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Örn Bergsson, formaður samtakanna, setti fundinn og bauð fundargesti velkomna. Hann gerði 

að tillögu sinni að Elín R. Líndal yrði fundarstjóri. Ekki komu fram fleiri tillögur um 

fundarstjóra og var tillagan samþykkt athugasemdalaust með lófaklappi. Elín R. Líndal steig í 

pontu og lagði til að Halla Tinna Arnardóttir yrði ritari. Tillagan var samþykkt 

athugasemdalaust. 

Því næst var gengið til dagskrár sem lá svo fyrir: 

1. Skýrsla stjórnar fyrir árið 2013. 

2. Reikningar samtakanna fyrir árið 2013 lagðir fram til samþykktar. 

3. Umræður um skýrslu stjórnar og reikninga. 

4. Kosning aðal- og varastjórnar. 

5. Kosning skoðunarmanna reikninga. 

6. Árgjöld til samtakanna fyrir árið 2014. 

7. Önnur mál. 

 

1. Skýrsla stjórnar 

Örn Bergsson hóf mál sitt á því að segja frá því að Landssamtökin væru nú að hefja sitt 

áttunda starfsár. Örn lagði áherslu á að þrátt fyrir að samtökin væru ung hefðu samtökin 

sannað gildi sitt í harðri baráttu gegn lagasetningu löggjafans sem hefði í vaxandi mæli seilst 

til að rýra og afnema réttindi landeigenda.  

Örn fór því næst yfir helstu mál sem stjórnin hefði tekið fyrir á liðnu ári og hóf mál sitt á 

umfjöllun um kröfur fjármálaráðherra á svæði 8, í vestur Mýra- og Borgarfjarðarsýslu. Hann 

sagði kröfugerðina valda miklum vonbrigðum en hún gengi lengra en kröfugerð ríkisins í 

Skagafirði og Húnavatnssýslum. Þar væri, þrátt fyrir heimildir um eignarrétt sem rekja mættu 

um margra alda skeið, seilst langt inn á eignarlönd jarða og engu skipti engu þótt fallið hefðu 

yfir 60 hæstarréttardómar í þjóðlendudómum. Þá væri alltaf væri erfitt að spá fyrir um 

niðurstöður þar sem þær kæmu stöðugt á óvart. Örn nefndi í þessu samhengi dóminn um 

Bleiksmýrardal. Hann sagði að líkt og hann hefði talað um í skýrslu til aðalfundar árið 2013 

þá væru samtökin að reyna ná fram breytingum á þjóðlendulögunum sem heimila 



endurupptöku mála ef ný gögn koma fram. Beðið er eftir fundi með forsætisráðherra vegna 

þeirra mála en gera þarf breytingar á þjóðlendulögunum á þessu ári þar sem ekki hefur tekist 

að skera úr um þjóðlendur á öllu landinu innan þeirra tímamarka sem kveðið er á um í 

lögunum.  

Örn ræddi því næst þrjú mál sem verið hefðu sérstaklega umfangsmikil á síðasta ári, þ.e. 

stjórnarskrármálið, frumvarp að nýjum náttúruverndarlögum og frumvarp um breytingar á 

vatnalögum. 

Örn minntist þess að á síðasta aðalfundi var haldið málþing um eignarétt og stjórnarskrána. 

Fram hefði komið í erindi Karls Axelssonar, hæstaréttarlögmanns, að þáverandi tillögur að 

nýrri stjórnarskrá gæfu löggjafanum heimild til að þjóðnýta ákveðin náttúruverðmæti- og 

auðlindir sem væru í einkaeigu í dag. Karl gagnrýndi einkum 32. grein um menningar- og 

náttúruverðmæti og 34. grein um auðlindir og þjóðareign. Í þeim greinum væru til dæmis 

vatnsréttindi gerð óljós og eignarréttur sjávarjarða að netalögum afnumin. Eftir málþingið var 

athygli þingmanna vakin á erindi Karls sem varð til þess að sjónarmið landeigenda um 

eignarréttarákvæði stjórnarskrár komust á dagskrá. Örn sagði að betur fer væru þessar tillögur 

dauðar í bili en ný stjórnarskrárnefnd undir forystu Sigurðar Líndal hefði verið skipuð og LLÍ 

myndi að sjálfsögðu fylgjast með þeirri vinnu. 

Þá hefði umhverfisráðherra lagt fram frumvarp að nýjum náttúruverndarlögum. Lögin hefðu 

verið mjög umdeild og voru harðvítugar deilur í þinginu um þau. Lögin voru þó samþykkt og 

því haldið fram að víðtækt samráð hafi verið haft við hagsmunaaðila við smíði laganna. Örn 

sagði fulltrúa samtakanna vissulega hafa verið kallaða í Umhverfisráðuneytið til fundar en 

það hefði aðeins verið til málamynda því ekkert var gert með það sem fulltrúar LLÍ höfðu 

fram að færa. Frumvarpið hafi verið sérsmíðað fyrir þann hóp manna sem telji sig hafa 

einkarétt á skoðunum á náttúruvernd á Íslandi. Örn vék síðan aðeins frá texta skýrslunnar og 

vísaði í fréttir frá því kvöldið áður og sagði sátt hafa tekist sátt í þinginu um frestun gildistöku 

laganna fram á næsta ár, árið 2015, og sagði Örn samtökin kæmu til með að fylgjast vel með 

því. 

Þriðja málið sem Örn nefndi voru breytingar á vatnalögum og lögum um rannsóknir á 

auðlindum í jörðu. Í frumvarpinu var ráðgert að afnema með lagasetningu fullkominn og 

beinan eignarétt landeiganda að auðlindinni sem grunnvatn er en sá eignarréttur er tryggður 

með óyggjandi hætti í núgildandi lögum. Málið var flutt af þáverandi iðnaðarráðherra en 

þingmenn kveiktu ekki á perunni þegar ráðherra sagði einungis um einfalda samræmingu að 

ræða en Óðinn stjórnarmaður í LLÍ hins vegar áttaði sig á að um var að ræða annað og meira. 

Óðinn talaði því við Karl Axelsson, hæstarréttarlögmann, og staðfesti Karl að lagasetningin 

hefði í för með sér afnám eignarréttar landeigenda á grunnvatni. Óðinn og Örn voru sammála 

um að stoppa yrði málið og höfðu samband við þingmenn í atvinnuveganefnd Alþingis en 

þann dag átti strax að afgreiða málið úr nefnd án umsagna um frumvarpið. Með harðfylgi og 

hálfgerðum illindum tókst þingmönnum að knýja fram að leitað yrði eftir umsögnum en 

aðeins var veittur fjögurra daga umsagnarfrestur, þar af aðeins tveir virkir dagar. 

Landssamtökin sendu í samstarfi við Landssamband veiðifélaga sameiginlega umsögn um 

frumvarpið. Engin umsögn barst nema umsögn þessara aðila í samstarfi en fulltrúar þeirra 



voru kallaðir á fund atvinnuveganefndar á þriðjudagsmorgun og skýrðu mál sitt. Eftir að 

þingmenn áttuðu sig á málinu urðu miklar deilur en það varð til þess að þetta mál var eitt af 

þeim grundvallarmálum sem samið var um í þinglok að færu ekki í gegn. Örn taldi málið gott 

dæmi þess að landeigendur yrðu að vera vakandi fyrir öllum lagasetningum sem kunna að 

varða þeirra hagsmuni. 

Örn gerði að umtalsefni gjaldtöku á ferðamannastöðum og náttúrupassann sem hefur verið 

mikil til umræðu síðustu misseri. Í upphafi var aðeins talað um samráð við samtök 

ferðaþjónustu í þessu máli en ekki minnst á landeigendur. Því höfðu landssamtökin samband 

við Ragnheiði Elínu Árnadóttur, ráðherra, og skýrðu frá því að ýmsir fjölsóttir 

ferðamannastaðir væru í einkaeigu. Ráðherra tók samtökunum vel og sagðist vera mikill 

stuðningsmaður einkaréttar. Í framhaldinu bauð hún landssamtökunum að skipa fulltrúa í 

samráðshóp um gjaldtöku af ferðamönnum en Sigurður Jónsson, stjórnarmaður, hefur setið 

þar sem fulltrúi samtakanna. Örn sagði ferðamennskuna eina af þremur mikilvægustu 

atvinnugreinum á Íslandi og það sem m.a. væri verið að selja væri óspillt náttúra og víðerni og 

velti hann upp þeirri spurningu um hversu lengi það yrði óspillt með sama áframhaldi. Hann 

sagði hagsmuni ferðaþjónustu eiga að fara saman við vernd ákveðinna svæða og skynsamlega 

útfærða gjaldtöku en stjórnin telur að gjaldtaka á fjölmennustu ferðamannastöðum sé löngu 

tímabær. Hann sagðist þó ekki ætla ræða þessi mál meira í bili enda væru þau til umræðu á 

málþingi eftir fundinn.  

Örn fór því næst yfir mikla umræðu síðastliðið haust um kostnað við að leggja háspennulínur 

í jörð en harðar deilur eru um lagningu Blöndulínu og Suðurnesjalínu 2 eins og getið var um í 

skýrslu LLÍ í fyrra. Landeigendur vilja fá þessar línur í jörð þar sem þær eiga að liggja í 

túnfæti hjá þeim eða fara yfir verðmæt heimalönd þeirra. Örn sagði um að ræða mikið 

umhverfismál og engan þyrfti að undra það að fólk vildi ekki fá 30 metra há möstur í 

túngarðinn hjá sér. Deilt hefði verið um kostnað um hefðbundna háspennulínu eða jarðstreng 

en Landsnet hefur talið að jarðstrengur væri ekki framkvæmanlegur vegna kostnaðar. Bændur 

í Skagafirði ásamt fleiri aðilum létu hins vegar verkfræðistofu í Kanada gera hagkvæmnismat 

á kostnaði jarðstrengja en ekki var hægt að láta vinna slíka greiningu hérlendis vegna þess að 

flestar verkfræðistofur sem eru til þess bærar eru að starfa fyrir annaðhvort Landsnet eða 

Landsvirkjun. Niðurstaða þeirra var að jarðstrengir eru mun ódýrari en haldið hefur verið 

fram og eru því, þvert á það sem haldið hefur verið fram, raunhæfur kostur þar sem línur þurfa 

að liggja um viðkvæmt land. 

Örn sagði stjórn samtakanna hafa haldið sex bókaða stjórnarfundi frá síðasta aðalfundi en flest 

mál væru leyst með símtölum og tölvupóstum milli funda. 

Örn ítrekaði að mikilvægt væri að sofna ekki á verðinum en talsmenn hins svokallaða 

almannaréttar væru sífellt að sækja í sig veðrið. Örn talaði um mikilvægi þess að efla 

samtökin enda gætu sameinaðir landeigendur best staðið gegn því að standa vörð um réttindi 

sín. Hann talaði jafnframt um ábyrgð landeigenda og skyldur þeirra til að skila landinu jafn 

góðu eða betra til komandi kynslóða en þeir tóku við því.  

Örn endaði tölu sína á að þakka stjórnarmönnum fyrir frábært samstarf og óeigingjarnt starf. 



2. Reikningar samtakanna fyrir árið 2013  

Guðrún María Valgeirsdóttir sem fer með umsjón fjármála fyrir samtökin var veðurteppt og 

komst því ekki til fundarins. Sigurður Jónsson, stjórnarmaður, fór yfir reikningana í hennar 

stað. Sigurður fór yfir að skoðunarmenn hefðu staðfest og áritað reikninga fyrir árið 2013. 

Reikningunum var dreift prentuðum á fundinum og fylgja fundargerðinni. Rekstrarniðurstaða 

ársins var hagnaður upp á (754.820) krónur. 

3. Umræða um skýrslu stjórnar og reikninga samtakanna fyrir árið 2013 

María spurði um vaxtakostnaðinn þar sem ekki er um að ræða neinar skuldir hjá félaginu. 

Upplýst var að inn í tölunni vaxtagjöld og fjármagnstekjurskattur er bankakostnaður vegna 

innheimtu iðgjalda landssamtakanna. Ábendingar komu fram um leiðir til að lækka þann 

kostnað. 

Lúðvík Lárusson þakkaði Erni fyrir skýrsluna. Hann vildi ræða í framhaldi af umræðu um 

háspennulínugerð og nefndi að Skógarstrandalínan er að verða léleg, nánast ónothæf og þá 

þarf að leggja nýja. Hann spurði um hvort samtökin hefðu hugað að málum sem varða 

ljósleiðara. Það væri mikið hagsmunamál. Þá nefndi hann mál sem hann sagðist ekki hætta að 

ræða um fyrr en hann sæi að það væri verndað með eignarréttinum og það varðaði 

kolefnisbindingu en hann sagði ríkið hafa sýnt mikinn yfirgang hvað það mál varðar. 

Kristinn Briem spurði um breytingar á þjóðlendulögunum, hvort Örn vissi hvernig ætti að 

gera það. 

Elín svaraði áður en Örn tók máls varðandi Skógarstrandalínu og sagði ef þetta væri Rarik þá 

væri 60 vatta rafmagnslína allstaðar lögð í jörð, það væri bara stefna.  

Örn svaraði varðandi kolefnisbindinuna og sagði umræðuna hafa legið töluvert niðri. Ljóst 

væri að kolefnisgjald væri rukkað af öllum bifreiðum og mengandi verksmiðjum en ekki væri 

ljóst hvað stjórnvöld ætluðu að gera í málinu og þá sérstaklega í sambandi við verslun með 

kolefniskvóta. Þó hafa Íslendingar innleitt ESB samninginn varðandi það þó margir löglærðir 

menn séu á því að það standist ekki stjórnarskrá. Hann sagði þó samtökin myndu fylgjast vel 

með umræðunni. 

Örn svaraði þá spurningu varðandi ný þjóðlendulög og sagði stjórnvöld tilneydd til að 

endurnýja þau á árinu þau yrðu framlengd. Núna 1. mars eru 15 ár frá fyrstu kröfugerð sem 

gerð var í þjóðlendumálunum. Enn eru líklega 8-10 ár þar til síðasti hæstarréttardómur fellur í 

þessum málum. Örn sagði lögin raunar hafa verið framlengd áður. Hann minntist á að 

fulltrúar LLÍ hefðu verið að bíða eftir viðtali við forsætisráðherra, sem hefur þessi mál á sinni 

könnu, alveg síðan í ágúst og hann hefði margítrekað þá beiðni. Ráðherra virtist hins vegar 

ekki taka mikið af slíkum viðtalsfundum en Örn sagðist nokkuð viss um að þeir fengju fund á 

næstu vikum. Örn sagði að þeir (og vísaði þá til fulltrúa LLÍ og fleiri slíkra aðila) væru að átta 

sig betur og betur á mikilvægi þessara endurupptökuákvæðis fyrir þá sem vildu. Hann nefndi 

sem dæmi Vesturland sem fór í mikla gagnaöflun vegna þessa máls og það hefði kom í ljós 

núna þegar ríkið lagði fram sína kröfu að þá hafa þeir mikið meira af gögnum en 

óbyggðanefnd leggur fram.  



Eva Thorstensen velti upp spurningu um þjóðvegi í gegnum eignarland og nefndi dæmi um 

Gálgahraunið þar sem eignaraðilar fengu mikla peninga fyrir en sagði í kringum 1970 hefði 

ekkert verið greitt. Hún vildi vita hvernig þessum málum væri háttað núna. 

Ólafur Björnsson hóf mál sitt á því að fjalla um Vestasta part Skagafjarðar, þar væri verið að 

vinna núna en ríkið hefur sett fram kröfur sínar í Borgafirði og búið er að loka þessum hring í 

kringum landið, þannig að loksins 15 árum síðar tókst ríkinu að gera allar sínar kröfur. Þá eru 

allir dalir, Snæfellsnes og Vestfirðir eftir. Þessi mál gætu átt eftir að fara fyrir héraðsdóm og 

svo kannski fyrir hæstarrétt. Hann sagðist telja of varlega áætlað þau 7 ár sem Örn áætlaði að 

eftir væru, hann sagðist telja þetta um hálfnað. En sagðist vona að þetta gengi hraðar núna. 

Ríkið hefur ekki verið að gera kröfur inn á þinglýstar jarðir núna heldur aðallega á afrétti. 

Helsta átakalínan er því hvort um sé að ræða jörð eða afréttaralmenning sem liggi þá ekki 

beint undir eignarrétti einnar jarðar. Þá ræddi hann um fögur fyrirheit stjórnmálamanna að 

landeigendur hefðu gjafsókn í þessum málum, og hvatti stjórnarmenn til að taka það mál upp 

við forsætisráðherra, að réttur manna til að verja hendur sínar sé tryggður. Ríkið hefði jafnvel 

farið með málin lengra og stefnt mönnum fyrir hæstarrétt fyrir að verja hendur sínar og nefndi 

dæmi í Vopnafjarðarsveit, þar sem sveitarfélagið hefði verið dæmt til að greiða 500.000 

krónur í málskostnað, þrátt fyrir að ýmsum gömlum gögnum hefði verið til að dreifa. Þá sagði 

hann gott að fá endurupptökuákvæði inn í lögin og það væri mikilvægt að fá skýrt ákvæði um 

það. Hins vegar kynni það að opna á að ríkið tæki upp mál að nýju, það yrði líklega að vera á 

báða bóga. En hann taldi líka nauðsynlegt að heimildin verði að einhverju leyti takmörkuð í 

tíma svo þetta taki einhverntíman endi, verði ekki næstu árhundruðin.  

Árni Hjörleifsson var með spurningu varðandi fjöll, hvort miðað væri við ákveðna hæð þegar 

úrskurðað væri um þjóðlendur. 

Ólafur Björnsson svaraði því til að svo væri ekki en þessu hefði dálítið verið haldið á lofti því 

litið var til þess að mið-hálendið, ógróið land, það hefði ekki verið numið til eignar, það væri í 

sjálfu sér ákveðin kenning sem hægt væri að færa rök fyrir á báða bóga. En það væri ekki 

hægt að sjá neinar línur í þessu síðustu árin og ekkert gert með þetta, og tók dæmi um 

fjallstind í Lóni sem dæmdur hefði verið eignarland. Hann nefndi einnig Kerlingu í Eyjarfirði, 

sem er 1550 metra hátt en ríkið gerði ekki kröfu í það, gerði það fyrst reyndar en féll svo frá 

því.  

Árni taldi þessi mál oft tilfinningamál og nefndi dæmi um eigin jörð, Horn í Skorradal, hann 

yrði svekktur að missa slíkt. 

Örn: Svaraði spurningu Evu varðandi lagningu vega og bætur fyrir slíkt. Hann sagðist þekkja 

þetta úr sinni heimasveit en þar hefðu menn ekki sett neinar kröfur fram fyrr á tímum enda 

hefðu menn verið guðslifandi fegnir að fá vegina. Í dag er þetta þannig að menn fá bætur fyrir 

land sem að vegagerðin leggur veginn um og ef menn eru ekki sáttir fara slík mál stundum 

fyrir dóm. Og eignarnámsbótanefnd tekur ákvörðun um bætur ef ekki næst samkomulag við 

Vegagerðina. En hann sagðist ekki þekkja þetta úr sögunni, það væru allt önnur viðhorf í dag.  

Kristinn Briem spurði hvort það væru einhver mál fyrir EFTA dómstólnum. 



Örn sagði svo vera en samtökin styrktu t.d. mál Álftanesskóga til þess að fara með mál fyrir 

dómstólinn. Svo fóru fleiri mál, t.d. Mörtunga á síðu, var sent til Mannréttindadómstólsins og 

Örn fékk staðfestingu á því frá Ólafi Björnssyni að því máli væri óvísað frá. 

Elín spurði loks hvort athugasemdir væru um ársreikning en ársreikningur samtakanna var 

samþykktur samhljóða með uppréttingu handa. 

4. Kosning aðalstjórnar og varastjórnar 

Tillaga kom fram um að Örn Bergsson, héldi áfram formennsku. Engin önnur tillaga kom 

fram. Tillagan var samþykkt með lófaklappi. 

Lögð var fram eftirfarandi tillaga um aðra stjórnarmenn: 

 Sigurður Jónsson 

 Snorri Jóhannesson 

 Guðrún María Valgeirsdóttir 

 Elín R. Líndal 

Ekki komu fram tillögur um fleiri aðila. Tillagan var samþykkt með lófaklappi. 

Lögð var fram tillaga um Aðalstein Jónsson sem varamann formanns. Engin önnur tillaga 

kom fram og tillagan samþykkt með lófaklappi.  

Til varastjórnar voru aðrir tilnefndir: 

 Erlendur Ingvarsson 

 Þórólfur Sveinsson 

 Haukur Halldórsson 

 Björn Magnússon 

Engar aðrar tillögur settar fram. Samþykkt með lófaklappi. 

5. Kosning skoðunarmanna reikninga 

Tillaga kom fram um að skoðunarmenn yrðu áfram þeir Ólafur H. Jónsson og Jóhannes 

Kristjánsson. Engar aðrar tillögur voru lagðar fram. Samþykkt með lófaklappi. 

6. Árgjöld til samtakanna fyrir árið 2014 

Þá var komið að því að ræða um félagsgjaldið. Stjórn samtakanna lagði fram tillögu um 

óbreytt félagsgjald. Þ.e. 

 7000 kr. fyrir einstaklinga 

 25.000 fyrir aðra lögaðila 

 50.000 fyrir sveitarfélög með innan við 500 íbúa 

 75.000 fyrir sveitarfélög með 500-5.000 íbúa 

 150.000 krónur fyrir sveitarfélög með 5001 eða fleiri íbúa 



Engar aðrar tillögur komu fram og tillagan var samþykkt með lófaklappi 

Við lok þessa liðs var Óðni Jónssyni þakkað fyrir sérlega gott samstarf og óeigingjarnt starf 

en hann gaf ekki kost á sér til áframhaldandi setu í stjórninni. 

7. Önnur mál 

Óðinn Jónsson kom inn á kröfulýsingu um þjóðlendur á svæði 8. Kröfulýsingin kom dálítið á 

óvart. Þá helst tvennt. Settar voru fram kröfur í sum lönd og önnur ekki. Hann tók dæmi um 

skika Arnarneshæði en gerð var krafa í hann en síðan í stórt land Forna-Hvamms var ekki 

gerð krafa. Hann taldi ekki samræmi í því. Varðandi kirkjueignir þá væri seilst til þeirra á 

Vesturhlutanum en ekki á Hvanneyri þrátt fyrir að þar séu ekki skýrar heimildir um 

eignarhald. Hann nefndi einnig kröfur í lönd þar sem dómar hefðu fallið og verið túlkaðir sem 

mjög skýrir eignarréttsdómar og nefndi þar Reiðavatnsdóminn. Samt sem áður væri gerð krafa 

í það allt saman. Þá hafi verið gerðar ítrustu kröfur þótt vafi gæti leikið á ákveðnum hlutum 

landsins. Óðinn sagði það óboðlegt og spurði hvort þetta væri undanþegið meðalhófsreglu. 

Sagði svo ekki vera og þeim bæri að gæta meðalhófsreglu enda undir fjármálaráðherra. Þá 

dugðu ekki nema fimm lögfræðingar til að taka á móti fjármálaráðherra með þessi mál, svo 

mjög brá mönnum við í Borgarfirði.  

Óðinn sagði veðurfarið hafa farið versnandi í vetur en stjórnarfarið farið batnandi hvað 

varðaði landeigendur. Hann velti því fyrir sér hvort menn ættu aðeins að líta til þess að verja 

réttindi landeigenda eða reyna að sækja einhver réttindi til baka og nefndi þar sérstaklega lög 

um frístundabyggð á Íslandi sem hann skipar á bekk með þjóðlendulögunum. Svo slæm hafi 

þau verið. Hann sagði að þrátt fyrir að náðst hafi samkomulag um náttúruverndarfrumvarpið 

þá sýnist honum á áliti meirihlutans að landssamtökin hafi þar mikið verk að vinna að standa 

vörð um hagsmuni landeigenda. Fulltrúar samtakanna voru t.d. ekki kölluð á fund líkt og 

mörg önnur, það séu ákveðin skilaboð.  

Garðar Eiríksson, talsmaður landeigendafélags Geysis, talaði um almannarétt. Hann segir einn 

meðeiganda þeirra slá um sig þessum almannarétt líkt og einn þingmaður sem sé álíka illa við 

landeigendur og útgerðarmenn. Hann talaði um ferðaþjónustuaðila og sagði að í lögum væri 

gert ráð fyrir að þeir sem séu í því að flytja ferðamenn til landsins og inn á svæði eigi að hafa 

um það samráð við landeigendur. Hann sagði að landeigendur á fundinum könnuðust 

örugglega ekki við að hafa verið spurðir um slíkt, það hefði aldrei verið gert hvað sig varðaði 

og ekki á Geysi. Þvert á móti væri almannaréttinum hampað, landeigendur beri kostnaðinn og 

fái ekkert í staðinn. Því verði að koma á einhverju öðru kerfi, náttúrupassa, ein leið eða önnur. 

Garðar sagðist sjálfur frekar hafa talað gegn þeirri hugmynd en væri tilbúin að skoða þau mál 

ef eitthvað yrði úr þeirri vinnu. Hann sagði ljóst að lítið yrði gert um þessa hugmynd næstu 

árin, hvort sem það yrðu eitt, tvö eða þrjú ár. Þá sagði hann ríkið hyggjast greiða í þjóðgarða 

af þessum náttúrupassa sem segði landeigendum að þeim væri ekki ætlað neitt. Hann sagðist 

nýbúin að frétta af því en þeir ættu að vera bara að vera eins og litlu börnin, þegja og vera 

stillt. 

Garðar vitnaði í Vilborgu Hansen skrifaði hugleiðingu um þetta mál á vef um náttúrufréttir. 

Hann las eftirfarandi málsgrein. „Nú hafa landeigendur Geysissvæðisins boðað aðgangseyri 



að upphæð kr. 600 fyrir eldri en 16 ára. Hefur verið bent á að rukkað er fyrir aðgang víða eins 

og t.d. fyrir hellaskoðun. Í stað þess að slá þessa hugmynd landeigendafélagsins út af borðinu 

má líka líta á þetta sem tilvalið tækifæri til þess að sjá hvernig slík gjaldheimta getur þróast. 

Setja þarf hins vegar reglur um slíka gjaldtöku áður en hún hefst. Það mætti til að mynda setja 

þá reglu að svæði sem rukka inn fái ekki fé úr opinberum sjóðum eða að hluti aðgangseyri 

renni í sjóð til skiptanna fyrir önnur svæði. Spurningin er því hvort umræðan ætti ekki frekar 

að snúast um fjölbreyttari leiðir en eingöngu Náttúrupassann?“. 

Garðar segist alltaf talað fyrir því að eigendur Geysissvæðisins myndu greiða í sjóð fyrir aðra 

landeigendur sem þyrftu þá ekki að leggja fé í á móti. En til hvers að vera standa í því þegar 

menn hafa engar tekjur af eigninni og bara kostnað. Hann sagði þá ekki geta tekið á móti 

milljón gestum. Hann sagði þó að sem betur fer hefðu viðræður við ríkið komist aftur af stað. 

En þeir ættu gögn, 16 bls. af samskiptum við meðeigandann, þ.e. ríkið, en frumkvæðið væri 

alltaf þeirra og yfirleitt enduðu samskiptin á engu svari. Hann sagðist hafa haldið og héldi að 

núverandi ríkisstjórn væri fyrir talsmenn einkaframtaks og frelsi einstaklingsins til athafna. 

Guðrún Fjeldsted þakkaði stjórninni sérstaklega fyrir vel unnin störf og Óðni fyrir að stappa 

stálinu í hana í málaferlum. Hún talaði lítillega um mál sitt á aðalfundi í fyrra, hún leigði lóð 

fyrir sumarbústað en sagði upp samningnum og viðkomandi var ósáttur. Hún tapaði málinu 

fyrir félagi sumarbústaðaeigenda sem leigjandinn hafði vísað málinu til. Vann fyrir 

héraðsdómi en þurfti að greiða 1.600.000 krónur í málskostnað. Hún vann síðan málið aftur í 

hæstarrétt og fékk 900.000 krónur fyrir málskostnaði. Hún talaði jafnframt um uppkaup 

erlendra aðila að lóðum og bújörðum og sagðist alfarið á móti því. Hún sagði það nokkuð vera 

að koma upp í Borgarfirði. Þá talaði hún um nauðsyn þess að auglýsa samtökin og fá fleiri 

félaga og spurði hvort auglýst hafi verið í Bændablaðinu. Hún sagði félagið gott ítrekaði vilja 

sinn um að fá fleiri félaga.  

Lúðvík Lárusson sagðist hafa lagt til málþing um breytta nýtingu landsins enda hefði margt 

hefði breyst hvað það varðaði. Margir ferðarmenn komi hingað til lands sem gangi misvel um. 

Þá sé verið að selja í hestaferðir á hans landi sem hann sagði í lagi en hann vildi einnig hafa af 

því tekjur. Þess vegna vill hann fá málþing um nýtingu landsins, hverjir fá að nýta landið og 

hverjir fá tekjur af því. Hann sagðist ekki hafa þörf fyrir að aðrir fengju að njóta landsins síns. 

Honum finnst þurfa málþing um hvernig málin standa núna, ekki hvernig þau hafa verið 

síðustu árhundruð.  

Elín sagði þá líka vera til íslenska uppkaupamenn sem að legðu heilu og hálfu sveitirnar í 

eyði. 

Örn tók þá til við að svara og sagði Ögmund Jónasson hafa í fyrravetur sett reglugerð um að 

menn þyrftu að hafa íslenskan ríkisborgararétt til að kaupa land á Íslandi. Hann hefði kallað til 

Evrópusérfræðinga sem hefðu talið það lögmæta aðgerð. Örn sagði stjórnina vera á þeirri 

skoðun að takmarka beri réttindi erlendra aðila til kaupa á landssvæðum. Núverandi ráðherra 

hafi hins vegar afnumið þessa reglugerð en landbúnaðarráðherra hyggst láta endurskoða 

ábúðar- og jarðalög. Örn sagði sína persónulegu skoðun vera þá að binda ætti réttinn til kaupa 

á landi við íslenskan ríkisborgararétt. Ofsaríkum útlendingi munaði ekkert um að kaupa heila 



sveit, tveir milljarðar væru bara klink í þeirra augum. Hann sagði landið vera eins og útsæði 

og enginn góður bóndi seldi útsæðið sitt enda yrði þá engin uppskera að ári.  

Örn sagði umræðu um breytta nýtingu lands vera mjög áhugaverða og þess virði að skoða. 

Hins vegar sagðist hann ekki telja að samtökin hefðu efni á að halda slíka ráðstefnu en í 

samráði við fleiri félög kynni slíkt að vera mögulegt, hugsanlega í samstarfi við 

Bændasamtökin.  

Örn sagði að varðandi félagafjöldann þá hefði frekar verið að fjölga, félagar væru á milli 500 

og 600. Svolítil hreyfing væri á félögum, sumir væru að ganga úr samtökunum, t.a.m. eldra 

fólk en hann sagðist sammála um að gera þyrfti átak í að fjölga félögum. 

Þá þakkaði Örn fyrir það traust sem honum hefði verið sýnt um að gegna formannsstarfinu 

áfram og þakki Óðni fyrir sérstaklega gott samstarf á síðustu sex árum. Hann sagðist vonast til 

að geta leitað til hans þrátt fyrir að hann sæti ekki lengur í stjórninni, það væri gott að leita til 

hans. Þá bauð Örn Snorra Jóhannsson velkomin til starfa í stjórninni.  

Örn sleit að því loknu fundinum og óskaði fundarmönnum góðrar heimferðar. 

 


