
18. stjórnarfundur 

Fundargerð 

 

18. stjórnarfundur Landssamtaka landeigenda á Íslandi (LLÍ) var haldinn föstudaginn 7. 

september 2009 í Bændahöllinni og hófst kl. 10:00, 

 

Fundinn sátu: Örn Bergsson, formaður, Guðný Sverrisdóttir, Óðinn Sigþórsson, Ólafur H. Jónsson og 

Gunnar Sæmundsson. 

 

Formaður stjórnaði fundi, Gunnar ritaði fundargerð. 

 

Dagskrá: 

1. Fundargerð síðasta fundar. 

2. Stefnumótun fyrir LLÍ. 

3. Staða þjóðlendumála í dag, Ólafur Björnsson. 

4. Bréf varðandi girðingar með vegum. 

5. Önnur mál er félagið varðar. 

 

1. Fundargerð síðasta fundar. 

Fundargerðin hafði verið send út, engar athugasemdir höfðu borist og var hún því samþykkt. 

 

2. Stefnumótun fyrir LLÍ. 

Óðinn og Guðný höfðu unnið drög að Stefnumótum fyrir LLÍ. Skiptist hún í þrennt, framtíðarsýn og 

stefna, markmið og leiðir að markmiðum. 

Óðinn kynnti drögin. Allmiklar umræður urðu og lýstu stjórnarmenn ánægju sinni með framlagðar 

hugmyndir. Óðinn sagði að vefur LLÍ væri ekki nógu virkur. Aðrir tóku undir það. Ákveðið að ráða bót 

þar á. Samstarf við Atla Rúnar Halldórsson hefur verið mjög gott. Guðný benti á að ef þessar 

hugmyndir yrðu að veruleika, hefur það í för með sér verulega vinnu. Þá var rætt um verkaskiptingu 

stjórnarmanna í tengslum við stefnumótun. 

Ákveðið var að stefna að stjórnarfundi í síðarihluta október. Á þann fund verði auk stjórnar boðuð 

varastjórn. Þar verði fjallað endanlega um drög að stefnumótun fyrir samtökin og rætt ýtarlega um 

starfið framundan og ákvarðanir teknar þar um.. Stefnt verði að því að fá á þann fund þá Ólaf 

Björnsson, lögfræðing, til að fara yfir stöðu þjóðlendumála og Karl Axelsson, lögfræðing, til að fjalla um 

stöðum landeigenda gagnvart ýmsum opinberum aðilum. 

Guðný taldi brýnt að halda fund í Eyjafirði sem fyrst um þjóðlendumál. Formanni og Guðnýju var falið 

að koma á fundi og undirbúa hann. 

Þá ræddu fundarmenn ýtarlega um endurskoðun jarðalaga og þá nefnd sem lanbúnaðarráðherra hefur 



skipað í verkið. Stjórnin hefur komið á framfæri við ráðherra alvarlegum athugasemdum við það að LLÍ 

var sniðgengin við skipun nefndarinar. Telur stjórnin slík vinnubrögð ekki samrýmast góðri stjórnsýslu. 

 

3. Staða þjóðlendumála í dag, Ólafur Björnsson. 

Ólafur Björnsson var í símasambandi, þar sem hann var veikur heima. Hann sagði frá því að í gær 

hefði hann farið í fróðlega flugferð með nýju flugvél Landhelgisgæslunar. Hann taldi að vélin gæti nýst 

mjög vel til skoðunar á landi og staðháttum vegna þjóðlendumála. Sérstaklaga býður vélin upp á 

góðan búnað til ljósmyndunar úr lofti. 

Ríkið hefur lýst kröfum á Tröllaskaga. Nokkuð kom á óvart að gerðar eru kröfur í einstakar jarðir, m.a. 

fremstu jarðir í Svarfaðardal og Hraun á Skaga. Málflutningur verður eftir áramót. 

Ríkið hefur ákveðið að fresta nokkuð ferlinum í þjóðlendumálum vegna efnahagsörðugleika og munu 

ekki vera lagðar fram nýjar kröfur á árunum 2010 og 2011. Þó verðu haldið áfram með 

undirbúningsvinnu í V- Hún. og Borgarfirði.  

Á Norðausturlandi eru nú 10 til 15 mál fyrir dómstólum. Á svæði 7a. er verið að vinna að áfrýjun í fjölda 

tilfella. 

Nú ætti að skoða þann möguleika að fara í að gera úttekt á meðferð þjóðlendumála frá uphafi. Fá þarf 

ríkið í samvinnu um slíkt verk. Ólafur taldi alveg ljóst að nokkur vatnaskil hefðu orðið með tilkomu LLÍ. 

Ríkið hætti málaferlum vegna Esju og Smjörfjalla og féll þar með frá fjallatoppakenningunni, svo að 

eitthvað sé nefnt. 

Ólafur H, þurfti að yfirgefa fundinn, meðan á símtali við Ólaf Björnsson stóð. 

Eftir að því símtali var lokið, samþykkti stjórnin að undirbúa ósk til ríkisins þess efnis að gerð verði 

úttekt á meðferð þjóðlendumála frá upphafi og til dagsins í dag. 

 

4. Bréf varðandi girðingar meðfram vegum. 

Farið var yfir bréf frá Ragnari Jónssyni, Akurnesi, um girðingar meðfram þjóðvegi 1 í landi hans. 

Gunnari var falið að ræða við Ragnar um málið 

 

5. Önnur mál er félagið varðar. 

Óðinn tekur að sér að fylgjast með málum sem lögð verða fram á Alþingi og varðað geta landeigendur. 

Guðný ætlar að ræða við Samband Íslenskra sveitarfélaga um hugsanlegan fjárstuðning vil LLÍ. 

 

 

Fleira ekki tekið fyrir. 

Fundi slitið kl. 12.00 

Gunnar Sæmundsson. 
 


