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Auglýst dagskrá 

Venjuleg aðalfundarstörf samkvæmt samþykktum félagsins. 

Breytingar á samþykktum félagsins. 

Heimildir landeigenda í eignarlöndum og inngrip ríkisvaldsins, Karl 

Axelsson hæstaréttarlögmaður. 

Sönnunargögn í þjóðlendum, Friðbjörn Garðarsson hæstaréttarlögmaður. 

 

Örn Bergsson formaður samtakanna setti fundinn. Hann gerði að tillögu sinni að 

fundarstjórar yrðu Óðinn Sigþórsson og Guðný Sverrisdóttir og Tjörvi 

Bjarnason ritari. Var tillagan samþykkt athugasemdalaust. 

 

Óðinn Sigþórsson fundarstjóri bauð fundargesti velkomna og þar á eftir var gengið til 

dagskrár. Ákveðið var að víkja frá auglýstri dagskrá á þann hátt að framsöguerindi tveggja 

gesta yrðu á eftir venjulegum aðalfundarstörfum.  

Dagskrá aðalfundarins varð því á þessa leið: 

Skýrsla stjórnar samtakanna um starfsemina á liðnu ári. 

Reikningar félagsins fyrir síðastliðið ár lagðir fram til afgreiðslu. 

„Heimildir landeigenda í eignarlöndum og inngrip ríkisvaldsins“, Karl Axelsson 

hæstaréttarlögmaður.  

„Sönnunargögn í þjóðlendum“, Friðbjörn Garðarsson hæstaréttarlögmaður.  

Breytingar á samþykktum samtakanna 



Kosning formanns, aðal- og varastjórnar 

Kosning tveggja skoðunarmanna. 

Árgjald ákveðið. 

Önnur mál. 

 

Fyrst á dagskrá var skýrsla stjórnar fyrir liðið starfsár. 

1. Skýrsla stjórnar 

Örn Bergsson las upp skýrslu stjórnar þar sem hann byrjaði á að rifja upp að 1. mars nk. yrðu 

10 ár liðin frá því að ríkið gerði fyrstu kröfur sínar í þjóðlendumálunum. Með kröfugerðinni 

réðist íslenska ríkið á einn af hornsteinum samfélagsins, eignaréttinum sjálfum en í 

stjórnarskránni væri hann talinn helgur réttur. Örn spurði hvað hefði ráðið þessari öfgafullu og 

siðlausu kröfugerð. Hann kvað það m.a. vera það breytta gildismat í samfélaginu sem hefði 

skotið rótum á þessum árum, angi af græðgisvæðingu sem hefði leitt mikla ógæfu yfir okkar 

samfélag. Í þjóðlendumálinu hefði ekki verið spurt hvað sé siðlegt heldur hvað væri hægt að 

ná miklu af landeigendum með lögfræðingastóði og lagaklækjum fyrir dómstólum. Ekki væri 

spurt um herkostnaðinn fyrir íslenska ríkið þar sem ekkert væri til sparað. Landeigendur væru 

á hinn bóginn margir hverjir í sárum eftir þessi viðureign. 

Um stöðu þjóðlendumála í dag 10 árum seinna sagði Örn að búið væri að taka u.þ.b. 

helminginn af landinu fyrir og kveðnir upp 27 Hæstaréttardómar. Landeigendur hefðu haldið 

jörðum sínum í flestum tilfellum en afréttirnir nánast allir verið gerðir að þjóðlendu. Í 

þjóðlendulögunum væri gert ráð fyrir að almennar sönnunarreglur í íslenskum rétti giltu um 

sönnun eignaréttar og sá sem véfengir eignarrétt að fasteign eigi að bera sönnunarbyrði fyrir 

því. Örn benti á að Hæstiréttur hefði mótað nýja reglu um sönnun eignaréttar á landi. Í henni 

fælist að nú er það eigandi jarðar sem ber sönnunarbyrðina um eignarrétt sinn að landi innan 

þinglýstra landamerkja, sé sá réttur hans véfengdur. Geti hann ekki framvísað eignarskjölum 

sem jafngilda nánast upprunavottorði um tilurð eignarinnar kastar íslenska ríkið eign sinni á 

land hans. Ekki verður ráðið af dómum Hæstaréttar hvert sé tilefni mótunar þessarar nýju 

sönnunarreglu, þrátt fyrir þær forsendur í undirbúningsgögnum laganna, að almennar 

sönnunarreglur í íslenskum rétti skyldu gilda um mat á eignarheimildum, sagði Örn. 

Formaðurinn rakti að sex alþingismenn hefðu síðastliðinn vetur flutt frumvarp til breytinga á 



þjóðlendulögunum um að lögfesta að ríkið hefði sönnunarbyrðina fyrir eignartilkalli sínu í 

þinglýstar jarðir landeigenda. Málið hafi hins vegar verið svæft í nefnd. 

Þegar litið sé á stöðu þjóðfélagsins í dag og litið til baka um 10 ára sagði Örn að tíminn hefði 

verið sannkölluð „bananaár“ fyrir lýðveldið. Nefndi hann í því sambandi að það væri þekkt í 

bananalýðveldum að taka mætti land af bændum. Hann sagði að hér á landi hefðu sumir 

landeigendur þurft að þola að lagt hefði verið hald á allt að 90% af jörðum þeirra á meðan 

skorið hefur verið úr hver ætti landið innan þinglýstra landamerkja jarðanna og krafan skráð í 

veðmálabækur. Jörðunum væri jafnvel haldið í gíslingu í allt að sex ár. Fullyrti Örn að 

íslenska ríkið hefði beitt ofbeldi í þjóðlendumálunum. 

Á síðastliðnu ári unnu landeigendur mikinn varnarsigur á síðasta aðalfundi LLÍ þegar 

fjármálaráðherra lýsti því yfir að hægar yrði farið í kröfugerðinni og ekki yrði áfrýjað nema í 

undantekningartilfellum. Þegar kröfur komu fram í svæði 7B, Skagafirði og Eyjafirði, voru 

þær ekki í samræmi við yfirlýsingu ráðherra á aðalfundinum. Stjórn LLÍ gagnrýndi harðlega 

kröfurnar og taldi þær ekki í samræmi við yfirlýsingu ráðherra. Stjórn hélt fund með ráðherra 

16. apríl sl. þar sem farið var yfir málið. Í ágúst dró ráðherra úr kröfunum og eru þær 

ásættanlegri en fyrri kröfugerðir. Ráðherra áfrýjaði ekki nema einu máli á svæði 6. Með því 

telja samtökin að hann hafi staðið við yfirlýsingu sína frá síðasta aðalfundi. Það má því segja 

að framganga ríkisins sé nú meira í takt við það sem þjóðlendulögin gerðu ráð fyrir. Það er að 

þinglýst landamerki jarða séu virt. 

Næst vék formaður máli sínu að málskostnaði landeigenda fyrir óbyggðanefnd. Hann sagði að 

landeigendur hefðu lengi gagnrýnt með hvaða hætti nefndin hefði úrskurðað málsvarnarlaun 

lögmönnum landeigenda til handa. Í úrskurði óbyggðanefndar á svæði 6 þann 6. júní 

síðastliðinn hefði keyrt um þverbak þar sem nefndin úrskurðaði aðeins 45–60 % af 

lögfræðikostnaði vegna málsvarnar á svæðinu. Stjórn landssamtakanna hefði mómælt 

harðlega þessari málskostnaðarákvörðun nefndarinnar og teldi hana óviðunandi og stefnt 

réttaröryggi landeigenda í hættu. Í lýðræðisríki væru það talin mannréttindi að eiga rétt á 

óháðri vörn sjálfstæðra lögmanna sé að einstaklingum vegið af hálfu ríkisins. 

Fjármálaráðherra hefði hins vegar ekki tekið undir þetta. Samtökin munu halda áfram að 

fylgjast með þessu máli og gæta þess að landeigendur nái rétti sínum um sanngjörn 

málsvarnarlaun. 

Sex málum hefur verið skotið til Mannréttindadómstóls Evrópu. Þann 8. október vísaði 

dómstóllinn málum eyðijarðanna Fjalls og Breiðamerkur frá og 27. janúar sl. vísaði 



dómstóllinn máli eigenda Stafafells einnig frá. Þetta væru mikil vonbrigði. Niðurstaða 

dómstólsins væri að hann hreyfði ekki við sönnunarmati Hæstaréttar í þjóðlendumálunum. Þá 

virðist dómstóllinn telja að sú öfuga sönnunarbyrði um eignarrétt á landi, sem Hæstiréttur 

hefur lagt á landeigendur standist ákvæði mannréttindasáttmálans, en um þessi atriði hefur 

meginþungi málflutnings landeigenda snúist. 

 Örn nefndi í ræðu sinni að sagnfræðingar hefðu bent á að í Árnasafni og Þjóðskjalasafni væri 

mikið af órannsökuðum gögnum sem varðað gætu réttarhagsmuni landeigenda, sem dæmi átta 

vörubretti í Árnasafni. Það væri krafa samtakanna að þessi gögn verið gerð aðgengileg 

lögmönnum og allri réttaróvissu eytt varðandi skjölin. 

Landssamtök landeigenda brugðust hart við frumvarpi félagsmálaráðherra um frístundabyggð. 

Í frumvarpinu fólst alvarleg aðför að eignarétti landeigenda að mati samtakanna. 

Landsamtökin fengu frumvarpið til umsagnar og ákváðu að beita sér í málinu. Þrátt fyrir að í 

samþykktum samtakanna ættu þau eingöngu að einbeita sér að þjóðlendumálum. Stjórn LLÍ 

gerði mjög alvarlegar athugasemdir við frumvarpið en hún taldi að með lögunum væri verið 

að brjóta stjórnarskrárvarin eignaréttindi landeigenda. 

Síðasta atriðið sem formaðurinn gerði að umtalsefni var tillaga stjórnar um breytingar á 

samþykktum samtakanna. Rakti hann nokkur atriði sem hann taldi að kölluðu á þessa 

breytingu. Í fyrsta lagi væri erfitt að vera „eins máls“ félag og hafna öllum öðrum málum sem 

berast félaginu sem varða hagsmuni landeigenda. Í öðru lagi hefðu þingmenn og fyrrverandi 

fjármálaráðherra kallað eftir þessari breytingu og talið þörf á samtökum sem starfa 

einvörðungu að sameiginlegum hagsmunum landeigenda. 

Í þriðja lagi hefðu nokkrir lögfræðingar bent á að ríkisvaldið reyndi í sífellu að grafa undan 

eignarrétti landeigenda og því þyrfti mun harðari hagsmunagæslu til að landeigendur héldu 

sínum hlut við ýmsar lagasetningar. Í fjórða lagi hafa landeigendur kallað eftir hvort félagið 

gæti ekki orðið brjóstvörn þeirra til að koma í veg fyrir að ýmis opinber fyrirtæki vaði yfir 

lönd þeirra og greiði fyrir það smánarbætur. 

Örn sagði að það væri hins vegar grundvallaratriði að byggja upp gott samstarf við 

Bændasamtök Íslands ef verður af þessari útvíkkun samtakanna og að þau fái hjá þeim 

starfsaðstöðu og samráð verði haft um flest mál sem samtökin eru með á prjónunum. 

Að lokum sagði formaðurinn að stjórn samtakanna hefði haldið átta bókaða stjórnarfundi frá 

síðasta aðalfundi auk þess sem formaður og stjórnarmenn hefðu sótt almenna fundi um 



þjóðlendumál á Skjöldólfsstöðum á Jökuldal, Heimalandi Eyjafjöllum, Hlíðarbæ og 

Freyvangi í Eyjafirði. Örn sagði að miklir örlagatímar væru framundan fyrir íslenska þjóð. 

Talað væri um að breyta þurfi gildismati og upphefja gömul gildi. Hann sagði landeigendur 

hljóta að fagna því. Eitt af grunngildum samfélagsins er eignarrétturinn og landeigendur verði 

að taka þátt í umræðunni og halda málstað sínum hátt á lofti. Eignarrétturinn væri því miður 

ekki virtur í dag. 

  

Örn Bergsson þakkaði í lokin stjórnarmönnum einstaklega gott samstarf og öllum 

landeigendum ánægjuleg samskipti á liðnu starfsári. 

 

Að loknu erindi Arnar gaf fundarstjóri Ólafi H. Jónssyni gjaldkera orðið um ársreikning 

Landssamtaka landeigenda á Íslandi árið 2008. 

2. Reikningar félagsins fyrir síðastliðið ár lagðir fram til afgreiðslu. 

Ársreikningur LLÍ lá frammi en skoðunarmenn hans voru þeir Jóhannes 

Kristjánsson og Guðmundur Mamquist. 

Ólafur H. Jónsson sagði tekjur af félagsgjöldum kr. 3.315.00 en á síðasta ári voru alls 303 

aðilar sem greiddu til samtakanna. Lýsti hann yfir ánægju með innheimtu greiðsluseðla 

jafnframt sem hann þakkaði Bændasamtökunum fyrir einnar milljón króna styrk til félagsins á 

árinu. Heildarútgjöld ársins voru kr. 4.315.000. Tap á árinu var kr. 165.005. 

Gylfa Orrasyni skrifstofustjóra BÍ var þökkuð færsla bókahalds á árinu 2008. Ólafur gat þess 

að landssamtökin styrktu málaferli gagnvart Mannréttindadómstólnum en í heildina nam sá 

styrkur 1,5 milljónum króna. Ólafur þakkaði jafnframt fyrrum fjármálaráðherra fyrir styrk til 

samtakanna. Útistandandi félagsgjöld væru kr. 215.000. 

Fundarstjóri gaf því næst orðið laust um skýrslu formanns og reikninga. 

Rögnvaldur Ólafsson í Flugumýrarhvammi tók til máls og sagði að á aðalfundi árið 2008 

hefði hann verið kosinn í stjórn samtakanna, raunar í óþökk sinni en það væri önnur saga. 

Sagði hann að vera sín í stjórninni hefði verið með sérstöku sniði og skuldaði hann félögum 

sínum skýringu á því að hann hefði aðeins að litlu leyti sinnt stjórnarskyldu sinni með 

samtökunum. Tók hann strax fram að hann greindi almennt ekki á við aðra stjórnarmenn um 

þjóðlendumálin. Hann hefði m.a. mætt á fund með Guðnýju Sverrisdóttur í Eyjafirði sl. vor 



þar sem þau voru fulltrúar samtakanna. Á fyrsta stjórnarfundi í febrúar gat hann ekki mætt en 

þar hefðu stjórnarmenn skipt með sér verkum. Þar var einnig ákveðið að samtökin sendu frá 

sér umsögn um frístundabyggðafrumvarp. Nokkrar umræður fóru þar fram samkvæmt 

fundargerðum hvort samtökin ættu að taka afstöðu í málinu. Rögnvaldur sagðist hafa talið 

vafa á að það samræmdist samþykktum en þar sem hann hefði ekki verið á fundinum hefði 

hann ekki komið þeim athugasemdum á framfæri fyrr en síðar. Á stjórnarfundi í byrjun apríl 

var rætt um það sem væri framundan og stjórnarmenn voru sammála um að samtökin ættu að 

gæta hagsmuna landeigenda gagnvart opinberum aðilum og lagasetningum Alþingis. 

Rögnvaldur taldi nauðsynlegt að halda þessu til haga vegna þess máls sem kæmi fram seinna 

á fundinum breytingum á samþykktum. Á þennan sama fund kom formaðurinn með ályktun 

Búnaðarþings um varðveislu góðs ræktunarlands. Rögnvaldur kvað þetta vera eina merkustu 

ályktun þingsins og vænti ekki annars af LLÍ en góðs stuðnings við hana. Skemmst væri hins 

vegar að segja að þar réri hann einn á báti því aðrir stjórnarmenn töldu þetta býsna hættulega 

ályktun sem skerti hagsmuni landeigenda verulega. Rögnvaldur taldi hins vegar að 

landeigendur hefðu í þessu máli ríkar skyldur líkt og réttindi. Hann sagði að landið hefðu 

menn ekki fengið í arf frá gengnum kynslóðum heldum hefðum við það að láni frá komandi 

kynslóðum og bæri að skila því til þeirra í ekki lakara ástandi en tekið hefði verið við því. 

Frumþörfin væri matvæli og vernda bæri ræktarland fyrir Íslendinga og raunar heiminn allan. 

Rögnvaldur sagðist neita því að taka þátt í þeirri græðgisvæðingu sem tröllriðið hefði öllu hér 

á landi og beindist að því að stundargróði einstaklinga skipti öllu máli einn og óheftur.  

Steininn tók úr þegar frumvarp til skipulagslaga kom til umsagnar þar sem voru ákvæði um 

forkaupsrétt sveitarfélaga í ákveðnum tilvikum. Þetta ákvæði var inni í frumvarpi til jarðalaga 

en var fellt út í meðferð þess árið 2004 með vísun í EES-samning. Rögnvaldur taldi að 

forkaupsréttarákvæði veitti ekki af að styðja og styrkja, það sönnuðu dæmin. Sjálfum fyndist 

Rögnvaldi eignarnám stórlega ofnotað, bæði af einstaklingum og opinberum aðilum í stað 

þess að þrautreyna samningsrétt. Í þessu máli réri Rögnvaldur aftur einn á báti svo engin 

umsögn var send. Á þessum tíma varð honum það ljóst að stjórninni væri ómögulegt að fjalla 

um annað en þjóðlendumál og ræddi hann við formann samtakanna um að víkja sæti. Eftir 

umræður við varamann sinn, Gunnar Sæmundsson, var það niðurstaðan að hann tæki sér frí 

frá stjórnarstörfum um óákveðinn tíma. Þeim tíma væri nú lokið og gæfi hann ekki kost á sér 

aftur til stjórnarstarfa fyrir samtökin. Að svo búnu þakkaði Rögnvaldur fyrir sig.  

Ekki tóku fleiri til máls og fundarstjóri bar upp reikninga til samþykktar. Þeir voru samþykktir 

með öllum greiddum ákvæðum. 



 

Næsti liður á dagskránni voru framsöguerindi. 

3. Heimildir landeigenda í eignarlöndum og inngrip ríkisvaldsins, Karl Axelsson 

hæstaréttarlögmaður. 

Karl þakkaði þann sóma sem sér væri sýndur með því að ávarpa fundinn en í fyrirlestri sínum 

hyggðist hann fjalla um eignarrétt. Hann vitnaði í eftirfarandi orð Álfheiðar Ingadóttur 

alþingismanns sem féllu í Silfri Egils 15. febrúar 2009: „Hins vegar er þessi eilífa virðing 

fyrir eignarréttarákvæði stjórnarskrárinnar sem er bara eitthvað sem við verðum að fara að 

ræða hér.” Karl spurði hvort þetta væri boðskapur nýrra tíma.  

Því næst fjallaði Karl um fasteignahugtakið. Fasteign er afmarkað land ásamt eðlilegum 

hlutum landsins, lífrænum og ólífrænum, og þeim mannvirkjum sem varanlega eru við landið 

skeytt. Á fasteign fer hver eigandi með hvers kyns nýtingu og ráðstöfun innan þeirra marka 

sem lög og réttindi þriðja manns setja. Takmarkanir eru af þrennum toga:  

Réttindi þriðja manns: Óbein eignarréttindi. 

Ýmsar takmarkanir í lögum, s.s. vatnalögum, skipulags- og byggingarlögum, orkulögum, 

vegalögum, loftferðalögum, fjarskiptalögum og náttúruverndarlögum o.fl. 

Reglur nábýlisréttar. Auðlindahugtakið er gríðarlega víðtækt að sögn Karls. Hvers konar 

takmörkuð gæði eru uppspretta auðs. Karl sýndi yfirlit um lög um tiltekin náttúrugæði.  

Meginreglan um eignarráð fasteiganeigenda: „Eignarréttur eigenda nær til umráða og nota á, 

undir og yfir yfirborði jarðar.“ Einhvers staðar væru þó mörkin og til þess að skýra þau væru 

til nokkrar almennar viðmiðanir. 

 Framkvæmdir í almannaþágu eru klassískt deiluefni og fór Karl yfir lagaheimildir til 

eignarnáms og staldraði við fjögur svið: 

 Skipulags- og byggingarlög 

 Vegalög 

 Raforkulög 

 Fjarskiptalög 



Karl nefndi að samtök landeigenda ættu að taka vatnalögin föstum tökum. Búið væri að fresta 

upptöku þeirra í tvígang. Menn virðast ætla að endurskilgreina vatnsréttindi þannig að á rétt 

landeigenda verði gengið.  

Karl tók dæmi úr réttarframkvæmd og vitnaði til dóms vegna sjónmengunar í máli Björns á 

Löngumýri í Blöndudal gagnvart ríkinu. Karl tók einnig dæmi um mál vegna Búrfellslínu 3a. 

Þar var staðfest af dómstólum að taka þyrfti til nýtingarmöluleika í náinni framtíð, dæmi um 

raflínur og sumarhúsabyggðir.  

Því næst fjallaði Karl um áform um tilteknar framkvæmdir, t.d. vegalagningu, frá hugmynd til 

veruleika. Ferlið er langt og tekur tíma. Í fyrsta lagi er farið í gegnum skipulagsþáttinn. Þar 

hefur almenningur og ekki síst landeigendur aðkomu í formi umsagnarréttar. Mat á 

umhverfisáhrifum er annar þáttur. Þar hafa hagsmunaaðilar um málin að segja. Þar næst er 

komið á ákvarðanastig. Í kjölfarið er farið yfir yfirráð á landi, samninga og hugsanlegt 

eignarnám. Þessi þáttur hefur að mati Karls verið vanræktur af hendi ríkisins. Veldur öllum 

vandræðum þegar upp er staðið.  

Eignarnámsþrepin eru fjögur. 

 Ákvörðun um eignarnám. 

 Beiðni eignarnema til matsnefndar um að bætur verði metnar. 

 Niðurstaða matsnefndar. 

 Umráðataka af hálfu eignarnema eða fráhvarf af hans hálfu. 

Skoða þarf hvernig framkvæmd eignarnáms er í hnotskurn að mati Karls. Það þarf að tryggja 

það að landeigendur komi að málum frá fyrstu stigum. Nesjamálið í Hornafirði er gott dæmi 

um að opinberir aðilar voru ekki í góðu sambandi við hlutaðeigandi landeigendur eða aðra 

hagsmunaaðila strax í upphafi. Afar þýðingarmikið að réttur landeigenda sé virtur frá fyrstu 

stigum. Vandinn er sá hver eigi að bera kostnaðinn. Karl segir að það sé hlutverk ríkisins frá 

upphafi, t.d. ef landeigandi þarf á sérfræðiaðstoð að halda. Því miður gera lög um eignarnám 

ekki ráð fyrir þessu þó umboðsmaður Alþingis telji að horfa beri rúmt á heimildir til að greiða 

kostnað sem þennan.  

Reynslan sýnir að framkvæmdaraðilar eru of seint á ferðinni þegar kemur að 

samningaumleitunum við landeigendur. Skilaboð Karls eru þau að ekki sé hægt að heimila 

framkvæmdir áður en bætur hafa verið ákveðnar.  



Karl ræddi síðan um sjónarmið við ákvörðun bóta. Þar hefur hann ákveðnar áhyggjur vegna 

tregðu hjá Hæstarétti gagnvart áhrifasvæði vegaframkvæmda. Bótaréttur vegna gangnagerðar 

á Austurlandi er gott dæmi. Einnig er umdeilanlegt að gamla vegstæðið er dregið frá því nýja 

þegar lagðir eru vegir um eignarlönd.  

Það eru blikur á lofti að mati Karls í dómaframkvæmd og brestur á nægjanlegu réttaröryggi 

landeigenda.  

Skilaboð til samtakanna eru því þessi: Það er mikilvægt fyrir landeigendur að tryggja sér 

sérfræðiaðstoð frá upphafi þannig að sjónarmið þeirra komi sem allra fyrst fram. 

Landeigendur láti óháða aðila, s.s. fasteignasala, meta kostnað o.fl. Ekki eigi að heimila 

framkvæmdir áður en bætur hafa verið ákvarðaðar. 

Eftir erindi Karls Axelssonar gaf fundarstjóri fundargestum tækifæri á að varpa spurningum 

til lögfræðingsins.  

Sveinn Hallgrímsson spurði hvort hann mætti bora eftir heitu vatni á sínu eigin landi. Þarf að 

sækja um leyfi? 

Karl Axelsson sagði að svar við þessu þyrfti nokkurn aðdraganda. Í byrjun 20. aldar var farið 

að slást um þetta, dæmi um fossamál Einars Benediktssonar. Glíman stendur meira og minna 

alla öldina. Auðlindalögin frá 1998 huggu í raun á hnútinn þar sem segir að auðlindirnar séu 

hluti af fasteigninni. Jarðeigandi þarf þó ýmis leyfi áður en hægt er að hefja framkvæmdir. 

Einnig eru ýmsar hömlur um nýtingarrétt. Þarft að fá rannsóknarleyfi og síðar nýtingarleyfi. 

 

Elín Líndal spurði um vatnalögin. Hví komast breytingarnar ekki fram?  

Karl Axelsson segir vatn og veiði hafa verið réttindi landeigenda. Vatnsréttindi eru 

samkvæmt hans mati eign jarðeigendanna. Pólitísk tregða hefur valdið því að breytingar hafa 

ekki náð fram að ganga. Staðan er býsna alvarleg. 

 

Vilhjálmur Þ. Snædal á Skjöldólfsstöðum spurði hvort landeigendur væru búnir að tapa eftir 

að opinberir aðilar hafa beitt eignarnámi. Hann tók dæmi af sjálfum sér sem íbúa á 

Austurlandi þar sem línulagnir hefðu valdið deilum. Geta menn farið í sína flokka og reynt að 

beita sér? Hvaða leiðir eru færar? Er hugsanlegt að vinna þetta upp? 



Karl Axelsson svaraði neitandi að málin væru töpuð og sagði að menn ættu ekki að gefast 

upp. Á Íslandi höfum við búið við ríkari einkaeignarrétt á löndum en margar nágrannaþjóðir 

okkar. Réttindin hafa til þessa notið ríkrar verndar en það er ekki sjálfgefið að svo verði um 

alla framtíð.  

 

Björn Hrafnsson benti á að helgunarsvæði vega hafi stækkað. Spurði hvort möguleiki væri 

að sækja bætur fyrir eldri vegi? 

Karl Axelsson sagði að það væri hlutur sem ekki væri fyrirfram hægt að útiloka.  

 

4. Sönnunargögn í þjóðlendum, Friðbjörn Garðarsson hæstaréttarlögmaður.  

Í erindi sínu fjallaði Friðbjörn Garðarsson um sönnunargögn í þjóðlendumálum. Hann sagði 

að meginreglan væri sú að sá sem telur sig handhafa eignarréttinda yfir landi verður að færa 

fram heimildir fyrir eignatilkalli sínu, sé það dregið í efa. Friðbjörn vitnaði í ritið Eignarrétt 

eftir Ólaf Lárusson: Landamerkjabréf eru… þýðingarmikil gögn um merki fasteigna… Sá, 

sem heldur því fram að merkin séu önnur… myndi hafa sönnunarbyrðina fyrir því. 

Geitlandsmálið, þar sem rjúpnaskyttur voru lögsóttar og sýknaðar síðar, olli nokkurri gerjun 

innan lögfræðinnar. Spurt væri hvort komin væri fram ný sönnunarregla eða aukin 

sönnunarkrafa. Jafnvel þó frumstofnun beins eignarréttar yfir landi sé talin ótvíræð, þá verður 

að sanna sérstaklega áfhramhaldandi tilvist mögulega yfirfærslu hins beina einarréttar til 

dagsins í dag. Í dómi Hæstaréttar í máli nr. 48/2004 er sett fram regla um sönnunargildi 

landamerkjabréfa jarða:„Landamerkjabréf eitt og sér nægir ekki til að sanna beinan 

eignarrétt eigenda að öllu landi, sem bréfið tekur til, heldur verða önnur atriði jafnframt að 

koma til, sem stutt geta sömu niðurstöðu. Er þá einkum til þess að líta hvort fyrir hendi séu 

eldri heimildir, sem fallið geta að lýsingu í landamerkjabréfinu, enda stangist sú lýsing heldur 

ekki á við staðhætti, gróðurfar og upplýsingar um nýtingu landsins.“Friðbjörn fjallaði síðan 

um þær sönnunarkröfur sem hafa verið uppi á síðustu 10 árum.  

Um gagnaöflun í þjóðlendumálum sagði Friðbjörn að gagnaöflunarskyldan hvíldi á aðilum 

málsins. Á óbyggðanefnd hvíli rannsóknarskylda. Það leiðir af þeirri reglu sem Hæstiréttur 

setti fram í dómi að um gömul og jafnvel forn gögn er að ræða. Þau gögn eru því miður mörg 

hver glötuð og ræddi Friðbjörn nokkuð um tilurð og varðveislu skjallegra heimilda. Hann 



velti því upp hvort sönnunarkröfurnar væru óraunhæfar, m.a. vegna þess að sumar jarðir ættu 

nóg af gögnum en um aðrar væri ekkert til. Einnig vakna spurningar um meðhöndlun nýbýla. 

Nefndi hann ýmis dæmi um að gögn hefðu brunnið eða eyðilagst á annan hátt.  

Lokaorð Friðbjörns voru á þá leið að sönnunarkröfum þyrfti að mæta með skjallegum 

sönnunargögnum sem oft á tíðum er ómögulegt. Aðstaða landeigenda er misjöfn og 

gagnaöflun aldrei tæmandi. Setja þarf sérstaka endurupptökuheimild í lög nr. 58/1998 til þess 

að auka réttaröryggi. Mælti hann með því að Landssamtök landeigenda beittu sér í þeim 

efnum. 

Fundarstjóri þakkaði fyrir erindi framsögumanna og opnaði mælendaskrá. 

Einar Gunnar Pétursson tók fyrstur til máls og þakkaði fyrir góð erindi. Gerði að 

umræðuefni hugtakið „afréttareign“. Fann það orð hvergi í orðabókum né í seðlasafni 

orðabókar HÍ. Elsta dæmið er frá 1971. Einar Gunnar taldi Geitlandsdóminn merkilegan þar 

sem líkt væri að Hæstiréttur skildi ekki mælt mál.  

Ólafur Björnsson sagði fulla þörf á því að taka til hendinni í fleiri málum en 

þjóðlendumálum. Hann sagði stöðuna núna þannig eftir 10 ára baráttu að enn væri langt til 

lands. Það væru ákveðin vönbrigði að málin yrðu ekki tekin fyrir hjá 

Mannréttindadómstólnum. Taka þyrfti mark á athugasemdalausum landamerkjabréfum 

undanbragðalaust. Þetta er það sem er að. Þó ríkisvaldið hafi dregið úr kröfugerð þá stendur 

það eftir að sönnunarbyrðin er of þung hjá landeigendum.  

 

Björn Stefánsson sagðist eiga skika í landi Reykjavíkur. Hann er ekki viss um að hann geti 

sannað þetta og kvaðst hræddur um öryggi sitt.  

Páll Pálsson á Aðalbóli. Sagðist ekki eiga land en hefði oft verið notaður sem málaliði fyrir 

landeigendur. Hefur stundað rannsóknir á skipulagi sem hann hefur kallað „1000 ára 

skipulag“. Greinargerð um málið er að finna í tímaritinu Glettingi. Páll sagðist telja að 

rannsóknir sínar myndu breyta viðhorfum manna til skipulagsins sem er aðalhornsteinn 

samfélagsins. Í raun væri um að ræða fornt hnitakerfi frá landnámi. Páll hélt því fram að 

skipulagið væri eldra en allar ritaðar heimildir sem við ættum og Landnáma hefði verið samin 

vegna skipulagsins.  

Friðbjörn Garðarsson svaraði spurningu Björns Stefánssonar að hann þyrfti ekki að óttast 

þar sem lög um þjóðlendur næðu ekki til þéttbýlisstaða. 



Kristján Finnsson sagðist hafa keypti jörð fyrir rúmum 45 árum og hún væri vel skilgreind 

samkvæmt landamerkjum. Kristján sagðist telja að mörg kennileiti á láglendi virtust breytast 

frekar en á hálendi. Hann spurði hvort við hefðum sinnt nógu vel skilgreiningu á 

landamerkjum við eigendaskipti og hvort ekki væri kominn tími til að setja mjög nákvæmar 

upplýsingar á landamerkjabréf um staðsetningu. 

Friðbjörn Garðarsson tók undir með Kristjáni að landamerki fjarri byggð væru ekki eins 

nákvæm og landamerki nær byggð. Ástæðan væri m.a. sú að þeir sem skrifuðu bréfin skildu 

landið öðruvísi en við gerum í dag. Þeir vissu nákvæmlega hverju þeir væru að lýsa og 

byggðu á gömlum venjum sem bæði væru lögfest í Grágás og Jónsbók, þ.e.a.s. þegar fjöll, 

vatnsföll eða búfjárgangur skilur jarðir, þá þarf ekki að ganga á merki heldur er nóg að kveða 

á um merki. Svona lístu menn merkjum og er eðli málsins ekki nákvæmt á okkar tíma 

mælikvarða. Einnig hafi landeigendur sjaldnast hirt um að skrifa upp á landamerki hvors 

annars. Hann bætti því við að áform væru um að hnitsetja jarðir þar sem óbyggðanefnd hefur 

farið um eða dómar liggja fyrir.  

Fleiri tóku ekki til máls en annar fundarstjóranna, Guðný Sverrisdóttir, kvaddi fundarmenn 

þar sem hún þurfti að ná síðustu flugvél til Akureyrar. 

 

Næst á dagskrá kynnti fundarstjóri breytingar á samþykktum félagsins og stjórnarmaðurinn 

Gunnar Sæmundsson í Hrútatungu tók til máls.  

5. Breytingar á samþykktum samtakanna 

Gunnar Sæmundsson sagði að á fyrsta fundi LLÍ hefði mikið verið fjallað um tilgang og 

verkefni samtakanna. Niðurstaðan þá var að fjalla eingöngu um þjóðlendumálin til að byrja 

með. Á síðasta ári var farið að senda samtökunum þingmál til umsagnar þar sem kemur fram 

skeytingarleysi gagnvart landeigendum. Það hefði komið vel í ljós að barátta landeigenda 

hefði skilað ýmsu. Það er brýn nauðsyn að taka upp lög um eignarnám og það gæti verið 

verkefni samtakanna.  

Gunnar sagði að á undanförnum árum hefðu Bændasamtökin gætt hagsmuna landeigenda. Þau 

eru annars vegar fagsamtök og hins vegar stéttarsamtök. Því velti stjórnin því fyrir sér að 

útfæra hugmyndir um að víkka út starfsemi LLÍ enda hefðu þingmenn og aðrir hvatt samtökin 



til þess að gera það. Hann sagði að stjórnin gerði sér grein fyrir því að það tæki nokkurn tíma 

að gera samtökin nægilega öflug til þess að hafa það afl og slagkraft sem til þarf. 

Félagafjöldann þarf að auka verulega og Gunnar minnti á að samtökin yrðu aldrei sterkari en 

þeir félagar sem í þeim eru. 

Til þess að breyta samþykktum um tilgang félagsins þarf að breyta annarri grein sem hljóðar 

nú svo: 

2. grein 

„Tilgangur félagsins er að berjast fyrir því að eignarréttur landeigenda að jörðum þeirra og 

landareignum sé virtur í þjóðlendumálinu eins og kveðið er á um í stjórnarskrá Íslands og í 

mannréttindasáttmála Evrópu.“ 

Breytingatillagan er þessi svo önnur grein samþykktana hljóði svo: 

Tilgangur félagsins er eftirfarandi:Að berjast fyrir því að eignarréttur landeigenda að jörðum 

þeirra og landareignum sé virtur við framkvæmd laga um þjóðlendur á Íslandi í samræmi við 

verndarákvæði eignarréttarins í Stjórnarskrá Íslands og Mannréttindasáttmála Evrópu. 

Að beita sér gegn því að gengið sé á rétt landeigenda við setningu laga og reglugerða, eða 

með framkvæmd valdheimilda. 

Að beita sér gegn því að gengið verði á rétt landeigenda við opinberar framkvæmdir. Stjórn 

samtakanna er heimilt að styrkja landeigenda við hagsmunagæslu í þessu sambandi enda hafi 

slíkt almenna þýðingu.  

Að hafa á sínum vegum lögfræðing sem getur veitt félagsmönnum aðstoð í samskiptum við 

opinbera aðila, gegn hóflegri þóknun. 

Samtökin blandi sér ekki í deilur milli landeigenda. 

Óðinn Sigþórsson gaf orðið laust til umræðu um tillöggna. 

Elín Líndal fagnaði breytingunum og sagðist styðja þær heils hugar. Hins vegar var rétt á 

sínum tíma að binda sig eingöngu við þjóðlendumálin. Hún sagði að landeigendur þyrftu 

sannarlega á því að halda að hafa samtökin. Elín sagði jafnframt að hún hefði í stjórn íslenskra 

sveitarfélaga lagt til að þjóðlendumálunum yrði frestað. Hægt er að nota peningana til betri 



hluta auk þess sem sveitarfélögin hafi ekki þá burði í árferðinu sem nú er til þess að verja sig. 

Elín tók undir orð Gunnars að fjölga þyrfti félagsmönnum.  

Sigurður Helgason frá Hraunholtum tók næstur til máls. Hann hyggur að hann muni styðja 

tillöguna en gerir alvarlega athugasemd við málsmeðferðina. Stjórnin auglýsi á heimasíðu 

sinni að breytingatillagan yrði send með fundarboði en það hafi ekki verið gert. Hann sjái 

nýju tillöguna uppi á skjánum en viti ekki hvernig 2. grein samþykktanna hljómar. Sigurður 

taldi að nóg hefði verið að taka út orðið „þjóðlendur“ í annarri grein eins og hún liggur fyrir.  

Óðinn Sigþórsson fundarstjóri og stjórnarmaður í LLÍ sagði í framhaldi af máli Sigurðar að 

breytingatillagan hefði verið send út með fundarboði og hefði skilað sér á þá bæi sem hann 

þekkti til. Sagði það miður ef svo hefði ekki verið í einhverjum tilvikum. 

Ólafur H. Jónsson sagði ástæðu þess að stjórnin leggur þetta fram núna er sú að hann, sem 

einn eigenda Reykjahlíðar, hefur lent í baráttu vegna allra þeirra mála sem tilgreind eru í 

breytingatillögunum. Hann telur að ýmis stórfyrirtæki og önnur opinber fyrirtæki hagi sér með 

þeim hætti að óverjandi sé. Það er hagur fyrirtækjanna að landeigendur séu sundraðir og þess 

vegna sé mikilvægt að styrkja félagsskapinn. Menn eiga að standa saman því hagsmunirnir 

eru sameiginlegir segir Ólafur. Það er út af linkind síðustu áratuga sem landeigendur hafa 

alltaf verið teknir fyrir einn og einn. Ef menn ætla að fara út á þá braut að treysta ekki 

landeigendum sjálfum fyrir því hvernig landið er nýtt eru menn á refilstigum. Varaði Ólafur 

við því að skerða rétt manna eins og með lögum um ræktanlegt land. Hingað til hefur skort á 

samstöðu fyrir þennan dreifða hóp.  

Vilhjálmur Þ. Snædal bóndi á Skjöldólfsstöðum tók undir orð síðasta ræðumanns og vildi 

segja stutta sögu úr Skriðdal um bætur vegna línustæðis. Þangað hefðu komið samningamenn 

með ákveðnar tillögur og buðu eina milljón króna. Bóndinn, sem var tæknimenntaður, var 

tregur til að samþykkja en þá drógu þeir skyndilega upp annað tilboð úr tösku upp á 5 

milljónir króna. Er þetta siðlegt spurði Vilhjámur. 

Gunnar Sæmundsson í Hrútatungu kom í pontu og las upp aðra grein í samþykktum LLÍ. 

Landeigendur eru margir og þeir eru ekki allir bændur. Í stjórn væri fjölbreyttur hópur fólks 

og benti hann á að það kæmi starfinu til góða. 

Pétur Guðmundsson í Ófeigsfirði tók til máls og lagði til að taka ætti út e-lið, þ.e. að 

samtökin blandi sér ekki í deilur á milli landeigenda.  



Fundarstjóri, Óðinn Sigþórsson, sagði að þetta væri sú regla sem allir í stjórninni hefðu verið 

sammála um.  

Sigurður Helgason benti á að það væru fleiri landeigendur en hið opinbera. Næstu 

landamerki við hann sjálfan væri einkahlutafélag. Hann kom með eftirfarandi breytingatillögu 

við e-lið: „Samtökin blanda sér ekki í deilur einstaklinga sem landeigenda“.  

Knútur Bruun lögmaður taldi varhugavert að breyta e-liðnum með þeim hætti sem Sigurður 

lagði til. Greinin á fyrst og fremst að vera þannig að samtökin blandi sér ekki í deilur 

félagsmanna. Hann vildi því hafa e-liðinn óbreyttan. 

Friðrik lagði til að landeigendur settu sjálfir upp sína gjaldskrá til þess að koma til móts við 

Vegagerðina. Hann benti líka á að hentugt væri ef félagar í LLÍ hefðu þann kost að geta tjáð 

sig á vefsíðu samtakanna um þau mál sem væru til umfjöllunar.  

Fundarstjóri Óðinn Sigþórsson áréttaði að það væri breytingatillaga 2. greinar samþykkta 

LLÍ sem væri til umræðu. 

Elín Líndal sagði að það ætti að vera á hreinu að hlutverk samtakanna ætti ekki að vera að 

blanda sér í deilur milli landeigenda. Þess vegna eigi upphafleg breytingatillaga að standa 

óbreytt.  

Arinbjörn Sigurgeirsson kom með aðra breytingatillögu við e-lið: „Samtökin blanda sér ekki 

í aðrar deilur milli landeigenda“. 

Þórir leggur til að e-liðurinn detti út. 

Pétur Guðmundsson í Ófeigsfirði segir að það þurfi að vera e-ð um að samtökin blandi sér 

ekki í deilur milli einstaklinga. Mikilvægt að ríkið eða sveitarfélög geti ekki bent á þennan lið 

og teygt á „óæskilegan“ veg.  

Þórólfur Sveinsson sagði að verið væri að þróa þennan félagsskap áfram og þetta væri ekki 

síðasti fundurinn. Ekki hefur komið fram betri tillaga en upprunaleg tillaga stjórnar. Lagði 

hann til að allar breytingatillögur yrðu felldar og upprunaleg tillaga stjórnar samþykkt.  

Guðmundur Geirsson spurði hvort a-liður og e-liður stangist ekki á? 

Fundarstjóri Óðinn Sigþórsson taldi svo ekki vera.  



Knútur Bruun kom með eftirfarandi breytingatillögu við e-lið: „Samtökin blanda sér ekki í 

deilur milli einstakra landeigenda“.  

Þá var gengið til atkvæðagreiðslu: 

- Breytingatilaga um að fella niður e-lið: Fellt 

 - Breytingatillaga við e-lið: „Samtökin blanda sér ekki í deilur milli einstakra landeigenda.“ 

Samþykkt með yfirgnæfandi meirihluta atkvæða.  

Samþykktin borin upp með breytingu á e-lið: 

2. grein 

Tilgangur félagsins er eftirfarandi: Að berjast fyrir því að eignarréttur landeigenda að jörðum 

þeirra og landareignum sé virtur við framkvæmd laga um þjóðlendur á Íslandi í samræmi við 

verndarákvæði eignarréttarins í Stjórnarskrá Íslands og Mannréttindasáttmála Evrópu. 

Að beita sér gegn því að gengið sé á rétt landeigenda við setningu laga og reglugerða, eða 

með framkvæmd valdheimilda. 

Að beita sér gegn því að gengið verði á rétt landeigenda við opinberar framkvæmdir. Stjórn 

samtakanna er heimilt að styrkja landeigenda við hagsmunagæslu í þessu sambandi enda hafi 

slíkt almenna þýðingu.  

Að hafa á sínum vegum lögfræðing sem getur veitt félagsmönnum aðstoð í samskiptum við 

opinbera aðila, gegn hóflegri þóknun. 

Samtökin blandi sér ekki í deilur milli einstakra landeigenda. 

Samþykkt samhljóða.  

 

Þá var gengið til aðalfundarstarfa og kosninga í embætti. 

6. Kosning formanns, aðal- og varastjórnar 

Kosning formanns. Tillaga um að Örn Bergsson verði áfram formaður LLÍ. Samþykkt með 

lófaklappi og skoðast hann réttkjörinn formaður. 



Kosning aðalstjórnar.  

Eftirfarandi tillaga um aðalstjórn og varastjórn var samþykkt með lófaklappi: 

Aðalstjórn: 

Örn Bergsson, Hofi 

Guðný Sverrisdóttir, Grenivík 

Ólafur H. Jónsson, Reykjavík 

Óðinn Sigþórsson, Einarsnesi 

Gunnar Sæmundsson, Hrútatungu 

 

Varastjórn: 

Aðalsteinn Jónsson, Klausturseli 

Jóhannes Sigfússon, Gunnarsstöðum 

Hrafnkell Karlsson, Hrauni 

Anna Guðrún Edvardsdóttir, Bolungarvík 

Jóhann Ragnarsson, Laxárdal 

 

7. Kosning tveggja skoðunarmanna: 

Jóhannes Kristjánsson 

Snorri H. Jóhannesson 

Samþykkt með lófaklappi. 

 

8. Árgjald ákveðið 

Tillaga um óbreytt árgjald: 

Einstaklingar 5.000 krónur  

Sveitarfélög:  

a. innan við 500 íbúar 30.000 krónur 

b. 500-5.000 íbúar 50.000 krónur  

c. 5.001 eða fleiri íbúar 100.000 krónur  

Aðrir lögaðilar 30.000 krónur. 

 



Sigurður Helgason bað um orðið. Hann spurði gjaldkera hvort þetta nægði. Sýndist á 

reikningum að ekki veitti af meiri tekjum fyrir samtökin.  

Ólafur H. Jónsson sagði að á þessum tímum væri samtökunum ekki stætt á því að hækka, 

það var niðurstaða stjórnar. Fjölga þyrfti félagsmönnum og reyna að ná auknum tekjum með 

þeim hætti.  

Óbreytt árgjald var samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. 

 

9. Önnur mál. 

Sigurður Helgason úr Kolbeinsstaðahrepp hinum forna bað um orðið. Hann beinir því til 

stjórnar að hreppurinn verði tekinn með Borgarbyggð en ekki Dölum eða Snæfellsnesi þegar 

þjóðlendunefndin hefur störf á því svæði. Telur hann brýnt að málin fylgi sínum 

sveitarfélögum og sveitarfélagið Borgarbyggð taki þannig að sér að verja réttindi íbúa 

Kolbeinsstaðahrepps. 

Aðrir tóku ekki til máls.  

Að loknum fundi þakkaði Örn Bergsson formaður það traust sem fundurinn sýndi sér. Næsta 

starfsár færi í að átta sig á því með hvaða hætti samtökin myndu starfa í framtíðinni sem 

hagsmunagæslufélag á víðari grunni. Örn þakkaði starfsmönnum fundarins og fundargestum 

fyrir komuna. 

 

Fundi slitið kl. 20:30. 

/TB 

 


