
 

Fjáreigendafélag Reykjavíkur 

Félagsfundur í Baðhúsinu  1. september 2021 kl. 20.00. 

 

Sveinbjörn Guðjohnsen formaður bauð félagsmenn velkomna og byrjaði fundinn á yfirferð yfir helstu 
málefni sem hafa verið á borðum stjórnarinnar. 

1. Staða lóðarleigusamninga.  Ljóst er að lóðarleigusamningum við Fjáreigendafélagið hefur 
ekki verið formlega sagt upp.  Samþykkt var í borgarráði í fyrra að gefa heimild til að segja 
lóðarsamningnum upp, en það hefur ekki verið gert formlega.  Þar sem ekki var búið að segja 
samningnum upp fyrir 1. september, þá sjálfkrafa framlengist samningurinn til tveggja ára. 
Stjórnin hefur kallað eftir fundi með borgarstjóra, fyrst þann 13. ágúst og ítrekun 25. ágúst. 
Ekki hefur borist svar, en stjórnin mun fylgja þessu eftir. 

2. Langavatn, beitarhólf.  Leigusamningurinn vegna Langavatnstúnsins var útrunninn.  Ekki 
hafði verið greidd leiga í 3 ár.  Gengið var í að semja aftur við landeigandann nú í sumar og er 
kominn samningur til næstu ára.  Alls er landið 8 ha, en 4 ha girtir og er girðingin í góðu 
standi.  Ætlunin er að koma túninu aftur í rækt og mun Árni Geir sjá um að keyra skít á 
svæðið í samvinnu við landeiganda.  Mikilvægt er að einungis einn aðili sjái um að aka og  
dreifa skítum.  
Stjórn FR leggur áherslu á að túnið verði nýtt sem best og að verði notað af bæði 
hestamönnum og fjáreigendum. 
Nefnt var að ætlunin er að setja út og girða af beitarhólf sem er samkvæmt deiliskipulagi 
fyrirhugað norðan við hestagerðið.  Hólfið er um 2,6 ha að stærð.  Svæðið er að mestu lúpína 
í dag, en ætunin er að græða þetta upp með búfjáráburði.  Æskilegt að einn og sami aðilinn 
sjái um flutninga og dreifingu á skítum og haldi þannig utan um uppgræðsluna.  

3. Fossvallarétt.  Eins og vonandi flestir vita hefur Fossvallaréttin verið dæmd ónýt og allt að því 
hættuleg.  Tíminn reyndist of naumur til þess að ná að byggja nýja rétt, en ætlunin er að 
réttin verði byggða á Mosum, norðan þjóðvegar,  en á sléttunni sunnan Fossvallaár.  
Formaðurinn var kallaður á fund Brags Sigurjónssonar á Geirlandi.  Bauðst Bragi til þess að 
gefa félaginu malarpúða undir rétt, bílastæði og aðkomuveg, með akstri og jöfnun.  Þetta er 
höfðingleg gjöf, og eina skilyrðið fyrir gjöfinni er að félagið láti reisa minnisvarða um 3 horfna 
félaga, þá Ólaf Sigurjónsson, Magnús og Þorstein Hjaltested.  Bragi lagið áherslu á að þetta 
verk yrði unnið í haust, þar sem hann væri farinn að tapa heilsu.  Ólafur Dýrmundsson og 
Sigurbjörn Þorbergsson lögmaður og fulltrúi Sauðfjáreigendafélags Kópavogs hafa verið að 
vinna í framkvæmdaleyfismálum vegna þessarar framkvæmdar.  Vonast er til að það mál 
leysist á næstu dögum. 

4. Heimasíða fjárborgar,  www.fjarborg.is Á þessari síðu er ætlunin að vera með helstu 
upplýsingar um félagið, lög, fjallskilamál, fundargerðir o.s.frv.  Facebooksíðan verður notuð 
til ýmissa tilkynninga, fundarboða o.s.frv. 

5. Fjármál og fjárhagsstaða.  Erla Guðmundsdóttir gjaldkeri fór í stuttu máli yfir stöðuna í 
fjármálunum og hvað hún hefur þurft að gera til að koma þeim í eðlilegt horf. Ætlunin er að 
innheimta félags og lóðargjald í september.  Gjaldið verður óbreytt, 6.500 kr á mann og 
14.700 á hús.  Samkvæmt lögum á að innheimta félagsgjaldið í byrjun árs.  Var nefnt hvort 
rétt væri að bíða með innheimtu fyrir árið 2022 fram yfir aðalfund, en hann á að halda 
samkvæmt lögum í febrúar.  Þá væri möguleiki á að endurskoða félags- og lóðargjaldið. 



EG var spurð um stöðuna.  Félagið sendur vel og akkúrat núna eru um 3.000.000 inni á 
reikningnum.  Farið var yfir fjallskilaseðil og dagsverkin.  Búið er að hækka dagsverkin úr 
4.500 í 15.000.  Kom fram athugasemd á fundinum um að þetta væri ekki hægt, þar sem 
dagsverkið hefði verið ákveðið á aðalfundi.  Því þyrfti aðalfund til að breyta því.  Þessu var 
svarað með því að bæði væri verið að hækka gjaldið til þess að geta sýnt fram á réttar tölur, 
gagnvart borginni og Seltjarnarnesbæ.  Þetta var ákveðið á sameiginlegum stjórnarfundi FR 
og SK.  Verður sú ákvörðun látin standa eftir að fundurinn tók undir með lófataki. 

6. Réttardagur.  Ásmundur, réttarstjóri, tók við og ræddi fyrirkomulag á réttardegi.  
Hrossaflutningabíllinn hefur verið boðaður í fjárborg kl. 8.15.   Verður boðið upp á kaffi í 
Baðhúsinu á undan.  Ekið með hrossin upp á röraplanið á Nesjavallavegi þaðan sem smölun 
hefst.  Kópavogsmenn aka með sín hross að Litlu-Kaffistofunni.  Eins og áður hefur komið 
fram, náðu Vegagerðin og SSH ekki að girða þær girðingar sem til stóð.  Því verður rekið yfir 
Þjóðveginn eins og áður og mun Vegagerðin leggja niður víravegriðið og þökuleggja yfir það 
deginum áður.  Lögreglan mun aðstoða við að stoppa umferð og er áætlað að þetta verði um 
kl. 13.  Fénu verður síðan smalað í almenning Fossvallaréttar.  Þar skilið í sundur á milli 
Kópavogs, Fjáreigenda í Reykjavík og Ölfusinga/Þingvallamanna.  Fjárborgarfénu verður ekið 
í Fjárborg, þar sem réttað verður við Baðhúsið.  Búið er að girða af lóð Baðhússins, en eftir er 
að útbúa dilka.  Var auglýst eftir sjálfboðaliðum í það verk.   
Ætlunin er að taka upp skráningu á öllum búpeningi í Fjárborg.  Þeir sem ætla með fé út fyrir 
umdæmi Reykjavíkur verða að sýna fram á leyfi frá Mast.  Langt er síðan riða hefur komið 
upp í Reykjavík en mikilvægt að við gerum allt sem í okkar valdi stendur til þess að koma í 
veg fyrir smit.  Spurt var um hvort það þurfi leyfi Mast til að fara með fé á Kjalarnes, en 
líklega þarf þess ekki þar sem það er í Reykjavík.  Almenn ánægja með að þessi skráning verði 
tekin um að nýju.  Spurt var hvort félagar ætli að ríða í Fjárborg úr réttinni.  Flestir á því, 
annars þurfa menn að redda sér flutingi fyrir sín hross. 
Að  lokum lýsti Ásmundur yfir ánægju með samstarfið í stjórninni.  

7. Fjallkóngur, Ólafur Dýrmundsson ræddi um smölun.  Mikilvægt að þeir sem ætla að taka þátt 
í leitum tilkynni sig til Ólafs, ekki seinna en 11. september.  Sama á einnig við um 
sjálfboðaliða. Sláturfé verður sótt í Húsmúla og að Baðhúsinu á sunnudeginum, líklega 
fljótlega eftir hádegi.  Ekkert fé getur farið í sláturhús nema að það sé á skrá.  Engin mun geta 
fylgt fénu vegna Covidreglna sláturhússins.  ÓD útskýrði hvernig fjallskilagjaldið sé fundið.  
Hér hjá okkur eru það féð og fjöldi fjár,  en ekki jarðir sem standa á bak við fjallskilagjaldið.  
Aftur kom upp umræða um fjallskilagjaldið (dagsverkið).  Í fjallskilasjóð koma ca. 750.000 frá 
Reykjavíkurborg og Seltjarnarnesbæ.  Ætlunin er að fjallskilasjóðurinn verði aðgreindur frá 
öðrum reikningum í bókhaldi félagsins.  Nota má fé úr fjallskilasjóði til að standa straum að 
kostnaði við göngur og réttir, flutninga á fé og hrossum, lagfæringar og endurgerð á rétt 
o.s.frv.   

Alls mættu 33 félagar á fundinn og ekki annað að heyra en félagarnir væru sáttir með stöðu 
mála. 

 
 
 
   


