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1. Guðný Sverrisdóttir bauð fundarmenn velkomna og setti fundinn. Hún þakkaði góða mætingu en 

hvert sæti var upptekið í salnum. Guðný taldi að aðeins væri ein sátt í þjóðlendumálunum: Að jörð með 

þinglýstu landamerkjabréfi verði viðurkennt eignarland. Menn hafa sagt sem svo að Hæstiréttur dæmi 

rétt en það hljóti að þurfa að lagfæra lögin ef Hæstiréttur getur dæmt réttmæta eign manna og rænt 

landi af bændum. Guðný sagðist ekki hafa heyrt áður um A eða B eignarrétt á jörðum sem tilheyri 

annað hvort ríki eða einstaklingum. Þrátt fyrir fögur orð ráðamanna um að lögin yrðu lagfærð hefur 

ekkert gerst að mati Guðnýjar. Síðustu kröfur á svæði 6 í Þingeyjarsýslum segja það. Framkvæmd 

laganna er öðruvísi en gert var ráð fyrir í upphafi og í dag séu gerðar kröfur alveg í sjó fram sem var 

ekki upphaflegur tilgangur laganna. Guðný sagði að lokum að Landssamtök landeigenda hefðu verk 

að vinna. 

 

2. Kjör fundarstjóra og fundarritara. Jónas A. Aðalsteinsson kosinn fundarstjóri og Tjörvi 

Bjarnason fundarritari með lófaklappi. Ekki komu fram aðrar tillögur. Jónas þakkaði fyrir traustið og 

kynnti fyrsta erindið. 

 

3. Af litlum neista verður oft mikið bál. Ólafur H. Jónsson, formaður Landeigenda Reykjahlíðar ehf. 

Ólafur lýsti yfir ánægju með góða mætingu á stofnfundinn. Hann rakti aðdraganda mála þegar 

kröfulýsing kom fram á Norðausturlandi þann 7. nóv. 2006. Þá hafi margir landeigendur vaknað upp 

við vondan draum þegar búið var að gera kröfur „niður í tún.“ Ólafur sendi tillögu til lögfræðings 

félagsins Landeigendur Reykjahlíðar ehf. tveimur dögum síðar og stakk upp á stofnun Landssamtaka 

landeigenda. Sama dag var send tillaga til 6 sveitarfélaga á Norðausturlandi um að halda opinn fund í 

Skjólbrekku 30. nóvember. Fundurinn var haldinn þrátt fyrir vont veður en ánægjulegt var að 

fjármálaráðherra mætti á staðinn. Á fundinum var undirbúningsnefnd Landssamtaka landeigenda á 

Íslandi kosin. Í nefndinni eru Guðný Sverrisdóttir sveitarstjóri Grýtubakkahrepps, Örn Bergsson á Hofi í 

Öræfum og Ólafur H. Jónsson formaður stjórnar Landeigenda Reykjahlíðar ehf. Fyrsta verkefnið var 

að skipuleggja fund með þingmönnum kjördæmisins. Ólafur áréttaði að það væri mikilvægt að unnið 

væri að því nú í aðdraganda alþingiskosninga að breyta þjóðlendulögunum. Fundað var með 

forystumönnum Bændasamtaka Íslands sem buðust til að verða samtökunum innan handar. Einnig var 

fundað með fulltrúum Sambands íslenskra sveitarfélaga og 5. janúar 2007 var fundað með 

fjármálaráðherra. Óskað var eftir því við ráðherra að lögunum yrði breytt en viðkvæðið var það sama 



og áður: „lögunum er ekki hægt að breyta.“ Ólafur sagði að hinn almenni landsmaður viti ekki hvaða 

rétt er verið að brjóta á landeigendum. Fundurinn fór vinsamlega fram og lögð var fram tillaga til 

ráðherrans um breytingar á lögunum. Einnig var ráðherranum greint frá stofnun Landssamtaka 

landeigenda og lýsti hann yfir ánægju sinni með það. Ólafur hvatti fundargesti til þess að kynna sér vel 

þær greinar sem hafa verið skrifaðar um þjóðlendumálin á undanförnum misserum. Ólafur kynnti þar 

með stofnsamþykktir samtakanna og las þær upp. Stofnsamþykktirnar eru tillaga 

undirbúningsnefndarinnar.  

Eftir lesturinn gerði Ólafur grein fyrir því að vinna stjórnarmanna væri sjálfboðavinna en ekki væri hægt 

að komast hjá félagsgjaldi til þess að „menn greiddu ekki með sér“ í starfinu. Tillaga um að árlegt 

félagsgjald einstaklinga sé 5 þús. krónur, sveitarfélög með innan við 500 íbúa greiði 30 þús. krónur, 

sveitarfélög með 500-5.000 íbúa greiði 50 þús. krónur sveitarfélög með 5001 eða fleiri íbúa greiði 100 

þús. krónur. Aðrir lögaðilar greiði 50 þúsund krónur. 

Ólafur hvatti síðan fundarmenn til þess að ræða við sína þingmenn svo markmið samtakanna næðust 

um breytingar á núverandi þjóðlendulögum. 

 

4. Staða þjóðlendumála, Óbyggðarnefndarmál og helstu sjónarmið landeigenda – yfirlit. Ólafur 

Björnsson hrl. 

Ólafur sýndi yfirlitskort yfir þjóðlendur á svæðum 1-4 og útskýrði hvaða svæði þar væru sem úrskurðuð 

hefðu verið sem þjóðlenda. Ólafur rakti forsöguna og fór 100 ár aftur í tímann þegar Bjarni Jónsson frá 

Vogi barðist í Fossamálinu árið 1919 sem fjallaði um aukna nýtingu hálendissvæða.  

Því næst fór Ólafur yfir meginefni þjóðlendulaganna. Íslenska ríkið er lýstur eigandi þjóðlendna en 

Óbyggðanefnd sker úr um afmörkun þeirra. Þjóðlendur eru samkvæmt lögunum utan eignarlanda sem 

skilgreind eru sem landssvæði sem háð eru einkaeignarrétti þannig að eigandinn fer með öll venjuleg 

eignarráð þeirra. Þetta hefur legið fyrir í mjög langan tíma. 

Í þjólendulögum er ekki að finna ákvæði um eignarnám, sagði Ólafur. Jörð með löglegum 

landamerkjum er fullkomið eignarland. Hefð og venja leiða einnig til þess að land innan þinglýstra 

landamerkja jarða er fullkomið eignarland.  

Það var ekki vilji löggjafans að land innan landamerkja jarða skyldi teljast þjóðlenda. Það hefur víða 

komið fram hjá þeim sem að undirbúningi þjóðlendulaganna komu. Þrátt fyrir þetta sé alltaf verið að 

gera kröfu í þinglýstar jarðir.  

Landeigendur hafa haldið því fram að kröfugerð ríkisins feli í sér aðför að grundvallarmannréttindum. 

Eignarrétturinn er ekki aðeins varinn í 72. grein íslensku stjórnarskrárinnar heldur einnig í 

Mannréttindasáttmála Evrópu. Í málum sem komið hafa fyrir Mannréttindadómstólinn, hefur komið 

fram, að framkoma af hendi ríkisvaldsins við einstaklinga eða lögaðila sem eru réttmætir eigendur 

ákveðinnar eignar, hefur skipt verulegu máli. Þar er bæði átt við afskipti og afskiptaleysi, s.s. 

skattheimtu og með þinglýsingu landamerkjabréfa athugasemdalaust. 

Því næst fór Ólafur yfir dóma og úrskurði sem vörðuðu þjóðlendur. Fallið hafa 13 Hæstaréttardómar 

síðan kröfur um þjóðlendur fóru að birtast 1. mars árið 1999. Héraðsdómarnir eru orðnir a.m.k. 23 og 



úrskurðir Óbyggðanefndar 26. Ólafur sýndi kort sem sýndi stöðu þjóðlendumála og hvernig 

málsmeðferð er háttað.  

Þá fór Ólafur yfir nokkra úrskurði. Fyrst um úrskurð í Biskupstungum 21. mars 2002. Þar kom fram að 

Óbyggðanefnd taldi hvorki ráðið af eldri né yngri löggjöf að almennt hafi verið gert ráð fyrir því að land 

innan jarðar hafi mismunandi eignarréttarlega stöðu. Ekki virðist hafa verið gert ráð fyrir því að jarðir 

skiptist í heimaland með fullkomnum eignarrétti og í land með takmörkuðum eignarrétti. Niðurstaða 

Óbyggðanefndar var sú að líkur væru til þess að land, sem samkvæmt fyrirliggjandi heimildum er eða 

hefur verið jörð, sé háð beinum eignarrétti. Það var mikill sigur að fá þetta fram, þ.e. að meginreglan 

sé sú að jarðir með merkjum séu eignarland. Það eru undantekningarnar sem virðast vera svo miklar 

og erfiðar og það veldur því að kröfugerðin heldur áfram.  

Árið 2003 staðfesti Héraðsdómur Suðurlands niðurstöðu Óbyggðanefndar að sönnunarbyrði hvíldi á 

ríkinu fyrir því að land sem tilheyrir jörð sé þjóðlenda. Í þessum dómi var í fyrsta sinn tekið undir 

sjónarmið landeigenda um það að reglur Mannréttindasáttmálans hefðu vægi í þessum málum. Dómur 

Hæstaréttar féll í október 2004. Þar var niðurstaðan staðfest en með öðrum formerkjum. Þar hafnaði 

ríkið hefðinni í málinu. Ríkið hélt því fram að landeigendur gætu ekki sannað að þeir hafi öðlast beinan 

eignarrétt að því landi sem ríkið gerði kröfu til fyrir landnám en frumeignarréttur að landi gæti einungis 

stofnast með þeim hætti eða löggjöf. Hæstiréttur hélt því fram að það nyti ekki glöggra heimilda um 

landnám – enda er það kannski hvergi svo að mati Ólafs. Hæstiréttur taldi að gróðurleysi myndi ekki 

standa þessu í vegi enda landið að hluta einungis í 200-300 m h.y.s. og það yrði ekki lagt á 

landeigendur að sýna fram á frekar en gert hafi verið að land norðan við kröfulínur hefði verið numið. 

Þarna var vafinn metinn landeigendum í vil.  

Jarðirnar sem mest var deilt um voru Úthlíð og Haukadalur en þeim var lýst í landamerkjabréfum frá 

1885 og 1883 og þau árituð með samþykki flestra eigenda. Einnig var landamerkjum lýst í eldri 

gögnum. Þarna var kröfum ríkisins um þjóðlendur hafnað. Margir töldu hér að björninn væri unninn en 

svo varð því miður ekki.  

Síðan hafa nokkur mál gengið og niðurstaðan hefur verið sú í flestum tilvikum að Hæstiréttur hefur 

stutt niðurstöður Óbyggðanefndar. Ef dómarnir eru skoðaðir í heild hefur Hæsiréttur allnokkrum 

sinnum snúið við Héraðsdómum um eignarland yfir í þjóðlendu. Þess eru engin dæmi að Hæstiréttur 

hafi dæmt í hina áttina.  

Því næst fór Ólafur yfir dóm frá 11. maí 2006 sem varðar Hof í Öræfum. Með dómi Hæstaréttar fór 

málið í harðan hnút. Krafa landeigenda var byggð á upplýsingum frá árinu 1922. Niðurstaða 

Hæstaréttar var m.a. á þá leið að Hofskirkja hefði eignast jörðina Fjall á tímabilinu 1343-1387 og ekki 

væri annað ráðið en máldagar kirkjunnar frá 1387 sýndu að um beinan eignarrétt hefði verið að ræða. 

Niðurstaða Hæstaréttar var á þá leið að landamerkjabréf Hofs þótti ekki veita haldbæra sönnun á 

beinum eignarrétti þrátt fyrir hefð og nytjar landeigenda um áratugaskeið. Landið var því talið 

þjóðlenda en þó afnotarétti Hofsbænda háð. Í undirbúningi er að áfrýja málinu til 

Mannréttindadómstóls Evrópu til þess að hnekkja þessari niðurstöðu. 

Ólafur sýndi fleiri kort af þjóðlendulínum og rakti m.a. kröfugerð á Reykjanesi þar sem ríkisvaldið hafði 



meira að segja haldið því fram að Ingólfur Arnarson hefði hertekið landið á sínum tíma! Kort af landi 

Reykjahlíðar var einnig sýnt fundarmönnum, ásamt mynd af Grýtubakkahreppi, þar sem Ólafur taldi 

kröfugerð ríkisins mjög grimma.  

Átta ára barátta er að baki. Það er mikil vinna að fara með málin fyrir þrjú dómstig og mikill tími sem 

hefur farið í málin. Fyrst er farið með málin fyrir Óbyggðanefnd, þá Héraðsdóm og loks Hæstarétt. 

Ólafur sýndi ljósmyndir af héraðs- og hæstaréttardómurum ásamt landeigendum þar sem þeir skoða 

aðstæður á mismunandi stöðum. 

Í lokaorðum sagði Ólafur að framkvæmd þjóðlendulaga vekti upp mikinn ugg hjá landeigendum. Jarðir 

verða óveðhæfar með kröfugerðinni og falla í verði. Hæstiréttur gerir mjög strangar kröfur og spurt er 

hvort Hæstiréttur sé á réttri leið og hvort Alþingi Íslendinga hafi aðra skoðun. Ólafur velti upp þeirri 

staðreynd að landeigendur hefðu málsskotsrétt til Mannréttindadómstóls Evrópu. Lögfræðingar 

landeigenda eru sannfærðir um að réttindi séu brotin á landeigendum og íslenskur málatilbúnaður 

stæðist ekki ef hann yrði tekinn fyrir hjá MDE. Þar yrði vafalaust tekið öðruvísi á málum.  

Að lokum þakkaði Ólafur fundarmönnum fyrir áheyrnina og lýsti yfir ánægju sinni með stofnun LLÍ.  

Fundarstjóri tók undir orð Ólafs og kynnti næsta framsöguerindi. 

 

5. Þjóðlendulögin, orð og efndir alþingismanna. Örn Bergsson á Hofi í Öræfum.  

Örn byrjaði á því að rekja stuttlega þróun þjóðlendumála. Hann sagði að allt frá 1981 til 1998 hefðu 

verið starfandi nefndir sérfróðra manna sem hefðu haft það verkefni að gera tillögur um með hvaða 

hætti skorið yrði úr um eignarrétt á hálendi Íslands. Örn sagði að árið 1998 hefðu þjóðlendulögin verið 

lögð til umsagnar fyrir búnaðarþing. Þá hafi það verið skýrt að lögin væru eingöngu gagnvart 

miðhálendi landsins og ætti að afmarka mörk eignarlands og þjóðlendna. Tekið var skýrt fram að ef 

lægju fyrir staðfest landamerki jarða samkvæmt lögum þar um og þinglýsingar á þeim 

athugasemdarlausar gæti það land aldrei orðið þjóðlenda. Á þessum forsendum mælti búnaðarþing 

með samþykkt laganna.  

Á fundi í Mánagarði í Hornafirði árið 2001 voru mættir 14 þingmenn og ráðherrar, auk 

fjármálaráðherra. Þar lýstu þeir því yfir að þeir hafi lagt sama skilning í þjóðlendulögin og búnaðarþing 

forðum, þ.e. að lögin ættu einungis að snúast um hálendi Íslands. Halldór Ásgrímsson, þáverandi 

utanríkisráðherra, sagði jafnframt að þeir sem hefðu sett lögin hefðu t.d. ekki gert sér grein fyrir að 

mörkin yrðu dregin með þeim hætti sem gert var, t.d. að Skeiðarársandur yrði innan þjóðlendumarka.  

Örn sagði að síðan á Mánagarðsfundinum hefði ríkið hert á kröfugerðinni og gerst æ óbilgjarnara. 

Fjöldi dæma væri um þar sem ríkið hefði ekki unað úrskurði Óbyggðanefndar þar sem landeigendum 

hefði verið dæmt í hag og farið með fullt af málum fyrir dómstóla. Í ljós hefði komið að búnaðarþing var 

blekkt á sínum tíma og þingmenn svikið meira og minna það sem þeir hafi sagt um málið frá því fyrsta 

krafan kom fram fyrir átta árum.  

Eignarrétturinn er talinn til mannréttinda, hélt Örn fram síðar í ræðunni. Hann sagði einnig að ríkið væri 

orðinn helsti andstæðingur landeigenda og ítrekaði að málið snerist ekki bara um landareignir heldur 

líka fólk. Örn taldi að ráðherrar og þingmenn vildu ekki breyta lögunum í samræmi við yfirlýstan tilgang 



þeirra því að það hafi alltaf verið meiningin að taka eins mikið land af fólki eins og mögulegt væri. 

Kröfugerðin væri í samræmi við það. 

Örn Bergsson sagði að Hæstiréttur hefði opnað fyrir áframhaldandi kröfugerð með orðum sínum í máli 

númer 48/2004 í Biskupstungum þegar dómurinn taldi að það dygði ekki til sönnunar á eignarrétti á 

jörð að leggja fram landamerkjabréf hennar, það yrði að meta gildi hvers bréfs fyrir sig. Á síðasta ári 

voru kveðnir upp dómar í Hæstarétti í máli íslenska ríkisins gegn eigendum eyðijarðanna Fjalls og 

Breiðamerkur og eigendum jarðanna Stafafells í Lóni og Hoffells. Þar væru dæmi um að ríkið hirti land 

bótalaust og landeigendur alfarið látnir bera sönnunarbyrðina. Landeigendurnir hefðu ekki átt neina 

möguleika á að afsanna það sem dómarnir byggðu á. Örn rakti síðan dæmi af eigendum jarðarinnar 

Fjalls þar sem eigendur hefðu sýnt fram á órofa eignarhald á jörðinni í tæp 700 ár. Hæstiréttur taldi að 

ekki væri útilokað að á tímabilinu frá 1387 til 1570 kunni kirkjan að hafa ráðstafað jörðinni Fjalli en 

haldið eftir réttindum til fjöru og beitar. Allt væru þetta getgátur sem hvorki Hæstiréttur né landeigendur 

gætu sannað. Einnig fjallaði Örn um jörðina Stafafell í Lóni þar sem vitað er að ríkið seldi Jóni 

Jónssyni prófasti jörðina árið 1913 með öllum gögnum og gæðum. Nú tæpum 100 árum síðar kemur 

íslenska ríkið og hirðir stóran hluta af jörðinni bótalaust. Þetta sé í raun eins og þjófnaður um hábjartan 

dag. Örn vitnaði í framkvæmdastjóra Bændasamtakanna sem líkti þessu við það að ef 

fjármálaráðherra stæði fyrir utan Áfengis- og tóbaksverslun ríkisins og hirti helminginn af hverri flösku 

sem seld væri!  

Eigendur Fjalls og Breiðamerkur lögðu fram kæru til Mannréttindadómstóls Evrópu (MDE) í nóvember 

sl. Eigendur Stafafells hafa ákveðið að gera það einnig á komandi vikum. Örn sagði að leiðin í gegnum 

MDE væri torveld. Þar væru mörg mál til umfjöllunar en vissulega væru bundnar vonir við að leiðrétting 

mála næðist þar fram. 

Að lokum hvatti Örn fundarmenn til þess að skera upp herör gegn eignaupptöku og hlunnindaráni 

íslenska ríkisins. Hann sagði það kaldhæðni örlaganna að í dag skuli hann, ásamt félögum sínum og 

einn fyrrum eigandi jarðarinnar Fjalls á Breiðamerkursandi, sitja á sama bekk hjá 

Mannréttindadómstólnum og fólkið sem Stalín arðrændi forðum daga í Sovétríkjunum. 

 

6. Meðferð þjóðlendumála. Dr. Guðrún Gauksdóttir, dósent við lagadeild Háskólans í Reykjavík.  

Guðrún byrjaði á að þakka nefndinni fyrir að bjóða sér að halda erindi á fundinum. Hún kvaðst hafa 

fylgst með framgangi mála frá því fyrstu málin voru tekin fyrir hjá Óbyggðanefnd. Guðrún sagði að 

aðferðafræði ríkisins, Óbyggðanefndar og Hæstaréttar endurspeglaði í megindráttum þá aðferðafræði 

sem Hæstiréttur lagði til grundvallar í dómum sínum frá því fyrir gildistöku þjóðlendulaganna og vitnaði 

þar m.a. til Landmannaafréttardómsins fyrri frá árinu 1955. 

Guðrún beindi síðan sjónum sínum að vernd eignarréttarins í eignarréttarákvæðum íslensku 

stjórnarskrárinnar og í Mannréttindasáttmála Evrópu (MSE). Samkvæmt þeim ákvæðum skulu 

eigendur fá að njóta eigna sinna í friði og eignarréttinn megi ekki afnema eða skerða nema að 

uppfylltum tilteknum skilyrðum. 

Þjóðlendulögin fela Óbyggðanefnd úrskurðarvald um það hvar mörk þjóðlendna liggja, sagði Guðrún. 



Úrlausnarefni nefndarinnar er því að úrskurða um það hvaða lönd séu skilgreind eign samkvæmt 

stjórnarskrá. Hagsmunir landeigenda lúta því fyrst og fremst að því að þeir aðilar sem fjalli um málið, 

fjármálaráðherra og Óbyggðanefnd, beiti réttri aðferð við úrlausn þess hvort um eign sé að ræða eða 

ekki í skilningi framangreindra ákvæða. 

Ítrekað hafa landeigendur vakið athygli á því að ekki hafi verið rétt haldið á málum, bæði hvað varðar 

undirbúning og kröfugerð ríkisins svo og aðferðarfræði Óbyggðanefndar. Engu að síður hafa þessir 

aðilar horft fram hjá þessum athugasemdum og ekki tekið þær til úrlausnar við meðferð einstakra 

mála. Eitt skýrasta dæmið er að hvorki ríkið né Óbyggðanefnd hafa tekið á skýringu hugtaksins eign í 

72. gr. stjskr. í ljósi eignarréttarákvæðis Mannréttindasáttmálans. Guðrún taldi í þessu sambandi 

mikilvægt að Hæstiréttur hefði litið til dóma Mannréttindadómstóls Evrópu (MDE), sérstaklega á þeim 

sviðum þar sem innlend réttarvernd hefði gengið skemur. Það komi ekki á óvart sagði Guðrún þar sem 

Mannréttindasáttmálinn kveði á um lágmarks réttarvernd þegnanna. Eignarrétturinn njóti verndar í 

MSE. Ef tiltekið verðmæti sé ekki talið eign í skilningi 72. gr. stjskr. en telst eign samkvæmt 

eignarréttarákvæði MSE þá verði óhjákvæmilega árekstur þessara tveggja réttarheimilda. Það ætti að 

vera handhöfum ríkisvalds kappsmál að slíkt gerðist ekki sagði Guðrún. Skýring á eignarréttarákvæði 

MSE hafi lykilþýðingu við mat á því hvort land teljist eign. 

Ekki verði ráðið af úrskurðum Óbyggðanefndar eða af forsendum ríkisins fyrir kröfugerð að litið hafi 

verið til MSE. Þetta hefur ÓBN ekki gert þó að landeigendur hafi byggt á þessum ákvæðum í 

einstökum málum. Þar sem ÓBN og ríkið hafa ekki tekið til rannsóknar réttaráhrif 

Mannréttindasáttmálans má leiða að því líkum að einnig hafi farið fram hjá þessum aðilum önnur regla, 

sem er þungamiðja við allar lögskýringar, en það er beiting meðalhófsreglu við þjóðlendumál. Það er 

ekki í samræmi við hana að gera ósanngjarnar kröfur til landeigenda um sönnun. 

Í lokin fjallaði Guðrún um það sem hún teldi rétta aðferðafræði við að skilgreina eign samkvæmt 72. gr. 

stjskr. Þegar litið er til þess með hvaða hætti MDE hefur skýrt hugtakið eign er ljóst að þar hafa fleiri 

sjónarmið þýðingu en að íslenskum rétti. Í dómum MDE ræðst úrlausn þess hvort um eign sé að ræða 

af því hvort rétt sé að líta svo á, miðað við öll atvik máls, að aðili hafi haft hagsmuna að gæta sem njóti 

verndar ákvæðisins. Þar lítur MDE bæði til staðreynda og lagalegra atriða. Hér skiptir máli hvernig 

farið hefur verið með verðmæti í framkvæmd, sérstaklega í lögskiptum og hvaða traust menn báru til 

þeirrar framkvæmdar. Einnig skiptir miklu afskipti og afskiptaleysi þeirra sem með ríkisvald hafa farið. 

Ríkið getur ekki leikið tveimur skjöldum. 

Annar mikilvægur þáttur er framkoma opinberra aðila. Ef sýnt er fram á að hið opinbera hafi komið 

fram við aðila eins og hann væri eigandi þá er það mikilvægur liður í því að sýna fram á að um eign sé 

að ræða. Athafnir og athafnaleysi ríkisins eru reyndar grundvallaratriði við þetta mat og ef ríkið hefur 

t.d. innheimt skatt eins og þetta væri eignarland, beitt forkaupsrétti eða hafnað honum, gefið út 

nýtingarleyfi sem byggja á að land sé eignarland þá eru líkur orðnar fyrir því að um eign sé að ræða 

hvað þá heldur ef ríkið hefur verið beinn aðili, t.d. átt landið og selt það öðrum.  

Mikil áhersla er lögð á það í málsmeðferð þjólendumála að virða beri regluna um að ekki megi afsala 

sér meiru en maður átti og komi það í ljós við rannsókn máls að hugsanlega hafi svo hagað til þá leiði 



það til að ekki sé um eign að ræða. Skiptir þá ekki máli að eign hafi gengið kaupum og sölum í áratugi 

eða jafnvel lengur. Virðist ekki vera gert ráð fyrir að til eignarréttar geti yfirleitt stofnast ef vafi er um 

óslitið eignarhald í áratugi eða árhundruði og skiptir þá ekki máli endurtekin lögskipti með eignirnar, 

bæði með afsali, veðsetningu, leigu, erfðum, skattheimtu, jafnvel þótt ríkið sjálft hafi verið aðili á 

stundum. Guðrún taldi að þetta þyrfti nú sérstakrar endurskoðunar. 

Framhaldið verður erfitt að mati Guðrúnar. Óskandi hefði verið að landeigendur fengju leiðbeinandi 

dóm frá MDE en ólíklegt að hann fáist áður en störfum Óbyggðanefndar lýkur. Hæstiréttur hefur kveðið 

upp nokkra dóma í þjóðlendumálum án þess að fjalla um þýðingu eignarréttarákvæðis MSE en 

Guðrún benti á athyglisverðan rökstuðning í tveimur dómum. Annars vegar í dómi sem varðaði 

eignarrétt yfir tilteknu svæði á Skeiðarársandi þar sem Hæstiréttur sagði kröfur ríkisins 

ósamrýmanlegar fyrri athöfnum framkvæmdavaldsins og hins vegar í máli varðandi eignarrétt að 

Tunguheiði þar sem Hæstiréttur taldi að eldri dómur um eignarrétt að heiðinni hefði hlotið að vekja 

réttmætar væntingar um að eignarréttur að landinu væri óumdeildur. Guðrún sagði fróðlegt að 

Hæstiréttur Íslands gæfi meiri innsýn í hugtakið „réttmætar væntingar“ en hún spurði hvort það væri 

komið úr dómaframkvæmd MDE. Guðrún vakti athygli á tilteknum héraðsdómum sem vísuðu beinlínis 

í 72. gr. stjskr. og eignarréttarákvæðis MSE og séu þessir dómar sérstaklega athyglisverðir þar sem 

niðurstaðan er sú að um eignarland sé að ræða andstætt niðurstöðu bæði Óbyggðanefndar og 

Hæstaréttar.  

Guðrún óskaði samtökunum velfarnaðar í baráttunni og þakkaði fyrir sig. 

 

7. Orðið gefið frjálst.  

Fyrst á mælendaskrá var Guðný Sverrisdóttir. Hún tók fram að strika ætti orðið „tillögurétti“ út úr 3. 

grein samþykktanna.  

 

Næstur á mælendaskrá var Guðni Ágústsson landbúnaðarráðherra. Hann óskaði fundarmönnum til 

hamingju með stofnun samtakanna og sagði að þörf hefði verið á að stofna samtökin fyrr – en betra 

væri seint en aldrei. Guðni nefndi í upphafi að með þjóðlendulögunum hefði verið farið í langa vegferð. 

Hann kvaðst hafa gert athugasemdir frá byrjun við það hvernig kröfugerðin var sett fram í Árnesþingi. 

Það taldi hann ekki hafa verið gert í samræmi við setningu laganna og vilja Alþingis. Guðni minnti 

fundargesti á að ríkisstjórn væri ekki fjölskipað vald heldur færi hver ráðherra með sinn málaflokk. Á 

þessum tíma hefðu þeir þingmenn, sem hefðu reynt að fá fram breytingar á lögunum, ekki fengið 

hljómgrunn. Þegar hugsað er um sögu málsins og setningu þjóðlendulaganna eftir sáttargjörð bænda 

og ríkisvalds að gera þetta með þessum hætti hefði engin umræða verið um málið í upphafi á Alþingi 

Íslendinga. Umræðan var örstutt og málið samþykkt með flestum greiddum atkvæðum. Hins vegar hafi 

umræðan um stækkun sveitarfélaganna til jökla og að bændur héldu þeim afnotarétti sem þeir hefðu 

haft um árabil verið rædd í viku í þinginu. Þá voru stjórnarliðar barðir óspart af stjórnarandstöðunni og 

fullyrt að verið væri að færa 4% þjóðarinnar, bændunum, landið með hinni hendinni. Strax í þinginu var 

þetta átakamál og á bak við það er mikil saga. Guðni sagði að ríkisstjórnarflokkarnir og bændur hefðu 



orðið sammála um að land heyrði undir sveitarfélög og bændur hefðu þann afnotarétt sem þeir hefðu 

haft í þúsund ár. Þessi atriði bæði voru sett í lög. Niðurstaðan var að Íslendingar allir ættu 

þjóðlendurnar með þessum skilyrðum.  

Guðni sagði að ríkisstjórnin hefði fjallað um málið með nýjum hætti upp á síðkastið og sagði að milda 

ætti kröfugerðina. Hann fagnaði þeirri viðhorfsbreytingu sem fram hefur komið á fundum með nýjum 

fjármálaráðherra, Árna M. Mathiesen. Hann telur ástæðu til að fara yfir málsferðina og kröfugerðina. Til 

framtíðar litið eru minnkandi líkur á að farið verði offari í kröfugerðinni, sagði Guðni. Hvað hann varðaði 

þá kæmi vissulega til greina að breyta lögunum. Guðni vildi að jarðeigendur hefðu það alveg klárt að 

það sem varðaði hann sjálfan og Framsóknarflokkinn að ekki var farið í þessa baráttu til þess að 

ríkisvæða land. Eins og hér hefur komið fram hefur nú í seinni tíð verið hert á kröfugerðinni. Að lokum 

sagði Guðni segja að það væri alveg ljós að um málið hefði verið átök í þinginu og það hefði ekkert 

þótt sjálfsagt að bændur héldu sínum afnotarétti. Aðalatriðið er að setjast niður með hagsmunaaðilum 

og íhuga hvernig hægt sé að takast á við málið með nýjum og mildari hætti. Hann fagnaði þessum 

degi og vonaði að hann bæri með sér nýja framtíð í þessu deilumáli. 

 

Næstur á mælendaskrá var Knútur Bruun. Hann kvað málflutning landbúnaðarráðherra merkilegan 

þar sem ríkisstjórnin væri ábyrg fyrir málarekstrinum með öllu. Þetta yrðu ráðherrar og þingmenn að 

skilja. Það væri dapurlegt fyrir menn eins og hann að horfa upp á þennan skrípaleik. Knútur óskaði þó 

ráðherra til hamingju með árangur í prófkjörinu á liðnum dögum. Nú ætti hann hins vegar að taka það 

upp við félaga sína í ríkisstjórn að hætta að berja á bændum.  

Knútur lýsti yfir ánægju með erindin sem flutt höfðu verið. Erindi dr. Guðrúnar afhjúpar fyrir gömlum 

lögfræðingi að Hæstiréttur er e.t.v. ekki svo merkilegur réttur að mati Knúts. Þinglýstur eignarréttur – er 

hann einhvers virði – spurði ræðumaður. Eru flokkarnir sem stjórna eignaupptökuflokkar? Menn verða 

að gæta sín á því hvert þessi mál stefna, sagði Knútur. 

Knútur hvatti menn til að hugsa um eftirfarandi: Ríkið selur bónda í Stafafelli í Lóni jörð og kemur síðan 

90 árum síðar og tekur jörðina til baka bótalaust. Er þetta hægt, spurði Knútur? Hann lýsti yfir þeirri 

von sinni að Mannréttindadómstóllinn tæki málið fyrir. Lögunum verður að breyta, voru lokaorð Knúts. 

Fundarstjóri benti á að 80 þúsund mál biðu meðferðar Mannréttindadómstólsins. 

 

Næstur á mælendaskrá var Bjarni Harðarson, 2. maður á lista Framsóknarflokksins í Suðurkjördæmi. 

Hann taldi að það væri stórt atriði þegar samfélagið lendir í ógöngum sem þessum að menn geri sér 

grein fyrir hvað hafi farið úrskeiðis. Það eru vafasöm fræði að kenna einhverjum um en það er ljóst að 

ríkisstjórnin er sökudólgur númer eitt, tvö og þrjú. Ábyrgðin þar er hins vegar ekki jöfn. Meginábyrgðin 

liggur hjá þeim ráðherrum sem fara með þessi mál en þeir eru allir sjálfstæðismenn. Sökudólgarnir eru 

þó fleiri. Á meðal þeirra séu alþingismenn stjórnarandstöðunnar. Þaðan hafi ekki komið raunhæf 

úrræði að mati Bjarna sem sagði algert viljaleysi stjórnarandstöðunnar hrópandi. Síðan má telja 

óbreytta þingmenn stjórnarinnar og að lokum má telja landeigendur sem fara alltof seint af stað í sinni 

baráttu. Málið verður ekki leyst nema með lagasetningu að mati Bjarna. Hann taldi að frammistaða 



starfsmanna fjármálaráðuneytis og Hæstaréttar væri ekki hægt að deila um. Bjarni spurði hvers vegna 

landsbyggðarþingmenn hefðu ekki staðið sig betur. Skýringin væri m.a. ótti landsbyggðarmanna við að 

halda fram réttindum sínum, hvort heldur sem væri á Alþingi eða annars staðar í samfélaginu.  

Fundarstjóri greindi frá því að fjöldi stofnfélaga væri kominn yfir 200 og hvatti menn til þess að skila 

umsóknarblöðum til starfsmanna fundarins.  

 

Næstur á mælendaskrá var Birkir Friðbertsson sem byrjaði á því að þakka fundarboðendum fyrir 

fundinn og góðar framsögur. Einnig þakkaði Birkir Guðna Ágústssyni góðar tillögur og vonaði að hann 

efndi þær. Hann sagði að orð Arnar á Hofi um galdraofsóknir gegn landeigendum ættu vel við og fór 

með gamla sögu því til stuðnings. Í dag sé eignarréttur á þinglýstu landi að engu virtur. Hann sagðist 

ekki hissa á því að þéttbýlið vildi fá almenninga til afnota. Það væri hins vegar of dýrt að fara 

eignarnámsleiðina og því tækju stjórnvöld þann pól í hæðina að fara fram með þeim hætti sem þau 

hafa gert.  

 

Matthías Sævar Lýðsson bóndi og landeigandi kom því næst í pontu. Hann sagðist ráðvilltur, 

óttasleginn en líka glaður. Ráðvilltur vegna þess að þeir sem valdir hefðu verið til að stjórna landinu og 

setja lög hafi ekki manndóm í sér til þess að standa gegn ólögum. Hann kvaðst hafa staðið í þeim 

skilningi að stjórnarskráin væri eins konar friðarsáttmáli sem tæki á réttindum og skyldum borgaranna 

sem tryggðu frið í samfélaginu. Með þjóðlendulögunum hafi ákveðin sátt eða regla verið rofin og 

stofnað til ófriðar. Matthías sagði að fjármálaráðherra hafi svívirt eignarréttarákvæði stjórnarskrárinnar 

og að erindi framsögumanna hafi vissulega vakið upp spurningar. Matthías rakti að hann hefði farið til 

sýslumanns síns fyrir nokkru og gert kröfu í jörð nágrannans. Hann sem einstaklingur hafi fengið 

neitun og í kjölfarið spurt sig hvaða hagsmunum væri verið að þjóna. Matthías sagðist hafa gengið úr 

Framsóknarflokkunum á haustdögum því að mælirinn væri fullur. Hann gæti ekki liðið að 

eignarrétturinn væri að engu hafður af ríkisvaldinu og þeim stjórnmálaflokkum sem halda um 

stjórnartaumana.  

Matthías spurði hvernig nýtt félag gæti komið málstað sínum á framfæri. Hann sagði að safna ætti fleiri 

stofnfélögum og gera málflutning framsögumanna að málflutningi félagsmanna. Senda ætti ráðherrum 

tölvupóst, setja upp vefsíðu og skrifa í blöð til þess að hafa áhrif. Matthías kvaðst glaður yfir því að 

þrátt fyrir að landeigendur væru seinþreyttir til vandræða hefðu þeir kjark og þor til þess að segja: 

„Hingað og ekki lengra“. 

 

Næst á mælendaskrá var Signý Sigurðardóttir sem sagðist ekki geta annað en staðið upp og lagt 

orð í belg. Hún taldi ekki nóg að breyta lögunum heldur þyrfti að afnema þau með öllu. Lögin séu 

ríkisstjórn og stjórnarandstöðu til skammar. Hún hrósaði Jóni Kristjánssyni fyrir starf sitt í 

stjórnarskrárnefnd. Hún sagði að lokum að ekki væri til neitt sem héti þjóðareign í þessu landi.  

 



Ólafur H. Jónsson var næstur á mælendaskrá. Hann vildi benda á nokkur atriði og spurði hver bæri 

ábyrgð á því ef ríkið tapaði þeim málum sem væru til umfjöllunar. Af hverju er ríkið að fara út í þann 

forarpytt sem málatilbúningurinn er? Ólafur sagði að málin væru stjórnmálamönnum til skammar. Hann 

benti líka á að almenningur gerði sér ekki grein fyrir alvöru málsins fyrr en ríkið kæmi og gerði kröfur í 

íbúðir landsmanna. Málið sé illa unnið frá A-Ö og hægt sé að taka undir orð Sigurðar Líndal 

lagaprófessors að lögin hefði aldrei átt að taka upp. 

 

Næstur á mælendaskrá var Gunnlaugur Ólafsson frá Stafafelli í Lóni. Gunnlaugur sagði að krafa 

ríkisins í jörð sína væri ekki ólíkt því ef að gerð væri krafa í hluta af íbúð hjá einstaklingi. Jörðin 

Stafafell í Lóni er stór, alls um 400 ferkílómetrar og um 200 ferkílómetrar væru nú talin þjóðlenda. 

Honum blöskri svokölluð „fornmannafræði“ við kröfulýsingu ríkisins og að ekki væri farið eftir 300 ára 

gömlum heimildum. Á síðustu árum hefur Gunnlaugur lagt sig eftir að gera jörðina að útivistarvænu 

svæði. Hann sagði að eigendur hefðu skipulagt svæðið sem útivistarland en núna séu forsendur 

gjörbreyttar.  

 

Næst á mælendaskrá var Erna Sigurgeirsdóttir sem sat fundinn í umboði foreldra sinna sem búa á 

Hríshóli í Eyjafirði. Hún flutti baráttukveðjur frá þeim til stofnfélaga LLÍ og vitnaði í Innansveitarkróniku 

Halldórs Laxness í söguna um konuna sem ekki fékk sér bita af brauðinu sem henni var falið að sækja 

þrátt fyrir að fara villur vegar matarlaus. 

Næstur á mælendaskrá var Konráð Eggertsson. Hann þakkaði fyrir tímabæran fund og vonaði að 

hann skilaði góðum árangri í framtíðinni. Konráð sagði að töluvert hefði verið rætt um að ekki væri 

hægt að breyta lögum. Hann taldi það hins vegar vel mögulegt ef réttir menn vildu breyta þeim. Nefndi 

sem dæmi að réttindum sjófarenda með 30 tonna skipsstjórnarréttindi var breytt þegar um 

hvalaskoðunarbáta væri að ræða. Það var keyrt í gegnum Alþingi án þess að nokkur mótmælti.  

Konráð er jarðeigandi í friðlandinu Hornströndum en þar sagði hann að ekki væri farið vel með fólk og 

yfirgangur valdhafa með eindæmum. Konráð nýtti tækifærið og auglýsti fund á Ísafirði um friðlandið á 

Hornströndum. 

 

Ólafur Jónsson á Fjöllum var næstur á mælendaskrá og óskaði mönnum gleðilegrar hátíðar. Hverjir 

eiga Ísland, spurði Ólafur. Hann taldi að huldufólkið ætti Ísland því við ritun Landnámu var ekki minnst 

á Íra sem hér bjuggu en þeir voru kallaðir huldumenn. Ólafur sagðist gruna að Írar ættu Ísland. Þetta 

væri nútímaviðhorf til eignarréttar. Eignarrétturinn er einn af hornsteinum samfélagsins og standa þarf 

vörð um hann. Ólafur sagði að landeigendur á Íslandi væru nútímafólk sem horfi til framtíðar en ekki 

fortíðar. Vildi benda mönnum að fara inn á vefinn obyggdanefnd.is en þar væri hægt að kynna sér 

málin í hörgul. Óskaði eftir að fundargestir hrópuðu fjórfalt húrra fyrir eignarréttinum sem var gert. 

Næsti maður á mælendaskrá var Jón Benediktsson á Auðnum. Hann byrjaði á að þakka 

undirbúningsnefndinni fyrir vel unnin störf og frummælendum fyrir góð erindi, ekki síst Guðrúnu 

Gauksdóttur. Sú tilhneiging virðist vaxandi að ríkisvaldið taki sér aukinn rétt gagnvart borgurum þessa 



lands að mati Jóns. Þjóðlendulögin gangi mjög langt í þessum efnum með túlkun sinni á eignarrétti á 

landi. Hefðum virðist þar hafnað og landeigendur látnir bera óvenjustranga sönnunarbyrði á eign á 

landinu. Í kjölfarið kemur löggjafarvaldið með setningu þjóðlendulaganna og framkvæmdavaldið fylgir 

svo með Óbyggðanefnd. Jón lýsti í lokin, sem formaður Búnaðarsambands Suður-Þingeyinga, 

stuðningi við Landssamtökin.  

 

Næstur tók til máls Þórarinn Þórarinsson. Hann þakkaði frumkvæði undirbúningsnefndar til þess að 

stilla saman strengi landeigenda. Hann taldi að margt þarft hefði verið rætt í dag. Þórarinn vildi þó tala 

um breytingar á lögum. Ef kröfum ríkisins verður haldið til streitu munu landamerki margra jarða 

breytast umtalsvert. Spurði hann þá hvað yrði í framtíðinni þegar menn kæmu og lýstu yfir eign sinni á 

ákveðnu landi. Hann vonaði að samtökin bæru gæfu til þess að fá lögunum hnekkt. 

Ekki voru fleiri á mælendaskrá.  

 

8. Samþykktir LLÍ bornar undir atkvæði. 

Fundarstjóri tók samþykktir til umfjöllunar. Dreift var grænum og rauðu spjöldum sem merktu „já“ og 

„nei“ og fyrirkomulag atkvæðagreiðslu kynnt.  

Samþykktir LLÍ bornar undir fundinn. Breytingatillaga lögð fram um þriðju grein þar sem fjallað er um 

rétt til aðildar að samtökunum. Samþykktirnar bornar undir atkvæði. Samþykkt með öllum greiddum 

atkvæðum og breytingatillaga ekki tekin til greina. 

 

9. Tillaga um árgjald borin undir atkvæði. 

Tillaga undirbúningsnefndar á stofnfundi um árgjald var svohljóðandi: 

Árgjald fyrir einstaklinga: 5.000 kr. 

Sveitarfélög með innan við 500 íbúa: 30 þúsund krónur. 

Sveitarfélög með 501-5000 íbúa: 50 þúsund krónur.  

Sveitarfélög með 5001 eða fleiri íbúa: 100 þúsund krónur.  

Aðrir lögaðilar: 50 þúsund krónur. 

Athugasemd kom um upphæð fyrir lögaðila. 

Athugasemd kom fram um hvort styrktaraðilar greiddu ekki félagsgjöld.  

Breytingartillaga kom frá undirbúningsnefnd að aðrir lögaðilar greiði 30 þús. í stað 50 þúsund. 

Samþykkt samhljóða af fundinum, enginn á móti.  

Tillagan borin undir fundinn. Allir meðmæltir – enginn á móti og tillagan samþykkt samhljóða.  

 

10. Kjör fimm manna stjórnar, fimm manna varastjórnar og tveggja skoðunarmanna. 

Fundarstjóri las upp eftirfarandi tillögu undirbúningsnefndar um aðalstjórn: 

Guðný Sverrisdóttir, formaður 

Ólafur H. Jónsson, Reykjavík 

Örn Bergsson, Hofi 



Jóhannes Kristjánsson, Höfðabrekku 

Gunnar Sæmundsson, Hrútatungu 

Ekki komu upp aðrar tillögur um stjórnarmenn og tillagan samþykkt með lófaklappi. 

 

Tillaga um varastjórn: 

Jóhannes Sigfússon, Gunnarsstöðum 

Hrafnkell Karlsson, Hrauni 

Aðalsteinn Jónsson, Klausturseli 

Anna Guðrún Edvardsdóttir, Bolungarvík 

Rögnvaldur Ólafsson, Flugumýrarhvammi. 

Ekki komu upp aðrar tillögur um varamenn í stjórn og tillagan samþykkt með lófaklappi. 

 

Tillaga um skoðunarmenn: 

Guðmundur Malmquist 

Eiríkur Blöndal, Borgarfirði. 

Ekki komu upp aðrar tillögur um skoðunarmenn í stjórn og tillagan samþykkt með lófaklappi. 

 

11. Ályktun stofnfundar borin undir atkvæði. 

Ályktun stofnfundar hefur legið frammi á fundinum en tvær breytingartillögur hafa borist frá Má 

Péturssyni, lögmanni Bændasamtaka Íslands.  

Fundarstjóri las upp ályktunina í heild sinni. 

Már Pétursson dró fyrri breytingartillögu sína til baka. Önnur breytingartillaga Más var vegna þriðju línu 

í fyrstu málsgrein: „að land sem samkvæmt þinglýstu landamerkjabréfi og/eða heimildarskjali, þar á 

meðal fyrirvaralausu eignarafsali frá ríkinu, tilheyrir tiltekinni jörð, jörðum, upprekstrarfélagi, 

fjallskiladeild, sveitarfélagi eða annarskonar lögpersónu, skuli teljast eignarland, nema önnur gögn 

veiki landamerkjabréfið og/eða afsalið verulega.“ Már útskýrði breytingartillögu sína og loks tóku Örn 

Bergsson og Ólafur H. Jónsson til máls. Sá síðastnefndi taldi ekki þörf á því að samþykkja 

breytingartillöguna. Már kom með örstutt andsvar og kvað ýmsa afrétti í uppnámi. Jón 

Benediktsson kvaddi sér hljóðs og taldi að ýmsir afréttir hefðu verið keyptir af ríkinu, m.a. sem 

afréttarlönd, og mælti með því að breytingartillagan yrði samþykkt. Því næst tók Guðný 

Sverrisdóttir til máls og mælti með því að breytingartillagan yrði samþykkt. 

Gunnar Sæmundsson tók síðan til máls og tók undir og studdi tillögu Más. Hann taldi mikilvægt að 

verja afréttarlöndin með öllum ráðum og fagnaði ummælum nýkjörins formanns. Næstsíðasti maður á 

mælendaskrá var Knútur Bruun sem taldi að hér væri verið að gera hlutina flóknari en þeir þyrftu að 

vera. 

 

Guðmundur Valtýsson lagði orð í belg um ályktunina. Hann kvaðst styðja breytingartillögu Más 

Péturssonar en gerir athugasemdir um næstsíðustu málsgreinina. Kom með breytingartillöguna; 



„markmiðið hlýtur að vera að Alþingi breyti þjóðlendulögunum þegar í stað.“ Setningin: „láti það þing 

sem nú situr hjá líða að taka af skarið til vors. Krafa Landssamtaka landeigenda á Íslandi er skýr: 

Þjóðlendulögunum verður að breyta strax.“ falli út.  

 

Fundarstjóri bar ályktunina með breytingartillögunni undir fundinn og var hún samþykkt samhljóða. 

Fundarstjóri óskaði samtökunum til hamingju og vonaði að starfið myndi skila góðum árangri.  

 

12. Fundarslit og ávarp nýkjörins formanns. 

Nýkjörinn formaður Landssamtaka landeigenda, Guðný Sverrisdóttir, kvaðst ánægð með fundinn enda 

vel á þriðja hundrað manns í salnum. Hún sagði að Húnvetningar og Skagfirðingar hefðu ekki brugðist 

enda hefði hún séð rútu frá þeim fyrir utan fundarstað. Fyrstu verkefni verða að eiga fundi við 

ráðamenn. Helstu áhyggjurnar sem hún hefur er að „stuttbuxnadrengirnir“ í Sjálfstæðisflokknum nenni 

ekki að setja sig inn í málið. Hún kvaðst hafa viljað sjá fleiri þingmenn í salnum en trúlega hafi verið 

þingmenn frá öllum flokkum nema Vinstrihreyfingunni grænu framboði. Hún kvaðst treysta því að 

Bændasamtökin kæmu upplýsingum áleiðis um starf samtakanna á vefsíðu sinni. Að svo mæltu sleit 

Guðný fundi og þakkaði fyrir góða fundarsókn.  

 

Fundi slitið kl. 19:50. 
 


