
 
 
 
Fundur í fjallskiladeild Grímstungu- og Haukagilsheiðar, haldinn í 
Flóðvangi 21. janúar 2009 kl. 22.00 
 
Magnús Pétursson formaður fjallskiladeildar bauð fundarmenn velkomna. Egill á 
Haukagili var skipaður fundarstjóri og ritari Jens P Jensen 
 
Fundarstjóri gaf formanni orðið. 

1. Formaður fjallskiladeildar kynnti ársreikninga 2007 og fjárhagsáætlun 2008.  
 
Kynntir voru ársreikningar ársins 2007.  Heildarútgjöld voru um 4.3 milljónir og 
hagnaður að upphæð 692 þúsund sem fluttur var til næsta árs. 
 
Áætlun 2008 gerði ráð fyrir veltu að upphæð 5,4 milljónir.  Fram kom í máli 
formanns að fjárhagsáætlun virðist standast nokkuð vel. 
 

  2. Almennar umræður. 
Magnús Pétursson fór yfir þær breytingar sem voru gerðar á tilhögun fyrstu gangna sem 
reyndust nokkuð vel.  Notuð voru fjórhjól í fyrstu göngum. 
Magnús gerði grein fyrir óhappi sem varð við rekstur fjár í Undirfellsrétt. Hann gerði 
einnig grein fyrir þeim lagfæringum sem hann telur að verði að fara í á réttinni og á 
Öldumóðuskála. 
 Magnús segir að menn verði að taka ákvörðun um hvort rétta eigi 4 og 5 sept eða 11 og 
12 sept. 
 
Jón á Hofi tók til máls:  Í máli hans kom m.a. fram að hann telur að fjórhjólin hafi reynst 
vel við göngur.  Segir það  gott framtak hjá fjallskilanefnd að hafa hækkað laun 
gangnamanna. Ræðir um  að breyta eigi fjárskilum að hausti sem eru á mismunandi  tíma 
eftir réttum.  Leggur til að fjárskil verði fyrri part dags og seinni part á ákveðnum tímum.  
Telur viðhald Undirfellsréttar lélegt.  Ræðir um viðhald á Öldumóðuskála og að það verði 
byggt við skálann.  Telur  að rétta eigi 4 og 5 sept. 
 
Haukur Magnússon tók til máls:  Hann þakkaði fyrir skýrslu formanns.  Ræðir um mikla 
þörf á viðhaldi Öldumóðuskála.  Gagnrýnir að sparnaði sé ekki jafnað rétt niður. 
Gagnrýnir tilhögun gangna í Víðidalsfjalli. Úrtýningur var fluttur úr Þórormstungurétt í 
Beinakeldurétt sem er utan upprekstrarfélagsins. 
 
Birgir Ingþórsson tók til máls:  Ræðir um að sumir vilji flýta réttardegi í haust, telur að 
ekki sé hægt að taka slíka ákvörðun nema þá í samráði við Víðdælinga, en  telur að rétta 
eigi 4 og 5 sept. Segir að beitarálag hafi aukist mikið á Víðidalsfjalli.   
 
Björn Magnússon tók til máls:  Ræðir óhappið sem varð við Undirfellsrétt í haust.  Segir 
fjárhagsáætlun sveitarfélagsins hafi verið afgreidda í gær og þar sé gert ráð fyrir viðhaldi 
á Öldumóðuskála í sumar og einnig á Undirfellsrétt 



 
Gunnar  Ellertsson tók til máls:  Hann gerir athugasemd varðandi úrtýning úr 
Þórormstungurétt í haust, féð var látið bíða lengur en nauðsynlegt var, eða á annan 
sólarhring.  Tekur undir orð Jóns varðandi fjárskil. 
 
Fomaður fjallskiladeildar svaraði framkomnum athugasemdum. Ræðir um tilhögun 
gangna í Víðidalsfjalli.  Fagnar því að peningar séu settir í viðhald Undirfellsréttar og 
Öldumáðuskála.   
 
Haukur Magnússon  ræðir um að Beinakeldurétt standi ekki í upprekstrarfélaginu þó hún 
sé í Húnavtnshreppi og því ákaflega hæpið að telja hana sem skilarétt.   
 
Birgir á Kornsá tók til máls:  Ræðir tilhögun gangna í Víðidalsfjalli.  Telur að 
Beinakeldurétt sé án vafa skilarétt fyrir Sauðadalinn.  Telur göngur hafa gengið þolanlega 
og vill fjölga fjórhólum sem notuð eru við göngur. Ræðir óhappið við Undirfellsrét segir 
að ná þurfi samkomulagi við Árna í Sunnuhíð um að hann láti ekki lömbin út á 
föstudagskvöldi þegar réttað er. 
 
 Birgir Ingþórsson ræðir tilhögun smölunar, spara eigi allstaðar sem hægt er og að ekki sé 
verið að smala heimalönd mikið á kostnað upprekstrarfélagsins. 
 
Andri í Grímstungu ræddi þann skurðgröft sem ætlunin er að fara í í niðurrekstrarlandi 
Grímstungu.  Biður um að menn sendi honum erindi um þetta ásamt uppdrætti.   
 
Steingrímur Ingvarsson ræddi um að lagfæra þurfi Þórormstungurétt. 
 
Jón Gíslason á Stóra Búrfelli tók til máls.  Ræddi tilhögun smölunar á Sauðadal, vill ræða 
um að gerðar verði breytingar í samráði við fjallskiladeildina hér.  Skilur ekki afhverju 
upprekstrarfélögin byggðu ekki sameiginlega Beinakeldurétt, þar sem þetta er orðið 
sameinað sveitarfélag eigi að vera auðvelt að breyta þessu.  Telur að fjárflestu bæir hér 
vestan að eigi að vera með dilka þar.   
 
Steingrímur og Birgir á Uppsölum ræddu um að hlið á Sauðadal eigi að vera lokað.  
Gunnar er ekki sammála þessu.  Haukur telur auðvelt að koma því á að hlið á Sauðadal sé 
lokað á gangnadegi. 
 
Formaður Magnús telur þetta orðnar ágætis umræður.  Ræðir um að búið sé að bjóða það 
niður fjárflutninga að engin vilji sjá um þá. 
 
Fleira ekki rætt, fundi slitið kl. 23.45 
 
Ritað af JPJ 
 
 
 
 


