
35. stjórnarfundur Landssamtaka landeigenda á Íslandi (LLÍ) 

var haldinn mánudaginn  26. mars 2012 

í Bændahöllinni og hófst kl. 12:45. 

 

 

 

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

Óðinn Sigþórsson og Guðný Sverrisdóttir. Formaður stjórnaði fundi, Gunnar ritaði 

fundargerð. Þá sátu eftirtaldir varamenn fundinn, en þeir höfðu verið boðaðir: Aðalsteinn 

Jónsson, Hrafnkell Karlsson, Jóhann Ragnarsson og Snorri Jóhannesson. 

 

Dagskrá: 

1. Fundargerð síðasta fundar. 

2. Stjórn skiptir með sér verkum. 

3. Þóknun til stjórnar. 

4. Breytingar á Náttúruverndarlögum. 

5. Breytingar á Þjóðlendulögum. 

6. Erindi til Landskjörstjórnar. 

7. Starfið framundan og hvernig getum við eflt samtökin m.a. fjölgun félaga. 

8. Önnur mál. 

 

1. Fundargerð síðasta fundar. 

Fundargerðin hafði verið send stjórnarmönnum. Athugasemdir bárist ekki og skoðast 

hún því samþykkt. 

 

2. Stjórn skiptir með sér verkum.  

Formaður, Örn Bergsson, er kosinn beinni kosningu á aðalfundi. Örn lagði til óbreytta 

verkaskiptingu frá fyrra starfsári og var það samþykkt. Varaformaður, Óðinn Sigþórsson, 

gjaldkeri, Guðný Sverrisdóttir, ritari, Gunnar Sæmundsson, og meðstjórnandi Sigurður 

Jónsson.   

 

3. Þóknun til stjórnar. 

Guðný fór yfir þær reglur sem giltu um þetta á liðnu ári. Greitt verði fyrir útlagðan 

ferðakostnað, s.s. fargjöld, akstur og dagpeninga fyrir fundardaga.  Örn fær  dagpeninga í tvo 

daga á mánuði fyrir vinnu sína. Þegar einstakir stjórnarmenn eru kallaðir á fundi t.d. á vegum 

Alþingis þá er greitt fyrir það eins og um stjórnarfund væri að ræða.  Akstur og dagpeningar 

taka mið af ákvörðun Ferðakostnaðarnefndar. Ekki verða greidd önnur stjórnarlaun. 

Formaður og gjaldkeri fengu heimild til að greiða stjórnarmönnum fyrir vinnu ef 

semja þarf ítarlegar umsagnir um einstök mál. 

 

4. Breytingar á Náttúruverndarlögum. 

Formaður fór yfir málið og greindi frá því að frumvarpið væri komið í síðari umræðu á 

Alþingi. Haft hefði verið samband við þingmenn og þeim bent á ágalla frumvarpsins og hve 

sum ákvæði eru íþyngjandi fyrir landeigendur. Skýrði hann frá því að búið væri að hafa 

samband við Lagastofnun Háskólans til að vinna lögfræðiálit um málið með tilliti til 

mannréttindasjónarmiða. Allnokkur kostnaður mun verða við þetta, á milli 500 þúsund . og 

einnar millj. kr.  Leitað hefur verið til Bændasamtaka Íslands og Landssambands veiðifélaga 

um að koma að þessu verkefni. Landssambandið hefur samþykkt það. Formaður BÍ hefur fyrir 

sitt leyti tekið vel í málið en formleg ákvörðun liggur ekki fyrir.  Óðinn hefur unnið að þessu  

og gaf formaður honum orðið. 



Óðinn fór vandlega yfir málið og sagði að Sigurður Líndal prófessor og Hafsteinn Þór 

Hauksson myndu vinna álitið en hlutverk okkar yrði að koma upplýsingum á framfæri og vera 

til viðtals við þá. 

Miklar umræður urðu um málið. Fundarmenn vöktu sérstaklega athygli á nauðsyn þess 

að vernda landið, en engir eru  betri gæslumenn þess en landeigendur. Þó má ekki gleyma því 

að umferð um land er líka hluti af landnýtingu. Landeigendur eiga að hafa fullan rétt á að 

stjórna umferð um land sitt.  

 Samþykkt var að Sigurður og Óðinn yrðu tengiliðir stjórnar við þá sem ynnu 

lögfræðiálitið. 

      

5.  Breytingar á Þjóðlendulögum. 

Örn reifaði málið og gaf síðan Sigurði orðið, en hann hefur unnið að því að semja drög 

að breytingu á þjóðlendulögum sem auðvelda mætti endurupptöku mála þegar fram kæmu ný 

gögn sem ætla mætti að gætu hafa haft afgerandi áhrif, hefðu þau legið fyrir við málsmeðferð 

í upphafi. 

Sigurður skýrði málið frekar, en sagðist ekki hafa lokið við verkefnið og héðan af 

skipti það ekki máli fyrr en Alþingi kæmi saman á haustdögum.  

 

6. Erindi til Landskjörstjórnar. 

Örn lagði fram drög að bréfi til landskjörstjórnar vegna fyrirhugaðrar 

þjóðaratkvæðagreiðslu um tillögu stjórnlagaráðs að nýrri stjórnarskrá. Að bréfinu munu 

standa, auk Landssamtaka landeigenda,  Landssamband veiðifélaga. Í bréfinu er gerð mjög 

alvarlega athugasemd við orðalaga spurningar sem snýr að eignarrétti á auðlindum. 

Spurningin er eftirfarandi:  „Vilt þú að í nýrri stjórnarskrá Íslands verði náttúruauðlindir 

lýstar þjóðareign?“  Í þessari fortaklausu spurningu felst að kjósanda er gert að taka afstöðu 

til álitaefnis sem ekki er í neinu samræmi við gildandi lög í landinu.  Þessu til stuðnings er í 

bréfinu vísað til hinna ýmsu laga. 

Þá segir svo í bréfinu: „Undirritaðir harma þau óvönduðu vinnubrögð sem nú eru 

viðhöfð við endurskoðun á stjórnarskrá lýðveldisins og teljum það lágmarkskröfu að 

borin sé tilhlíðileg virðing fyrir landslögum og ákvæði gildandi stjórnarskrár um vernd 

og friðhelgi eigarréttar við þá vinnu 

 Því förum  við þess á leit við Landskjörstjórn að við mat á þeim spurningum sem kunna 

að verða lagðar fyrir almenna kjósendur í þjóðaratkvæðagreiðslu verði ofangreindra 

sjónarmiða gætt.“ 

 Nokkrar umræður urðu um málið og voru allir á einu máli um að senda bréfið og var 

formanni falið að undirrita það fyrir hönd samtakanna. Megn óánægja kom fram með það 

hvernig Stjórnlagaráð hefur fjallað almennt um eignarréttinn. 

 

7. Starfið framundan og hvernig getum við eflt samtökin, m.a. með fjölgun 

félaga. 

Formaður innleiddi málið og nauðsyn þess að efla samtökin og fjölga félögum. Velti 

upp ýmsum möguleikum í því sambandi og gaf síðan orðið laust. 

 Aðalsteinn ræddi almennt um félagsskapinn og lýsti ánægju sinni með það sem væri 

að gerast hjá LLÍ. Það væri mun meira í gangi en hann hefði gert sér grein fyrir. Þá fór hann 

nokkuð yfir hvernig málefni landeigenda hafa þróast á Austurlandi og þá sérstaklega hvað 

varðar veiðar á hreindýrum, rjúpum og gæs. Haldin væru námskeið fyrir leiðsögumenn fyrir 

hreindýraveiðar. Þarna væru heimamenn og landeigendur að missa tökin á málum. Hann veltu 

upp hvort stofna ætti staðbundin landeigendafélög, sem síðan yrðu aðilar að 

heildarsamtökunum. 

 Sigurður taldi að við þyrftum að fara í skipulagt átak í að fjölga félögum. 



 Guðný spurði hvort við ættum að senda stutt fréttabréf til allra félagsmanna og jafnvel 

allra landeigenda þar sem félagsskapurinn væri kynntur og hvatnigu um að efla félagið. 

Jóhann ræddi um heimsíðuna og nauðsyn þess að það væri „linkur“ sem víðast inn á 

síðuna, s.s. hjá búnaðarsamböndunum, BÍ og víðar. 

Fram kom að okkur hefði verið hent út af síðu BÍ. 

Óðinn kvað nauðsynjamál að stofna félag á Austurlandi sem í væru þeir sem hafa arð 

af hreindýraveiðum en þarf vandaðan undirbúning. Greina þarf lög og reglugerðir er málið  

varða og hverju þurfi að breyta og vinna að því. Þarna má hafa til hliðsjónar önnur lög, eins 

og t.d. „Lög um lax- og silungsveiði.“ 

Við eigum að senda bréf til allra félaga LLÍ. 

Hrafnkell. Sendi tölupóst á yfir fjörutíu aðila til að vekja athygli á LLÍ og hvatningu 

um að ganga í samtökin. Allmargir af þessum aðilum hafa gerst félagar. 

Gunnar ræddi um kynningarfundi. Taldi rétt að halda fund í Húnavatnssýslum fljótlega 

eftir að þjóðlendukröfur ríkisins lægju fyrir en það á að vera í lok þessa mánaðar, nema ríkið 

fái frekari frest. 

Allmiklar umræður urðu almennt um málið. Niðurstaðan varð að senda fréttabréf . 

 

8. Önnur mál. 

Formaður gat þess að fundargerð frá aðalfundi væri ekki tilbúinn en væri væntanleg 

innan tíðar.    Varamenn, sem mættir voru, lýstu ánægju með að hafa verið boðaðir á fundinn 

og með það sem væri að gerast hjá LLÍ. 

 

 

Fleira ekki tekið fyrir. 

Fundi slitið. 

Gunnar Sæmundsson. 


