
Fundargerð 

Endurskoðun fjallskilasamþykktar Múlasýslna 

 

Fundur haldinn í sal Austurbrúar fimmtudaginn 31. maí 2018 kl. 13:00. 

Mættir voru: Jakob Sigurðsson frá Borgarfjarðarhreppi, Ólafur Áki Ragnarsson frá 

Vopnafjarðarhreppi, Hákon Hansson frá Breiðdalshreppi, Gunnþórunn Ingólfsdóttir og Lárus 

Heiðarsson frá Fljótsdalshreppi, Gauti Jóhannesson og Greta Mjöll Samúelsdóttir frá 

Djúpavogshreppi, Stefán Bragason og Freyr Ævarsson frá Fljótsdalshéraði,  Gunnlaugur Friðjónsson 

frá Seyðisfjarðarkaupstað, Anna Berg Samúelsdóttir og Páll B. Guðmundsson frá Fjarðabyggð og 

Þorsteinn Bergsson starfsmaður MAST. Verkefnastjóri sveitarstjórnarmála, Jóney Jónsdóttir, skrifar 

fundargerð. 

 

1. Rætt var um endurskoðun fjallskilasamþykktar, ábyrgð búfjáreigenda og ábyrgð 

sveitarstjórna. Sveitarfélög hafa þurft að bera mikinn kostnað vegna fjallskila og vanrækslu 

búfjáreigenda þar um. Styðja þyrfti betur við sveitarstjórnirnar varðandi fjallskil. Samþykktir 

eru orðnar gamlar og ekki nógu skýrar. Lögin styðja alls ekki við sveitarfélögin. Ekki þarf leyfi 

til að vera með sauðfjárrækt en það myndi auðvelda margt ef það yrði svo eins og í öðrum 

greinum, eins og mjólkurframleiðslu og alifuglarækt.  Fljótsdalshreppur fékk minnisblað frá 

lögfræðingi sem ekki taldi löglegt að heimta greiðslu af búfjáreiganda svo sveitarfélagið situr 

uppi með kostnað. MAST getur ekki gripið inn í fyrr en búpeningur er við það að horfalla.  

Sanngjarnt væri að sveitarfélög ættu endurkröfurétt á búfjáreigandann. Til þess þarf að 

breyta lögum. Lög binda hendur sveitarfélaga og gerir endurskoðun fjallskilasamþykkta 

erfiða. Lögin eru mörg og fara þyrfti yfir þau öll og skoða hverju helst þarf að breyta. 

Fundurinn gerir svohljóðandi bókun: 

Lagt er til að stjórn SSA fái 6 manna hóp með 3 fulltrúum þessa hóps, 1 fulltrúa frá 

félagi sauðfjárbænda á Héraði og fjörðum og 1 fulltrúa frá félagi sauðfjárbænda á 

Suðurfjörðum ásamt fulltrúa Mast til að skoða lagaumhverfi fjallskila og endurskoða 

fjallskilasamþykkt Múlasýslna. Fundurinn leggur til að úr þeirra hópi sitji í 

starfshópnum þau Anna Berg Samúelsdóttir frá Fjarðabyggð, Gunnþórunn 

Ingólfsdóttir frá Fljótsdalshreppi og Jakob Sigurðsson frá Borgarfjarðarhreppi.  

 

2. Minnt var á að girðingar er skilja að varnarhólf séu ónýtar. Matvælastofnun á það verkefni og 

mun ráða bót á þessu.  

 

3. Rætt var um að fé sem er keyrt frá Fljótsdalshéraði upp á Fagradal kemur niður í Reyðarfjörð 

og veldur slysahættu í umferðinni. Æskilegt er að það verði rætt í starfshópnum. Girðingar 

þurfa einnig að vera í lagi.  

 

 

Fleira ekki gert. Fundi slitið kl. 14:30. 

 

 


