
Fundur haldinn í fjallskilanefnd Grímstungu- og Haukagilsheiðar 12. ágúst 2007 að Hjallalandi að boði 

formanns. Aðalmenn mættir nema Birgir Ingþórsson en í hans stað er mættur Magnús Pétursson. 

     Birgir tjáði formanni milli kl 9 og 10 á föstudagsmorgni 10. ágúst að hann hefði engan tíma til 

fundarsetu vegna anna fyrir miðvikudag 15. ágúst, en rætt hafði verið um að jafna niður og skila 

fjárhagsáætlun fyrir hreppsnefndarfund, sem áætlað var að yrði 15. ágúst. Um kl 11 á föstudaginn 10. 

ágúst komu þau þrjú ábyrgðarbréf, sem eru efni þessa fundar. 

  

Fundarritari las fundargerð frá því 16. júlí s.l. fyrir Magnús til kynningar á efni hennar varðandi tilhögun 

gangna á komandi hausti. 

Í ljósi þeirra bréfa er liggja fyrir nefndinni er rétt að það komi fram að meirihluti nefndarinnar hafi 

viðrað þær hugmyndir á síðasta fundi að þeim búfjáreigendum er ættu rétt á undanreið gæfist kostur 

á að segja sig frá undanreið en vinna af sér samsvarandi í öðrum skilum en Birgir taldi það ekki koma 

til greina og það skapaði slæmt fordæmi. 

Eftirtalin þrjú bréf bárust í ábyrgðarpósti 10. ágúst s.l. til formanns nefndarinnar: 

  

                                                                                           Uppsölum 9.8. 2007 

     Til fjallskilanefndar 

     B.t. Einars Svavarssonar 

     Ég undirritaður fyrir hönd Spena ehf. óska eftir að á mig verði ekki lögð unnin fjallskil haustið 2007 

heldur mun ég greiða einingaverð eins og það verður ákveðið nú í haust. 

Þar sem óleystur er ágreiningur milli mín og sveitastjórnar-, fjallskilastjórnar frá haustinu 2006 sé ég 

mér ekki fært að vinna fjallskil haustið 2007. 

                                                                                            Virðingarfyllst 

                                                                                            f.h. Spena ehf 

                                                                                            Birgir Ingþórsson 

  

Samrit sent sveitastjórn. 

  

                                                                                             Gilá 9. ágúst 2007 

Til fjallskilanefndar Húnavatnshrepps. 

  

Ég undirritaður óska eftir að á mig verði ekki lögð unnin fjallskil haustið 2007, heldur muni ég greiða 

einingarverð eins og það verður ákveðið nú í haust þar sem óleystur er ágreiningur milli mín og 

sveitarstjórnar og fjallskilanefndar frá haustinu 2006. Sé ég mér því ekki fært að vinna fjallskil haustið 

2007. 

                                                  Virðingarfyllst 

                                                  Ingþór J. Kristmundsson kt.070870-3479 

                                                          Ingþór J. Kristmundsson 

Samrit sent sveitastjórn Húnavatnshrepps. 

  

 

 

 

 

 



     Til fjallskilastjórnar Grímstungu- og Haukagilsheiðar 

Ég undirritaður óska eftir að á mig verði ekki lögð unnin fjallskil haustið 2007 heldur mun ég greiða 

einingarverð eins og það verður ákveðið nú í haust. 

  

Þar sem óleystur er ágreiningur milli mín og sveitarstjórnar/fjallskilanefndar frá haustinu 2006 sé ég 

mér ekki fært að vinna fjallskil haustið 2007. 

                                                                       Kornsá 09.08 2007 

                                                                       Birgir Gestsson 

Samrit sent sveitarstjórn Húnavatnshrepps. 

 

     Fjallskilanefndin var sammála um að hafna alfarið beiðni ofangreindra aðila um að vinna ekki fjallskil 

á komandi hausti eins og aðrir fjallskilaskildir eigendur, eins og fjallskilasamþykkt A.-Hún. kveður á um, 

enda engar ástæður tilgreindar sem réttlættu það hjá viðkomandi aðilum. 

  

               Bókun. 

Fjallskilanefndin lýsir furðu sinni á því að búfjárfjáreigendur skuli fara fram á að losna undan skilum og 

þar með að komast mun ódýrar frá fjallskilum en aðrir fénaðareigendur og virðist fyrir þær einu 

ástæður að fulltrúi E-listans sem er í minnihluta í nefndinni fái ekki að ráða öllu innan 

fjallskilanefndarinnar. Fjallskilanefndin lítur svo á að með þessu bréfi Birgis Ingþórssonar sé hann 

vanhæfur að fjalla um nánast öll mál sem tilheyra fjallskilum bæði í fjallskilanefnd og sveitarstjórn. 

Enda virðist vera að hann telji að það eigi að sveigja fjallskilareglugerð eftir hans geðþótta. 

Fjallskilanefndin telur það lýsa miklu dómgreindarleysi hjá fulltrúum E listans í sveitarstjórn að Birgir 

skuli ekki segja af sér í fjallskilanefndinni og E listinn kjósi nýjan fulltrúa í ljósi ofangreinds bréfs og 

framgöngu hans síðastliðið haust gagnvart fjallskilum. Fjallskilanefnd telur að Ingþór með bréfi þessu 

óski hann ekki eftir að lönd hans í framanverðum Vatnsdal verði smöluð á félagslegum grunni eins og 

verið hefur, og telur nefndin að sveitarstjórn þurfi að ræða við aðra jarðareigendur á því svæði, sem 

smalað hefur verið hvernig hlutum verði best komið fyrir gagnvart þeim. Fyrr telur nefndin sig ekki geta 

gert fjárhagsáætlun og jafnað niður göngum. Vegna þess er fjárhagsáætlun ekki tilbúin fyrir 

sveitarstjórnarfund þ. 15. ágúst. 

  

 Fundargerð upplesin og samþykkt. 

                      Fleira ekki fyrir tekið. 

                      Fundi slitið. 

                       

                     Árni Bragason 

                     Magnús Pétursson 

                     Einar Svavarsson 

 


