
Fundur í fjallskilanefnd Grímstungu- og Haukagilsheiðar var haldinn á Hjallalandi 20. ágúst að boði 

formanns, sem setti fund og bauð nefndarmenn velkomna. 

Birgir Ingþórsson hefur sagt sig úr nefndinni og hefur Magnús Sigurðsson, Hnjúki tekið sæti í hans 

stað og ritar fundargjörð. 

  

1.         Formaður las upp 2 síðustu fundargerðir fjallskilanefndar, einnig fundargerð hreppsnefndar         

frá 15. ágúst. 

  

2.         Einar fór yfir það sem búið er að vinna við undirbúning, þ.e. að semja við ráðskonu og senda 

bréf til fjárbílstjóra varðandi réttarkeyrslu. 

  

3.         Magnús lagði fram eftirfarandi tillögu: “Fundur í fjallskilanefnd Grímstungu og Haukagilsheiðar 

haldinn 20 ágúst 2007. samþykkir að halda almennan fund í fjallskiladeildinni fyrir 15 nóv 2007, þar 

sem rætt verði m.a. um skálabyggingu og fyrirkomulag gagna næstu ár.” Þessi tillaga er fram komin 

vegna þeirra viðræðna sem átt hafa sér stað vegna deilna milli 3 gjaldenda í deildinni og 

hreppsnefndar. 

            Magnús á Hnjúki hefur átt viðræður við hluta hreppsnefndar og fyrrnefnda gjaldendur um sátt 

í málinu. Tillagan uppborin og samþ. með 3 samhl. atkvæðum. 

            Einar óskaði eftir að fram kæmi að á fundi 16. júlí hafi verið rætt um tilhögun gangna í 

framtíðinni og hagkvæmni þess að byggja einn skála. 

  

4.                  Þá lagði Magnús fram eftirfarandi tillögu til hreppsnefndar Húnavatnshrepps: 

“Fundur í fjallskilanefnd Grímstungu og Haukagilsheiðar 20 ágúst 2007 leggur til að hreppsnefnd 

Húnavatnshrepps gangi til sátta við 

Birgi Ingþórsson Uppsölum 

Birgir Gestsson Kornsá og 

Ingþór Kristmundsson Gilá 

á eftirfarandi hátt: “Að almennur fundur verði haldinn í fjallskiladeild Grímstungu og Haukagilsheiðar 

fyrir 15. nóv 2007 þar sem rædd verði fyrirkomulag gagna næstu ár svo og skálabyggingu.” 

Þá greiði hreppssjóður Húnavatnshrepps 75% af þeim kostnaði, sem hlaust af vegna þess að þeir 

sögðu til gagna og þeir 

Birgir Ingþórsson 

Birgir Gestsson og 

Ingþór Kristmundsson 

25%” 

tillagan uppborin og samþ. með 3 samhljóða atkvæðum. 



  

5.                  Formaður óskaði eftir að varðandi bókun frá fundi 12. ágúst í fjallskilanefnd varðandi 

smölun heimalanda fram af Sauðadal, gerir hreppsnefnd ráð fyrir að þau lönd verði smöluð með 

sama hætti og verið hefur. 

6.                  Heildareiningafjöldi er 12.626 einingar 

Einingarverð er 340 kr. per einingu 

dagsverk í fyrri skilum 9.500 kr. 

dagsverk í seinni skilum 12.800.- 

Heildargjöld                  4.555.740.- 

Heildartekjur                4.555.740.- 

unnin fjallskil                 2.583.650.- 

greidd fjallskil               1.709.190.- 

fjárhagsáætlun samþ. samhl. 

  

7.                  Nefndarmenn unnu að niðurjöfnun fjallskila í mikilli samvinnu og vísast til gagnaseðils 

sem formanni var falið að ganga frá og koma honum til búfjáreig. 

Fundargerð upplesin og samþ. 

                                                ritari Magnús Sigurðsson 

                                                            Árni Bragason 

                                                            Einar Svavarsson                      


