
   36. stjórnarfundur Landssamtaka landeigenda á Íslandi (LLÍ) 

var haldinn miðvikudaginn  8. ágúst 2012 

í Bændahöllinni og hófst kl. 14:00. 

 
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. Kröfur fjármálaráðherra í Húnavatnssýslum. 

3. Álitsgerð Lagstofnunar Háskóla Íslands vegna laga um náttúruvernd. 

4. Fjárfestingar útlendinga í landi. 

5. Starfið framundan. 

6. Önnur mál. 

 

1. Fundargerð síðasta fundar. 

Fundargerðin hafði verið send út. Engar athugasemdir bárust og skoðast hún samþykkt. 

 

2. Kröfur fjármálaráðherra í Húnavatnssýslum. 

Farið var yfir kröfurnar. Sigurður hefur tekið að sér hluta af málum fyrir Austur - 

Húnvetninga. Hann fór yfir nokkur atriði þar. Gunnar ræddi kröfugerð í Húnaþingi vestra. 

Ákveðið var að LLÍ héldi almenna fundi á svæðinu um málið. Stefnt er á 19. okt. nk.  á 

Blönduósi eftir hádegi og í Vestur - Hún. um kvöldið. Frummælendur verði: Örn Bergsson 

formaður LLÍ. Sigurður Jónsson. hrl. og Ólafur Björnsson hrl. 

 

3. Álitsgerð Lagastofnunar Háskóla Íslands vegna laga um náttúruvernd. 

Óðinn kynnti í hvaða farvegi málið væri en hann og Sigurður Jónsson höfðu nýverið átt fund 

með Lagastofnun. Nokkrar umræður urðu um málið. 

 

4. Fjárfestingar útlendinga á landi. 

Formaður reifaði málið og spurði hvaða stefnu stjórnarmenn vildu að LLÍ hefði í því. 

Stjórnarmenn ræddu málið og var velt upp mörgum sjónarmiðum. Ekki var mótuð nein 

heildarstefna um það, en talið nauðsynlegt að halda umræðunni áfram síðar. Í stuttu máli kom 

eftirfarandi fram: 

Það er mikið umhugsunarefni ef útlendingar fara að kaupa land hér í stórum stíl. 

Staðan er sú í dag að land er nú á hrakvirði og þegar erlendir auðmenn átta sig á því getur 

ásókn stóraukist. Hugsanlega þarf að setja þessu skorður, en það verður þá að ganga jafnt yfir 

alla, ekki sérréttindi t.d. fyrir Evrópubúa. Útlendingar mega ekki ná að safna hér jörðum.  

Líka kom fram það sjónarmið að setja miklar skorður væru hæpið. 

 

5. Starfið framundan. 

Rætt um heimasíðu og samþykkt að ræða við Höllu Tinnu um að taka upp þráðinn á komandi 

hausti. Koma þarf endurupptökumálinu inn á Alþingi í haust. Guðný ræddi um fuglaveiðar í 

þjóðlendum. 

 

6. Önnur mál. 
Engin önnur mál komu fram. 

Fleira ekki fyrir tekið. 

Fundi slitið. 

Gunnar Sæmundsson. 


