
25. stjórnarfundur 

Fundargerð 

 

25. stjórnarfundur Landssamtaka landeigenda á Íslandi (LLÍ) var haldinn þriðjudaginn 14. desember 

2010 í Bændahöllinni og hófst kl. 13:00. 

 

Fundinn sátu: Örn Bergsson, formaður, Sigurður Jónsson, Gunnar Sæmundsson og Óðinn 

Sigþórsson. Guðný Sverrisdóttir boðaði forföll vegna veikinda. Formaður stjórnaði fundi, Gunnar ritaði 

fundargerð. 

 

Dagskrá: 

1. Fundargerð síðasta fundar. 

2. Undirbúningur aðalfundar. 

3. Jarða og ábúðarlög. 

4. Frumvarp til laga um náttúruvernd. 

5. Önnur mál. 

 

1. Fundargerð síðasta fundar. 

Fundargerðin hefur verið send út. Ekki bárust athugasemdir og er hún því samþykkt. 

 

2. Undirbúningur aðalfundar. 

Formaður lagði til að aðalfundur LLÍ verði haldinn fimmtudaginn 17. febrúar 2011 og hefjist kl. 15:00. 

Það var samþykkt. Þá var samþykkt að loknum aðalfundi verði haldið málþing um málefnið, 

“Þjóðareign á auðlindum”. Leitað verði til prófessors Sigurðar Líndal um framsögu. Þá verði Sigurður 

Jónsson, lögfræðingur og stjórnarmaður í LLÍ með framsögu, hugað verði að einum enn, endanleg 

ákvörðun um þetta tekin síðar. Sigurður og Óðinn tóku að sér undirbúning málsins. Óðinn tekur að sér 

að stjórna málþinginu og pallborðsumræðum að loknum framsöguerindum.  

 

3. Jarða og ábúðarlög. 

Formaður telur sig hafa heimildir fyrir því að nefnd sú sem landbúnaðarráðherra skipaði til að 

endurskoða lögin, sé búin að skila af sér. Tíðinda hlýtur því senn að mega vænta. 

 

4. Frumvarp til laga um náttúruvernd. 

Formaður lagði fram bréf frá Umhverfisráðuneytinu dags 6. desember s.l. ásamt frumvarpi um 

breytingar á lögum um náttúruvernd. Óskað er eftir athugasemdum við frumvarpið eigi síðar en 7. 

janúar 2011. Ákveðið að stjórnarmenn skoði málið og beri síðan saman bækur sínar. 

 



5. Önnur mál. 

Formaður gat þess að í upphaflegri dagskrá hefði verið reiknað með því að á fundinn kæmi Björn 

Erlendsson til að ræða þjóðlendumál og þá sérstaklega Álftanesskóga (afréttarland þeirra á Álftanesi)  

Björn væri veikur og hefði ekki geta komið. Ákveðið var að bjóða Birni á næsta stjórnarfund. 

 

Gunnar lagði fram ljósrit af bréfi frá Fiskistofu til framkvæmdaðila, sveitarfélaga, veiðifélaga og 

landeigenda við ár og vötn. Gunnar telur að þarna sé farið freklega inn á eignarrétt landeigenda. 

Óðinn skýrði bakgrunn málsins og aðkomu Landssambands veiðifélaga að lögum nr. 61/2006 um lax 

og silungsveiði. 

 

Óðinn lagði fram og kynnti nýjan úrskurð, uppkveðnum 6. des sl. í máli er varðar frístundahús. Málið 

nokkuð rætt. 

 

Ákveðið var að stefna á stjórnarfund um miðjan janúar 2011. 

 

Fleira ekki fyrir tekið. 

 

Fundi slitið. 

Gunnar Sæmundsson. 
 


