
28. stjórnarfundur Landssamtaka landeigenda á Íslandi (LLÍ) 

var haldinn fimmtudaginn  16. mars  2011 

 á Hótel Sögu og hófst kl. 16:00 

 

 

 

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. Stjórn skiptir með sér verkum. 

3. Ferða- og fundarkostnaður stjórnar. 

4. Rannsóknir á skjalasöfnum, m.a. í Danmörku. 

5. Bændablaðið og Aðalfundur LLÍ. 

6. Jarða- og ábúðarlög. 

7. Önnur mál.  

 

 

1. Fundargerðs síðasta fundar. 

Fundargerðin hafði verið send og engar athugasemdir borist og var hún samþykkt. 

 

2. Stjórn skiptir með sér verkum. 

Samþykkt var óbreytt fyrikomulag, Óðinn, varaformaður, Guðný, gjaldkeri, Gunnar, ritari, og 

Sigurður, meðstjórnandi. Örn, formaður, er kjörinn beint á aðalfundi. 

 

3. Ferða og fundarkostnaður stjórnar. 

Samþykkt var óbreytt fyrikomulag. Greitt verði fyrir akstur og dagpeningar fyrir fundardaga.  

Örn fær auk þess dagpeninga í tvo daga á mánuði fyrir vinnu sína. Akstur og dagpeningar taka 

mið af ákvörðun Ferðakostnaðarnefndar. Ekki verða greidd önnur stjórnarlaun. 

Formaður og gjaldkeri fengu heimild til að greiða fyrir vinnu ef semja þarf ítarlegar umsagnir 

um einstök mál. 

 

4. Rannsóknir á skjalasöfnum, m.a. í Danmörku. 

  Á fundinn mætti Már Jónsson prófessor í sagnfræði við Háskóla Íslands. Már hefur unnið 

mikið við að leita að ýmsum gögnum og m.a. við svokölluð Apógröf í Árnastofnun. Það eru 

skjöl sem Árni Magnússon lét afrita þegar hann ferðaðist um Ísland, skjöl sem hann fékk ekki 

að taka með sér, en taldi merk. Allmikið er enn óskoðað og þetta eru þau skjöl sem oft hafa 

borið á góma að glugga þyrfti í vegna þjóðlendumála. Þá upplýsti hann stjórn nokkuð um 

skjalasafnið í Kaupmannahöfn og taldi að ekki þýddi að fara þangað að svo stöddu. Már taldi 

réttast fyrir stjórn að fá fund með því fólki sem vinnur að gagnaöflun í Þjóðskjalasafni, fyrir 

Óbyggðanefnd. Stjórn samþykkti að stefna að slíkum fundi og tók formaður að sér að leita 

eftir því. 

 

5. Bændablaðið og Aðalfundur LLÍ. 

Formaður reifaði málið og taldi mikil vonbrigði að Bændablaðið skuli ekkert hafa getið um 

aðalfundinn eða málþingið. Síðan hafa komið út tvö tölublöð. Stjórnarmenn lýstu undrun 

sinni á þessu og veltu fyrir sér hvert væri fréttamat blaðsins. Samþykkt var að fela formanni 

að ræða við ritstjóra blaðsins og leita eftir skýringum, ef einhverjar eru? Jafnframt að ræða við 



ritsjórann um framhaldið. Í framhaldi af þessu var rætt um leiðir til að koma upplýsingum til 

félagsmanna. 

 

6. Jarða- og ábúðarlög. 

Formaður dreifði skilabréfi nefndar er sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra setti af stað til að 

skoða jarða- og ábúðarlög.  Nokkrar umræður urðu um málið um leið og stjórnarmenn fóru 

yfir skilabréfið og leist mönnum ekki á blikuna. Þá var rætt um það sem  ráðherra hefur látið 

frá sér fara um málið.  

 

Eftirfarandi ályktun var samþykkt: 

Landssamtök landeigenda á Íslandi lýsa þungum áhyggjum vegna hugmynda sem starfshópur 

landbúnaðaráðherra hefur sett fram um breytingu á jarðalögum og varða ábúðarskyldu á 

jörðum. 

Landssamtökin benda á að nóg er til af ræktanlegu landi á Íslandi og engin ástæða til að óttast 

um að fæðuöryggi þjóðarinnar sé stefnt í hættu af þeim sökum. Þá er stutt frá því að núverandi 

jarðalög voru endurskoðuð og ekki hefur verið sýnt fram á brúna nauðsyn til breytinga. Þvert 

á móti virðist hér um hápólitíska aðgerð að ræða. 

Verði ábúðarskylda á jörðum lögfest á Íslandi munu bújarðir hrapa í verði. Slík lagabreyting 

er því bein aðför að bændum og öðrum jarðeigendum 

Landssamtök landeigenda vara við því að eigendur bújarða verði settir á klafa átthagafjötra 

með því að rýra verðgildi jarða með vanhugsaðri lagasetningu. 

  

7. Önnur mál. 

Ákveðið var að reyna að fá fund með umhverfisráðherra til að ræða málefni landeigenda. 

 

Fleira ekki fyrir tekið. 

Fundi slitið. 

Gunnar Sæmundsson. 

 

 

 

 


