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Dagskrá fundarins. 

1. Fundarsetning 

2. Skipun starfsmanna 

3. Uppgjör fjallskiladeildar 2009 

4. Reikn. Upprekstrafélags Eyvindarstaðaheiðar 2009 

5. Umræður um fjallskilamál 

6. Fundarslit 

1 – 2 Erla Hafsteinsdóttir setti fund og skipaði Jakob Sigurjónsson fundarstjóra og Fanney 

Magnúsdóttur fundarritara. 

3. Erla skýrði uppgjör Fjallskilanefndar Bólstaðarhlíðarhreppsdeildar . 

4. Erla skýrði reikninga Upprekstrarfélags Eyvindarstaðaheiðar. 

Erla talaði um að göngur hefðu gengið vel nema eftirleit hefði ekki gengið vel vegna óveðurs 

og hefði það kostað auka keyrslu. 

5. Umræður um fjallskilamál. 

Þór Sævarsson kvaddi sér hljóðs og talaði um kostnað við heimalandasmalanir, og taldi menn 

geta smalað sín heimalönd sjálfir. Spyr frambjóðendur hvað þeir ætli að gera í málinu. Auk 

þess ræddi hann um reikninga almennt, eins og kostnað vegna heysölu og skuldir frá fyrra ári 

v/ ferðaþjónustu. 

Sigursteinn Bjarnason ræddi um smölun á Austurhraunum sem er þjóðlenda. 

Erla svaraði fyrirspurnum og vill halda heimalandasmölunum óbreyttum. Hældi Þór og hans 

fólki fyrir dugnað við smalamennskur. Vill einnig halda smölun á Asturhraunum óbreyttum og 

talaði um mikilvægi samstöðu um smalanir. 

Þ.S. ræddi áfram um heimalandasmalanir, telur að hækka þurfi greiðslur fyrir dagsverk og á 

einingu. 

J.S ræddi um að dagsverkið hefði hækkað. 

Pétur Pétursson ræddi um smalanir á Laxárdal og lítur á jarðir þar sem afrétt, þrátt fyrir að 

þær séu í einkaeign. 



Erla ræddi um mikilvægi samstöðu við smalamennsku. Þakkaði Jakob og Óskar fyrir samstarf 

í fjallskilanefnd. 

Sigursteinn telur mikilvægt að samstarf sé um heimalandasmalanir og finnst gott að 

fjallskilasjóður komi að því máli. 

Guðmundur Rúnar ræddi um opnun á Eyvindarstaðaheiðar á vorin, taldi það bæta bæði skap 

sitt og nágranna sinna ef hún væri opnuð fyr á vorin. 

Erla svaraði fyrirspurn Guðmundar R. Um opnun heiðarinnar og gat þess að Bjarni Marons 

hefði staðið á móti því. 

Tryggvi Jónsson vill nota gróðurvermdarnefnd til að skoða heiðarnar á vorin, og að hún fari 

með Bjarna Maronssyni til að skoða Eyvindarstaðaheiði. 

Jakob ræddi um samkomulag við Landgræðsluna. 

Jón Gíslason telur gott að opna heiðarnar fyr á vorin og smala fyr á haustin. 

Almennar umræður spunnust um gróður og gróðurleysi á heiðunum. 

Björn Magnússon ræddi um heimalandasmalanir og sameiginlegan kostnað við það sem  

hann telur eðlilegt. Einnig ræddi hann um hver ætti að greiða kostnað við smölun á 

Austurhraunum. Talaði um að gaman væri að koma á fund hér. 

Þ.S. vill fara að skipuleggja göngur í haust. 

Pétur vill fá sundurliðun á kostnað vegna aðstoðar við heimalandasmalanir. Einnig ræddi 

hann um samstarf við Skagfirðinga. 

Tryggvi spurði um viðhald girðinga á kostnað Upprekstrarfélags Eyvindarstaðaheiðar. 

Erla svaraði því til að þar væri um að ræða girðingu á austurkantinum sem Gísli Árnason sæi 

um. 

Jakob fór yfir sundurliðun fjallskilum. 

Sigursteinn vill að brúin sem notuð er á haustin við Stafnsrétt verði sett á svartá fyrir 

veiðimenn. Hann vill einnig að hreppurinn eigi dilk í Mælifellsrétt og gert verði líkan af gömlu 

Stafnsrétt. 

Tryggvi spyr um pantanir í ferðaþjónustu fyrir sumarið. 

Jakob taldi að sjálfsagt væri að brúin væri notuð fyrir veiðimenn og að hreppurinn ætti dilk í 

Mælifellsrétt, taldi best að vísa síðustu fyrirspurn Sigursteins til nýrrar hreppsnefndar vegna 

þess að fjallskilanefnd ein og sér hafi ekki fjármagn til slíkra verka. 

Erla svaraði fyrirspurn Tryggva og telur að vel sé búið að panta fyrir sumarið í heiðarskálana. 



Jón Gíslason ræddi um heimalandasmalanir. Telur að verði að smala þau á félagslegum 

grunni, en spurningar vakni um upprekstur á þessi lönd á vorin. Skýrði frá því að stefnt yrði 

að réttum í Auðkúlurétt 3.sept. 

Þór telur að stækka þurfi dilka í Rugludalsrétt og Tryggvi telur nauðsinlegt að endurbæta 

réttina. 

6. 

Upplestur fundargerðar. 

Fanney Magnúsdóttir las upp fundargerðin, sem var samþikkt. 

7. 

Jakob þakkaði Erlu fyrir óeigingjarnt starf í fjallskilanefnd og sagði fundi slitið. 

Þeir sem mættu á fundinn. 

Fanney Magnúsdóttir, Þórhalli Haraldsson, Rúnar A Pétursson, Pétur Pétursson, Þór 

Sævarsson, Sigursteinn Bjarnason, Guðmundur Rúnar Halldórsson, Tryggvi Jónsson, Óskar 

Guðmundsson, Jakob Sigurjónsson, Erla Hafsteinsdóttir, Sigþrúður Fryðriksdóttir, Björn 

Magnússon, Jón Gíslason og Sigurður Ingi Guðmundsson. 

 


