
19. stjórnarfundur 

Fundargerð 

 

19. stjórnarfundur Landssamtaka landeigenda á Íslandi (LLÍ) var haldinn þriðjudaginn 27. 

október 2009 í Bændahöllinni og hófst kl. 13:00 

 

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. Magnús Leópoldsson fasteignasali kemur á fundinn. 

3. Endurskoðun jarðalaga, spurningar og svör. 

4. Karl Axelsson lögfræðingur kemur á fundinn. 

5 Ólafur Björnsson lögfræðingur kemur á fundinn 

6 Ákvörðun um aðalfund. 

7. Önnur mál er félagið varðar. 

 

1. Fundargerð síðasta fundar. 

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

 

2. Magnús Leópoldsson fasteignasali kemur á fundinn. 

Mættur var Magnús Leópoldsson fasteignasali og bauð formaður hann velkominn. Stjórnarmenn lögðu 

ýmsar spurningar fyrir Magnús og kom meðal annars eftirfarandi fram hjá honum: Vegna umræðu um 

jarðasöfnun einstakra einstaklinga og lögaðila á liðnum árum er slíkt ekki í gangi í dag og hefur 

Magnús ekki mikla trú á því að það muni gerast á næstu árum. Nú sé það aftur á móti að sumir af 

þessum aðilum séu að reyna að losa sig við eignir. Jarðaverð hefur lækkað um ca. 10 til 20% frá því 

sem það var hæst. Útlendingar eru ekki að sækjast eftir jörðum hér og einhverjar sögur um að þeir 

standi í biðröð eftir jörðum eru alveg út í hött. Vissulega hafa borist fyrispurnir frá erlendum 

fasteignasölum og þeim hefur verið svarað en síðan hefur ekki í þeim heyrst.  

Frístundabyggð virðist alveg stopp. Mikið framboð hefur verið á lóðum og nú er mikið framboð á 

sumarhúsum en fáir kaupendur. Stjórnarmenn og Magnús ræddu almennt um málið. 

 

3. Endurskoðun jarðalaga, spurningar og svör. 

Farið var yfir spurningar frá nefnd landbúnaðarráðherra vegna endurskoðunar á jarða- og 



ábúðalögum. Drög að svörum höfðu gengið á milli stjórnarmanna fyrir fundinn og var endanlega 

gengið frá þeim og formanni falið að koma þeim á framfæri. 

 

4. Karl Axelsson lögfræðingur kemur á fundinn. 

Mættur var Karl Axelsson lögfræðingur og bauð formaður hann velkominn. Fram kom að vitað er að í 

undirbúningi eru ný vatnalög. Samkvæmt því sem frést hefur verður réttarstaða landeiganda mun 

lakari en nú er, verði þessar hugmyndir að veruleika. Ekkert samband hefur verið haft við LLÍ og vekur 

það athygli stjórnarmanna að þeir, sem fengið hafa að koma hafa að þessum málum, hafi ekki haft 

fyrir því að setja sig í samband við neinn úr stjórn LLÍ.  

Þá var rætt um nauðsyn þess að gerðar verði breytingar á lögum um eignarnám. Karl tók að sér að 

gera lista um þau atriði, sem endurskoða þyrfti. 

 

5. Ólafur Björnsson lögfræðingur kemur á fundinn. 

Mættur var Ólafur Björnsson lögfræðingur og bauð formaður hann velkominn. Fór hann yfir stöðu 

Þjóðlendumála. Óbyggðanefnd er búin með svæði 7 og 7b. Tröllaskagi er í vinnslu og vettvangsferð er 

lokið. Næstu svæðum frestað til 2012 en Óbyggðanefnd á síðan að fara að undirbúa málsmeðferð á 

svæði 8.  

Nokkuð var rætt um að gera þyrfti úttekt á málsmeðferð Óbyggðanefndar í þjóðlendumálum í áranna 

rás. Einnig var rætt um endurupptökurétt og breytingar þar á. Ákveðið að skoða þetta betur og ræða 

frekar hugsanlegar aðgerðir á næsta stjórnarfundi. 

Mál Almenninga í Vestur Skaftafellssýslu, er sent var til Mannréttindadómstóls Evrópu, hefur verið 

vísað frá og eru það mikil vonbrigði.  

Rætt var um málskostnaðartryggingar, sem fólk á kost á hjá tryggingafélögum, og nauðsyn þess að 

fólki sé þessi kostur ljós. 

 

6. Ákvörðun um aðalfund. 

Ákveðið var að stefna á aðlafund 11. febrúar 2010 kl. 13. Reyna á að fá Steingrím Sigfússon 

fjármálaráðherra til að flytja ávarp á fundinum. 

 

7. Önnur mál er félagið varðar. 

Gunnar greindi frá símtali við Ragnar Jónsson vegna bréfs um girðingar meðfram vegum, er fyrir lá á 

síðasta fundi. Formaður lagði fram frekari gögn um málið frá Sveitarfélaginu Hornafirði. Gunnar benti á 

mikla nauðsyn á því að fá fram breytingar á gildandi vegalögum varðandi girðingar og almennt um 

réttarstöðu landeigenda. Taldi hann að þetta hefði versnað til muna við síðustu breytingu á 

vegalögum. Ákveðið var að skoða málið frekar og hverju þyrfti að breyta. Ræða síðan þau mál frekar á 

aðalfundi ásamt því sem kemur frá Karli um eignarnámslögin. 

Örn formaður og Guðný eru síðan að fara á almennan fund á Akureyri í kvöld, um þjóðlendumál og 



önnur mál sem landeigendur varðar. Stjórnarmenn sammála um að skoða hvort ekki ætti að halda 

slíka fundi víðar innan tíðar. 

 

 

Fleira ekki tekið fyrir. 

Fundi slitið kl. 16.15 
 


