
 
 

Þriðjudagurinn  24.  ágúst 2021. 

Stjórnarfundur í Fjáreigendafélagi Reykjavíkur. 

 

10. fundur 

 

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

1. Lóðarleigusamningar.  Ekki hefur komið svar frá borginni vegna óska okkar um fund með 
borgarstjóra.  Sigurbjörn lögfræðingur sendi punkta vegna samtalsins við borgina.  Þar kemur 
fram að samningurinn gildi í 2 ár í senn, 6 mánaða uppsagnarfrestur.  FK mun ítreka óskir 
okkar um fund með borgarstjóra.  SG leggur áherslu á að við höfum klárt bréf til að afhenda 
borgarstjóra á fundinum.  Ólafur Dýrmundsson er búinn að skrifa bréf sem skilja má eftir há 
borgarstjóra og eins getum við notað punktana frá Sigurbirni á fundinum. 

2. Beitarhólf og girðingar í Fjárborg.  Giringin við Baðhúsið fer væntanlega upp í vikunni.  Verkið 
hefur tafist lítillega, en hólfið verður klárt fyrir réttir.  Þorsteinn úr Ölfusi sér um verkið. 
Samkvæmt deiliskipulagi er gert ráð fyrir beitarhólfi norðan við Fjárborgina.  Áhugi fyrir því 
að setja hólfið út og girða af.  Hefja síðan uppgræðslu með lífrænum áburði úr Fjárborginni.  
Væntanlega best að nota kindaskít þar sem hann er hreinni.  Mikilvægt að tilkynna 
starfsmönnum útmarkar fyrirhugaðar framkvæmdir og útskýra hvernig við ætlum að standa 
að þessu.  FK mun útvega hnit af hornum hólfsins, eins og það er á skipulaginu.    
Einnig lítillega rætt um að stjórn Fjáreigendafélagsins ætti að reyna að stýra beitarhólfum 
sem er víða umhverfis alla Fjárborg. 

3. Langsvatnsgirðing.  Samningur kominn á, en næsta skref er að Árni Geir og „Hjalli“ 
landeigandi tali saman varðandi dreifingu á skít á svæðinu.  Mikilvægt að einn aðili sjái um 
dreifinguna og viljum við að Árni Geir taki það að sér.  Eðlilegt er að sami aðili sæi einnig um 
dreifingu og uppgræðslu beitarhólfsins við Fjárborg.   

4. Réttir.    Fundur með fjáreigendum 1. September kl. 20.  Kaffi í boði félagsins.   
Ganga þarf frá samningum vegna flutninga á fénu úr Lögbergsrétt og í Fjárborg.  Mikilvægt 
að allt féð sé flutt í Fjárborg og mega eigendur ekki taka sínar kindur úr fyrr en í réttinni sem 
verður við Baðhúsið. 
Á fundinum verður rætt um fyrirkomulagið og eins kallað eftir aðstoð fjáreigenda við að gera 
réttarfært í Fjárborg.  Útbúa þarf 3 hólf og eins aðstöðu fyrir hross. 
Nokkur umræða um dagsverkin.  3.000 kr var greitt fyrir dagsverkið í fyrra (EG) og fannst 
fundarmönnum mikið stökk að fara í 15.000 kr fyrir daginn.  Vonast stjórnin til þess að 
fjáreigendur gefi sín dagsverk til félagsins til þess að styrkja byggingu nýrrar réttar.  
Reykjavíkurborg er að greiða fyrir 24 dagsverk, vísitölutengt.  Til þess að lenda þessu er rætt 
um að boða ÓD á næsta stjórnarfund kl. 19. 
Eftir fundin kom tilkynning frá gjaldkera (EG) að á síðasta ári hefið dagsverkið verið metið á 
4.500 kr. 

5. Jens Pétur túnið.  Mikilvægt er að Fjáreigendafélagið fái túnið til afnota, en ekki einstakir 
félagsmenn.  FR mun síðan sjá um að stýra notkuninni. Líklega hefur Skógræktin umsjón með 
svæðinu og þá túninu, eða í það minnsta fulltrúar borgarinnar í útmörk.   



 
 

Aðalmennirnir eru er skrifstofustjóri reksturs og umhirðu borgarlands og deildarstjóri 
austursvæðis.  Starfsmenn útmarkar eru undir þeirra umsjón. 

6. Vegagerðin.  Svanur svæðisstjóri Vegagerðarinnar var í aðdraganda fundar frekar neikvæður 
á að gera nokkuð fyrir FR.  M.a. með yfirlýsingar um að þetta væri að leggjast af.  SG, ÓD og 
Sigurbjörn fóru á hans fund.  Þar kom fram að þeir eru tilbúnir að girða fyrir okkur það sem 
þarf, en eru ekki tilbúnir að gera „púða“ eða sundurdráttarhólfið.  Gera samt ekkert fyrr en 
kominn er púði sem við ætlum að nota.  Ætlunin að fá Braga Sigurjónsson á Geirlandi til þess 
að gera púðann (SG).  

7. Sauðafell.  Árni Ingason situr í stjórn Sauðafells.  Sigurbjörn lögfræðingur kallaði eftir gögnum 
frá honum, og kominn með fundargerðarbók og er að vinna í að grafa fram upplýsingar 
stöðuna o.s.frv.  SG hefur verið í sambandi við Sigurbjörn og mun upplýsa stjórnarmeðlimi 
um stöðuna, eftir því sem fram vindur. 
 
 

Næsti fundur ákveðinn þriðjudaginn 31. ágúst kl. 18.30 

Fundarritari Finnur Kristinsson. 


