
29. stjórnarfundur Landssamtaka landeigenda á Íslandi (LLÍ) 

var haldinn þriðjudaginn  26. apríl  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. Deilur landeigenda við Vegagerðina 

3. Jarðalög. 

4. Björn Erlendsson mætir á fundinn. 

5. Önnur mál. 

 

1. Fundargerð síðasta fundar. 

Fundargerð síðasta fundar hafði verið send út, engar athugasemdir höfðu borist og var hún því 

samþykkt samhljóða. 

 

2. Deilur landeigenda við Vegagerðina. 

Eigandi Hjarðarfells  í Jökulsárhlíð hafði samband við Örn vegna þeirra ákvæða í gildandi 

vegalögum að Vegagerðin eigi það land sem fer undir vegi, sem er verið að leggja, og gefa 

þurfi út afsal fyrir því landi.  Málið var rætt og þær spurningar sem vakna við slíkan gerning, 

s.s. um veiðirétt o.fl. Sigurði var falið að skoða málið. Síðan þurfi að ræða þessi mál við 

alþingismenn á komandi hausti,  þar sem stjórnarmenn voru sammála um að gera þurfi 

breytingar á Vegalögum. 

 

3. Jarðalög. 

Drög að breyttum Jarðalögum,  sem Landbúnaðar- og sjávarútvegsráðherra hefur kynnt og 

sent til umsagnar, voru tekin fyrir og rædd nokkuð ítarlega. Fyrir fundinum lá uppkast að 

umsögn og athugasemdum  LLÍ. Farið var yfir uppkastið og á því gerðar smávægilegar 

breytingar.  Gunnari var falinn  frágangur.  Sigurður og Óðinn tóku að sér að semja bréf sem 

myndi fylgja með. Þetta yrði svo sent á næstu dögum. Fram kom hjá formanni að nokkur 

félagasamtök höfðu haft samband við hann um málið og hafa áhuga á að fá að fylgjast með 

afgreiðslu LLÍ á málinu. 

 

4. Björn Erlendsson mætir á fundinn. 

Mættir voru þeir Björn Erlendsson og Úlfar Þormóðsson. Erindi þeirra varðar Álftanesskóga, 

landssvæði uppi á Hellisheiði. Þeir komu vegna sama máls á 26. fund er haldinn var 20. 

janúar sl. Þeir fóru frekar yfir málið og sýndu stjórnarmönnum gögn er það varðar.  

Landeigendafélag Álftaness hefur ákveðið að fara með málið fyrir Mannréttindadómstólinn í 

Brussel. Leituðu þeir eftir aðkomu LLÍ að málinu. Stjórnin svaraði eins og á fundinum í 

janúar að LLÍ kæmi ekki sem aðili að einstökum málum. 

Þá lögðu þeir félagar fram bréf frá samtökum þeirra til LLÍ þar sem óskað er eftir fjárstuðning 

við málaferlin. Yfirgáfu þeir síðan fundinn. 

Stjórnin ræddi efni bréfsins, en ákvað að fresta afgreiðslu þess til næsta fundar. 

 

 

 



 

5. Önnur mál. 

Örn, Guðný og Sigurður sögðu frá fundi sem þau áttu fyrir nokkru með umhverfisráðherra. 

Þar var m.a. rætt um náttúruverndarlög o.fl. er varðar landeigendur.   Þau töldu fundinn 

árangurslausan, ráðherra virtist hafa takmarkaðan áhuga á málflutningi LLÍ.     

 

 

 

Fleira ekki fyrir tekið. 

Fundi slitið. 

Gunnar Sæmundsson. 

 

 

 


