hugmynd að hafa aðalréttardag í framtíðinni þann 
laugardag sem næstur er 6.september.  
Svavar ræddi aðbúnað í göngum og spurði um kostnað við byggingu 
hrings í réttinni. Kristján taldi annmarka á að gista allar gangnanætur í 
Áfanga. Sigurður Árnason ympraði á byggingu nýs skála við hesthús 
á Hveravöllum. Jón á Hæli tók undir hugmynd Gísla um réttardag.   

Kaffihlé.  

Halldór í Holti tók til máls með það að markmiði að hleypa upp 
fundinum. Hann lýsti smalamennsku á Svínadalsfjalli þar sem hann 
taldi sig og félaga sinn hálf gagnslausa nema helst út á Mjóadal. 
Kenndi hann um mannfæð og slæmu færi með hesta. Hann stakk 
upp á að skólabörn úr eldri bekkjum Húnavalla yrðu fengin í verkið. 
Gísli ræddi af miklum þunga um byggingu skála við 
Hveravallahesthús og taldi að jeppaklúbburinn 4x4 vildu koma 
myndarlega að því máli. 
Þorleifur talaði um aukna möguleika í sambandi við ferðamennsku. 
Jón á Hæli og Svavar ræddu heiðarskálana og umgengni við þá.  

Fjallskilanefnd lagði fram eftirfarandi tillögu. 



Almennur fundur í fjallskiladeild Auðkúluheiðar 22.03.2010 samþykkir 
að stefnt sé að aðalréttardegi í Auðkúlurétt á laugardegi á tímabilinu 
3.-9. september.   

Tillagan var borin upp og samþykkt mótatkvæðalaust.  

Jóhann hældi fjallskilanefnd á hóværan hátt fyrir hvað heiðin var 
opnuð snemma. Óskaði eftir lagfærðingum á Hrafnabjargarrétt. 
Svavar trúir ekki að sé vandamál að smala Svínadalsfjall. 
Jón á Hæli spurði hvort fjallskilanefnd gæti heimilað honum að reka á 
Sauðadal. Fjallskilastjóri taldi svo ekki vera.  

Gísli þakkaði góðan fund og sleit honum.     

Sigurður Ingi Guðmundsson fundarritari    
Gísli Geirsson fundarstjóri  
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