
31. stjórnarfundur Landssamtaka landeigenda á Íslandi (LLÍ) 

var haldinn fimmtudaginn  8. september  2011 

á Hótel Sögu 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. Ólafur H. Jónsson mætir á fundinn. 

3. Heimasíðan. 

4. Jarða- og ábúðarlög. 

5. Starfið framundan. 

6. Önnur mál er félagið varðar. 

 

1.  Fundargerð síðasta fundar. 

Fundargerðin hafði verið send viðkomandi,  engar athugasemdir höfðu borist og var hún því 

samþykkt. 

 

2. Ólafur H. Jónsson mætti á fundinn.  

Ólafur fór  yfir samskipti landeigenda Reykjahlíðar við Vegagerðina vegna Dettifossvegar. 

Landið var tekið eignarnámi og eignarnámsbætur voru ákveðnar kr. 28 milljónir. Það var 

nokkru lægri upphæð en eigendur ætluðu, en samþykktu að una niðurstöðu. Í fyrstu virtist 

Vegagerðin ætla að una þessu, en allnokkru síðar óskaði hún eftir endurmati.  Dómkvöddum 

mönnum bar ekki saman og mun Vegagerðin því una fyrri niðurstöðu. Ólafur óskaði eftir að 

samtökin taki  málefni landeigenda gagnvart Vegagerðinni til skoðunar.  Sumir stjórnarmenn 

létu í ljós að af ríkisfyrirtækjum væri Vegagerðin verst við að eiga.  

Ákveðið var að reyna að fá fund með forsvarsmönnum Vegagerðarinar á komandi hausti til að 

ræða þessi mál. 

 

3. Heimasíðan. 

Formaður fór yfir málið. Illa hefur gengið að koma lagi á þetta mál og kemur margt til. 

Formaður óskaði síðan eftir að Óðinn stjórnaði fundi um þennan lið, þar sem hann taldi sig 

vanhæfan til þess.  Mætt var á fundinn Halla Tinna Arnardóttir en hún hefur tekið að sér að 

sjá um heimasíðuna fyrst um sinn. Guðný og Sigurður hafa rætt við Höllu, m.a. um launakjör 

o.fl. 

Málið rætt nokkuð. Samþykkt var að fela Höllu að skoða málið frekar og koma með 

hugmyndir fyrir næsta stjórnarfund. 

 

4. Jarða- og ábúðarlög. 

Fram kom að menn vissu að kynningarfundir höfðu verið haldnir á Hvanneyri og Hellu um 

drög ráðherra að nýjum lögum. Framsögumenn komu frá BÍ. Mikil andastaða var  hjá 

fundarmönnum við frumvarpsdrögin.  Óðinn og Gunnar voru á fundinum á Hvanneyri. 

Stjórnarmenn ræddu málið frá mörgum hliðum. 

   

 

 

 



5. Starfið framundan. 

Nú stefnir í að Húnavatnssýslur verði teknar fyrir hjá Óbyggðanefnd í byrjun næsta árs. Rætt 

um nauðsyn þess að fylgjast vel með framvindu og möguleika á að halda fund um málið fyrir 

norðan, t.d snemma á næsta ári. 

Þá var nokkuð rætt um gamalt áhugamál, en það varðar að fá skýrari endurupptökuákvæði inn 

í Þjóðlendulögin, hafi fundist ný gögn.  

Fylgjast þarf vel með framvindu jarða- og ábúðarlaga. Rætt var um vinnuhóp sem skipaður 

hefur verið um einkavæðingarferli o.fl.   

Skoða þarf Hvítbók sem Umhverfisráðherra hefur sent frá sér.  

 

6. Önnur mál er félagið varðar. 

Fram kom að málefni Álftanesskóga hefur verið sent til Mannréttindadómsstólsins. 

Þá urðu miklar umræður um fyrirhugaða sölu á Grímsstöðum á Fjöllum.  Almennt voru 

stjórnarmenn með vara á sér um kaup erlendra aðila á landi hér, en töldu ekki  rök  fyrir 

mismunun eftir þjóðernum. 

   

Fleira ekki fyrir tekið. 

Fundi slitið. 

Gunnar Sæmundsson. 

 

    


