
41. stjórnarfundur Landssamtaka landeigenda á Íslandi (LLÍ) 

var haldinn föstudaginn 18. apríl 2013 

í Bændahöllinni og hófst kl. 13:00. 

 

 
Fundinn sátu: Örn Bergsson, formaður, Sigurður Jónsson, Elín R. Líndal, Óðinn Sigþórsson og Guðrún 

M. Valgeirsdóttir.Til fundarins voru ennig boðaðir varamenn stjórnar þeir Björn Magnússon, Haukur 

Halldórsson, Snorri Jóhannesson mættir. Hrafnkell Karlsson og Aðalsteinn Jónsson boðuðu forföll. 

Formaður stjórnaði fundi, Elín ritaði. 

Dagskrá: 
1. Mál sem hafa verið efst á baugi hjá stjórn. Náttúruverndarlög, Vatnalög, Stjórnarskráin og 
línulagnir þ.e. Suðurstrandalína og Blöndulína. 
2. Starfið framundan 
3. Heimasíðan. Halla Tinna Arnardóttir 
4. Önnur mál 

1. Mál sem hafa verið efst á baugi hjá stjórn.                                                                                  

Náttúruverndarlög voru samþykkt undir lok Alþingis en gildistakan er 14.apríl 2014. Nota þarf 

þann tíma vel til að koma áherslum samtakanna á framfæri  s.s. að umgangast einka 

eignarrétt af virðingu. Breytingar á vatnalögum voru ekki samþykktar á vorþingi og þannig 

komið í veg fyrir að eignaréttur á grunnvatni yrði gerður að nýtingarrétti.  Breytingar á 

Stjórnarskrá Íslands voru ekki samþykktar á vorþingi og þarf að fylgja eftir við alþingismenn 

afstöðu samtakana um auðlindaákvæðið verði í samræmi við niðurstöðu samstarfsnefndar 

frá 2002. Þá var farið yfir stöðuna er varðar línulagnir og við blasir krafa um eignarnám og að 

farið verður í málshöfðun vegna Suðurstrandarlínu 3. 

2. Starfið framundan.                                                                                                                               

Fylgja þarf eftir framantöldum verkefnum og einnig standa vaktina gagnvart rétti landeiganda 

er kemur að skipulagsmálum. Farið yfir stöðu skógarbænda er varðar kolefnisgjald. Fulltrúum 

stjórnar falið að funda með skógarbændum. Rætt um samstarf LLÍ og félags sjávar- og 

skógarbænda. Rætt um yfirgang Vegagerðarinnar, Landsnets og fleiri ríkisstofnana sem ganga 

um eignarétt landeiganda af mismikilli/lítilli virðingu. 

3. Heimasíðan.                                                                                                                                          

Varaformaður tók við stjórn fundarinns undir þessum lið. Halla Tinna Arnardóttir hefur haldið 

utanum heimasíðu samtakanna. Halla Tinna gerði grein fyrir að aukin umferð hefur verðið 

um síðu samtakanna og einnig er samtökin komin á facebook. Ákveðið að auglýsa í 

Bændablaðinu og á facebook eftir nýjum félögum og vekja athygli á starfsemi samtakanna. 

Samþykkt að Halla Tinna sjái um heimasíðuna áfram með svipuðum hætti. Sigurður og 

Guðrún María verða tengiliðir stjórnar við Höllu Tinnu. 

4. Önnur mál.                                                                                                                                                           

Höfðu verið rædd undir öðrum liðum. 

 

Fleira ekki fyrir tekið. Fundi slitið. 

Elín R. Líndal 


