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Skipan fjallskilanefnda 

Að afloknum sveitarstjórnarkosningum kýs sveitarstjórn 3 fulltrúa í stjórnarnefndir fjallskiladeilda 

og jafnmarga til vara.  

 Fjallskiladeildir í Skaftárhreppi skulu vera fjórar:  fyrir Álftavers-, Skaftártungu-, Landbrots- og 

Miðafrétt og Austurafrétt. 

 Sveitarstjórn er heimilt að óska eftir tilnefningu fjallskilanefndar frá búnaðarfélögum á 

viðkomandi svæðum.  Sveitarstjórn kýs nefndinni formann og hverjum aðalmanni er jafnframt 

kosinn varamaður. Hafi tveir eða fleiri flokkar eða framboðslistar haft samstarf um kosningu 

fræðslunefndar, skal sá sem tilnefndi viðkomandi nefndarmann einnig tilnefna varamann hans. 

Nefndin kýs sér varaformann og ritara úr hópi nefndarmanna. 

 Kjörtímabil fjallskilanefnda er jafnlagt kjörtímabili sveitarstjórnar. 

 Fjallskilanefndir starfa í umboði sveitarstjórnar, þær hafa ekki sjálfstæðan fjárhag en gera 

áætlun um fjallskilakostnað og framkvæmd og fjármögnun tiltekinna verkefna, sbr. 2. gr., enda séu 

slíkar tillögur fram komnar fyrir afgreiðslu fjárhagsáætlunar viðkomandi fjárhagsárs. 

 Hlutverk fjallskilanefnda 

Fjallskilanefndir skulu ákveða hvenær farið er í lögsöfn, ár hvert, og sjá um álagningu og 

framkvæmd fjallskila, hver á sínu svæði, sbr. fjallskilasamþykkt Vestur-Skaftafellssýslu nr. 

360/2006 og lög um afréttarmálefni, fjallskil o.fl. nr. 6/1986, með síðari breytingum. 

 Fjallskilanefndir skulu leitast við að skipuleggja fjallsöfn á sem hagkvæmastan hátt, samræma 

álagningu milli fjallskiladeilda í hreppnum eftir því sem við verður komið, tímasetningu lögsafna og 

hafa samráð um önnur málefni sem deildunum eru sameiginleg. 

 Ákvörðun um áætlaða réttardaga í 1. safni næsta árs, skal liggja fyrir að loknum fjallsöfnum, ár 

hvert, vegna skipulagningar réttarferða og fl. 

 Fjallskilanefndir skulu einnig taka ákvörðun um upprekstartíma á afrétti, að höfðu samráði við 

gróðurverndarnefnd og/eða Landgræðslu ríkisins.  Einnig skulu fjallskilanefndir fylgjast með ástandi 

gróðurs í lok beitartíma, s.s. beitarálagi við afréttargirðingar, og gera viðeigandi ráðstafanir ef þörf 

krefur. 

 Ef landeigendur eða umráðamenn jarða verða uppvísir að því að smala ekki heimalönd sín, sbr. 

18. gr. fjallskilasamþykktar Vestur-Skaftafellssýslu skal fjallskilanefnd í viðkomandi fjallskiladeild 

gera viðeigandi ráðstafanir. 

 Fjallskilanefndum er heimilt, í samráði við sveitarstjórn, að kalla gróðurverndarnefnd til eftirlits 

ef ástand gróðurs í heimalöndum gefur tilefni til.  Fjallskilanefndir skulu fylgjast með ástandi 

afréttarvega, smalaslóða, gangnamannahúsa, lögrétta, afréttargirðinga og annarra mannvirkja, sem 

notuð eru við nýtingu afréttanna, meta þörf á viðhaldi og endurbyggingum og gera tillögur til 

hreppsnefndar um framkvæmdir og forgangsröðun þeirra í viðkomandi fjallskiladeildum. 

 Þegar um er að ræða mannvirki sem einnig eru nýtt á vegum sveitarstjórnar, eða ráðstafað af 

henni, í þágu ferðaþjónustu skulu viðkomandi aðilar hafa samráð um tillögugerð og framkvæmdir. 

Starfshættir fjallskilanefnda  

Fjallskilanefndir skulu halda fundi eftir þörfum, og halda gerðabækur.  Kjörinn ritari færir 

fundargerð í gerðabókina, þar skal skrá hvar og hvenær fundur er haldinn, hverjir sitji hann, hvaða 

mál eru tekin á dagskrá og afgreiðslu þeirra.  Afriti af fundargerð skal skila til sveitarstjórnar svo 

fljótt sem við verður komið að afloknum nefndarfundi. 

 Fjallskilanefndir skulu skipa fjallkónga og gefa út fjallskilaseðla, sbr. fjallskilasamþykkt 

Vestur-Skaftafellssýslu.  Strax að loknum fjallsöfnum, haust hvert, skulu fjallskilanefndir skila 

skýrslu um álagningu fjallskila til sveitarstjórnar, ásamt tillögum að fjárhagsáætlun fyrir næsta ár. 

 Formenn fjallskilanefnda, eða fjallkóngar í umboði þeirra, skulu árita alla reikninga vegna 

fjallskila sem greiðast eiga úr sveitarsjóði. 
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Réttindi og skyldur fjallskilanefndarmanna 

Um réttindi og skyldur fjallskilanefndarmanna gilda ákvæði sveitarstjórnarlaga og samþykktar um 

stjórn og fundarsköp sveitarfélagsins Skaftárhrepps eftir því sem við á. 

Lög og reglugerðir 

Í störfum sínum skulu fjallskilanefndir taka mið af þeim lögum og reglugerðum sem snerta starfssvið 

nefndarinnar, sérstaklega þó lögum um afréttarmálefni,  fjallskil o.fl. nr. 6/1986, með síðari 

breytingum. Þá skal nefndin fylgja samþykkt um stjórn og fundarsköp sveitarfélagsins Skaftárhrepps 

eins og hún er hverju sinni. 

 


