Gangnaseðill 2017
Svalbarðshreppur
Göngur í Svalbarðshreppi árið 2017 skulu fara fram samkvæmt niðurjöfnun hér að neðan.
Engar breytingar hafa orðið á niðurjöfnun aðrar en þær að Svalbarð hefur tekið við
verkum Flögu. Gjaldskrá er óbreytt. Gangnaforingjar kveða menn til verka og skulu
gangnamenn lúta þeirra stjórn. Sem fyrr skulu gangnaforingjar ákveða hvenær menn
halda til gangna og boða sína menn með eðlilegum fyrirvara og sjá til þess að samráð sé
við haft, við alla sem eiga hagsmuni þar að lútandi. Réttum úr 1. göngum skal lokið eigi
síðar en 25. september og fjallskilum lokið 15. október. Göngum er ekki lokið fyrr en fé
er komið til réttar. Göngur og réttarstörf eru okkar uppskeruhátíð og eiga að vera
ánægjuleg og skemmtileg, er öllum óskað velfarnaðar við þau störf.
Fjallskil jafnast niður þannig:
Hvammsheiði
1.göngur 2.göngur
Hvammur 2
1 maður
1 maður
Hvammur 3
1Gunnarssstaðir
33Brúarland
11Gangnaforingi og réttarstjóri: Sigurður J. Sverrisson

3.göngur
2 menn

Dalsheiði
1.g
2.g
Holt
2 menn
1 maður
Laxárdalur
22Gunnarsstaðir
21Gangnaforingi: Eggert Stefánsson, Réttarstjóri: Stefán Eggertsson

3.g
1 maður
11-

Álandstunga
1.g
Syðra-Áland
2 menn
Ytra-Áland
4Gangnaforingi og réttarstjóri: Skúli Ragnarsson

3.g
1 maður
2-

2.g
2 menn
2-

1-

Búrfellsheiði
1.g
2.g
3.g
Fjallalækjarsel
3 menn
2 menn
2 menn
Svalbarð
532Gangnaforingi og réttarstjóri: Gunnar Þorleifsson
Mótsmölun við Öxfirðinga einn maður Fjallalækjarseli og tveir frá Svalbarði.
Garðsheiði
1.g
2.g
Garður
3 menn
2 menn
Hagaland
22Gunnarsstaðir
1Gangnaforingi og réttarstjóri: Soffía Björvinsdóttir
Mótsmölun við Öxfirðinga
Einn maður frá Garði og tveir frá Hagalandi

3.g
2 menn
1-

Rauðanes
Sævarland sér um smölun í samvinnu við Borgir
Seljaheiði
1.g
2.g
Borgir
3 menn
3 menn
Kollavík
21Fjóla og Jóhannes Gunnarsstaðir
1Gangnaforingi og réttarstjóri: Eiríkur Kristjánsson
Mótsmölun við Öxfirðinga
Þrír menn frá Borgum og tveir frá Kollavík
Afrétt
Árni Gunnarsson

1.g
6 menn

2.g
2 menn

Fjallgarður
1.g
2.g
Árni Gunnarsson
3 menn
1 maður
Gangnaforingi og réttarstjóri austan og vestan Fjallgarðs: Árni Gunnarsson

Umsjón með aðkomufé og rekstrum milli bæja hafa Jóhannes á Gunnarsstöðum og Soffía
í Garði. Skulu menn hafa samráð við þau um flutninga á fé í aðrar fjallskiladeildir. Sem
fyrr skulu menn halda kostnaði við flutninga í lágmarki og nýta þá eins vel og kostur er.
Mat á göngum er eftirfarandi;
Göngur í Hvammsheiði, Dalsheiði og Álandstungu
Göngur í Búrfellsheiði, Garðsheiði og Seljaheiði
Ganga á Afrétt og Fjallgarð
Mótsmalanir til Öxfirðinga eru metnar ½ göngur

43.000 kr
30.900 19.500 15.450 -

Fjallskilagjaldið er 530 kr. á vetrarfóðraða kind.
Fjártölur miðast við haustskýrslur MAST. Ef menn telja verulegan mun á fjölda fjár á
þeim skýrslum og að vori skulu menn koma ábendingum um slíkt til fjallskilastjóra.
Ekki verður um önnur fjárútlát af hálfu fjallskilasjóðs en hér hafa verið nefnd nema um
það sé samið við fjallskilastjóra áður en til þeirra er stofnað.
F. h. Hreppsnefndar
Sigurður Þór Guðmundsson

