
Landssamtök sauðfjárbænda  
b.t. Stjórnar Landsamtaka sauðfjárbænda 
Bændahöllinni við Hagatorg 
107 Reykjavík               
 

      Hornafirði, 26. mars 2010 
 
Efni: Ályktanir sauðfjárbænda og annarra hagsmunaaðila í Austur-Skaftafellssýslu vegna 
niðurlagningu sauðfjárveikivarnalínunnar við Hornafjarðarfljót.  
 
Á aðalfundi Deildar sauðfjárbænda í Búnaðarsambandi Austur- Skaftafellssýslu sem haldinn var 
að Hrollaugsstöðum í Suðursveit 9. febrúar síðastliðinn voru umræður um niðurlagningu sauð-
fjárveikivarnarlínunnar við Hornafjarðarfljót. Engin ályktun fór þó frá aðalfundinum til aðal-
fundar Landssamtaka sauðfjárbænda um niðurlagningu varnarlínunnar. Ástæða þess er sú að S. 
Sindri Sigurgeirsson, formaður Landssamtaka sauðfjárbænda, tjáði undirrituðum það í samtali 
fyrir aðalfund Deildar sauðfjárbænda í Búnaðarsambandi Austur – Skaftafellssýslu að ekki væri 
þörf á slíkri ályktun vegna þess ályktanir um þetta mál hefðu komið fram á öðrum vettvangi. 
Stjórn Deildar sauðfjárbænda í Búnaðarsambandi Austur - Skaftafellssýslu vill samt sem áður 
koma eftirfarandi ályktunum um niðurlagningu sauðfjárveikivarnarlínunnar við Hornafjarðarfljót 
á framfæri til stjórnar Landsamtaka sauðfjárbænda svo hægt verði að taka málið fyrir á aðalfundi 
Landssamtaka sauðfjárbænda dagana 8 – 9. apríl næstkomandi.  
 
Ályktanirnar eru frá fundi sem haldinn var að frumkvæði Hjalta Þórs Vignissonar, Bæjarstjóra 
Sveitarfélagsins Hornafjarðar, í Mánagarði í Nesjum þann 22. júní 2009, kynningarfundi sem 
Matvælastofnun hélt að Smyrlabjörgum í Suðursveit þann 21. janúar 2010 og aðalfundi 
Búnaðarsambands Austur – Skaftafellsýslu sem haldinn var að Smyrlabjörgum í Suðursveit 24. 
mars 2010. Auk þess fylgir erindi frá Búnaðarsambandi Austur – Skaftafellssýslu sem fór fyrir 
Búnaðaþing 2010 og bókanir Bæjarráðs Hornafjarðar um niðurlagningu sauðfjárveikivarnar-
línunnar við Hornafjarðarfljót frá árabilinu 2007 - 2009. 
 
 
Virðingarfyllst, 
 
___________________________ 
F.h. Stjórnar Dsb. í Bsb. A-Skaft  
Ármann Guðmundsson, formaður 
 
Fylgiskjöl: 
Ályktun frá fundi í Mánagarði í Nesjum þann 22. júní 2009. 
Ályktun frá kynningarfundi  að Smyrlabjörgum í Suðursveit 21. janúar 2010. 
Ályktun frá aðalfundi Búnaðarsambands Austur – Skaftafellssýslu að Smyrlabjörgum í Suður-
sveit þann 24. mars 2010. 
Erindi til Búnaðarþings 2010 frá Búnaðarsambandi Austur - Skaftafellssýslu.   
Bókanir Bæjarráðs Hornafjarðar um sauðfjárveikivarnarlínuna við Hornafjarðarfljót frá árabilinu  
2007 - 2009. 



 
 
 
 
 

Hornafirði, 22. júní 2009  
Tillaga 
 
Efni: Vegna fyrirhugaðra breytinga á sauðfjárveikivarnarlínu á milli Suðursveitar- og 
Suðurfjarðahólfs. 
Fundur haldinn í Mánagarði 22. júní 2009 mótmælir því eindregið að sauðfjárveikivarnarlínan á 
milli Suðursveitar- og Suðurfjarðarhólfs verði lögð niður. En leggur til að girðing verði reist þar 
sem sauðfjárveikivarnarlínan liggur um Hornafjarðafljót milli Hoffells og Svínafells. 
 
Greinargerð 
Í Suðursveitarhólfi, þ.e. Suðursveit og Mýrum, hefur aldrei greinst riða. Garnaveiki er ekki í 
Suðursveit en er til staðar á Mýrum. Í Nesjum og Lóni er garnaveiki. Þær sveitir tilheyra Suður-
fjarðahólfi þar sem  riða hefur greinst austan til allt að Fossárdal í Djúpavogshreppi. Þess ber að 
geta að hluti af fé úr Nesjum er í sumarhögum í Kollumúla í Lóni og Álftafirði þar sem mögu-
leiki er á að það gangi saman við fé úr Héraðshólfi þar sem riða hefur greinst. Þegar Suður-
fjarðarhólf og Suðursveitarhólf hafa verið sameinuð er ekkert sem bannar bændum og öðrum 
fjáreigendum þar að versla með fé sín á milli og flytja fé í hagagöngu á milli sveita í Austur – 
Skaftafellssýslu að Jökulsá á Breiðamerkursandi. Þessar fyrirhuguðu breytingar valda  því að 
Suðursveit og Mýrar verða áhættusvæði vegna riðu. Næsta hólf er Öræfahólf sem er hreint svæði 
og gegnir lykilhlutverki í sölu líflamba á fjárskiptasvæði og til kynbóta í íslenskri sauðfjárrækt. 
Til marks um það hafa undanfarin þrjú haust verið seld þaðan á bilinu 300 – 400 lömb á hverju 
hausti til fjárskiptasvæða. Mikið öryggi er fyrir bændur í Öræfum og aðra íslenska sauðfjár-
bændur að riða hafi ekki greinst í næsta hólfi við Öræfahólf. Með því að leggja niður núverandi 
sauðfjárveikivarnarlínu við Hornafjarðarfljót eykst hættan á því að riða og aðrir sauðfjársjúk-
dómar berist lengra vestur. 



 

 

 

 

 

Fundarályktun: 
 
Borin upp til samþykktar í lok opins fræðslufundar Matvælastofnunar á Smyrlabjörgum í 
Suðursveit hinn 21. janúar 2010 um sauðfjársjúkdóma og breytingar á varnarlínum í 
Austur-Skaftafellssýslu. 
 
Fundurinn átelur forsvarsmenn MAST og landbúnaðarráðuneytis harðlega fyrir að hafa með 
auglýsingu nr. 793/2009 um varnarlínur vegna sauðfjársjúkdóma lagt niður varnarlínuna Horna-
fjarðarfljót þvert ofan í tillögur nefndar, sem landbúnaðarráðherra skipaði til að endurmeta varnir 
gegn smitsjúkdómum í búfé og birtast í skýrslu frá júlí 2006. 
 
Ákvörðun þessi er með öllu óskiljanleg með tilliti til þess, hve alvarlegar afleiðingar hún gæti 
haft í för með sér. Upplýsingar og samráð við bændur voru ófullnægjandi áður en ákvörðunin var 
tekin. 
 
Vitað er að fé úr Nesjunum gengur í sumarhögum í Álftafirði og getur það því gengið saman við 
fé ofan að Héraði og á Suðurfjörðunum, þar sem riða hefur greinst. Um leið og Hornafjarðarlínan 
féll í haust voru ær fluttar úr Nesjunum til hagagöngu á Mýrunum og einhverjar af þeim hafa 
mjög líklega verið í sumarhögum í Álftafirðinum. Með þessu viljum við benda á þann öryggis-
ventil, sem varnarlínan við Hornafjarðarfljót er ef svo illa vildi til að riðuveiki bærist vestur yfir 
Hamarsá. Mikið öryggi er fyrir bændur í Öræfum að riða hafi ekki greinst í næstu hólfum austan 
og vestan við þá þar sem Öræfin eru sölusvæði líflamba. Með því að fella niður línuna við 
Hornafjarðarfljót eykst hættan á því að riðan berist lengra vestur.   
 
Fundurinn krefst þess að Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra dragi nú þegar til baka  þá 
ákvörðun að fella niður varnarlínuna við Hornafjarðarfljót og hlutist til um að fé og geitur, sem 
flutt hefur verið yfir varnarlínuna verði flutt til baka, áður en tjón hlýst af. 
 
Samþykkt með 22 atkvæðum gegn 2. 



 
 
 
 
Jón Bjarnason, Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra 
Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytinu 
Skúlagötu 4 
150 Reykjavík 
 
 
 
 
 

Kálfafelli, 25. mars, 2010 
 
 
Efni: Ályktun frá aðalfundi Búnaðarsambands Austur – Skaftfellinga 
 
 
Aðalfundur Búnaðarsambands Austur-Skaftfellinga haldin að Smyrlabjörgum 24. mars 2010 
hvetur sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra að endurverkja sauðfjárveikivarnarlínuna við 
Hornafjarðarfljót sem fyrst. 
 
Greinargerð: 
Á fundinum komu fram háværar kröfur um að sauðfjárveikivarnarlínan við Hornafjarðarfljót 
verði endurreist umsvifalaus, sérstaklega í ljósi nýlegra stórfeldra flutninga á fullorðnu fé úr 
Álftafirði inn í sýsluna.  



 
 
 
Erindi frá Búnaðarsambandi Austur - Skaftafellssýslu til Búnaðarþings 2010. 
 
Varðandi niðurfellingu á varnarlínunni við Hornafjarðarfljót stjórn og búnaðarþingsfulltrúi 
Búnaðarsambands Austur-Skaftfellinga skora  á búnaðarþing að það beiti sér fyrir að lokað verði 
aftur á milli fyrrum Suðursveitarhólfs og fyrrum Suðurfjarðahólfs og mæla eindregið með því að 
girðing verði reist þar sem Austurfljót Hornafjarðarfljóta runnu áður.  
 
Greinargerð 
Suðursveit, sem er næsti hreppur austan við Öræfin, hefur fram að þessu verið laus við garna-
veiki. Nýlega greindist þó garnaveiki á austasta bænum Skálafelli þar sem fé gengur saman við 
fé úr Mýrahreppi. Garnaveikin hefur verið til staðar í Mýrahreppi um árabil sem var í Suður-
sveitarhólfi og í Nesjahreppi sem var í Suðurfjarðahólfi. Einnig gengur hluti af fé úr Nesjunum í 
sumarhögum í Álftafirði þar sem möguleiki er á að það gangi saman við fé ofan af Héraði og af  
Suðurfjörðunum. Þegar Suðurfjarðahólf og Suðursveitarhólf hafa verið sameinuð er ekkert sem 
bannar bændum að versla með fé sín á milli og flytja fé í hagagöngu á milli gömlu hreppanna í 
Austur-Skaftafellssýslu að Jökulsárlóni á Breiðamerkursandi. Um leið og Hornafjarðarlínan féll í 
haust voru ær fluttar úr Nesjunum til hagagöngu á Mýrunum og einhverjar af þeim hafa mjög 
líklega verið í sumarhögum í Álftafirðinum. Þetta veldur stjórn Búnaðarsambandsins áhyggjum 
ekki síst í ljósi þess að Öræfahólfið er sölusvæði líflamba og er því aukin áhætta á að sjúkdómar 
berist þangað. Öræfin eru vinsælt sölusvæði líflamba og undanfarin 3 haust hafa 300-400 lömb 
verið seld þaðan á hverju hausti á fjárskiptasvæði. Mikið öryggi er fyrir bændur í Öræfum að riða 
hafi ekki greinst í næstu hólfum austan og vestan við þá. Með því að opna á milli hólfanna eykst 
hættan á því að riðan berist lengra vestur.   



B æ ja r r áð  Ho rn af ja r ða r        3 8 9 .  f undu r  
 

Fundargerð 
 

Fundur haldinn í bæjarráði Hornafjarðar í fundarsal í ráðhúsi mánudaginn 27. ágúst  2007  kl. 
16:00. 

Árni Þorvaldsson varaformaður, Elín Magnúsdóttir og Halldóra B. Jónsdóttir.  Einnig  Stefán 
Ólafsson.   

1. Fundargerðir 
• Atvinnumálanefnd Hornafjarðar, 33. fundur 21. ágúst 2007. 
Bæjarráð leggur þunga áherslu á sauðfjárveikivarnalína á milli Mýra og Nesja verði óbreytt.  Bæjarráð 
telur að eina varanalega lausnin sé fólgin í girðingu frá jökullóni við Hoffellsjökul og að brúnni yfir 
Hornafjarðarfljót. Þetta er sú lína sem staðið hefur um langa hríð og er að mati bæjarráðs  mjög mikil-
væg til varnar búfjársjúkdómum.  
Fundargerð samþykkt.  
 
B æ ja r r áð  Ho rn af ja r ða r            4 25 .  f undu r  

 

Fundur haldinn í bæjarráði Hornafjarðar í Ráðhúsi mánudaginn 7. júlí 2008  kl. 9:00. 

Mætt voru: Árni Þorvaldsson formaður, Reynir Arnarson, Halldóra B. Jónsdóttir Einnig: Hjalti Þór 
Vignisson bæjarstjóri, Stefán Ólafsson og Haukur Ingi Einarsson.   
Árni bauð fundarmenn velkomna og gengið var til dagskrár:   

12. Sauðfjárveikivarnir 

Hjalti fór yfir málið og útskýrði alvarleika þess að Sauðfjárveikvarnalína hafi rofnað við það að Horna-
fjarðarfljót renna nú í einum farvegi vestan Svínafells. Núverandi sauðfjárveikivarnarlína liggur um 
Austurfljótin. Beðið er eftir viðbrögðum Matvælastofnunar að setja stefnu í þessu máli og grípa til við-
eigandi ráðstafana. Undir þessum lið var einnig rætt um varnir við landbroti á Viðborðsströnd og í 
Svínafelli vegna ágangs Suðurfljóta.  
 
 
B æ ja r r áð  Ho rn af ja r ða r            4 28 .  f undu r  
 
Fundur haldinn í bæjarráði Hornafjarðar í Ráðhúsi fimmtudaginn 7. ágúst 2008  kl. 09:00.  
Mætt voru: Árni Rúnar Þorvaldsson formaður, Elín Magnúsdóttir og Halldóra B. Jónsdóttir. 
Einnig: Hjalti Þór Vignisson, Stefán Ólafsson, Ásta H. Guðmundsdóttir og Haukur Ingi Einars-
son.  

Árni bauð fundarmenn velkomna og gengið var til dagskrár: 
 
12. Sauðfjárveikivarnir í Hornafirði, sbr. tölvupóstsamskipti þar að lútandi 
Með breyttu rennsli Hornafjarðarfljóta hefur sauðfjárveikivarnalína á milli Nesja og Mýra brostið. 
Bæjarráð hefur áður samþykkt að girða þurfi frá brú yfir Hornafjarðarfljót við eystri farveg Fljótanna 
að Hoffellsjökli. Hjalti gerði grein fyrir samskiptum sínum við stjórnvöld (Matvælastofnun) og lagði 
áherslu á að brýnt sé að bregðast við  þessari stöðu, t.d. með girðingu. Hjalti sagði það hins vegar ekki 
vera í verkahring sveitarfélagsins að reisa og sjá um slíka girðingu en spurning hvað gera skuli. Bæjar-



ráð leggur áherslu á að Matvælastofnun eigi að sinna sínum skyldum við sauðfjárveikivarnir. Jafnframt 
er kallað eftir formlegu svari frá Matvælastofnun vegna þessa máls.  Halldóra sagði það sína skoðun, ef 
Matvælastofnun sinni ekki sínum skyldum, að þá verði kostnaður vegna girðingar sóttur með fjár-
lögum.   
 
B æ ja r r áð  Ho rn af ja r ða r            4 29 .  f undu r  

 
Fundur haldinn í bæjarráði Hornafjarðar í Ráðhúsi fimmtudaginn 18. ágúst 2008  kl. 16:00.  
Mættir voru: Árni Rúnar Þorvaldsson formaður, Reynir Arnarson og Björn Ingi Jónsson. 
Einnig: Hjalti Þór Vignisson bæjarstjóri, Stefán Ólafsson og Haukur Ingi Einarsson.  

9. Sauðfjárveikivarnalína við Hornafjarðarfljót 

Hjalti fór yfir málið og samskipti hans við Matvælastofnun. Sagði hann málið hafa verið í sama farvegi 
í tvo mánuði, ekkert hafa þokast áfram hjá stofnuninni.  
Bæjarráð ítrekar fyrri yfirlýsingar þess efnis að sauðfjárveikivarnalínan verði treyst við austurfarveg 
Hornafjarðarfljóta. Kallað er eftir skýrri stefnu Matvælastofnunar í þessu máli og aðgerðum án tafar. 
 
 
B æ ja r r áð  Ho rn af ja r ða r                4 5 2 .  f undu r  
 
Fundur haldinn í bæjarráði Hornafjarðar í Ráðhúsi mánudaginn 23. febrúar  2009  kl. 16.00  
Mættir voru: Árni Þorvaldsson, Reynir Arnarson og Björn Ingi Jónsson. 
Einnig: Hjalti Þór Vignisson, bæjarstjóri, Haukur Ingi Einarsson. 

3. Sauðfjárveikivarnir 

Mikil umræða skapaðist um sauðfjárveikivarnarlínu við Hornafjarðarfljót.  Bæjarráð leggur 
þunga áherslu á að ráðist verði í úrbætur við varnarlínuna. Bæjarráð er tilbúið að leggja út fyrir 
framkvæmdum ef vilyrði verði gefin út af ráðuneyti og stofnunum um að framkvæmdin verði 
greidd út eftir samkomulagi við bæjarráð. 
 
 
 
B æ ja r r áð  Ho rn af ja r ða r                4 5 6 .  f undu r  
 
Fundur haldinn í bæjarráði Hornafjarðar í Ráðhúsi mánudaginn 23. mars  2009  kl. 16.00  
Mættir voru: Árni Þorvaldsson formaður, Reynir Arnarson og Björn Ingi Jónsson. 
Einnig: Hjalti Þór Vignisson bæjarstjóri, Ásta H. Guðmundstóttir, Stefán Ólafsson og Haukur 
Ingi Einarsson.  
 
Haukur ræddi sauðfjárveikivarnagirðingu í Nesjum frá Hornafjarðarfljótum að Arnarbæli og 
kynnti kostnaðaráætlun og viðræður við landeigendur á svæðinu um framkvæmdina. Bent á að 
girðingin eigi að vera á höndum Matvælastofnunar sem ekki hefur aðhafst neitt í málinu. Sveitar-
félagið muni síðan sækja fé vegna framkvæmdanna til Matvælastofnunar, þ.e. þann hluta sem 
sveitarfélagið leggur til. Samþykkt að halda áfram með málið. 
 
 
B æ ja r r áð  Ho rn af ja r ða r                46 3 .  f undu r  



 

Fundur haldinn í bæjarráði Hornafjarðar í Ráðhúsi mánudaginn  11. maí 2009  kl. 16:00.  

Mættir voru:  Árni Þorvaldsson formaður,  Reynir Arnarson  og Halldóra B. Jónsdóttir. 
Einnig:  Hjalti Þór Vignisson bæjarstjóri, Ásta H. Guðmundsdóttir fjármálastjóri,  Stefán 
Ólafsson framkvæmdastjóri fræðslu- og félagssviðs og Haukur Ingi Einarsson framkvæmda-
stjóri tækni- og umhverfissviðs.  
 

4. Breyting á sauðfjárveikivarnarlínum milli sóttvarnarsvæða 

Bæjarráð mótmælir málsmeðferð og samráðsleysi Matvælastofnunar vegna tillagna stofnunar-
innar um breytingar á varnarlínum milli sóttvarnarsvæða. Halldóra sagðist vera hissa á þessum 
tillögum Matvælastofnunar og lagði til að haldinn verði opinn fundur með bændum í sveitar-
félaginu vegna málsins.  Hjalti tók undir orð Halldóru um víðtækt samstarf við bændur vegna 
málsins en efaðist um stóran sameiginlegan fund á meðan sauðburður er í fullum gangi. 
Bæjarráð samþykkir að vísa málinu til atvinnumálanefndar.  
• Atvinnumálanefnd Hornafjaraðar, 51. fundur 18. maí 2009. 
Halldóra Bergljót Jónsdóttir spurði um stöðu á verkefni í tengslum við skapandi atvinnu-
greinar, orkumál og sauðfjárveikivarnir. 
Hjalti svaraði fyrirspurnum. 
Fundargerð samþykkt. 
 
B æ ja r r áð  Ho rn af ja r ða r                46 5 .  f undu r  
 

Fundur haldinn í bæjarráði Hornafjarðar í Ráðhúsi mánudaginn  25. maí 2009  kl. 13:00.  

Mættir voru:  Árni Þorvaldsson formaður,  Reynir Arnarson  og Halldóra Bergljót Jónsdóttir. 
Einnig:  Hjalti Þór Vignisson bæjarstjóri, Ásta H. Guðmundsdóttir framkvstj. fjármálasviðs, 
Stefán Ólafsson framkvæmdastjóri fræðslu- og félagssviðs og Haukur Ingi Einarsson 
framkvæmdastjóri tækni- og umhverfissviðs.  
 
 
Fundargerð bæjarráðs         468. fundur 
  
Fundur haldinn í bæjarráði Hornafjarðar í Ráðhúsi mánudaginn  22. júní 2009  kl. 16:00. 
Mætt voru:  Reynir Arnarson formaður,  Guðrún Ingimundardóttir  og Björn Ingi Jónsson. 
Einnig:  Hjalti Þór Vignisson bæjarstjóri og Haukur Ingi Einarsson framkvæmdastjóri tækni- og 
umhverfissviðs. 
 
10.  Önnur mál  

Hjalti gerði grein fyrir fundi sem haldinn var fyrr um daginn í Mánagarði um sauðfjárveiki-
varnir.   Tók fram að mistök hafi átt sér stað um boðun fundarins en eingöngu sauðfjárbændur 
hafi fengið boðið þegar markmið var að boða alla landeigendur á fundinn.  Greindi Hjalti frá til-
lögu sem samþykkt var á fundinum.  Lagði Hjalti fram undirskriftarlista sem honum var afhendir 
frá bændum í Öræfum, Suðursveit, Mýrum og Lóni þar sem því er mótmælt að sauðfjárveiki-



varnarlína um Hornafjarðarfljót verði lögð niður.  Kom fram að íbúar frá eftirfarandi bæjum 
hefðu skrifað undir: Litla Hofi, Hofi, Svínafelli, Svínafelli II, Hnappavöllum, Hala, Gerði, Kálfa-
felli, Jaðri, Brunnavöllum, Lækjarhúsum, Borgarhöfn, Króki, Gamla-Garði, Vagnstöðum, Hest-
gerði, Sunnuhlíð, Smyrlabjörgum, Skálafelli, Hólmi, Nýpugörðum, Stóra-Bóli, Holtahólum, 
Hólabrekku, Tjörn, Holtaseli, Viðborðsseli, Vík, Svínhólum, Hlíð, Hraunkoti, Stafafelli, Brekku, 
Hvammi og Volaseli. 
Bæjarráð felur bæjarstjóra að óska eftir fundi með sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra um 
málið. 
 
 


