
Aðalfundur Landssamtaka landeigenda á Íslandi (LLÍ) 2013 

14. febrúar 2013, kl. 13.00, Katla I, Hótel Sögu 

Örn Bergsson formaður samtakanna setti fundinn kl. 13.15.  Hann gerði tillögu um Guðnýju 

Sverrisdóttur og Óðinn Sigþórsson sem fundarstjóra og var það samþykkt samhljóða.  

Fundarstjóri gerði síðan tillögu um Sigurð Eyþórsson sem fundarrritara og var jafnframt 

samþykkt. 

Að því loknu var gengið til dagskrár. 

1. Skýrsla stjórnar  

Örn Bergsson, formaður samtakanna, flutti skýrsluna.  Henni var dreift prentaðri á 

fundinum og fylgir fundargerðinni. 

 

2. Reikningar samtakanna 

Guðný Sverrisdóttir, gjaldkeri samtakanna gerði grein fyrir reikningum ársins 2012.  

Rekstrarniðurstaða ársins var tap upp á kr. 264.125.  Reikningunum var dreift 

prentuðum á fundinum og fylgja fundargerðinni. 

 

Umræður um skýrslu stjórnar og reikninga 

 

Lúðvík Lárusson: Þakkaði skýrslurnar.  Spurði um árangur af söfnun nýrra félaga 

meðal skógarbænda. Spurði einnig um réttarstöðu skógareigenda gagnvart greiðslum 

fyrir kolefnisbindingu.  Taldi samtökin hafa starfað ágætlega og vera á réttri leið. 

 

Kristján Briem: Spurði um vaxtagjöld í reikningum. 

 

Knútur Bruun: Þakkaði góð störf stjórnar.  Sagði sótt að landeigendum, einkanlega af 

stjórnmálaöflum.  Hvatti til þess að samtökin létu til sín taka í komandi 

kosningabaráttu m.a. með því að sækja framboðsfundi eða vekja athygli á 

áherslumálum samtakanna á annan hátt.  Nefndi sérstaklega að þrýsta þyrfti áfram á 

um að endurupptökuákvæði fengist inn í þjóðlendulög.  Ræddi reglur um minjavernd 

og hætta væri á að þær gengju á eignarréttinn.  Taldi að landgæði ætti að nýta 

innanlands og að mestu af landsmönnum sjálfum. 

 

Hrafnkell Karlsson: Sagði aldrei meiri þörf fyrir samtökin en nú, enda væri fast sótt að 

landeigendum og hvatti félagsmenn til samstöðu um að fá fleiri félaga til liðs við 

samtökin.  Taldi stjórnina hafa staðið sig vel og hún væri skipuð öflugu fólki.  Ræddi 

hvort ekki væri ástæða til að sameina krafta LLÍ og samtaka eigenda sjávarjarða og 

jafnframt væru miklir sameiginlegir hagsmunir með skógarbændum. 

 



María E. Ingvadóttir: Þakkaði skýrslurnar.  Tók undir sjónarmið um samvinnu við aðra 

hagsmunaðila.  Sagði nauðsyn að fá niðurstöðu varðandi kolefnisbindinguna.  

Umhverfis- og auðlindaráðuneytið væri að mörgu leiti velviljað en hlutirnir gengju 

hægt.  Áfram yrði að fylgja málinu eftir af einurð. 

Pétur Guðmundsson:  Þakkaði störf stjórnar.  Vildi taka undir sjónarmið um samvinnu 

eða sameiningu LLÍ við eigendasamtök sjávarjarða og/eða aðra sem eiga sameiginlega 

hagsmuni með LLÍ.  Lagði áherslu á að eigendur sjávarjarða ættu hlut í 

fiskveiðiauðlindum landsmanna og það skipti verulegu máli t.d. gagnvart mögulegri 

ESB aðild.  Betra væri að sameina kraftana til að berjast út á við. 

Hilmar Össurarson:  Þakkaði skýrslurnar og taldi stjórn hafa unnið vel.  Tók undir 

sjónarmið fyrri ræðumanna um aukna samvinnu, en ekki mætti gleyma að 

baráttumálin væri samt aldrei alveg eins hvað varðar sjávarjarðir og jarðir sem lægju 

að hálendinu.  Vakti athygli á því að sveitarfélög væru sundurleitur hópur og sum 

þeirra hefðu lítinn skilning á landbúnaðarnýtingu.  E.t.v. mætti líka skoða þann kost 

að stofna svæðisfélög. 

Guðný Sverrisdóttir: Svaraði fyrirspurn varðandi vaxtagjöld, en með þeim er talinn 

allur innheimtukostnaður og því er talan nokkuð há. 

Örn Bergsson: Svaraði framkomnum fyrirspurnum.  Sagði allmarga skógarbændur 

hafa gengið í samtökin en nákvæm tala lægi ekki fyrir.  Tók undir orð ræðumanna 

varðandi mikilvægis kolefnisbindingarmálsins.  Framundan væri meiri vinna því tengd, 

en hann óttaðist að við værum búin að afsala okkur of miklu valdi til ESB hvað þetta 

varðar.  Taldi það reyndar það mikið að hann efaðist að það stæðist stjórnarskrá.  

Vinda þyrfti ofan af því,  þetta væru gríðarlegir hagsmunir og gríðarleg verðmæti  Tók 

undir að samtökin ættu að krefja framboð í komandi þingkosningum um svör hvað 

varðar hagsmunamál samtakanna s.s. þjóðlendulögin og fleira. Taldi jákvætt að 

sameinast eigendasamtökum sjávarjarða ef gagnkvæmur vilji væri fyrir því.  Velti fyrir 

sér hvernig best væri að efla starf samtakanna.  Tók fram að samtökin væru orðin 

viðurkenndur hagsmunaaðili, þau fengju öll frumvörp sem snerta hagsmuni 

landeigenda til umsagnar og fengju oft boð til að ræða mál sem væru til umfjöllunar í 

nefndum Alþingis. 

Reikningar voru því næst teknir til afgreiðslu og samþykktir með öllum greiddum 

atkvæðum eins og þeim var dreift á fundinum. 

3. Kosning aðalstjórnar og varastjórnar 

a) Örn Bergsson var sjálfkjörinn í embætti formanns. 

b) Í aðalstjórn voru sjálfkjörin Sigurður Jónsson, Óðinn Sigþórsson, Guðrún María 

Valgeirsdóttir og Elín R. Líndal. Varamenn voru kjörnir Aðalsteinn Jónsson 

(varamaður formanns). Aðrir (í sömu röð og aðalmenn):  Hrafnkell Karlsson, 

Snorri Jóhannesson, Haukur Halldórsson og Björn Magnússon.  



4. Kosning skoðunarmanna 

Ólafur H. Jónsson og Jóhannes Kristjánsson voru sjálfkjörnir. 

 

5. Árgjöld 2013 

Lagt var til að árgjöld væru óbreytt frá fyrra ári og var það samþykkt samhljóða. 

 

6. Önnur mál. 

Ólafur H. Jónsson formaður landeigendafélags Reykjahlíðar sagði frá starfi félagsins, 

einkanlega samskiptum við Vegagerðina í sambandi við eignarnám á svæðinu.  

Ágreiningur var um upphæð eignarnámsbóta, en eftir langa baráttu hefðu 

landeigendur unnið fullnaðarsigur í málinu. Gagnrýndi harðlega frv. til 

náttúrverndarlaga og þar væri harkalega gengið á rétt landeigenda.  Efla þyrfti starf 

samtakanna og til þess þyrfti meira fjármagn.  Velti upp hvort ekki væri þörf á að 

samtökin fengju starfsmann í a.m.k. hálft starf til að verja þá ríku hagsmuni  sem nú 

væri ráðist að, einkanlega af hendi hins opinbera.  Auka þyrfti tekjurnar í 7-9 m. kr. á 

ári svo vel væri.  Við ættum að borga meira til samtakanna til að þau nýttust betur.  

Vakti einnig athygli á sameiginlegum hagsmunum með ferðaþjónustubændum. 

Ræddi einnig kolefnisbindinguna.  Þar lægju mikil verðmæti. 

 Hrafn Jóhannsson: Ræddi kolefnisbindinguna.  Taldi ekki hægt að afsala sér forræði 

 varðandi kolefnisbindinguna til ESB án samþykktar, auk þess sem eignin væri ekki 

 orðin til.  Ræddi einnig um réttindi veiðiréttarhafa sem væri andsnúnir skylduaðild að 

 veiðifélögum sbr. dómsmál þess efnis.  Spurði hvort að þessi mál hefðu komið inn á 

 borð stjórnar. 

 Einar Pétursson: Þakkaði stjórninni.  Tók undir orð Knúts Bruun varðandi 

 þjóðlendumálin, enda stæðust forsendur þeirra ekki.  Ræddi síðan ýmis gögn sem 

 styðja þann málstað s.s. skilgreiningu á hugtakinu afréttur og fleira sem hann hefur 

 unnið að því að rannsaka. 

 Óðinn Sigþórsson: Þakkaði góðar umræður. Velti fyrir sér leiðum til að styrkja starfið.  

 Taldi ekki skynsamlegt að leggja niður önnur hagsmunafélög til að steypa þeim saman 

 við LLÍ.   Allt skilaði það starf sér inn til LLÍ.  Efaðist um að það væri raunhæft að ráða 

 starfsmann, því það yrði dýr starfskraftur, ef það ætti að skila árangri. Það hefði 

 gengið vel að stjórnarmenn ynnu málin.  Efaðist jafnframt um að svæðisfélög myndu 

 starfa af krafti, þó að hann hefði ekkert á móti þeim.  Ræddi síðan sjónarmið 

 veiðfélaga og skylduaðild að þeim ljósi orða Hrafns  Sú aðild ætti sér langa sögu og að 

 baki henni lægju málefnalög rök.  Benti á greinargerð með frv. til lax- og 

 silungsveiðilaga þar sem gerð væri ítarleg grein fyrir þeim sjónarmiðum sem málinu 

 tengjast.  Taldi að það yrði ekki gæfuspor að raska því skipulagi. 

 Ólafur H. Jónsson:  Vildi taka fram að hann sæi Óðinn fyrir sér sem starfsmann. 



 Eydís Franzdóttir:  Sagði frá baráttu landeigenda á Vatnsleysuströnd gegn 

 háspennulínum á svæðinu.  Ítrekaði nauðsyn þess að landeigendur í sömu sporum 

 ynnu sameiginlega að málum þó á brattann væri að sækja.  Þakkaði gott starf og 

 stuðning af hálfu LL.  Óskaði eftir að fá að heyra frá fleirum sem hefðu reynslu af 

 baráttu við Landsnet. 

Sigurður Jónsson:  Ræddi starf samtakanna og taldi að skipting í landshlutafélög 

myndi skila árangri.  Hvatti til að stjórnin skoðaði það mál vel. 

Björn B. Jónsson:  Ræddi kolefnismálið.  Sagði það ekki nema fyrir löglærða 

einstaklinga að setja sig inn í mál tengd kolefnisbindingunni. Því  væri ekki einfalt fyrir 

LLÍ að ráða starfsmann til verksins.  Taldi rétt að Ísland væri búið að afsala sér forræði 

á málinu til ESB.  Vel hefði verið unnið í mörgum málum en mörg hefðu líka tapast.  

Verið væri að skerða eignarrétt með skipulagsákvörðunum sveitarfélaga.  Benti á að 

þegar væri komið á kolefnisgjald hérlendis af hendi hins opinbera – menn væru því 

ekki lengur tilbúnir að borga einkaaðilum fyrir kolefnisbindingu sbr. 

Kolviðarverkefnið.  

Elín Líndal: Þakkaði fyrir traust í stjórnarkjöri.  Þjóðlendumálin væru mesta 

áhyggjuefnið en sér fyndist þau lítið rædd hér í dag.  Fagnaði þó umræðum um 

endurupptökurétt þeirra mála.  Ræddi einnig veiðimálin og nefndi árvissar deilur um 

umferðarrétt rjúpnaskyttna.  Mikil þörf væri á samtökum eins og LLÍ ekki síst í ljósi 

þeirra viðhorfa sem fram koma í frv. til náttúrverndarlaga.  Nefndi svo skipulagsmál 

og taldi að landeigendur sýndu oft of mikið tómlæti við skipulagsvinnu sveitarfélaga.  

Hvatti fundarmenn til að fylgjast vel með því.  Taldi þó ekki að sveitarfélög tækju 

eignarrétt af landeigendum í gegnum aðalskipulag þó nýtingarmöguleikum væri e.t.v. 

settar skorður.  

Guðrún Fjeldsted:  Sagði frá dómsmáli varðandi ágreining um leigu á 

sumarbústaðalóð sem hún taldi skipta miklu máli fyrir eignarrétt landeigenda. 

Þórólfur Halldórsson:  Ræddi starf félagsins.  Stærsta málið væri og yrði 

þjóðlendumálið.  Vakti athygli á rannsóknum Einars Péturssonar og hvatti til 

samastarfs LLÍ við Einar um hans starf. Hagsmunamálin væru fjölbreytt s.s. 

vatnsréttindi, orkumál og fleira.  Efaðist um að rétt að væri að setja fram stefnu um 

mál eins og um lagningu á raflínum í jörð, frekar um gæði raflína almennt. 

Knútur Bruun:  Tók undir að efla þyrfti samtökin en var ekki á því að sameina ætti þau 

öðrum. Hver hefði sín áherslumál.  Frekar ætti þá að þróa þau út regnhlífarsamtök 

með undirfélögum sem hvert ynnu að eigin málum, en  regnhlífarsamtökin að 

sameiginlegum málum.  Hvatti stjórnina til að skoða þessi mál í heild.  Benti í lokin á 

að menn ættu að fylgjast vel með stjórnarskrármálinu – þar væri gengið á rétt 

landeigenda. 



Björn B. Jónsson: Ítrekaði  að hann teldi að eignarréttur væri tekinn af mönnum þegar 

nýtingu landeigenda væru sett takmörk við aðalskipulagsgerð sveitarfélaga. 

Óðinn Sigþórsson:  Kynnti drög að ályktun fundarins frá stjórn LLÍ  sem fjallar um frv. 

til náttúruverndarlaga og lagt til að frumvarpinu í heild sé mótmælt.  Fór yfir nokkrar 

athugasemdir við frumvarpið og tilurð þess.   Enn væri verið að vinna að áliti 

Lagastofnunar HÍ hvað varðar eignarréttindi sem gengið er á í frumvarpinu m.a. hvort 

að þar sé gengið gegn eignarréttarákvæðum stjórnarskrárinnar. 

Pétur Guðmundsson: Var ánægður með tillöguna en vildi hvetja fundarmenn til að 

sækja umhverfisþing umhverfis- og auðlindaráðuneytisins.  Þar vantaði sárlega 

sjónarmið landeigenda. 

Tillagan var því sem næst borin upp og samþykkt með öllum greiddum atkvæðum í 

svohljóðandi mynd: 

Aðalfundur Landssamtaka landeigenda á Íslandi haldinn 14. febrúar 2013 mótmælir 

harðlega framkomnu frumvarpi til nýrra laga um náttúruvernd.  Í frumvarpinu er 

gengið freklega á rétt landeigenda.  Fundurinn átelur vinnubrögð umhverfisráðherra 

sem hafnaði allri samvinnu við hagsmunaaðila við undirbúning frumvarpsins.  

Landssamtök landeigenda skora á Alþingi að endurskoða málið frá grunni og skapa 

víðtæka sátt um náttúruvernd á  Íslandi. 

Guðný Sverrisdóttir: Þakkaði samstarf í stjórn LLÍ síðustu árin og óskaði nýrri stjórn 

velfarnaðar. 

Örn Bergsson: Bauð nýja stjórnarmenn velkomna og þakkaði Guðnýju Sverrisdóttur 

og Gunnari Sæmundssyni góð störf í stjórn undanfarin ár.  Tók fram í ljósi orða ÞH fyrr 

á fundinum að hann teldi afstöðu stjórnar LLÍ varðandi raflínur á Vatnsleysuströnd 

eðlilega.  Þar væru aðrir kostir, en samtökin hefðu ekkert á móti orkunýtingu. 

Að því loknu þakkaði hann fundarsetuna og vakti athygli á málþingi LLÍ um 

stjórnarskrármálið sem hæfist kl. 16.00. Örn sleit síðan fundinum. 

 

 


