
Föstudaginn 1. ágúst 2008, haldinn fundur í Miðhúsum samkvæmt boði formanns. 

Mæting samkvæmt undirritun 

Formaður setti fund og bauð fundarmenn velkomna 

1. Formaður kynnti hugmyndir sem Ingþór Kristmundsson hefur samþykkt að hafa 

Þórormstungurétt á sunnudegi 7/9 2008 og smala Austurhálsa og Tunguháls samdægurs. Þeir 

fjáreigendur sem þar eiga fé í fjallskiladeildinni sjái um að hirða það sjálfir. Ingþór 

Kristmundsson ætlar að taka að sér smölum Fjalls og Austurhálsa. Fyrirhugað er að 

fjáreigendur í fjallskiladeildinni hirði sjálfir í Beinakelduréttinni. Ingþór tekur ekki mann í 

undanreið í staðin. 

2. Umræður urðu um fyrirkomulag gangna haustið 2008. Magnús reifaði hugmyndir um 

breytingar á undanreið sem ganga ú á það að fara úr byggð á mánudegi, smala suður Sand 

ofaní Fljótsdrög á þriðjudegi, reka fé norður á miðvikudegi, jafnhliða smölun í fremsta 

sleppihólfi og bíl flytja Fljótsdragaféð til byggða. Einnig reyna fá hjól til hjálpar. Þetta er lagt 

fram sem málamiðlun vegna þess styrs sem staðið hefur um tilhögun gangna. 

Birgir Gestsson lagði fram svohljóðandi tillögu: 

„Fundur haldinn í fjallskilastjórn Grímstungu- og Haukagilsheiðar í Miðhúsum 1. ágúst 

2008, samþykkir að leita eftir viðræðum nú þegar við Guðmund Ingþórsson, Blönduósi, um 

að hann taki að sér smölun Fljótsdraga og Stórasands norður um Grettishæð og 

Ströngukvíslarupptök að öllu leyti eða verulega stórum hluta“ 

Tillaga um viðræður við Guðmund er samþykkt með 2 atkvæðum gegn einu. Formanni falið 

að boða til fundar. Stefnt skal að funda þriðjudagsmorgun 5. ágúst að Húnavöllum kl. 9. 

Magnús greiddi atkvæði gegn tillögunni. 

3. Formaður leggur fram tillögu um að dagsverk í fyrri göngum verði kr. 10.400.  

Tillagan féll á jöfnum atkvæðum 1-1, 1 sat hjá. 

Egill lagði fram tillögu um að dagsverk í fyrri göngum verði 14.000 en í seinni göngum 17.700- 

Samþykkt með 2 atkvæðum. 

4. Fjallskilastjórn samþykkir að beina því til sveitarstjórnar Húnavatnshrepps að sett verði upp 

vatnssalerni við Öldumóðuskála fyrir haustið. 

5. Finnur Björnsson, starfsmaður Húnavatnshrepps, ætlar að smíða grindur til að setja stíur á 

sveimur stöðum fyrir latrekt fé, sunnan Landals nálægt vegi og sunnan Brothæða á slóðinni 

austur. 

 

Fleira ekki fyrir tekið. 

fundi slitið. 

Birgir Gestsson 

Magnús Pétursson 

Egill Herbertsson 


