
26. stjórnarfundur 

Fundargerð 

 

26. stjórnarfundur Landssamtaka landeigenda á Íslandi (LLÍ) var haldinn fimmtudaginn 20. janúar 

2011 í Bændahöllinni og hófst kl. 13:00. 

 

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

og Guðný Sverrisdóttir. Formaður stjórnaði fundi, Gunnar ritaði fundargerð. 

 

Dagskrá: 

1. Fundargerð síðasta fundar. 

2. Friðbjörn Garðarsson, lögmaður, kemur á fundinn. 

3. Björn Erlendsson kemur á fundinn. 

4. Undirbúningur aðalfundar. 

5. Önnur mál. 

 

1. Fundargerð síðasta fundar. 

Fundargerðin hafði verið send stjórnarmönnum. Engar athugasemdir bárust og er hún því samþykkt. 

 

2. Friðbjörn Garðarsson lögmaður kemur á fundinn. 

Lögmennirnir Friðbjörn Garðarsson og Þórhallur Haukur Þorvaldsson frá Lögfræðistofunni Verítas 

mættu á fundinn. Þeir fóru yfir málavexti varðandi jörðina Heiðarmúla á Öxarfjarðarheiði er liggur að 

jörðinni Sandfellshaga. Heiðarmúli lá áður undir kirkjuna (1856) á Sandfellshaga. Röktu þeir málsatvik 

fyrir stjórnarmönnum. Fram kom að það er til verulegra vandræða að öll skjöl amtmannins á Akureyri 

brunnu í stórbruna á Akureyri fyrr á árum. Hæstiréttur úrskurðar að landið sé þjóðlenda, þar sem ekki 

sé fyrir hendi óyggjandi sönnun á eignarhaldi. Þeir telja málið allt vera sérstakt og ræddu þann 

möguleika að áfrýja málinu til mannréttindadómstólsins.  

Menn ræddu málið á breiðum grunni og hvernig farið hefði í þeim málum sem hafa verið send. Í einu 

máli hefur ekki komið svar um hvort það verður tekið fyrir. Lögmennirnir ætla að halda áfram skoðun 

sini og þá kemur í ljós hvað þeir gera. Stjórn LLÍ mun í ljósi þess meta hvort málið verður stutt með 

fjárframlagi. 

 

3. Björn Erlendsson kemur á fundinn. 

Til fundarins mættu þeir Björn Erlendsson og Úlfar Þormóðsson. Erindi þeirra varðar úrskurð dómstóla 

um Almenningsskóga Álftanes, svokallaða, Álftanesskóka. Þetta var sameignarland lögbýla á Álftanesi 

uppi á Hellisheiði. Nú er þetta land úrskurðað þjóðlenda. Úlfar er formaður félagasamtaka um málið á 

Álftanesi. 

Þeir fóru yfir málavexti og voru mjög ósáttir yfir allri málsmeðferð hjá Óbyggðanefnd og dómstólum. 



Var mikill hugur í þeim að fara með málið fyrir mannréttindadómstólinn. Stjórnarmenn fóru vel yfir þau 

mál sem þangað hafa verið send og töldu þetta mál, í fljótu bragði, ekki það sérstakt að mikil von væri 

um að dómstóllinn tæki það fyrir. Stjórnarmenn bentu þeim félögum á að leita til lögmanna um frekari 

ráðleggingar í málinu, það væri ekki hlutverk LLÍ að fara með svona mál. Samtökin hefðu veitt 

fjárstuðning til málareksturs fyrir mannréttindadómstólnum. Slíkt væri skoðað í hverju einstöku tilfelli. 

 

4. Undirbúningur aðalfundar. 

Aðalfundurinn verður haldinn 17. febrúar, eins og ákveðið var á síðasta stjórnarfundi. Nú var ákveðið 

að hefja aðalfundinn kl. 14:00 og málþingið kl. 15:30. 

Framsögumenn verða Sigurður Líndal, prófessor, og væntanlega Kári Rógvi og Sigurður Jónsson 

lögmaður. Ekki er þetta þó að fullu ákveðið, en Örn, Óðinn og Sigurður munu ganga frá hverjir verða 

framsögumenn. Guðný og Örn munu sjá um fundarboð og auglýsingar á fundinum. Verið er að ganga 

frá ársreikningum fyrir liðið ár. 

 

5. Önnur mál. 

Ekki komu fram önnur mál. 

 

 

Fleira ekki fyrir tekið. 

Fundi slitið. 

Gunnar Sæmundsson. 
 


