
22. stjórnarfundur 

Fundargerð 

 

22. stjórnarfundur Landssamtaka landeigenda á Íslandi (LLÍ) var haldinn fimmtudaginn 18. 

mars 2010 á Hótel Sögu og hófst kl. 9:00. 

 

Fundinn sátu: Örn Bergsson, formaður, Guðný Sverrisdóttir, Sigurður Jónsson, Gunnar Sæmundsson 

og Óðinn Sigþórsson. Formaður stjórnaði fundi, Gunnar ritaði fundargerð. 

 

Dagskrá: 

1. Stjórn skiptir með sér verkum. 

2. Fundargerð síðasta fundar. 

3. Þóknun til stjórnar. 

4. Skipulagslög. 

5. Starfið framundan. 

6. Önnur mál. 

 

1.Stjórn skiptir með sér verkum. 

Örn setti fund og bauð nýjan stjórnarmann, Sigurð Jónsson velkominn til starfa. Hann gerði tillögu um 

verkaskiptingu. Óðinn verði varaformaður, Guðný, gjaldkeri, Gunnar, ritari og Sigurður meðstjórnandi. 

Þetta samþykkt. 

 

2. Fundargerð síðasta fundar. 

Fundargerð síðasta fundar hafði verið send út og engar athugasemdir höfðu borist. 

 

3. Þóknun til stjórnar. 

Samþykkt var óbreytt fyrirkomulag og gilti á liðnu ári, sbr. 16. fund LLI, að teknu tilliti til gildandi taxta. 

 

4. Skipulagslög. 

Alþingi hefur óskað eftir umsög um frumvarp til skipulagslaga. Stjórnarmenn ræddu málið, sérstaklega, 

forkaupsréttarákvæði, landsskipulag og fleiri atriði. Samþykkt var að Óðinn og Sigurður geri drög að 

umsögn og sendi öðrum stjórnarmönnum til skoðunar. 

 

5. Starfið framundan. 

Formaður ræddi um stöðu þjóðlendumála. Allnokkrar umræður urðu um málið. Ákveðið var að ræða 

við nokkra alþingismenn um hugsanlega breytingu á þjóðlendulögum er varðar rétt til endurupptöku 

mála fyrir dómstólum finnist ný gögn. 

Formanni falið að leita eftir fundi með forstöðumanni Árnastofunnar til að ræða við hann um skjöl sem 



hugsanlega væru þar og vörðuðu þjóðlendumál. 

Rætt var um að LLÍ héldi almennan fund um þjóðlendumál og önnur þau mál er varðar eignar- og 

umráðarétt á landi. Helst var talað um fund í Húnavatnssýslum. Gunnari falið að skoða málið á 

heimaslóð. 

Nokkuð var rætt enn og aftur um heimasíðu samtakanna. 

 

6. Önnur mál. 

Óðinn vakti athygli á því að ekki væri búið að ganga nægjanlega frá kortum sem sýndi hvar væri 

þjóðlendumörk á þeim svæðum þar sem búið væri að úrskurða. Þessi merki þyrfti að hnitsetja og 

ganga tryggilega frá, þannig að ekki léki neinn vafi á til framtíðar. 

Sigurður sagði frá því að hann hefði verið í úrskurðarnefnd um kostnað við girðingu milli Tungufells og 

Hrunaheiðar, Hrunaheiði var dæmd þjóðlenda. Ríkið neitaði að bera nokkurn kostnað af girðingunni. 

Úrskurðarnefndin taldi að ríkinu bæri 4/5 af kostnaði. Þetta mál ver fyrir dómstóla og verður fróðlegt að 

sjá hvernig fer. 

 

 

Fleira ekki fyrir tekið. 

Fundi slitið. 

Gunnar Sæmundsson 
 


