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Aðalfundur Landverndar 2022    DRÖG/21.05.22Bil, 

yfirlesin af Kolbrúnu Halldórsdóttur fundarstjóra 23.5.2022, samþykkt af stjórn 
Landverndar 21.6.2022 með tölvupósti. 

 
Haldinn 20. maí 2022, Tunglið Lækjargata 2a í Reykjavík 
 

Formaður Landverndar setur aðalfund Landverndar kl. 16:30 

gerir tillögu að fundarstjóra Kolbrún Halldórsdóttir og fundarritara Erlu Bil Bjarnardóttur.sþ  

 

1. Kolbrún Halldórsdóttir fundarstjóri tekur við stjórn fundarins, kynnir dagskrá fundarins og 

fyrirkomulag sem fer fram á tveimur hæðum hússins. Hún kannar hvort einhver geri 

athugasemd við hvernig boðað var til aðalfundar. Kynnir hvernig staðið verður að umræðum um 

ályktanir, lagabreytingar og nýja stefnu samtakanna.  

  

2. Kosning í nefndir fundarins: 

● Kjörbréfanefnd hefur þegar tekið til starfa Hafþór Óli Þorsteinsson, Ellen Ágústa 
Björnsdóttir og Örn Garðarsson starfsfólk Landverndar. 

● Allsherjarnefnd (sér um að vinna úr breytingartillögum við ályktanir). Skipa Mörður 
Árnason, Ágústa Þóra Jónsdóttir og Stefán Örn Snæbjörnsson. 

● Lagabreytingarnefnd fundarins (sér um vinnslu á breytingartillögum við lagabreytingar) 
Brita Berglund, Margrét Auðunsdóttir. 

 
3. Skýrsla stjórnar  

Tryggvi Felixson kynnir skýrslu stjórnar. Fjallaði um markmið Landverndar, nánar vísað til ársrits 
Landverndar á landvernd.is  

 
4. Kynning og samþykkt ársreiknings  

Auður Önnu Magnúsdóttir framkvæmdastjóri kynnir ársreikning samtakanna. Fundarstjóri 
upplýsir að undirritaður reikningur liggi fyrir og fundarmenn geti skoðað hann hjá starfsfólki 
Landverndar. Sþ 
 
5. Kynning á frambjóðendum til stjórnar og félagskjörnum skoðunarmönnum reikninga 

Uppstillingarnefnd Heiðrún Guðmundsdóttir og Guðmundur Hörður Guðmundsson upplýsa 
hverjir séu í  framboði. Kjósa á 5 aðila í stjórn til tveggja ára og 1 aðila í eitt ár. Fundarstjórar 
bjóða frambjóðendum að kynna sig. 

Ágústa Þóra Jónsdóttir – á staðnum 
Margrét Auðunsdóttir – á staðnum 
Gunnlaugur Friðrik Friðriksson – á staðnum 
Kristín Helga Gunnarsdóttir – á staðnum 
Einar Þorleifsson – skrifleg kynning lesin upp 
Þorgerður María Þorbjarnardóttir – kynningarmyndband 
 

Einn er í kjöri til eins árs, en hinir til tveggja ára. Gunnlaugur Friðrik Friðriksson býður sig fram til 
eins árs. Stjórnin því sjálfkjörin. sþ 
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Kosning skoðunarmanna reikninga fyrir Landvernd og Alviðrustofnun. Í framboði eru Þorleifur 
Jónsson og Rannveig Thoroddsen. Sþ 
 
6. Tillögur um breytingar á lögum félagsins   
 
Formaður kynnir tillögur stjórnar að breytingum á lögum Landverndar. Að því loknu fer málið til 
umfjöllunar hjá lagabreytingarnefnd.  

7. Fundarstjóri kynnir niðurstöður kjörbréfanefndar (fjöldi atkvæðaseðla 38). Örn Guðnason 
er talsmaður kjörbréfanefndar og upplýsir fundarstjóra um stöðuna. Atkvæðaseðlum var deilt um 
leið og skráð var inn á fundinn. 
 
8. Ályktanir aðalfundar 

Tillögur stjórnar að ályktunum kynntar af Ágústu Þóru Jónsdóttir, varaformanni 
1. Ályktun um Orkuskipti sem við getum verið stolt af (Ágústa) 
2. Ályktun um loftslagsmál (Ágústa) 

Tillögurnar voru sendar út með fundargögnum. Ályktunum vísað til vinnslu allsherjarnefndar á 
næstu hæð, öllum velkomin þátttaka. 
 
Jökull Jónsson flutti tóna tileinkaða loftslaginu – honum var vel fagnað. 

9. Ávarp umhverfisráðherra 
Guðlaugur Þór Þórðarson umhverfis- orku-, og loftslagsráðherra, ávarpar fundinn. Hann sagði 
að fyrsti fundur hans í þessu ráðherraembætti hafi verið með fulltrúum Landverndar, enda vildi 
hann virkt samtal. Við og komandi kynslóðir þurfum að eiga aðgengi að ósnortinni náttúru. Það 
hefur engum dulist að það eru skiptar skoðanir um þjóðgarða. Nauðsynlegt er að kortleggja 
nýtingu náttúrusvæða. Megin áhersla hans og ríkisstjórnarinnar eru loftlagsmál „þá reið 
jarðskjálfti yfir“ ráðherra lauk máli sínu með hvatningu um að fundið verði jafnvægi milli verndar 
og nýtingar. 
 
Kvöldverður og samræður  
 
10. Fjölmiðlaverðlaun Landverndar  

Páll Ásgeir Ásgeirsson, stjórnarmeðlimur Landverndar veitir Stundinni fjölmiðlaverðlaun 
Landverndar. Þakkaði starfsfólki Stundarinnar öflug skrif um umhverfimál. Við þekktri ljósmynd 
af hrossi við Kringilsárrana tók Ingibjörg Dögg Kjartansdóttir fulltrúi Stundarinnar og þakkaði fyrir 
heiðurinn. 
 
11. Hugvekja  
Kristín Helga Gunnarsdóttir, rithöfundur 
Orkuskipti eða neysluskipti. Lítið hlustað á vísindin og ákall unga fólksins. 
 

12. Ný stefna Landverndar kynnt og borin undir atkvæði fundarins  - Tryggvi Felixson 
kynnir ásamt Andrési Skúlasyni. Hlekkur á tillöguna var sendur öllu félagsfólki fyrir aðalfundinn. 
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Ólafur Arnalds gerði athugasemd við stefnuna og benti á að gróður- og jarðvegsvernd tengist 
ekki eingöngu kaflanum um náttúruvernd í tillögu að stefnu heldur einnig köflunum um 
loftslagsmál og sjálfbært samfélag.  

13. Niðurstaða lagabreytinga  

Formaður lagabreytingarnefndar Brita Berglund kynnti ásamt Margréti Auðunsdóttur vinnu 
nefndarinnar. Fundarstjóri leggur fram hverja grein fyrir sig: 

13.gr. Tillaga stjórnar Sþ. 
14.gr. Tillaga stjórnar Sþ. 
15.gr  Tillaga stjórnar um m.a. rafræna kosningu. Umræður í allar áttir, áhyggjur fólks m.a. að 
þessi breyting glati spennu á aðalfundum. Ekki er verið að ákveða nú að atkvæðagreiðsla fari 
fram fyrir fundi, stjórn móti í framhaldi. Sþ með þorra greiddra atkvæða, sex á móti, 4 sitja hjá. 
19.gr. Tillaga stjórnar að:  

1.m.gr. sþ með þorra greiddra atkvæða, 1 sat hjá. 
2.m.gr. atkvæði fóru á jöfnu, og þar með feld. Tillaga lagabreytingarnefndar borin fram 
sþ 1 á móti. 
3.mgr. að nýrri málsgrein, sþ. með þorra greiddra atkvæða, 1 á móti, 4 sitja hjá. 

19. gr. Í heild borin fram með áorðnum breytingum. 1 á móti, 3 sitja hjá, sþ þorra atkvæða. 
 

Miklar umræður um lagabreytingar, en tókst að ljúka þeim. Fundarstjóri spyr fundinn hvort sþ sé 
fyrir að atkvæðagreiðslur á lagabreytingum stæðu. Sþ með öllum greiddum atkvæðum. 
 

14. Afgreiðsla ályktana  

Mörður Árnason formaður allsherjarnefndar kynnti störf nefndarinnar, litlar efnislegar breytingar 
aðallega breytingar á orðalagi. Lagði til við fundarstjóra að hver ályktun yrði bornar fram í heild, 
en þær eru tvær: 

1. Um orkuskipti - sþ með þorra greiddra atkvæða, einn á móti. 
2. Um loftlagsmál - sþ með þorra greiddra atkvæða, einn á móti. 

Þarna urðu ýmsar umræður sem enduðu með smá orðalagsbreytingum og samþykktar í heild. 
Formanni og framkvæmdastjóra falið að yfirfara orðalag ályktanna með tilliti til umræðna. 
 
15. Önnur mál 

Snorri Ingimarsson kemur upp með breytingu á texta ályktunar um orkuskipti, varðaði díselbíla. 
Dregur tillöguna til baka. 
Ómar Ragnarson fjallaði um samanburð á rafmagnsvespum í samanburði við rafbíla. 
Ólafur Arnalds benti á mikla losun pr. hest í samanburði við díselbíla. 
Karl Ingólfsson, einu sinni áttum við samstarfsvettvang þ.e. „Hjarta landsins“, sem hann vill 
endurvekja. Hann telur óraunhæft að banna hjólreiðar og akstur á snjó á hálendinu og aðlaga 
þurfi viðmið um víðerni að íslenskum raunveruleika. 
 
Fundarstjóri biður formann Landverndar að taka aftur við fundinum. 



4 
 

Tryggvi Felixson formaður þakkar tveimur stjórnarkonum fyrir stjórnarstörf þ.e. Erlu Bil 
Bjarnardóttur og Þórhildi Fjólu Kristjánsdóttur sem hefur setið stjórn í sex ár. Jafnframt hlakkar til 
starfa með nýju fólki. 

Aðalfundi slitið kl.21:30 og boðið upp á léttar veitingar 


