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1.Skýrsla stjórnar - Örn Bergsson 

Örn las upp skýrslu stjórnar. Örn sagði samtökin hafa sannað nauðsyn slíkra samtaka fyrir 

landeigendur, en ríkisvaldið gangi sífellt lengra við að rýra eignarrétt landeigenda,  

stjórnmálaflokkur hafi nú meira segja lýst því yfir að allt land skuli vera eign ríkisins. Örn fór 

yfir stöðu þjóðlendumála og úrskurði óbyggðanefndar, s.s. varðandi Tröllaskaga á svæði  7 

norður og ákveðin svæði á svæði 7 suður en þau mál eru fyrir dómstólum. Árið 2011 var til 

skoðunar að senda eitt mál til viðbótar til Mannréttindadómstóls Evrópu, en eigendur 

landsins, Heiðamúla í Svalbarðshreppi, sýndu málinu ekki áhuga og því var málið slegið af. 

Félagið veitti Landeigendafélagi Álftaness 300 þús. kr. styrk til að fara með mál er varðar 

Álftanesskóga fyrir Mannréttindadómstólinn. Mál Mörtungu á Síðu er enn í úrvinnslu hjá 

dómstólnum og afstaða hefur ekki verið tekin til þess. Styrkurinn til Álftaness til að sækja mál 

sitt fyrir Mannréttindadómstólnum er yfirlýsing um að sú sönnunarbyrði sem Hæstiréttur 

hefur lagt landeigendur sé óréttlátur dómur.  Samtök landeigenda hafa margoft bent á að 

skjalasöfn séu ekki nægilega rannsökuð og skjöl sem varða réttindi leynist þar. Örn sagði að 



frumvarp um endurupptöku mála tengd þjóðlendulögum væri í vinnslu og myndi stjórnin 

beita sér gagnvart Alþingi.  

Hvað varðar dóma úr Hæstarétti þá hefur barátta samtakanna skilað árangri og kröfugerðir 

eru hógværari nú en áður var. Hæstiréttur hefur nálgast sjónarmið félagsins meir en verið 

hefur og unnust sex mál á Þistilfjarðarsvæðinu fyrir Hæstarétti sem tapaðist fyrst fyrir 

Óbyggðanefnd. Því væri baráttan mikilvæg. Hann sagði samtökin aldrei myndu viðurkenna að 

hægt væri að taka þinglýstar eigur af fólki sem það hefur borgað af skatta og skyldur í á 

annað hundrað ár. Engar athugasemdir voru gerðar við hvernig eignarhald var skráð. Margir 

dómar hafa fallið í óhag því landeigendur hafa ekki getað framvísað eignarskjölum.  

Á síðasta ári lagði Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytið fram frumvarp að breytingum að 

jarða- og ábúðarlögum. Stjórn samtakanna lagðist harkalega fram gegn drögunum. Öll 

áhersla er lögð á matvælaframleiðslu en nýrri búgreinum og þjónustustarfsemi er úthýst úr 

hugtakinu landbúnaðar og gerðar réttlausar gagnvart jarðalögum.  Fæðuöryggi var kynnt til 

sögunnar og er notað til að rökstyðja pólitískar röksemdir frumvarpsins. Ef matvælaöryggi 

verður notað eins og það er notað í drögunum verður það gjaldfellt og missir marks. Einnig 

nær það til byggingarskyldu á bújörðum og rétt hins opinbera til að gera jarðir upptækar og 

heggur nærri 72. grein stjórnarskrárinnar. Grein með innlausn veitir þeim sem rekur bú, rétt 

til að gera þann hluta sem ekki er nýttur til búskapar upptækan. Þetta á við þar sem landi 

hefur verið skipt upp. Um miðja síðustu öld var mörgum jörðum skipt upp í smærri jarðir 

með sjálfsþurftarbúskap þess tíma að sjónarmiði. Markmiðið virðist vera að verðfella jarðir 

og verið að gera bændur og landeigendur aftur að öreigum. Örn sagði að hér væri verið að 

innleiða gamaldags sósíalisma. 

Á  haustdögum fundaði stjórn með Hreini Haraldssyni og hans mönnum í Vegagerðinni. 

Tilurð var samskipti Vegagerðarinnar og samtakanna og verklagsreglur. Ákvæði í vegalögum 

frá 2007 er nýtt og varasamt ákvæði. Vegagerðin verður lögformlegur eigandi að vegsvæðinu 

og  tilheyrandi landsvæði fær stöðu sérstakrar fasteignar með fasteignanúmeri í Þjóðskrá. 

Það þarf samkvæmt stjórn að skýra réttarfarslega stöðu þessara landsvæða og áhrifa á 

viðkomandi jarðir. Forsvarsmenn Vegagerðarinnar voru sammála. Þessu var laumað inn í 

lögin samkvæmt danskri fyrirmynd. Rætt var um þau tilvik þegar land er tekið eignarnámi og 

bent á mikilvægi þess að  samningaleið sé reynd til þrautar áður en til eignarnáms kemur. 

Það er skoðun stjórnar að oftar væri hægt að ná samkomulagi ef Vegagerðin kæmi fram af 

meiri vandvirkni. Vegagerðin freistar þess sífellt að ná fram lækkun á eignarnámsbótum fyrir 

rétti. Tíminn leiði einn í ljós hver árangurinn af fundinum verður. 

Samtökin hafa gert athugasemdir við tillögur stjórnlagaráðs að nýrri stjórnarskrá. Málþingið 

eftir aðalfundinn er innlegg stjórnar í umræðuna. Tillögurnar ganga mjög gegn hagsmunum 

samtakanna sem leggjast gegn að tillagan verði borin undir þjóðaratkvæðagreiðslu í óbreyttri 

mynd. Stjórnin vill að farið sé varlega í að umbylta núgildandi stjórnarskrá. Ekki virðist hafa 

farið fram stefnumarkandi umræða í Stjórnlagaráðinu um hvernig skilja beri á milli ákvæða 

sem eiga heima í almennri löggjöf annars vegar og Stjórnarská hins vegar. Þrennt hafa 



samtökin gert alvarlegar athugasemdir við: Í fyrsta lagi að náttúruauðlindir séu settar undir 

mannréttindakafla stjórnarskrárinnar og ekki er að fullu tekið tillit til gildandi löggjafar um 

eignarrétt á auðlindum.  Í öðru lagi að í grein um náttúruauðlindir er hugtakið þjóðareign 

notað þrátt fyrir markleysi hugtaksins. Þjóðin getur ekki verið skráður eigandi að 

náttúruauðlindum.  Síðan er það hin furðulega málsgrein „ Með lögum má kveða á um 

þjóðareign á auðlindum undir tilteknu dýpi frá yfirborði jarðar“ Þessi málsgrein fer í bága við 

72. grein stjórnarskrár um friðhelgi eignarréttarins. Í þriðja lagi er ákvæði um svokallaðan 

almannarétt. Almenningi er veittur stóraukinn réttur til umferðar um eignarlönd og 

aðgangur að undirbúningi ákvarðana sem hafa áhrif á umhverfi og náttúru, og heimild til að 

leita hlutlausra úrskurðaraðila. Strangt til tekið öðlast almenningur kærurétt ef landeigandi 

fer út að plægja eða velti steini. Þannig getur óháður aðili haft áhrif með þessum 

almannarétti í gegnum þessa grein. 

Félagið hefur í vaxandi mæli áhyggjur af því bákni sem vex nú innan Umhverfisráðuneytisins. 

Mikið er um laga- og reglugerðarbreytingar sem hníga í sömu átt. Allt verður bannað og háð 

leyfisveitingum á vegum ráðuneytisins sem það getur tekið gjald fyrir. 

Örn greindi frá því að breytingar um umhverfisvernd væru í farvatninu. Samtökin hefðu 

mótmælt þeim breytingum sem eru íþyngjandi fyrir landeigendur. Þetta snúi m.a. að 

leyfisveitingum og opinni umferð almennings. Hvergi væri vikið að rétti landeigenda til 

nýtingar á landinu í eigin þágu. Stjórn finnst fráleitt að banna eigi umferð vélknúinna 

ökutækja um landareignir og að það eigi að bjóða landeigendum að ráðherra gefi undanþágu 

til takmarkaðrar umferðar um landið hverju sinni. Skýrar og almennar reglur um landið og 

akstur vélknúinna ökutækja óviðkomandi aðila væru þó gott mál. 

Landeigendur voru kallaðir til vegna draga að frumvarpi á fimm tegundum svartfugla, sem er 

nú til kynningar hjá ráðuneytinu. Þetta er angi af stærra máli, að öll hlunnindanýting verði 

háð leyfisveitingu, sammælist löggjöf ESB og er hluti að aðlögunarferlinu sem er í gangi. 

Ekkert í þessu máli kallará þetta bann. Rannsóknir væru ófullkomnar og ekkert lægi fyrir um 

að nýting hlunninda sköðuðu stofnana. Hann sagði það er algerlega fráleitt að banna alla 

nýtingu á hlunnindum á meðan ríkisvaldið sinnti ekki lögbundnu starfi við vargeyðingu, tófu 

og mink. 

Örn sagði heimasíðu félagsins hafa fengið nýtt útlit. Hann benti á að hún gæti orðið góður 

upplýsingamiðill fyrir félagsmenn og sagði fréttum safnað saman þar. 

Stjórnin hélt 7 bókaða stjórnarfundi auk funda með stjórnsýslunni. 

Örn sagði  því miður það virðast sem þau stjórnmálaöfl sem nú færu með völd í landinu væru 

einbeitt í að nýta sitt takmarkaða pólitíska umboð til að umbylta þjóðfélaginu. Það væri 

umhugsunarefni hvernig völdunum er beitt.  Stjórnarráðinu hafi umturnað og 

lagasetningarvaldið grímulaust notað með þeim hætti eins og fram hefur komið.   Hann sagði  

ríkisvaldið ætla að breyta allri stjórnarskránni án þess að um það væri sköpuð góð sátt í 

þjóðfélaginu.  Í þessu umróti öllu saman hefðu samtökin verk að vinna. 



  

                                                          Skýrslu stjórnar er að finna í heild sinni á landeigendur.is 

 

 

2. Reikningar félagsins fyrir árið 2011 lagðir fram til samþykktar -Guðný Sverrisdóttir 

 

Guðný fór yfir ársreikning 2011 sem fundarmenn höfðu fengið afhent eintök af. 

Rekstrartekjur voru 2.685.000 sem eru tilkomnar af félagsgjöldum. Rekstrargjöld voru 

2.818.000. Rekstrartap var því upp á  133.000 kr. Úr fjármagnstekjum og fjármagnsgjöldum 

var mínus upp á 36.630 kr.  Árið var gert upp með 170.000 kr tapi. Hvað efnahaginn varðar 

voru veltufjármunir  sem samanstóðu af skammtímakröfum sem voru ógreiddar um síðustu 

áramót af félagsgjöldum upp á 180.000 kr.  Handbært fé var 1.995.000 kr. Eignir voru 

samtals 2.175.000 kr. Hvað varðar eignir og skuldir þá var óráðstafað eigið fé 1.1. 2011 

2.190.000 kr og  tap  eins og áður hefur komið fram af starfsemi ársins var 170.000 kr. Eigið 

fé í árslok voru 2.020.000 kr. samtals. Skammtímaskuldir samanstóðu af ógreiddum 

reikningum upp á   75.300 kr. og ógreitt tryggingagjald upp á 79.960 kr.  Skuldir og eigið fé 

voru því samtals  2.175.000 kr. Guðrún sagði á síðustu blaðsíðu ársreikningsins að finna 

skýringar og nánari sundurliðun.  

Umræður um skýrslu stjórnar og reikninga félagsins: 

Lúðvík Lárusson  frá Skógarströnd 

Lúðvík fagnaði erindinu í dag. Hann sagði eignarréttinn skelfilegan því það mætti nú í dag 

brytja eigendur niður í  marga parta nema þeir biðji um að það sé ekki gert. Hann hvatti 

félagið til að vernda hagsmuni landeigenda. Hann talaði um Íslenska Erfðagreiningu sem var 

réttur 140 milljónir um erfðarétt okkar landsmanna. Ekki er vitað hvar þessi sjóður er í dag og 

upplýsingar. Þetta lýsir því andrúmslofti sem er í gangi. Þegar frumvarpið var lagt fram um 

jarðalögin sagðist hann hafa misst andlitið, sagði að ef félagsmenn létu ekki í sér heyra þá 

yrði allt tekið af þeim. Sagði að þeir sem vildu opna land sitt fyrir ferðamönnum og bjóða 

þeim heim, þá ætti að vera tekið gjald fyrir afnotin.  

Óðinn fundarstjóri sagði þetta hárrétt hjá Lúðvík. Hann sagði þetta líta út eins og ef 

landeigendur létu ekki í sér heyra þá mætti taka af þeim eignir. Það væri þó ekki þannig því 

félagsmenn ættu eignarrétt og eiga að standa á honum. 

Tryggvi Harðarson sveitarstjóri í Þingeyjarsveit. Fer með opinbert forræði á ákveðnum 

jörðum en sveitarfélagið er einnig eigandi að jörðum sem falla undir einkaeignarrétt. Hann 

sagðist því vera umboðsmaður bæði almennings- og einkaeignarréttar. Mikil ábyrgð að eiga 

land og ekki sé hægt að loka því og girða af. Taldi almenning eiga rétt að sumum svæðum. 

Eignarréttur væri friðhelgur og Alþingi gæti ekki hróflað við honum. Ef landeigendur ætla að 



búa við það stjórnskipulag sem ríkir á Íslandi í dag verður þetta ekki tekið. Dómstólar verða 

skera úr um ágreining um eignarrétt landeigenda og það á líka við um Hæstarétt ef mál enda 

þar. Svar hæstaréttar stendur og er hinn endanlegi dómur. Dómstólar hafa endanlega valdið 

um hver á hvað.  

Hann fagnaði því að í drögum að nýrri stjórnarskrá hefur verið fellt út setning um friðhelgi 

eignarréttarins. Í dag stendur að setja megi lög sem takmarki rétt útlendinga við kaup á 

jörðum og fasteignum. Í framhaldi hafi Alþingi gengið lengra og sett lög sem banna  kaup 

útlendinga jörðum og fasteignum, sem er ekki það sem stendur í Stjórnarskránni. Ef sala á 

einkaeign er bönnuð, þá verða að vera málefnalegar ástæður fyrir því. Hægt sé að fara í 

eignarnám vegna almannaheilla, en heldur hafi verið farið frjálslega með það hingað til. 

Tryggvi sagðist halda að það væri þó að breytast, dómar hefðu verið að falla þannig að 

sönnunarbyrði fyrir hlutum í þágu almannaheilla er mikil sem styrkir eignarréttinn. Verið er 

að skoða þessi mál og setja almennar reglur. Málefnalegar ástæður verða að vera til staðar 

til að ríkisvaldið geti sagt nei. Horfa þarf á málið vítt og breytt, jafnt til almannahagsmuna og 

einkaeignarréttar. Þó maður eigi jörð þá er ekki hægt að gera hvað sem er við hana, viðurlög 

ef menn sinna ekki sínum húsnæðum og lóðum og sama á við um jarðir. Eigendur verða að 

sjá til þess að þeir séu ekki að spilla jörðum sínum. Jarðir eiga að skila arði og á að vera 

meginkrafa á landeigendur að nýta landið af skynsamlegum hætti, hvort sem er til útivistar, 

landbúnaðar. Ónotað land  sé einskis virði. 

Knútur Bruun þakkaði formanninum gott erindi og þar með félaginu fyrir ágætt starf sem 

hann vill að verði eflt. Hann sagði félagið vanta aukið fjármagn til að geta eflst. Hann sagði 

landeigendur standa frammi fyrir skringilegum hlutum í samfélaginu, pólitíkin væri ónýt, 

hvort sem sérframboð væru skoðuð eða fjórflokkurinn. Ekkert væri vitað hvernig fulltrúar 

væru væntanlegir á þing og mjög mikil óvissa. Hvernig verða hagsmunir bænda og 

jarðeigenda meðhöndlaðir.  Eignarrétturinn er ekki friðhelgur því alltaf væri verið að breyta 

þessu. Hann sagði Sjálfstæðisflokk og Framsóknarflokk hafa komið þessum lögum á. Sögur 

eru um að sneitt hafi verið hjá ýmsum jörðum landeigenda sem eru pólitíkusar og valdafólks 

sem sýnir þá spillingu sem hefur verið. Spyrja þyrfti þetta fólk hvernig það lítur á 

eignarréttinn. Ríkisvaldið er mjög upptekið við að taka land, vatn og veiði og ætlar sér að 

taka allt saman. Margir hefðu misst landspildur á undarlegan hátt, en nú væri komið ofan í 

harða byggð, niður í fjöru og út í sjó. Hæstiréttur ætti auðvitað síðasta orðið, en þá hafa 

landeigendur snúið sér í auknum mæli til Mannréttindadómstólsins. Knútur fagnaði 

frumvarpinu um endurupptöku mála. Á hápunkti þjóðlendumála sátu pólitíkusar sem sátu á 

öndverðum meiði, m.a. Geir Haarde og Guðni Ágústsson en einn pólitíkus tók máli 

landeigenda en það var Margrét  Frímannsdóttir. Tvö atriði vildi hann fara inn á. Í fyrsta lagi 

að þessi pólitík beinist líka að sveitarstjórnum, og mikilvægt að fá að vita hvernig líta þeir á 

þetta. Vatn væri gull 21. aldarinnar.  Stjórnvöld munu reyna að hafa vatn af bændum, svo og 

útlendingar mögulega þó ekki verði farið út í það hér. Í öðru lagi er ekki hægt að styrkja 

félagið nema því verði aflað meiri fjár, hvort sem er í gegnum hækkun félagsgjalda eða farið 

verði í fjármögnun. Þetta félag haldi utan um svo mikilvæg mál. Flytja þarf málin fast 



gagnvart stjórnvöldum og hafa Sjálfstæðisflokkurinn og Framsóknarflokkurinn algerlega 

brugðist landeigendum. Enn skrítnari ríkisstjórn sé nú við stjórnvölinn.  

María Ingvadóttir, formaður Félags skógareigenda á Suðurlandi sagði þeirra félagsskap eiga 

góða samleið með LLÍ. Of mikið af tíma og fé eytt í snilldarskot stjórnvalda sem virðist aldrei 

ætla að linna. Það væri bæði súr og sæt útkoma, en þetta taki tíma. Hún sagði erfiða tíma eru 

framundan, og á næstu vikum og mánuðum skipti máli að allur áróður og kynning væri mjög 

skynsamleg. Ef þjóðaratkvæðisgreiðsla yrði á næstunni um viss málefni, þá gæti útkoman 

verið óútreiknanleg, bæði hvað varðar veiðirétt og ríkið gæti lagt undir sig jarðirnar og svo 

eitt skref í einu. Þetta væri yfirlýst markmið og þannig vinna þeir. Það sé algerlega óvíst 

hvernig almenningur myndi kjósa. Hún endaði ræðuna á því að segja að hún væri viss um að 

þessi félög ættu eftir að eiga góða samvinnu. 

Sigurður Jónsson sagðist hafa flutt mörg þjóðlendumál sem hefðu byggst mikið á beit og 

sauðfé og því sem því tilheyrir, þ.e. gamla nýtingarhætti jarðanna. Nýtingarhættir eru að 

breytast eins og allt með samtímanum. Hann rak augun í og vildi vekja athygli á er að  

frumvarpsdrög eru í gangi í Umhverfisráðuneytinu um loftlagsmál. Þetta er regluverk sem er 

ætlað að staðfesta regluverk Evrópusambandsins. á litlum stað í því er sagt að endurvinnsla 

(kolefnisbinding) verði skráð til íslenska ríkisins. Andrúmsloftið er líka gull framtíðarinnar eins 

og vatnið, og verður sífellt meira virði með offjölgun á jörðinni. Við þyrftum ekki að ganga í 

ESB nú því eftir 100 ár myndu þeir biðja okkur að koma inn. Skráning kvótans til íslenska 

ríkisins. Þarna væri um að ræða nýja nýtingu sem land mun gefa af sér, verður sífellt 

verðmætara. Hann sagði samtökin verða að standa vörð að þetta regluverk þróist ekki í 

almenningseign. Þeir sem ekki eiga lönd í dag er sama um rétt landeigenda og vilja fá meira, 

því þeir vilja fá sem mest.  

Ólafur H. Jónsson formaður landeigenda í Reykjahlíð. Hann sagðist sammála Knúti um 

pólitíkina og fjórflokkana og þá óvissu sem ríkti nú. Hann tók líka undir orð Sigurðar um 

verðmæti vatns og andrúmslofts. Það þyrfti að skapa meiri pening fyrir samtökin, fór í 

vangaveltur hvort það ætti að búa til regnhlíf einhverskonar eða fara í sameiningu til að 

stækka sjóðina svo hægt sé að  standa saman um sameiginleg málefni. Hann sagðist ávallt 

segja sögur Vegagerðarinnar á þessum fundi. Það megi gera mikil mistök þar aftur og aftur 

án þess að nokkuð sé gert. Engin rök fyrir gerðum þeirra og endalaus mistök. Hverjar eiga 

verklagsreglur Vegagerðarinnar að vera? Eiga þær að vera eins og síðastliðin 10 ár? Verð 

innan markaðssvæða 9 kr og utan markaðssvæða 60 kr. Hann sagðist ekki vilja ekki að nýju 

verkfallsreglurnar innihaldi verðskrá fyrir fólk utan 100 kílómetra veginn. Hann sagðist hafa 

átt í miklu stappi við þetta undur sem Vegagerðin er. Hann sagði fundarmenn muna eftir 

eignarnáminu í Kelduhverfi, þeir segja að steypan sem Vegagerðin noti þar kosti extra 200 

milljónir. Tveimur árum eftir að Dettifossvegurinn var tekinn eignarnámi og búið að ná 

samningum, þá settu þeir þjóðlenduákvæði inn í. Landeigendur þyrftu að greiða til baka ef 

ættu ekki landið en þeir neituðu að skrifa undir. Þá væru það 30,5 milljónir. Landeigendur 

fengu eignarnám á sig  og náðu varnarsamningi upp á 28,5 milljónir. Síðan kemur Vegagerðin 



fram með beiðni um endurupptöku á málinu  og  endurmat. Það kom fyrir stuttu, 21,8. Þetta 

minnir á 110% reglu bankanna. Hann sagðist sannfærður um að Vegagerðin ætti eftir að 

flagga þessu plaggi á alla aðila fyrir utan Reykjavík. Hér er ákveðið að við greiðum eingöngu 

20 m. kr á fermetra. Sanngjarnt verð væri aftur á móti ekki minna en 60 kr.m. Í 

endurupptöku mála er komin 10,5 milljón nú í dag varðandi þetta endurupptökumál. Engir 

bera ábyrgð og landeigendur sætu uppi með kostnaðinn. Hann sagðist ekki vilja  að 

Vegagerðin verði með verðskrá þar sem þeir geta ákveðið verð fyrir efni eða land utan 

markaðssvæða. Ólafur lýsti yfir ánægju sinni varðandi þrýsting stjórnar varðandi 

þjóðlendumálin. Fullt af jörðum sem ættu örugglega eignarpappíra. Það þarf að koma fram 

hvað skjölin hafa að geyma, annars væri alltaf óvissa. Lýsti hneykslun á friðunarmálin, s.s. 

svartfuglinn. Varðandi þjóðgarðamálin þá átti að vinna það í samvinnu við landeigendur. 

Hver hefði svo niðurstaðan orðið? Ekki var unnið í samstarfi við þá sem þekktu málið best, 

þ.e. landeigendur. Hverjir ættu að greiða þetta? Ferðamenn? Hann lagði til að gjald yrði sett 

á fegurstu og dýrustu svæðin sem þarf að halda við. Margir vildu ganga yfir svæðið en 

greiddu ekkert og landeigendur fengju ekkert. Hann spurði hvað væri að því að borga hálfan 

hamborgara fyrir að sjá 7 náttúruundur í sömu ferð? Hann óskaði eftir hverfisvernd í stað 

friðlýsingar. Friðlýsingin endaði fyrir sunnan hjá fólki sem fer eftir bókum og því sem er að 

gerist í ESB og því þyrfti að þrýsta á hverfisvernd til að halda ákvörðunum hjá landeigendum.  

Óskaði eftir að fá að setja sögu Vegagerðarinnar inn á vefsíðu félagsins, sem væri alger 

bastarður og notuðu lögfræðinga sína grimmt. Landeigendur hefðu ekki efni á endalausum 

lagamálum.  

María steig aftur í pontu og sagði sögu frá 2007 er skógarbændur fóru í samstarf við 

Landsbankann sem ætlaði að kosta það vinna að undirbúningi að skógarbændur gætu gert 

kolefnisbindingu að söluvöru. Þetta  datt niður við kreppu, en nú væri starfið byrjað aftur. 

María sagði að byggt hefði verið kerfi um hvernig hægt er  að meta og mæla kolefnisbindingu 

á einstökum reitum. Aðferðafræðin væri skýr og hana ættu landeigendur.  Nú hefði komið 

fram hjá stjórnvöldum að ríkið ætli að halda utan um bókhaldið, líklegast verði kerfið gefið 

og því er vitað hver á hvað. Hún minntist á skipulagningu ákveðinna reita inni á jörðum 

landeigenda. Það gleymdist að tala þar um ábyrgðina. Þegar talað er um þjóðgarða, hvaða 

ábyrgð fylgir því að leggja stíga og opna land. Það þyrfti að búa til stíga, bekki og allskyns 

aðstöðu og hverjir sjá um það? 

Pétur Guðmundsson í Ófeigsfirði sagðist hafa fengið bréf fyrir nokkrum árum með tilboði 

Ítala sem vildi kaupa jörðina. Ræddi um fordæmisgildið við að selja kínverskum aðila land því 

ef það gengur eftir gætu aðrir fylgt eftir án þess að Íslendingar geti nokkuð sagt. Pétur lýsti 

vonbrigðum varðandi svartfuglafrumvarpið. Að náttúran nyti vafans er setning sem Pétur gaf 

lítið fyrir. Sagði eggjatöku nauðsynlega, því ætið væri ekki komið svo snemma. 

Lúðvík sagði son sinn búa í Danmörku. Breiðabólsstaður væri gömul kirkjujörð og fór í leit en 

fann ekki. Hann hét að kynna sér þessi gömlu rit, sá fram á að þurfa að leita í 

Kaupmannahöfn. Hann fann þetta illa og ákvað að Googla og komst að þeirri niðurstöðu að í  



ritinu Diplomatarium Islandikus fann hann embættisverk kirkjunnar frá þessum tíma. Hann 

fann afsalsbréf varðandi Breiðabólsstað á Skógarströnd. Las upp úr Jarðarbréfi frá 1360 sem 

sýndi í stuttu máli sagt rétt landeigandans. Hann spurði fundinn hvort þetta væri eða hvort 

hann þyrfti að leita enn lengra aftur til að nefnd geti lokið störfum? 

Örn Bergsson fór í pontu og svaraði varðandi þau mál sem komin eru upp. Tryggvi Harðarson 

kom upp og talaði um ábyrgð og tók Örn undir með honum. Hann tók undir með Knúti Bruun 

um að þurfi að efla starfið og þyrftu að vera meira og minna í bænum til að lobbýa fyrir 

málum. Örn skoraði á að það vantaði landeigendur og þyrfti helst að tvöfalda þennan 

félagafjölda. Vinnsla varðandi frumvarp um þjóðlendumál væri á lokastigi og stjórnin myndi 

fylgja frumvarpinu eftir. Örn tók undir að vatn væri gull 21. aldar og sagði samtökin hafa 

komið að því að lögin urðu ekki útþynnt. Varðandi leigu á frístundamálum, væru  a.m.k. tvö 

mál fyrir dómstólum. Um væri að ræða svo langt mál að hann gæti ekki farið með það hér. 

Stjórn fagnaði því ef einhver félagasamtök væru tilbúin til að leggja lið og tengjast 

landeigendum á einhvern hátt. Hann sagði verslun byrjaða orðið með kolvetnisbindingu. Í 

Ástralíu væri orðið hagkvæmara að rækta skóg frekar en vera með rollur. Nú væri verið að 

gefa undir fótinn með frumvarpi um loftslagsbreytingar að um væri að ræða eign ríkisins sem 

muni hirða hagnaðinn. Örn þorði ekki að segja til um hvort þetta plagg væri nógu gamalt, en 

því eldri sem skjölin væru því betra væri það, en erfitt að segja ef gat er í sögunni um 

eignarréttinn. 

Einar Gunnar Pétursson sagði Hæstarétt ekki hafa tekið mark á Landnámu í Geitlandsdómi 

svo menn þyrftu að passa sig. Sannleikurinn væri aftur á móti sá að grundvöllur 

fjármálaráðuneytisins undir þessum kröfum væri rangur, afréttir voru undir beinum 

eignarrétti og því hefði þarna fallið rangur dómur. Afréttir voru ekki undir öðrum eignarrétti 

en hólmar og eyjar og beitarland.  

Már Jóhannsson sagðist þekkja til hvernig haldir er utan um félagsskap á landsvísu, það 

kostar ferðalög. Sagðist annar þeirra sem skrifaði upp á reikninga samtakanna. Meginhluti 

tekna fór í ferðakostnað, því er dýrt og allt kostar þetta lögfræðiálit og annað og því ekki 

gott. 

Fundarstjóri bar reikninga undir salinn sem samþykkti samhljóða.  

 

3. Breytingar á samþykktum samtakanna 

 

Engar breytingar voru lagðar fram fyrir fundinn í ár 

 

4. Kosning formanns, aðal- og varastjórnar 

 



Tillaga kom fram um Örn Bergsson. Enginn bauð sig fram á móti honum og var hann því 

sjálfkjörinn.  Tillögur um fjóra meðstjórnendur sem allir sátu síðastliðið ár eru Óðinn 

Sigþórsson, Gunnar Sæmundsson, Sigurður Jónsson og Guðný Sverrisdóttir, sem öll gáfu kost 

á sér aftur. Stjórn var öll endurkjörin og situr því óbreytt áfram. 

Varastjórn, ákveðinn varamaður fyrir hvern aðalmann. Gunnar Sæmundsson lagði fram 

tillögu um tvo varamenn, fyrir Guðnýju tilnefndi hann Guðrúnu Maríu Sverrisdóttur og  

Snorra Jóhannesson fyrir Óðinn Sigþórsson. Fyrirspurn kom úr sal hverjir væru varamenn 

hinna í dag. Guðný sagði það vera Jóhann Ragnarsson fyrir Gunnar Sæmundsson, fyrir Sigurð 

Jónsson væri Hrafnkell Karlsson varamaður og fyrir Örn Bergsson formann Aðalsteinn 

Jónsson. Spurt var hvort þeir gæfu ekki kost á sér áfram. Guðný sagðist ekki vita annað 

meðan enginn mótmælti. Varamennirnir voru endurkjörnir samhljóða.  

5. Kosning tveggja skoðunarmanna 

 

Kosning skoðunarmanna fór á þann veg að kosnir voru Jóhannes Kristjánsson og Ólafur H. 

Jónsson. 

 

6. Árgjald ákveðið 

 

Guðný flutti tillögu stjórnar um að árgjald yrði hækkað um 20%. Einstaklingar greiði 6000, 

lögaðilar greiði 18.000 kr., sveitarfélög með 500 íbúum eða færri verði 36.000 kr., 

sveitarfélög með 501-5000 íbúa verði 65.000 og  fleiri en 5.000 íbúa verði 120.000 kr. 

Knútur lagði til að félagsgjöld hækkuðu um 50%  til að auka fjármagn. Gunnar Sæmundsson 

vildi að Knútur drægi tillögu sína til baka. Hann sagðist hræddur um að það hræddi nýja 

félagsmenn frá, heldur ætti að reyna að fjölga félögum því styrkur fælist í því . Knútur 

samþykkti ekki að draga til baka tillögu sína. Ólafur lagði fram nýja tillögu. Árgjald á 

einstaklinga kr.  7000 kr. lögaðilar greiði 25.000, og sveitarfélög 50.000, 75.000 eða 150.000 

eftir stærð sveitarfélaga sem skilgreind eru í tillögu stjórnar. Gengið var til kosninga. Fyrst var 

gengið til kosninga um tillögu Ólafs. Tillaga hans var samþykkt og þá þurfti ekki að bera aðrar 

tillögur upp. 

7. Önnur mál  

Engin önnur mál komu upp og sleit fundarstóri þinginu.  

 

Málþing á vegum Landssamtaka landeigenda hófst að aðalfundi loknum og voru tvö erindi 

á dagskrá: 

1) Karl Axelsson hrl. Frá Lex lögmannsstofu hélt erindið : Hversu langt verður gengið? 

Það fjallaði um fáeinar hugleiðingar um heimildir almenna löggjafans til inngripa í 

stjórnarskrárvarinn eignarrétt landeigenda.  



2) Róbert R. Spanó frá Háskóla Íslands flutti erindið: Vernd eignarréttar samkvæmt 

Mannréttindasáttmála Evrópu og réttur landeigenda. Hann fjallaði um stöðu MSE 

gagnvart íslenskum rétti og fór yfir almennan samanburð á 72. grein 

stjórnarskrárinnar og 1.viðauka 1. Greinar MSE. Hann útskýrði einnig skilyrði fyrir 

eignaupptöku og skerðingu í almannaþágu. 


