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Til landbúnaðamefndar Alþingis

Búnaðarsamband Eyjafjarðar hefur verið beðið um að koma meðfylgjandi 
athugasemdum frá fjallskilanefnd Eyjafjarðarsveitar á framfæri. Vonandi verða þær 
teknar til skoðunar þó svo að nokkuð sé síðan að athugasemdir áttu að hafa borist.

Virðingarfyllst 

F.h. Búnaðarsambands Eyjafjarðar

Ólafur G. VagnssOTi



Athugasemdir fjallskilanefndar Evjafjarðarsveitar við 
Frumvarp til girðingalaga

(þskj.1013 — 636. mál)

Eftir að meðlimir og starfsmaður Fjallskilanefndar Eyjafarðarsveitar hafa lesið yfir 
lögin og rœtt þau, vilja þeir koma eftirfarandi ábendingum um á framfæri:

I 2. gr., 3. málsgrein, þar sem fjallað er um rafgirðingar viljum við gjaman koma því 
inn að nauðsynlegt sé að eitra undir girðingu á grónu svæði. Oft á tíðum er það 
þannig að ný og góð rafgirðing er sett upp, virkar vel og gerir mikið gagn. Á vel 
grónu landi taka grösin fljótt við sér og vaxa upp í neðstu strengi í miklum mæli og 
þar með leiðir út rafmagnið! Slík girðing er þá frekar til ógagns en gagns; við smölun 
á fé stingur það sér gegnum hana en erfiðara er að fara á eftir því séu hestar notaðir 
við smalamennskuna. Jafnvel má líka koma fram í greininni eittvhað um spennu á 
slíkum girðingum.

í Eyjafjarðarsveit er högum þannig háttað að viða er stór hluti óræktaðs heimalands 
ekki girtur af fyrir viðkomandi jörð. Þannig eru heilu íjallshliðarnar ógirt heimaland 
margra jarða, gjarnan notað sem afrétt. Fjallsgirðing hverrar og einnar jarðar skilur 
þá að afgirt (ræktað eða óræktað) land viðkomandi jarðar og þessa svæðis. Ekki er 
hægt að flokka þessar girðingar sem samgirðingar milli landeigenda því þama er um 
að ræða girðingu sem viðkomandi landeigandi/ábúandi kemur upp og sér sjálfur um 
viðhald á. Við lestur 4. — 10. greinar frumvarpsins finnst okkur ekki kveðið nógu 
skýrt á um að slíkar girðingar heyri einhvers staðar þar undir. Til að taka af allan vafa 
leggjum við til að ný málsgrein komi inn í 6. grein þar sem þessar girðingar eru 
nefndar lika.

í 11. grein er talað um viðhald samgirðinga og vísað í 5.-10. grein frumvarpsins. 
Fjallsgirðing er óbein samgirðing og nauðsynlegt að sama gildi um hana. Þegar hins 
vegar verður vart við vanrækslu á slikri girðingu er ekki hægt að bjóða öðrum 
landeigendum stórs svæðis að bæta úr því heldur verður að vera hægt að fá 
viðkomandi aðila til þess sjálfan. Víða er aðkoma erfið að þessum girðingum og ekki 
alltaf auðvelt fyrir þá sem minna þekkja til að fara þar um. Allir voru sammála um að 
einfaldasta og skilvirkasta aðferðin til að menn bæti úr sínum brotum sjálfir væri að 
hafa viðurlög við þeim. Þá skiptir máli að það sé skýryrt í lögunum svo ekki sé hægt 
að fara í kringum á einhvern hátt.

í 12. grein kemur fram að umráðamaður lands hafi eitt ár til að hreinsa ónothæfar 
girðingar af sínu landi, ella framkvæmir sveitarstjóm það á hans kostnað. Eitt ár er 
knappur tími, slikar girðingar eru víða, og leggjum við til rýmkun á þessum 
tímamörkum.

Við lestur frumvarpsins þótti okkur mikið vísað í og til búnaðarsambands sem 
eftirlits- eða úrskurðaraðila. Sum búnaðarsambönd eru ekki í stakk búin til að bæta 
við sig verkum, bæði vegna mannfæðar og erils við önnur störf. Þannig gæti dregist 
að fá úrskurð um hlutina og allt orðið seinvirkara. Eins má benda á kostnaðarauka 
sem hlýst af því að blanda fleiri aðilum í málið. Sum mál eru þó þess eðlis að þau er 
gott að leysa með því að fá utanaðkomandi aðila, eins og t.d. fulltrúa 
búnaðarsambans, en slíkt yrði þá að vega og meta í hverju tilfelli fyrir sig.


