
 

 

F E R I L S K R Á 

Þorlákur Örn Bergsson  
kt. 170652-2669 

Hef setið í stjórn Lífeyrissjóðs bænda frá árinu 1999 og hefur á þeim tíma öðlast 
yfirgripsmikla þekkingu á starfsemi lífeyrissjóðsins, fjárfestingum, lánastarfsemi og 
reikningsskilum. Samhliða stjórnarsetunni hef ég setið í endurskoðunarnefnd 
lífeyrissjóðsins.  

Í ferilsskránni er að finna nokkur þau störf sem undirritaður hefur  haft samhliða 
búrekstri frá árinu 1980.     Margvísleg stjórnarseta, þ. á m. formennska í kaupfélagi 
Austur-Skaftfellinga í  átta ár, formaður samtaka landeigenda frá 2008, formaður 
endurskoðunarnefndar Lífeyrissjóðs bænda og í stjórn lífeyrissjóðsins frá 2009. 
 

1. Fæddur og uppalinn á Hofi í Öræfum.  

2. Stundaði sjómennsku og sjálfstæðan vörubíla-rekstur á árunum 1968 – 1980 
ásamt vinnu við bú foreldra minna á Hofi.  
 

3. Hóf búskap á Hofi 1980 ásamt eiginkonu minni Brynju Kristjánsdóttur og höfum 
við búið á Hofi síðan.  
 

4. Menntun;  Grunnskólapróf frá Grunnskólanum á Hofi (nú Hofgarði). 
 

5. Helstu félagsmálaafskipti og stjórnarsetur í félögum og fyrirtækjum: 
a. Stjórnarmaður í Lífeyrissjóði bænda frá 1999. 
b. Er þátttakandi í ýmsum áhugamannafélögum í minni heimabyggð og á 

landsvísu.  
c. Í stjórn Landssamtaka landeigenda á Íslandi frá 2007 og formaður stjórnar 

frá 2008. 
d. Hef átt sæti á Búnaðarþingi fyrir Búnaðarsamband A - Skaftfellinga frá 

1994 til dagsins í dag.   Allar nánari upplýsingar eru góðfúslega veittar ef 
þetta nægir ekki. 

e. Í stjórn Landssambands kartöflubænda frá 1980 – 2000. 
f. Í stjórn Búnaðarsambands A-Skaftafellinga frá 1985 – 2000 þar af 

formaður stjórnar í 11 ár. 
g. Í stjórn Ágætis HF frá 1985-1995.  
h. Í stjórn Kaupfélags  Austur –Skaftfellinga frá 1989-2001 þar af formaður 

stjórnar í átta ár.  
i. Í stjórn Kjötumboðsins HF frá 1994-1999. 
j. Í stjórn Borgeyjar HF frá 1994-1999, áður dótturfélag KASK. 
k. Í stjórn/stjórnarformaður Þríhyrnings hf. frá 1999-2000. 
l. Í stjórn Goða hf. 2000-2001. 
m. Í stjórn Lánasjóðs landbúnaðarins frá 1999-2001. 
n. Í stjórn Bændasamtaka Íslands frá 1997-2001.  
o. Sat í Framleiðsluráði landbúnaðarins frá 1992-1998. 
p. Stjórnarmaður í Áform átaksverkefni frá 2000 – 2004. 



q. Í varastjórn Hótel Sögu og Hótels Íslands frá 1999-2002 og sat þar alla 
stjórnarfundi á því tímabili. 

r. Er þátttakandi í ýmsum áhugamannafélögum í minni heimabyggð og á 
landsvísu.  

s. Í stjórn Landssamtaka landeigenda á Íslandi frá 2007 og formaður stjórnar 
frá 2008. 

t. Hef átt sæti á Búnaðarþingi fyrir Búnaðarsamband A - Skaftfellinga frá 
1994 til dagsins í dag.    
 
Allar nánari upplýsingar góðfúslega veittar. 
 

Hofi 14. maí 2020 

Örn Bergsson 
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