
Almennur fundur í fjallskiladeild Grímstungu og Haukagilsheiðar haldinn að Hofi í Vatnsdal 

fimmtudaginn 15. nóvember 2007 kl. 20.30   

 

 

Fundarefni:       Fjallskilamálefni. 

 

Einar Svavarsson setti fund kl. 20.35  Gunnar Ríkharðsson var skipaður fundarstjóri og Jens P Jensen 

ritari. 

 

Formaður fjallskiladeildar Einar Svavarsson tók til máls.  Fundurinn er haldinn vegna sáttartillögu sem 

Magnús Sigurðsson lagði fram á fundi fjallskilanefndar.  Einar telur gangnafyrirkomulag í góðu lagi eins 

og það er nú.   Kynnti fyrir fundinum að hann hafi rætt við Rúnar Örn Guðmundsson, um hvort það 

kæmi til greina að hann ásamt 4-5 mönnum færu í göngur suður fyrir Sand á hjólum til smölunar.  Þeir 

fengju mat og meðlæti, tók Rúnar vel í þetta.  Varðandi hugmyndir um að girða Sandinn þá telur hann 

það vera í höndum Sjálfseignastofnunar Grímstungu- og Haukagilsheiðar hvort afsala eigi landi og gera 

að friðlandi.  Rétt sé að klára þá umræðu áður en farið sé í hugsanlega skálabyggingu eða aðrar 

framkvæmdir sem ekki myndu nýtast sem skyldi ef girt yrði. 

 

Magnús Sigurðsson  lagði fram og kynnti eftirfarandi punkta varðandi gangnafyrirkomulag 

Óbreytt gangnafyrirkomulag. (Þarfnast ekki nánari skýringa.) 

Smala öllu fé til norðurs, eins og gert var fyrir tveimur árum. (Þarfnast ekki nánari skýringa.) 

Smala öllu fé til norðurs, eins og gert var fyrir tveimur árum.  Féð sett í girðingu við Grettishæð og flutt 

þaðan samdægurs á bíl, (vögnum) norður að Illaflóabotni. 

Reka hestana og aka gangnamönnum fram í Fljótsdrög og smala til norðurs.  Senda undanfara (2-4) 

einum degi á undan sem færu austur fyrir Krák og um hraunið og styttu þar með göngur á fyrsta 

gangnadegi.  Gætu undanfarar verið hvort heldur á hestum eða hjólum eða skipt því með sér.  Féð sett 

í girðingu við Grettishæð og flutt þaðan samdægurs á bíl, (vögnum) norður að Illaflóabotni. 

Bjóða út, (fela einhverjum aðila) smölun Fljótsdraga og fremsta hluta Stórasands framan Sanddals, 

Grettishæðar og eða norður undir Upptök.  Hestar gangnamanna væru reknir í Öldumóðuskála þar sem 

þeir væru yfir nótt og að morgni reknir fram í girðingu, aðhald, í Upptökum.  Gangnamönnum væri ekið 

að morgni fram í Upptök og gæti smölun hafist tímanlega. 

Kostnaðargreina gangnafyrirkomulag í nokkrum þrepum svo sem smölun framan við Sanddal, smölun 

framan við Grettishæð og smölun á Stórasandi, það er norður í Upptök.  Á grunni hennar er hægt að 

bera saman álíka kosti. 

Kjósa nefnd sem fari yfir allt gangnafyrirkomulag í öllum göngum og smölunum sem lagðar eru á af 

fjallskilanefnd.  Nefndin taki til skoðunar allar tillögur og hugmyndir, sem fram koma og skoði þær út 

frá þeirri kostnaðargreiningu sem fram skal fara.  Nefndin skili af sér fyrir apríllok 2008. 

Kjósa nefnd sem ynni með sveitarstjórn Húnavatnshrepps að ýtarlegri skoðun á því að girða af 

Stórasand frá Miðfjarðargirðingu í vestri að merkjagirðingu Auðkúlu- og Grímstunguheiðar. Hlutverk 

nefndarinnar er að kanna viðhorf ábúenda og fjárhagslegar forsendur fyrir girðingu.  Fullt samráð þarf 

að hafa við sveitarstjórn Húnaþings vestra frá upphafi.  Leita þarf eftir hugsanlegum samstarfsaðilum 

til að fjármagna áðurnefnda girðingu og viðhald hennar svo og að kanna með undirtektir ríkisvaldsins 

um framlag á fjárlögum.  Rök:  Það landssvæði sem umræðir, og mundi lenda innan þessarar girðingar 

er nær því ósnortið af framkvæmdum.  Einu framkvæmdirnar eru gangnamannaskálar og ruddir slóðar.  

Ekkert kallar á framkvæmdir þa þessu svæði þar sem þar er ekki hiti í jörðu, ekki virkjanleg vatnsföll og 



eða námur sem kalla á umferð.  Þetta gæti verið stærsta svæðið á landinu sem væri með öllu ósnortið 

af framkvæmdum og raski og þá hugmynd, að halda því þannig, ætti að vara hægt að selja nú í allri 

umræðunni um náttúruvernd.  Þannig gæti þetta landssvæði, með sérstöðu sinni, orðið með tímanum 

mikilvægt í ýmsum skilningi fyrir þetta samfélag. (Innskot fundarritara, heildarlengd girðingar yrði um 

35 km. ) 

 

Birgir Gestsson tók til máls og sagði gott að boðað var til þessa fundar.  Sagði fundargerðir 

fjallskilanefndar birtast seint á heimasíðu sveitarfélagsins.  Vildi fá upplýsingar um hlutfall unninna skila 

og svo hverjir borguðu.  Telur sanngjarnt dagsverð vera um 30 þúsund kr., en ekki 9 þúsund og 5 

hundruð kr.  Ræðir um slæma framkomu fulltrúa A-lista varðandi tilhögun gangna.  Samþykkti aldrei 

sáttartillögu sem Magnús Sigurðsson lagði fram á fundi fjallskilastjórnar dags. 20. ágúst 2007.  Leggur 

til að fjallskilastjórn segði af sér. 

 

 Birgir Ingþórsson tók til máls.  Þakkar fyrir fundinn og telur ágætt að menn ræði málin. Segir óánægju 

hafa verið um árabil með fyrirkomulag gangna.  Telur að þokkaleg sátt verði að vera um þessi mál. 

Ræðir bókun fjallskilanefndar frá 12. ágúst 2007, sem beint var gegn honum, telur að þeir aðilar sem 

stóðu að þessari bókun hafi gengið það langt að til efs sé að þeir séu réttir aðilar til að ná sáttum um 

þessi mál.  Ræðir rukkun aukakostnaðar þar sem hann sagði til gangna., aukakostnaði sem hann 

hafnaði að greiða.  Samþykkti síðar gr. á 25% kostnaðar gegn afhendingu upprunareikninga, sem ekki 

hafa verið lagðir fram. Ræðir þá punkta sem Magnús lagði fram.  Telur besta kostinn að girða Stórasand 

en einnig megi ná fram úrbótum með breyttri tilhögun gangna.  

 

Jón Bjarnason tók til máls og telur bókun á Birgir Ingþórsson frá 12. ágúst alveg dæmalausa, telur að 

draga eigi hana til baka og fjallskilanefnd eigi í raun að segja af sér. Telur að semja eigi við 

björgunarsveitina um smölun á Sandinum, svæðið frá Bríkakvísl og austur að vegi.  Ræðir lélegt ástand 

vega í Vatnsdal.  

 

Jón Gíslason á Hofi tók til máls og tekur undir orð Jóns Bjarnasonar varðandi slæmt ástand vega.  Þakkar 

viðhald slóða við Vagli.  Telur óásættanlegt að sauðfjárbændur neiti að vinna undir því fyrirkomulagi 

sem ákveðið er.  Þegar kemur að því að fara þurfi í göngur þá beri mönnum skilda til að fara í þær, ekki 

er hægt að ætlast til þess að aðrir vinni verkin.  Telur að unnt sé að breyta gangnatilhöguninni með 

bættum fjarskiptum.  Nota eigi flugleitina meira.  Jón lagði fram eftirfarandi: 

 

Almennur fundur í fjallskiladeild Grímstungu- og Haukagilsheiðar, haldinn að Hofi 15. nóv. 2007, 

samþykkir eftirfarandi ályktun: 

 

Af gefnu tilefni vill fundurinn minna landeigendur og ábúendur á skyldur þeirra samkvæmt 

fjallskilareglugerð fyrir A-Hún. Nr. 9/1989 og nr. 400/1996. 23. grein hennar er svohljóðandi. Ábúenda 

eða eiganda er skylt að smala land sitt svo oft sem hreppsnefnd fyrir skipar, þótt hann eigi ekki fjárvon 

sjálfur.  Geri hann það ekki, skal hreppsnefnd láta smala landið á kostnað eiganda. Jafnframt samþykkir 

fundurinn að sveitarstjóri sendi þessa ályktun öllum landeigendum og ábúendum innan 

fjallskiladeildarinnar. 

 

Fundarstjóri bar ályktunina upp til atkvæða og var hún samþykkt með þorra atkvæða. 

 



Magnús Pétursson tók til máls og ræðir fyrirkomulag undanreiða, kynnir kort af svæðinu. Þrír bændur 

báðust undan fjallskilum í haust, hver átti að vinna fyrir þá, þessi var staðan þegar fundað var 12. ágúst 

s.l. í fjallskilastjórn, lýsir undrun sinni á því að menn mæli því bót að stunda svona vinnubrögð.  Telur 

að það fyrirkomulag sem er á göngum í dag fari mikið betur með féð.  Menn eru í vandræðum að girða 

heiðalöndin í dag en svo séu menn farnir að tala um að girða Stórasand.  Segir ásakanir Birgis 

Gestssonar ganga orðið það langt að hann eigi að fara að biðjast afsökunar á þeim. 

 

Birgir Ingþórsson segir að Stórisandur afgirtur sem friðland muni gefa bændum miklu meiri afrakstur 

en í dag.  Segist ekki treysta sér til að starfa undir þeim kringumstæðum sem uppi eru.  Telur 

nauðsynlegt að meirihluti sveitarstjórnar geri sér grein fyrir að hún ber ábyrgð á þessum málum. Segir 

minnihlutann hafa reynt að ná sáttum. 

 

Magnús Sigurðsson telur að menn verði að nýta sér betur nútíma tækni við smölun.  Segir réttan 

tímapunkt að ræða um friðland á Stórasandi.  

 

Björn Magnússon tók til máls og segir fundinn settan á til að ræða hvernig menn sjá fyrir sér tilhögun 

gangna í framtíðinni.  Segir sveitarstjórnarmenn ekki skorast undan ábyrgð í þessum málum.  Göngur 

síðustu haust hafi gengið nokkuð vel.  Honum finnst ágreiningurinn aðallega snúast um undanreið, 

menn verði að horfa nokkuð á þetta í samhengi og finnst ágætar hugmyndir hafa komið fram í upphafi 

fundarins frá Einari og Magnúsi.  Ef það er almennur vilji bænda hér þá er hann tilbúinn að vinna að því 

að Stórisandur verði girtur. 

 

Birgir Ingþórsson  beinir því til fundarins hvort ekki sé skynsamlegt að skipa nefnd sem vinni með 

fjallskilanefnd varðandi girðingu á Stórasandi 

 

Júlíus Guðni Antonsson tók til máls og vill ekki skipta sér af ágreiningsefnum hér.  Ráðleggur mönnum 

að vera með litlar talstöðvar til nota í göngum þá sé alltaf hægt að fylgjast með því sem er að gerast í 

næsta nágrenni.  Áréttar að það sé skylda manna að hreinsa sín lönd.  Er fylgjandi því að girða 

stórasand, telur mikil verðmæti í ósnortnu landi. Þetta yrði klárlega samstarfsverkefni 

Húnavatnshrepps og Húnaþings-vestra og myndi spara þeim vestra 50 til 60 dagsverk. 

 

Einar Svavarsson segir að ekki sé minnst á neitt annað en undanreið og heimalandasmalanir.  Nefnd 

sem vinna eigi með fjallskilanefnd verði hreppsnefnd að kjósa.  

 

Magnús Jósefsson tók til máls og segir að farið hafi sem hann grunaði, að þessi fundur skilaði engu. 

Telur miður að fjallskilastjórn og sveitarstjórn hafi brugðist því að vinna úr þeim málefnalega fundi sem 

haldinn var hér í vor. 

 

Leggur til að menn sameinist um það að skipa nefnd til að fara yfir þær tillögur sem hér hafa komið 

fram. Leggur til að Magnús Sigurðsson, Jón Gíslason og Gunnar Ellertsson verði í nefndinni.  

 

Magnús Sigurðsson sagðist ekki geta tekið þátt í þessari nefnd, þar sem  hann sæti í fjallskilanefnd. 

 

   

 



Björn Magnússon sagði að þessi fundur gæti beint því til hreppsnefndar að skipa þessa nefnd.  Telur 

eðlilegt varðandi hugmyndir um girðingu á Stórasandi að Sjálfseignastofnunin boði til almenns fundar 

um þau mál. 

 

Birgir Gestsson ræðir bókunina frá fundinum 12. ágúst s.l. Segir punktana frá Magnúsi Sigurðssyni mjög 

góða og tekur undir að sveitarstjórn skipi nefnd til að fara yfir þessi mál.  Fara eigi af fullri alvöru í að 

skoða girðingarmál á Sandinum. 

 

Magnús Sigurðsson segir menn þurfa að fara að gera sér grein fyrir og skilgreina vilja fundarins. 

 

Magnús Pétursson sagði öll vandræði tilkomin út af því að menn neituðu að fara í göngur. Því kom 

bókun fjallskilastjórnar þann 12. ágúst fram. 

 

Birgir Ingþórsson beinir því til hreppsnefndar að leysa úr þeim hnút sem mál eru komin í. 

 

Fundarstjóri las upp eftirfarandi tillögu frá Magnúsi Jósefssyni:  

 

Hreppsnefnd Húnavatnshrepps skipi óháða nefnd til skoðunar á gangnaskilum og girðingamálum. 

 

Björn Magnússon segir að sveitarstjórn muni skoða það í alvöru að setja á stofn þessa nefnd sem rætt 

er um.  Ræðir um útsenda reikninga og að menn ræði um að hafa ekki fengið afrit af reikningum.  

Sveitarstjórn mun setjast niður með fjallskilanefnd og fara yfir þessi mál. 

 

Magnús Jósefsson dró tillöguna til baka.  Telur einu leiðina til að ná sátt í þessum málum að 

fjallskilanefnd segi af sér. 

 

Birgir Gestsson tók til máls um reikninga og fl. Magnús Pétursson ræðir um meðferð á sauðfé.  Birgir 

Ingþórsson ræðir um starf oddvita og skrifstofu. 

 

Magnús Jósefsson ræðir fyrirkomulag gangna og fl. 

 

Magnús Sigurðsson gerir það að tillögu sinni að minnispunktum hans verði vísað til hreppsnefndar til 

úrvinnslu. 

 

Fundarstjóri lagði tillöguna fyrir fundinn, tillagan var samþykkt án mótmæla. 

 

Fundargerð upplesin og samþykkt. 

 

Fundi var slitið kl. 01.10. 

 

Ritað af Jens P. Jensen 

 

  


