
Fundur haldinn í Fjallskilanefnd Grímstungu- og Haukagilsheiðar 30. ágúst 2006 að Hjallalandi að boði 

formanns. Mæting samkvæmt undirrituðum. Aðalefni fundarins eru eftirfarandi bréf sem hafa borist 

formanni nefndarinnar: 

 

  

Til formanns Fjallskilanefndar Grímstungu og Haukagilsheiðar. 

 

Einar Svavarsson 

  

Ég undirritaður hafna þeirri ákvörðum Fjallskilastjórnar á breittu fyrirkomulagi á smölun í Fljótsdrögum 

og Stórasandi frá fyrra ári, ekki kemur fram í Gangnaseðli ástæða þessara breytinga og ekki heldur verið 

kynntar á almennum fundi í Fjallskiladeildinni. Því tilkynni ég hér með að ég muni ekki taka þátt í fyrstu 

skilum á Grímstungu og Haukagilsheiði nú í haust. 

Gilá 28 ágúst 2006. 

                                            Ingþór J. Kristmundsson 

 

Til formanns Fjallskilanefndar 

Grímstungu og Haukagilsheiða. 

Einar Svavarsson 

 

Ég undirritaður tilkynni hér með að ég taki ekki þátt í smölun í fyrstu skilum á Grímstunguheiði, 

Haukagilsheiði og Víðidalsfjalli í haust. 

Megin ástæða þessarar ákvörðunar er sú breytta tilhögun á smölun frá fyrra ári sem tekin var af 

meirihluta fjallskilanefndar án þess að ræða það á almennum fundi í fjallskiladeildinni eins og ég vildi 

að gert yrði. 

                                                  Uppsölum 28 ágúst 2006. 

                                                      Birgir Ingþórss. 

 

  

                                                                                                 Kornsá 28.08. 2006 

 

Til formans fjallskiladeildar 

Grímstungu og Haukagilsheiðar 

Einars Svavarssonar 

Ég undirritaður lýsi furðu minni á ákvörðun fjallskilastjórnar varðandi breytt fyrirkomulag á smölun 

Fljótsdraga og Stóra- Sands frá fyrra ári. Í gangnaseðli fyrir haustið 2006 kemur ekkert fram hverjar eru 

ástæður breytinganna. Ekki hafa fundargerðir verið sendar félagsmönnum fjallskiladeildarinnar til 

glöggvunar. Eðlilegt hefði verið að boða til fundar í fjallskiladeildinni þar sem fyrirkomulag gangna hefði 

verið rætt svo mismunandi sjónarmið kæmu framm. Ég tilkynni hér með að ég muni ekki taka þátt í 

fyrstu skilum á Grímstungu- og Haukagilsheiði nú í haust. 

                                                                             Virðingarfyllst 

                                                                                Birgir Gestsson 

 

  

  



     Eftir að hafa farið yfir áður upptalin bréf gerir fjallskilanefndin eftirfarandi bókun: 

 

Fjallskilanefndin lítur svo á að engar efnislegar né málefnalegar ástæður né aðrar ástæður séu fyrir því 

að bændur með fleiri hundruð fjár segi til gangna og neiti að útvega menn eða fara í göngur til að smala 

fénu á félagslegum grunni, sem er forsenda til að hægt sé að nota afréttarlöndin til sumarbeitar og án 

efa undirstaða sauðfjárbúskapar. Fjallskilanefndin telur þessar uppsagnir á göngunum með öllu 

óásættanlegar enda kveður fjallskilareglugerð svo á að menn geti ekki sagt til gangna á þeim forsendum 

sem taldar eru upp í bréfunum, og hvetur viðkomandi bændur til að draga þær til baka svo 

gangnavinnan geti farið fram með eðlilegum hætti. Yrðu þeir við þessum tilmælum væru þeir menn að 

meiru. 

 

Frestur er gefinn til kl. 20 þ. 31. ágúst. 

Verði ekki orðið við þessum tilmælum mun fjallskilanefndin útvega gangnamenn eins og 

fjallskilareglugerð A.-Hún. kveður á um. 

 

Eftirfarandi bókun verður send viðkomandi aðilum og samrit sent hreppsnefnd Húnavatnshrepps. 

 

  

Fleira ekki fyrir tekið 

 

Fundi slitið. 

 

Árni Bragason 

Magnús Pétursson 

Einar Svavarsson 


