
 
 

Mánudagurinn  28. Júní 2021. 

Stjórnarfundur í Fjáreigendafélagi Reykjavíkur. 

 

7. fundur 

 

Mættir:  Sveinbjörn Guðjohnsen (SG), Ásgrímur Jörundsson (JÁ), Erla Guðmundsdóttir (EG), Finnur 
Kristinsson (FK), Kolbrún Kristín Birgisdóttir (KKB). 

Einnig voru mættir sem gestir, fulltrúar fjáreigenda í Reykjavík og Kópavogi, Ólafur Dýrmundsson 
(ÓD), Hilmar Hróarsson (HH) og Sigurbjörn Þorbergsson (SÞ). 

1. Umræður um leitarsvæðið og afréttinn.  Fram koma að árið 2000 var afrétturinn skertur 
talsvert og er eftir það eingöngun norðan við þjóðveg.  Fáreigendur höfðu um nokkurn tíma 
verið í landgræðslu á þessu svæði og misstu þarna ca. 150 ha (ÓD).  Hafði verið greitt úr 
fjallskilasjóði.   

2. Lagðar fram tillögur um breytingu á smölun og afréttargirðingu.  Ef smalað er til SV í áttina 
að Lögbergi, þarf að útbúa og breyta girðingunni í horninu, og þar með bæta aðstöðuna til að 
taka við fénu og flokka þar í sundur Reykjvíkur, Kópavogs og mögulega Ölfusfé sem gæti 
slæðst með.  Einnig þarf að útbúa hólf sem fjárvörslumaður getur nýtt.  Þessar tillögur hefur 
fulltrúi SSH (Samband sveitarfélaganna á höfuðborgarsvæðinu) samþykkt og eru þeir til í að 
taka þátt í kostnaði.  Fylgja þarf því eftir (ÓD og SG).   ÓD og Árni Ingason funduðu með þeim 
á sínum tíma.  Vegagerðin þarf að koma að þessu með fjármagn og fyllingar undir hólf. 

3. Ef smalað verður í Húsmúlarétt þarf að stækka hana.  Orkuveitan er búin að skipuleggja 
iðnaðar- og athafnasvæði þar sem réttin er í dag.  Flytja þarf þá rétt og hesthús á nýjan stað.  
Mögulega við hraunjaðarinn á Bolaflötum.  Ölfusingar hafa lýst yfir áhuga um að smalað 
verði upp úr og allt dregið sundur við Húsmúla.  Þarf að stylla saman tímann og reksturinn.   
Fjöldi fjár er ca. 150 í Reykjavík og ca. 50 hausar í Kópavogi. 

4. Kópavogsmenn hafa „samning“ frá gamalli tíð við Kópavog um að þeir aðstoði við fjallskil og 
þann kostnað.  Hjá FR hefur fjallskilasjóðurinn ekki verið aðskilinn frá almennum rekstri 
Fjáreigendafélagsins, þó svo að lög segi þar til um.    

5. Réttin við Lögberg hefur verið dæmd ónýt og því þarf að skoða hvernig það mál verður leist. 
ÓD nefnir að ný fullkomin og varanleg rétt kosti ekki minna en 15.000.000 og þá ætti 
kostnaðarskiptingin að vera 75% sveitarfélögin og 25% fjáreigendur.  Afréttarlög segja að 
sveitarfélagið greiði fyrir réttirnar.  OR greiddi fyrir Húsmúlarétt 2006.  Hún reyndist strax of 
lítil.   Ný rétt verður ekki tilbúin við Húsmúla / Bolaflatir fyrr en í fyrsta lagi eftir 3-5 ár.  
Ölfusingar ættu einnig að taka þátt í kostnaði við nýja rétt við Húsmúla.  Viðbúið er að 
Orkuveitan sé jákvæð og aðstoði við verkið.  Ekki verður þó hægt að smala upp úr fyrr en 
réttin er klár, því verður aðgera ráð fyrir bráðabyrgða aðstöðu við Þjóðveg á meðan.  
Það er vitað að Vegagerðin er jákvæð fyrir þessum lagfæringum.  Ræða þarf sem fyrst við 
Vegagerðina(SG).  Líklega er það Svanur umdæmisstjóri á suðvesturlandi sem sér um málið.  
Dýrt fyrir þá að sjá til þess að vegrið séu felld niður og lögregla loki veginum á hverju ári.  
Sennilega skásti kosturinn að aka með féð í Fjárborg og rétta þar.  Mögulega við Baðhúsið. 

6. Mikilvægt er að funda sem fyrst með fjáreigendum í FR og fara yfir þessar tillögur.   



 
 

7. Ekki er búið að semja við fjárvörslumann þetta árið.  SSH sér um það.  Kostur ef sá aðili hefði 
góða smalahunda með sér.  Einnig skynsamlegt að reyna að fá hundaeigendur í lið með 
okkur við eftirleitir. 
Gestir yfirgáfu fundinn. 

8. Verið er að undirbúa girðingu lóðar Baðhússins.  SG hefur gefið girðingareinginar sem eru 1,2 
x 2,5 m stálrimlagirðing.  Rætt um hvort Árni Geir geti aðstoðað við að jafna undir 
girðinguna.  Einnig þarf að ganga frá undirstöðum fyrir stólpana.  

9. Langavatnstúnið.  Ákveðið að bjóða félagsmönnum beit á túninu í sumar til þess að koma 
rækt í það.   

10. Ábyrgðarbréf:  ER er búin að fá það staðfest að Árna Ingasyni hefur ekki borist umrætt 
ábyrgðarbréf það sem Reykjavíkurborg segist hafa sent.  Setur uppsögn samninga í annað 
samhengi.  Nú þarf að upplýsa borgina um þessa staðreynd.  Senda upplýsingarnar á Söndru 
Dröfn og ….Wium.   

11. Fákur hefur lýst yfir áhuga á samstarfi um byggingar reiðhallar ofl. og vill funda með FR. 
Jákvætt var tekið í málið og mun SG vera í sambandi við formann Fáks vegna þessa.  Ákeða 
fundartíma o.s.frv.   

12. Reykjavíkurborg hefur kynnt fáki fjárveitingu upp á 20-30 milljónir um framkvæmdir á 
upplandinu.  Ekki hefur verið haft samráð eða samband við FR vegna þessa.  Mikilvægt að 
koma athugasemdum um þetta verklag á framfæri.   
Fákur setti á facbook beiðni til félaga í FR að koma með óskir um hvað félagar vildu að 
framkvæmt yrði í sumar.  FK sendi inn tillögu fyrir hönd stjórnarinnar.  Vonandi verður vel 
tekið í þessar tillögur og að við sjáum vilja á samstarfi í verki.  
 
 

Næsti fundur ekki ákveðinn. 

Fundarritari Finnur Kristinsson. 


