
 

Vegna óvenjulegs ástands sem nú ríkir á heimsvísu hefur fjallskilanefnd 

Biskupstungna samþykkt eftirfarandi reglur og tilmæli. 

 

Fjallferð. 

Fjallmenn verða að vera einkenna lausir þegar farið er til fjalls. 

Þeir sem gefa kost á sér sem fjallmenn gera það á eigin ábyrgð. 

Senda þarf upplýsingar um fjallmenn, nafn og síma, til fjallkóngs á netfangið 

braedratunga@gmail.com fyrir 1.september 

Veikist fjallmaður á fjalli ber honum að fara til byggða og óska eftir sýnatöku. 

Sé viðkomandi sýktur ber honum að fara í einangrun. Þá ber einnig öðrum fjallmönnum að fara í 

sóttkví. Hópurinn gæti sótt um undanþágu til að ljúka leitum. Fjallmenn geta ekki tekið þátt í 

réttarstörfum komi upp sýking í þeirra hópi. 

Fjallskilanefnd og sveitarfélagið bera enga ábyrgð né kostnað komi upp smit í fjallferð. Sá kostnaður 

sem kann að verða af einangrun og tekjumissi ber fjallmaðurinn/einstaklingurinn sjálfur. 

Viðkomandi fjáreiganda ber að upplýsa sína fjallmenn um þær reglur og tilmæli sem eru í gildi vegna 

ástandsins. 

Reglur þessar gilda um allar leitir nema annað verði tilkynnt 

Fjallskilanefnd telur að húsakostur og aðbúnaður á afréttinum sé með þeim hætti að hægt sé að 

uppfylla gildandi sóttvarnarregur. 

Að öðru leyti er vísað til  leiðbeininga vegna gangna og rétta vegna COVID-19 hættustigs 

Almannavarna sem nálgast má á heimasíðu Landsambands sauðfjárbænda. 

 

Riðið á eftir safninu. 

Vegna þeirra fjöldatakmarkanna sem eru í gildi er mælst til þessa að fólk fjölmenni ekki á eftir 

safninu þegar það kemur til byggða föstudaginn 11.september. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Réttarstörf. 

Allir fjallmenn eru gjaldgengir í réttir. 

Allir þeir sem eiga fjárvon í réttum fá 2 menn. 

Við hverja 96. kind sem fjáreigandi á von á í réttum bætist við 1 maður. 

 

Börn fædd 2005 eða síðar eru undan skilin fjöldatakmörkunum og velkomin í réttir að því gefnu að 

þau séu á ábyrgð fullorðins aðila sem er í réttunum. 

Þeir sem eiga rétt á mönnum í réttirnar þurfa að skila inn nafnalista til fjallkóngs á netfangið 

braedratunga@gmail.com fyrir 1.september. 

Fjöldi manna sem fjáreigendur meiga hafa í réttum: 

Kjartan Bræðratungu   2 

Hjalti Ásakoti    2 

Eiríkur Gýgjarhólskoti 14 

Loftur Myrkholti   2 

Magnús Kjóastöðum   4 

Hjalti Kjóastöðum   2 

Magnús Austurhlíð   4 

Trausti Austurhlíð 15 

Ólafur Úthlíð    1 

Víglundur Höfða   2 

Helgi Hrosshaga   2 

Rúnar Vatnsleysu 21 

Brynjar Heiði    5 

Egill Hjarðarlandi 11 

Sævar Arnarholti 10 

Snorri Tjörn    1 

Gunnar Tjörn    2 

 

Smitvarnarfulltrúi réttanna er fjallkóngur. 

 

Að öðru leyti er vísað til  leiðbeininga vegna gangna og rétta vegna COVID-19 hættustigs 

Almannavarna sem nálgast má á heimasíðu Landsambands sauðfjárbænda. 

 

 

Tilmæli þessi og reglur eru unnar eftir útgefnum leiðbeiningum yfirvalda um hvaða reglur gilda um 

göngur og réttir haustið 2020. Einnig hefur fjallskilanefnd leitað upplýsinga og ráða hjá 

verkefnastjóra Almannavarna Suðurlands. 


