
1. Stjórnarfundur LLÍ 6. feb. 2007 

 

Fyrsti fundur stjórna Landssamtaka landeigenda á Íslandi haldinn að Borgartúni 30 í húsnæði 

Sambands ísl. sveitarfélaga. 

Fundur hófst kl. 13:30 

 

Mættir: Guðný Sverrisdóttir (GSV), Jóhannes Kristjánsson (JK), Gunnar Sæmundsson (GS), Örn 

Bergsson(ÖB) og Ólafur H. Jónsson (ÓHJ). 

 

Dagskrá: 

1. Stjórnin skiptir með sér verkum. 

2. Undirbúningur að fundi með fjármálaráðherra. 

3. Gerð heimasíðu. 

4. Félagatal. 

5. Álitsgerð frá Guðrúniu Gauksd. 

6. Önnur mál. 

 

1. Stjórnin skiptir með sér verkum: Tillaga kom fram frá formanni um Örn Bergsson sem 

varaformann, Ólaf H. Jónsson sem ritara og Gunnar Sæmundsson sem gjaldkera. Tillagan samþykkt 

 

2. Undirbúningur að fundi með fjármálaráðherra;  

Hér mætti Ólafur Björnsson lögmaður á fundinn. M.a. benti hann á að nauðsynlegt væri að fá álitsgerð’ 

frá Guðrúnu Gauksdóttir til að styrkja mál samtakanna. Einnig væri gott að fá álitsgerð frá 

stjórnlagafræðingi. Ákveðið að tala við Eirik Tómasson í því sambandi. (ÓHJ) 

Eftir miklar og ítarlegar umræður var eftirfarandi ákveðið: Krafa Landssamtaka landeigenda á íslandi 

(LLÍ) er að ríkisstjórn og Alþingi Íslands breyti lögum um þjóðlendur nr. 58/1998 þegar í stað á þann 

veg að land með athugasemdalausu þinglýstu landamerkjabréfi skuli teljast eignarland. Sá sem haldi 

öðru fram hafi sönnunarbyrði fyrir því. 

Ákveðið að fá fund með öllum þingflokkum(GSV). Ákveðið að fá fund með allsherjarnefnd Alþingis, þó 

ekki fyrr en eftir fund með fjármálaráðherra og helst ekki fyrr en greinargerðir Guðrúnar Gauksd. og 

Eiríks Tómassonar liggi fyrir.  

Ákveðið að stjórnarmenn taki saman nú fyrir helgina alla þá punkta sem ræða á um og við 

fjármálaráðherra miðvikudaginn 14. febrúar 2007 þannig að fundurinn nýtist sem best. 

 

3. Gerð heimasíðu: Ákveðið að leita eftir samstarfi við Bændasamtökin um hlekk á bondi.is (GSV) 

Ákveðið að kaupa lénið www.landeigendur.is. GSV gengur frá tilkynningu LLI til RSK þannig að 

kennitala fáist. 

 



4. Félagatal: Ákvðið að láta eyðublöð til skráningar í samtökin liggja frammi á sem flestum stöðum auk 

þess sem stjórnarmenn og varamenn gangi í það að safna félögum. ákvðið að senda bréf til 

búnaðarsambanda og bjóða upp á fundi um þjóðlendumál fyrir alla hagsmunaaðila. Auk þess skal 

senda þeim eyðublöðin og tengla þar sem hægt er að skrá sig. (GSV) ákveðið að senda auglýsingu 

þar um, t.d.í Bændablaðið, MBL og Fréttablaðið. 

 

5. Álitsgerð frá Guðrúnu Gauksdóttur: Guðrún ætlar að senda kostnaðartölur, enn fremur þarf að 

athuga hvenær hún geti skilað álitsgerðinni(GSV). Samþykkt að slík álitsgerð verði gerð með fyrirfvara 

um kostnað.  

 

6. Önnur mál: GSV gengur frá tilkynningu LLI til RSK þannig að kennitala fáist. 

Fundi slitið kl. 16.30. 
 


