
Miðvikudaginn 13. ágúst 2014 haldinn fundur í Fjallskilastjórn Grímstungu og Haukagilsheiðar á 
Húnavöllum samkvæmt boði formanns. Mæting samkvæmt undirskrift. 

 

1. Gengið frá fjárhagsáætlun  
Heildareiningafjöldi 13.325 og þar af 194 hross eða 970 einingar 
Ákveðið að dagsverk í fyrri göngum 19.400 kr og 23.870 kr í seinni göngum. 
Heildartekjur eru kr 7.129.950. Heildargjöld er kr. 7.129.950 þar af er óráðstafað kr 399.050  
Ákveðið að einingar verði 520 kr pr einingu. Eitt hross gildir sem 5 einingar. 
 

2. Samanber ákvörðun sveitarstjórnar á 151. fundi um að senda fundargerð aftur til 
fjallkilastjórnar til endurskoðunar hefur meirihluti fjallskilastjórnar ákveðið að fé í 
Víðidalsfjalli verði smalað í öðrum göngum sem fara eiga fram 19. september 2014.  
Meirihluti fjallskilastjórnar ákveður að hrossum verði ekki samalað fyrr en í þriðju göngum 3. 
október 2014. Hross verða tekin af Sauðadal í öðrum göngum eins og gert hefur verið síðustu 
ár en ekki 5. október þar sem Fjallskilastjórn Auðkúluheiðar hafnaði að taka þátt í kostnaði 
við þá framkvæmd enda komu þeir ekki að þeirri ákvörðun. 
Birgir Gestsson áréttar bókum á fundi 20. júní 2014.  
 
Gengið hefur verið frá niðurjöfnun gangna. Breyting hefur verið gerð varðandi seinnigöngur á 
heiðunum. Seinni göngur verða með þeim hætti að þrír menn smali Bót og Kvíslar ásamt 
tveimur hjólamönnum á föstudegi, Síðan bætast sex menn ríðandi við að morgni laugardags 
og smali heiðarnar ásamt fyrr greindum  gagnamönnum til norðurs. Hestar verða fluttir á 
gripabíl í fremsta hólf.  
Formanni er falið að setja upp gangnaseðil og ganga frá.  Formanni er falið að ráða 
ráðskonur, bílstjóra og annað sem til þarf.  
 

3. Borist hefur bréf dags 6. júlí 2014 frá Birgi Ingþórssyni Uppsölum þar sem gerðar eru 
athugsemdir við 3. lið fundargerðar Fjallskilastjórnar Grímstungu og Haukagilsheiðar frá 20. 
Júní 2014 um smölun á öðrum göngum í Víðidalsfjalli og smölun hrossa.  
Samanber annan lið hér að framan hefur meirihluti fjallskilanefndar ákveðið að sauðfé verði  
samalað í seinnigöngum í Víðidalsfjalli samkv. fjallskilareglugerð. 
 

4. Borist hefur bréf dags 8. júlí 2014 frá Sigurði Erlendssyni Stóru-Giljá þar sem hann mótmælir 
að hross séu ekki tekin í öðrum göngum af Sauðadal eins og verið hefur.  
 
Fundi slitið. 
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