
Fundur haldinn í Fjallskilanefnd Grímstungu- og Haukagilsheiðar sunnudaginn 13. ágúst 2006 á 

Hjallalandi að boði formanns. 

 

Allir aðalmenn mættir. 

Rætt var um gangnatilhögun í haust og voru skiptar skoðanir á því. Einar lagði fram eftirfarandi tillögu: 

Undanreið: 

Sunnudaginn 3. sept. verða hestar undanreiðamanna komnir að Grímstungu um hádegi. Fjórir 

gangnamenn reki þá fram í Öldumóðuskála þann dag, bílstjóri og ráðskona taki dót rekstrarmanna og 

fara um svipað leyti og þeir frá Grímstungu. 

 

Síðan verða 8 gangnamenn bílfluttir um kvöldið fram í Öldumóðuskála, teknir kl. 19 við Skólahúsið og 

um kl. 19.3o fram við Grímstungu. 

 

Síðan smalað fram í Fljótsdrög á mánudag, féð rekið norður í Öldumóðuupptök á þriðjudag og drögin 

leituð upp með hefðbundnum hætti eftir nánari fyrirmælum gangnaforingja. 

 

Sandgöngur: 

Sandgöngur verða með hefðbundnum hætti nema hestar verða reknir fram í Öldumóðuskála af fimm 

gangnamönnum með sama sniði og undanreiðarhestar. Aðrir gangnamenn fluttir á bíl fram í 

Öldumóðuskála og teknir á sama tíma og sömu stöðum og undanreiðarmennirnir. 

 

Miklar umræður urðu um tillöguna og vildi Birgir að ákvörðun um þessar breytingar verði frestað og 

haldinn almennur fundur í fjallskiladeildinni þar sem þessar breytingar yrðu ræddar. Einar vildi að 

tillagan yrði borin upp sem var gert og samþykkt með tveimur atk. gegn einu atk. 

 

Birgir vill bóka eftirfarandi: 

 

Óeðlilega sé staðið að breytingunum og muni ekki leiða til farsælda fyrir fjallskiladeildina þar sem 

þessar breytingar eru teknar af tveimur mönnum en ekki ræddar á almennum fundi í deildinni og reynt 

að ná sáttum um tilhögun gangna. 

 

Gerð var fjárhagsáætlun fyrir árið 2006. Heildar einingafjöldi er 12.092 

Einingaverð var ákveðið 340 krónur 

 

Dagsverk í fyrri skilum kr. 8.700 nema Sauðadal og hálsar kr. 10.400. 

 

Seinni skil kr. 11.700 

 

Heildartekjur eru kr. 4.218.180 

 

Heildargjöld eru kr. 4.218.180 þar af unnin fjallskil 2.417.750. 

 

Fjallskilum var jafnað niður á fjáreigendur og urðu menn ekki á eitt sáttir um hverjir 

væru gangnastjórar og voru greidd atkvæði um þá. Voru menn sammála um gangnastjóra nema á 

Grímstunguheiði í fyrri skilum þar sem Einar Svavarsson var kosinn með 2 atk. gegn 1 atk. Á 



Grímstunguheiði í seinni skilum var Jón Gíslason kosinn með 2 atk. gegn 1 atk. Í Víðidalsfjall var Magnús 

Pétursson kosinn með 2 atk. í þriðju göngur og ekki var gengið frá gangnastjóra í út Víðidalsfjall í fyrstu 

göngur. Eftir atkvæðagreiðslu um gangnastjóra á Grímstunguheiði tók Birgir fram að hann tæki ekki 

gangnastjórnun í Víðidalsfjall og Haukagilsheiði í seinni göngum. 

 

Birgir bókar eftirfarandi að hann mótmæli þessum breytingum á gangnastjórnun og geti því ekki staðið 

að þessum gangnaniðurjöfnun. Formanni falið að setja gangnaseðil upp til prentunar og verði hann þá 

borinn undir nefndarmenn. 

 

Ákveðið var að eigendur sauðfjár sæki sjálfir á sinn kostnað fénað sem komi fyrir eftir fjárskil. 

Ákveðið að greiða akstur samkvæmt malartaxta. 

Búið er  að ganga frá samningum við ráðskonu og bílstjóra í undanreið                

 

Fleira ekki tekið fyrir. 

 

Birgir Ingþórsson 

Árni Bragason 

Einar Svavarsson 


