
Sameiginlegur fundur fjallskilastjórna Auðkúluheiðar og Grímstungu og 

Haukagilsheiðar haldinn á skrifstofu Húnavatnshrepps á Húnavöllum miðvikudaginn 

20. júlí kl. 20.30. 
 

Mættir:  Birgir Ingþórsson, Magnús Pétursson, Birgir Gestsson,  Júlíus Óskarsson, Jón 

Gíslason,  Jakob Sigurjónsson og Jens P. Jensen. 

 

Dagskrá: 

Girðinga- og upprekstrarmál á Sauðadal. 

 

Sigurður Árnason boðaði forföll. 

Jens setti fund kl. 20,40  Jakob Sigurjónson stjórnaði fundi.   

 

Girðinga- og upprekstrarmál á Sauðadal. 

 

Birgir Ingþórsson taldi nauðsynlegt að leysa þessi mál heildstætt.  Fé fer fjölgandi á Hálsunum, 

Þórormstungurétt annar þessu ekki.  Erfitt er að fá menn til að smala heimalönd á sameiginl. kostnaði.  

Halda þarf við girðingum.  Menn þurfa að skila af sér ákveðinni tillögu um málið. 

 

Birgir Gestsson telur að menn verði að fara eftir girðingalögum  um að sé einkaland notað sem 

afréttarland þá sé  skipting í kostnaði við girðingu á móti landeiganda 80/20.   Menn þurfa að koma 

fram með sameiginlega tillögu í málinu. 

 

Magnús Pétursson spurði hvort sveitarstjórn hafi hafnað alfarið erindi ábúnda á Gilá um 

kostnaðarskiptingu og hvort unnt væri að semja um einhverja aðra tilhögun, eða hvort hreppsnefnd 

ætlaði sér alls ekki að koma að þessum girðingamálum. 

 

Fundur fjallskilastjórna Auðkúluheiðar og Grímstungu- og Haukagilsheiðar beinir því til 

hreppsnefndar að leitað verði samkomulags um að  kostnaðarskipting vegna girðingar að 

sunnanverðum Sauðadal milli Gilár og Marðarnúps annarsvegar og Sauðadals og Kötlustaða hinsvegar 

verði þannig að sveitarfélagið beri 1/3 af kostnaði, eigendur Gilár og Marðarnúps 1/3 og eigendur 

Sauðadals og Kötlustaða 1/3. 

 

Lagt er til að sama kostnaðarskipting verði með girðingu að norðanverðum Sauðadal.  Einnig er lagt til 

að sveitarfélagið hafi forgöngu um uppsettningu og viðhald girðinganna. 

 

Tillagan byggir m.a. á þeim skilningi fjallskilastjórnar Grímstungu- og Haukagilsheiðar að Sauðadalur 

sé afréttarland í einkaeigu, að mestum hluta, og sé meðhöndlaður sem afréttarland undir stjórn 

fjallskiladeilda. 

 

Fjallskilastjórnirnar beina því til hreppsnefndar að hún skeri úr um það hvort farið skuli með Sauðadal 

sem upprekstrarland, sem fjallskiladeildirnar fari alfarið með stjórn á, eða hvort annað fyrirkomulag 

skuli viðhaft. 

 

 

Fundi slitið kl. 24.06 

Ritað af JPJ. 

 

 

 

 


