
Almennur fundur í fjallskiladeild Auðkúluheiðar haldinn í Dalsmynni 6.4. 2011 

 Jón setti fundinn og bauð menn velkomna og gerði að tillögu sinni að 

Júlíus ritaði fundargerð og Sigurður Ingi stjórnaði fundi. 

 

Dagskrá: 

1. Fundarsetning, skipan starfsmanna. 

2. Skýrsla fjallskilastjóra. 

3. Umræður. 

4. Önnur mál. 

5. Fundarslit. 

 

Jón fór yfir rekstur deildarinnar 2010. Rekstrarafgangur til næsta árs er 

kr.244.252.- Hann taldi göngur hafa gengið nokkuð vel. Þá ræddi hann um 

tímasetningu gangna næsta haust og bað fundarmenn um að tjá sig um þau 

mál. Þá ræddi hann um ákvörðun hreppsnefndar Húnavatnshrepps frá 

28.12.2010 um að setja landleigu vegna fjárrétta yfir á fjallskiladeildina. 

Hann lagði fram svohljóðandi tillögu frá fjallskilanefnd. 

“Fundur í fjallskiladeild Auðkúluheiðar haldinn í Dalsmynni 6.4.2011 hafnar 

alfarið þeirri ákvörðun hreppsnefndar frá 28.12 2010 að setja landleigu 

vegna fjárrétta á búfjáreigendur. Með ákvörðun þessari er verið að brjóta 

samkomulag sem gert var við sameiningu hreppanna um að Húnavatnshreppur 

kostaði alfarið rekstur fjárrétta. Einnig bendir fundurinn á að 

Auðkúluréttarsvæðið er jafnframt nýtt til ferðaþjónustu.” 

Tillagan borin upp til atkvæða og samþykkt samhljóða. 

Nokkrir tóku til máls um tillöguna. Þóra oddviti greindi frá því  að 

hreppsnefnd hefði sést yfir áðurnefnt samkomulag sen gert hafði verið við 

sameiningu hreppanna. 

Umræður: Svavar taldi að hætta eigi fyrirstöðu við Blöndulón en láta þá 

gangnamenn sem þar hafa verið smala með gangnamönnum framan frá 

Kúlukvísl. Rætt var um dagsetningu á aðalrétt í haust. Skipst var á skoðunum 

um göngur á Sauðadal. Birgir í Uppsölum taldi vont að manna göngur þar 

næsta haust nema gert verði samkomulag um breytt fyrirkomulag. 

Vegna umræðna um dagsetningu á aðalrétt í Auðkúlurétt í haust lagði 

Sigurður Ingi fram svohljóðandi tilllögu: 

“Fundur fjallskiladeildar Auðkúluheiðar haldinn í Dalsmynni 6.4.2011 

samþykkir að halda sig við fjallskilareglugerðina á komandi hausti og hafa 

aðalréttardag í Auðkúlurétt 10. september”. 

Tillagan felld með 11 atkvæðum gegn 4. 



Jón Kristófer ræddi um að mikið væri um tófu á heiðinni og átak þyrfti til 

að fækka henni. 

 

      Fleira ekki gert. 

      Fundi slitið 

       

      Júlíus Óskarsson 


