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Skýrsla þessi, um ráðstöfun lands og landsréttinda innan þjóðlendna og tekna af gjöldum fyrir 

slík réttindi, er lögð fyrir Alþingi í samræmi við ákvæði 5. mgr. 3. gr. laga nr. 58/1998 um 

þjóðlendur og ákvörðun marka eignarlanda, þjóðlendna og afrétta. Þar segir að 

forsætisráðherra skuli árlega gefa Alþingi skýrslu um ráðstöfun lands og landsréttinda innan 

þjóðlendna og tekna af gjöldum fyrir slík réttindi, sbr. 1. gr. forsetaúrskurðar nr. 71/2013 um 

skiptingu stjórnarmálefna milli ráðuneyta í Stjórnarráði Íslands. 

 

 

Almennt um þjóðl           endur 
 

Þann 1. júlí 1998 tóku gildi lög um þjóðlendur og ákvörðun marka eignarlanda, þjóðlendna og 

afrétta (hér eftir nefnd lögin). Í lögunum er fjallað um hvernig með þjóðlendur skuli fara, 

þ.m.t. leyfisveitingar vegna nýtingar lands og landsréttinda innan þeirra og meðferð þess fjár 

sem fellur til tengt þeirri nýtingu. Með lögunum var jafnframt sett á fót sjálfstæð 

stjórnsýslunefnd, óbyggðanefnd, sem ætlað er að kanna og skera úr um hvaða landsvæði 

teljast til þjóðlendna og hver eru mörk þeirra og eignarlanda. Hlutverk óbyggðanefndar er að 

úrskurða í þjóðlendumálum og þeim úrskurðum er hægt að skjóta til dómstóla. Í þeim 

tilvikum sem máli lyktar með úrskurði eða dómi um þjóðlendu kemur til kasta 

forsætisráðuneytis. Ráðuneytið skal þá fara með þau verkefni sem annars kæmi í hlut 

landeiganda að fjalla um og jafnframt sinna öðrum stjórnsýsluskyldum, lögum samkvæmt. 

Sveitarstjórnum er jafnframt ætlað hlutverk við ráðstöfun lands og landsréttinda innan 

þjóðlendna.  

 

Í 1. mgr. 3. gr. kemur fram sú meginregla að enginn megi hafa afnot af þjóðlendu fyrir 

sjálfan sig. Til slíkra afnota telst meðal annars að reisa mannvirki, hvers konar jarðrask sem 

og nýting hlunninda, vatns- og jarðhitaréttinda. Öll slík afnot eru leyfisskyld eins og nánar er 

mælt fyrir um í lögunum. Þetta er þó með þeirri undantekningu að þeir sem hafa nýtt land 

innan þjóðlendu sem afrétt fyrir búfénað eða haft þar önnur hefðbundin not, sem afréttareign 

fylgja, halda þeim rétti, sbr. 5. gr. laganna.  

 

Leyfisveitingarhlutverkinu í þjóðlendumálum er skipt á milli ráðherra annars vegar og 

sveitarstjórna hins vegar, sbr. 2. og 3. mgr. 3. gr. laganna. Nýting vatns- og jarðhitaréttinda, 
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náma og önnur jarðefnanýting innan þjóðlendna er háð leyfi ráðherra ásamt nauðsynlegum 

afnotum af landi til hagnýtingar þessara réttinda. Skv. 4. mgr. er ráðherra jafnframt heimilt að 

ákvarða eða semja um endurgjald (leigu) fyrir nýtingu ofangreindra réttinda. Enn sem komið 

er hefur lítið kveðið að slíkum ákvörðunum eða samningum. Að öðru leyti þarf leyfi 

hlutaðeigandi sveitarstjórnar til að nýta land og landsréttindi innan þjóðlendu. Hér fellur undir 

öll önnur nýting en ráðherra er falið að veita leyfi fyrir. Sé nýting heimiluð til lengri tíma en 

eins árs gera lögin þó ráð fyrir að samþykki forsætisráðherra þurfi einnig fyrir nýtingunni, sbr. 

2. ml. 3. mgr. 3. gr. laganna. Sveitarstjórn er með sama hætti og ráðherra heimilt, að fengnu 

samþykki forsætisráðherra, að semja um endurgjald vegna afnota sem hún heimilar. Ekki var 

á síðasta ári leitað til forsætisráðuneytisins með að samþykkja slíka gjaldtöku sveitarstjórnar.  

 

Skv. 4. mgr. 3. gr. skal tekjum af leyfum til nýtingar lands, sem ráðherra heimilar, 

varið til landbóta, umsjónar, eftirlits og annarra sambærilegra verkefna innan þjóðlendna, eftir 

nánari ákvörðun ráðherra. Ekki er gert að skilyrði að tekjur renni til verkefna sem sérstaklega 

tengjast þeirri þjóðlendu þar sem teknanna var aflað. Er þannig gert ráð fyrir að ákvörðun 

ráðherra geti markast af áherslum í uppbyggingu í þjóðlendum hverju sinni. Tekjum af 

leyfum, sem sveitarstjórnir veita, skal varið til hliðstæðra verkefna og að framan greinir, en 

það skilyrði er sett að tekjurnar skuli renna til verkefna innan þeirrar sömu þjóðlendu og 

teknanna var aflað frá. 

 

 

Störf óbyggðanefnd       ar 
 

Samkvæmt upplýsingum frá óbyggðanefnd hefur þegar verið úrskurðað um þjóðlendur og 

mörk þeirra á svokölluðum svæðum 1 til 7b, sjá yfirlitskort óbyggðanefndar yfir stöðu 

þjóðlendumála í viðauka: 

 

 Svæði 1: Uppsveitir Árnessýslu. Úrskurðir kveðnir upp í málum nr. 1-7/2000 þann 21. 

mars 2002. 

 Svæði 2: Sveitarfélagið Hornafjörður. Úrskurðir kveðnir upp í málum nr. 1-5/2001 

þann 14. nóvember 2003. 

 Svæði 3: Rangárvallasýsla og Vestur-Skaftafellssýsla. Úrskurðir kveðnir upp í málum 

nr. 1-9/2003 þann 10. desember 2004. 
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 Svæði 4: Suðvesturland. Úrskurðir kveðnir upp í málum nr. 1-6/2004 þann 31. maí 

2004. 

 Svæði 5: Norðausturland. Úrskurðir kveðnir upp í málum nr. 1-5/2005 þann 29. maí 

2007. 

 Svæði 6: Austanvert Norðurland. Úrskurðir kveðnir upp í málum nr. 1-5/2007 þann 6. 

júní 2008. 

 Svæði 7 suður: Vestanvert Norðurland, syðri hluti. Úrskurðir kveðnir upp í málum nr. 

1-5/2008 þann 19. júní 2009. 

 Svæði 7 norður: Vestanvert Norðurland, nyrðri hluti. Úrskurðir kveðnir upp í málum 

nr. 1-2/2009 þann 10. október 2011. 

 

Hefur nefndin nú lokið umfjöllun um nálægt 70% af landinu öllu (á svæðum 1- 7b), þar af 

86% af miðhálendinu, eins og það er skilgreint í svæðisskipulagi miðhálendisins. Er 

niðurstaðan sú að 47% lands (að flatarmáli), sem búið er að úrskurða um, telst til þjóðlendna 

en 53% eru eignarlönd, að teknu tilliti til dóma Hæstaréttar. Af þeim hluta miðhálendisins, 

sem búið er að úrskurða um, eru 89% þjóðlendur en 11% eignarlönd. 

 

Fram kemur hjá óbyggðanefnd að svæði 8a og 8b eru nú til meðferðar hjá nefndinni.  

Svæði 8a nær yfir Húnavatnssýslu vestan Blöndu ásamt Skaga. Hafa mál á því svæði verið 

tekin til úrskurðar. Varðandi svæði 8b, sem tekur til Mýra- og Borgarfjarðarsýslu að 

undanskildum Kolbeinsstaðarhreppi ásamt Langjökli, hefur fjármála- og efnahagsráðherra 

skilaði inn kröfum sínum. Frestur gagnaðila til að skila inn kröfum sínum rann út 20. mars 

síðastliðinn. Eftir er að taka til meðferðar svæði 9 til 11 en til þeirra teljast Snæfellsnessýsla, 

Dalasýsla, Bæjar- og Broddaneshreppur (svæði 9), Vestfirðir (svæði 10) og Austfirðir (svæði 

11). 

 

 

Störf samstarfsnefndar um málefni þjóðlendna 
 

Ráðherra til aðstoðar við stjórn og ráðstöfun réttinda innan þjóðlendna er samstarfsnefnd um 

málefni þjóðlendna. Í henni eiga sæti fulltrúi forsætisráðherra, sem jafnframt er formaður 

nefndarinnar, fulltrúar þeirra ráðherra er fara með skipulagsmál, sveitarstjórnarmál, málefni 

iðnaðar og málefni landbúnaðar og tveir fulltrúar tilnefndir af Sambandi íslenskra 
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náma og önnur jarðefnanýting innan þjóðlendna er háð leyfi ráðherra ásamt nauðsynlegum 

afnotum af landi til hagnýtingar þessara réttinda. Skv. 4. mgr. er ráðherra jafnframt heimilt að 

ákvarða eða semja um endurgjald (leigu) fyrir nýtingu ofangreindra réttinda. Enn sem komið 

er hefur lítið kveðið að slíkum ákvörðunum eða samningum. Að öðru leyti þarf leyfi 

hlutaðeigandi sveitarstjórnar til að nýta land og landsréttindi innan þjóðlendu. Hér fellur undir 

öll önnur nýting en ráðherra er falið að veita leyfi fyrir. Sé nýting heimiluð til lengri tíma en 

eins árs gera lögin þó ráð fyrir að samþykki forsætisráðherra þurfi einnig fyrir nýtingunni, sbr. 

2. ml. 3. mgr. 3. gr. laganna. Sveitarstjórn er með sama hætti og ráðherra heimilt, að fengnu 

samþykki forsætisráðherra, að semja um endurgjald vegna afnota sem hún heimilar. Ekki var 

á síðasta ári leitað til forsætisráðuneytisins með að samþykkja slíka gjaldtöku sveitarstjórnar.  

 

Skv. 4. mgr. 3. gr. skal tekjum af leyfum til nýtingar lands, sem ráðherra heimilar, 

varið til landbóta, umsjónar, eftirlits og annarra sambærilegra verkefna innan þjóðlendna, eftir 

nánari ákvörðun ráðherra. Ekki er gert að skilyrði að tekjur renni til verkefna sem sérstaklega 

tengjast þeirri þjóðlendu þar sem teknanna var aflað. Er þannig gert ráð fyrir að ákvörðun 

ráðherra geti markast af áherslum í uppbyggingu í þjóðlendum hverju sinni. Tekjum af 

leyfum, sem sveitarstjórnir veita, skal varið til hliðstæðra verkefna og að framan greinir, en 

það skilyrði er sett að tekjurnar skuli renna til verkefna innan þeirrar sömu þjóðlendu og 

teknanna var aflað frá. 

 

 

Störf óbyggðanefndar 
 

Samkvæmt upplýsingum frá óbyggðanefnd hefur þegar verið úrskurðað um þjóðlendur og 

mörk þeirra á svokölluðum svæðum 1 til 7b, sjá yfirlitskort óbyggðanefndar yfir stöðu 

þjóðlendumála í viðauka: 

 

 Svæði 1: Uppsveitir Árnessýslu. Úrskurðir kveðnir upp í málum nr. 1-7/2000 þann 21. 

mars 2002. 

 Svæði 2: Sveitarfélagið Hornafjörður. Úrskurðir kveðnir upp í málum nr. 1-5/2001 

þann 14. nóvember 2003. 

 Svæði 3: Rangárvallasýsla og Vestur-Skaftafellssýsla. Úrskurðir kveðnir upp í málum 

nr. 1-9/2003 þann 10. desember 2004. 
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 Svæði 4: Suðvesturland. Úrskurðir kveðnir upp í málum nr. 1-6/2004 þann 31. maí 

2004. 

 Svæði 5: Norðausturland. Úrskurðir kveðnir upp í málum nr. 1-5/2005 þann 29. maí 

2007. 

 Svæði 6: Austanvert Norðurland. Úrskurðir kveðnir upp í málum nr. 1-5/2007 þann 6. 

júní 2008. 

 Svæði 7 suður: Vestanvert Norðurland, syðri hluti. Úrskurðir kveðnir upp í málum nr. 

1-5/2008 þann 19. júní 2009. 

 Svæði 7 norður: Vestanvert Norðurland, nyrðri hluti. Úrskurðir kveðnir upp í málum 

nr. 1-2/2009 þann 10. október 2011. 

 

Hefur nefndin nú lokið umfjöllun um nálægt 70% af landinu öllu (á svæðum 1- 7b), þar af 

86% af miðhálendinu, eins og það er skilgreint í svæðisskipulagi miðhálendisins. Er 

niðurstaðan sú að 47% lands (að flatarmáli), sem búið er að úrskurða um, telst til þjóðlendna 

en 53% eru eignarlönd, að teknu tilliti til dóma Hæstaréttar. Af þeim hluta miðhálendisins, 

sem búið er að úrskurða um, eru 89% þjóðlendur en 11% eignarlönd. 

 

Fram kemur hjá óbyggðanefnd að svæði 8a og 8b eru nú til meðferðar hjá nefndinni.  

Svæði 8a nær yfir Húnavatnssýslu vestan Blöndu ásamt Skaga. Hafa mál á því svæði verið 

tekin til úrskurðar. Varðandi svæði 8b, sem tekur til Mýra- og Borgarfjarðarsýslu að 

undanskildum Kolbeinsstaðarhreppi ásamt Langjökli, hefur fjármála- og efnahagsráðherra 

skilaði inn kröfum sínum. Frestur gagnaðila til að skila inn kröfum sínum rann út 20. mars 

síðastliðinn. Eftir er að taka til meðferðar svæði 9 til 11 en til þeirra teljast Snæfellsnessýsla, 

Dalasýsla, Bæjar- og Broddaneshreppur (svæði 9), Vestfirðir (svæði 10) og Austfirðir (svæði 

11). 

 

 

Störf samst    arfsnefnd  ar um mál  efni þjóðl  end  na 
 

Ráðherra til aðstoðar við stjórn og ráðstöfun réttinda innan þjóðlendna er samstarfsnefnd um 

málefni þjóðlendna. Í henni eiga sæti fulltrúi forsætisráðherra, sem jafnframt er formaður 

nefndarinnar, fulltrúar þeirra ráðherra er fara með skipulagsmál, sveitarstjórnarmál, málefni 

iðnaðar og málefni landbúnaðar og tveir fulltrúar tilnefndir af Sambandi íslenskra 
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sveitarfélaga. Í nefndinni eiga sæti Sigurður Örn Guðleifsson, lögfræðingur fyrir 

forsætisráðuneytið og formaður, Gunnar Gunnarsson, aðstoðarvegamálastjóri fyrir 

innanríkisráðuneytið, Helga Barðadóttir, sérfræðingur fyrir atvinnuvega- og 

nýsköpunarráðuneytið, Jón Geir Pétursson, skrifstofustjóri fyrir umhverfis- og 

auðlindaráðuneytið, Valtýr Valtýrsson, sveitarstjóri Bláskógabyggðar og Guðný Sverrisdóttir, 

sveitarstjóri Grýtubakkahrepps  fyrir Samband íslenskra sveitarfélaga. Regína Sigurðardóttir 

sérfræðingur í forsætisráðuneytinu er ritari nefndarinnar. 

 

Nokkrar breytingar urðu á skipan nefndarinnar á síðasta ári. Sigríður Auður 

Arnardóttir, skrifstofustjóri í umhverfis- og auðlindaráðuneytinu hætti í nefndinni um mitt ár 

og sæti hennar tók Jón Geir Pétursson skrifstofustjóri í sama ráðuneyti. Jafnframt lét Ingvi 

Már Pálsson, skrifstofustjóri, af störfum í nefndinni í lok árs og í hans stað var Helga 

Barðadóttir, sérfræðingur, skipuð fulltrúi frá atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytinu. Þá var 

tekin upp sú nýbreytni á árinu að bjóða nefndarmönnum að skipa varamenn í sinn stað. Er 

Sigríður Auður Arnardóttir varamaður Jóns Geirs Péturssonar en Þóra Björg Jónsdóttir, 

lögfræðingur hjá Sambandi íslenskra sveitarfélaga er varamaður Valtýs Valtýssonar og 

Guðnýjar Sverrisdóttur. Ekki eru varamenn fyrir Gunnar Gunnarsson, fulltrúa 

innanríkisráðuneytisins né Helgu Barðadóttur, fulltrúa atvinnu- og nýsköpunarráðuneytisins.  

 

Alls hélt samstarfsnefndin átta fundi á árinu 2013. Lögð voru 84 erindi fyrir nefndina á 

árinu. Að meðaltali voru 10 erindi lögð fyrir á hverjum fundi nefndarinnar.  

 

 

Ráðstöfun lands og landsréttinda 
 

Eitt meginhlutverk forsætisráðuneytisins skv. lögunum er meðferð og nýting þess lands og 

landsréttinda sem falla innan þjóðlendna. Felst það einkum í ráðstöfun lands og landsréttinda 

með leyfisveitingu og samningum um endurgjald fyrir þá nýtingu. En einnig felst í því að taka 

afstöðu til og samþykkja leyfi sveitarfélaga og tekjuöflun vegna ráðstöfunar lands og 

landsréttinda sem þau veita leyfi fyrir. 

 

Ráðstöfun lands og landsréttinda hefur ekki verið í miklum mæli á þeim tíma sem 

liðinn er frá gildistöku laganna. Kemur þar margt til. Varfærni í ráðstöfun lands og 
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landsréttinda er til þess fallin að tryggja að ekki sé raskað að óþörfu og af vangá því landi og 

landsréttindum sem nú falla undir þjóðlendur.  

 

Í töflu 1 má sjá samanburð á fjölda erinda sem komu til afgreiðslu ráðuneytisins á 

milli ára. Á árinu 2012 bárust ráðuneytinu 118 erindi en á síðasta ári fjölgaði þeim um 25 og 

voru í lok árs orðin alls 143 talsins. Í ljós kemur að umsögnum um skipulagstillögur hefur 

fjölgað til muna milli ára. Umsóknir um stofnun þjóðlendna í fasteignaskrá voru hins vegar 

ekki jafn margar á árinu 2013 og þær voru á árinu 2012. Þá vekur athygli hversu fá mál lúta 

að samþykki fyrir framkvæmdum og afmörkun lóða undir skála innan þjóðlendna. Má búast 

við að slíkum málum fjölgi verulega samfara stofnun þjóðlendna í fasteignaskrá. Sama gildir 

um önnur erindi sem slíkum framkvæmdum hljóta að fylgja.  

 
Tafla 1: Samanburður á fjölda erinda milli áranna 2012 og 2013  

Tegund erinda Fjöldi erinda 
á árinu 2013 

Fjöldi erinda á 
árinu 2012 

Óskir um leyfi til rannsókna 2 6 

Óskir um afmörkun lóða undir skála 7 2 

Óskir um leyfi til framkvæmda innan 
þjóðlendna 

5 3 

Umsagnir um skipulagstillögur 30 9 

Óskir um leyfi til nýtingar auðlinda 2 8 

Aðgangur að upplýsingum um 
þjóðlendulínur 

13 3 

Umsóknir um stofnun þjóðlendna í 
fasteignskrá 

25 58 

Önnur erindi tengd þjóðlendum 39 27 

Almennar fyrirspurnir varðandi þjóðlendur 11 2 

Friðlýsingar og erindi tengd þeim 5 0 

Þinglýsingar og erindi tengd þeim 4 0 

Samtals afgreidd erindi á árinu 2013 143 118 

 

Áhugavert er að skoða í hvaða mánuðum flest erindi berast ráðuneytinu og/eða hvenær 

ráðuneytið sendir flest erindi. Á myndum 1 og 2 sést fjöldi erinda sem berast ráðuneytinu 
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sveitarfélaga. Í nefndinni eiga sæti Sigurður Örn Guðleifsson, lögfræðingur fyrir 

forsætisráðuneytið og formaður, Gunnar Gunnarsson, aðstoðarvegamálastjóri fyrir 

innanríkisráðuneytið, Helga Barðadóttir, sérfræðingur fyrir atvinnuvega- og 

nýsköpunarráðuneytið, Jón Geir Pétursson, skrifstofustjóri fyrir umhverfis- og 

auðlindaráðuneytið, Valtýr Valtýrsson, sveitarstjóri Bláskógabyggðar og Guðný Sverrisdóttir, 

sveitarstjóri Grýtubakkahrepps  fyrir Samband íslenskra sveitarfélaga. Regína Sigurðardóttir 

sérfræðingur í forsætisráðuneytinu er ritari nefndarinnar. 

 

Nokkrar breytingar urðu á skipan nefndarinnar á síðasta ári. Sigríður Auður 

Arnardóttir, skrifstofustjóri í umhverfis- og auðlindaráðuneytinu hætti í nefndinni um mitt ár 

og sæti hennar tók Jón Geir Pétursson skrifstofustjóri í sama ráðuneyti. Jafnframt lét Ingvi 

Már Pálsson, skrifstofustjóri, af störfum í nefndinni í lok árs og í hans stað var Helga 

Barðadóttir, sérfræðingur, skipuð fulltrúi frá atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytinu. Þá var 

tekin upp sú nýbreytni á árinu að bjóða nefndarmönnum að skipa varamenn í sinn stað. Er 

Sigríður Auður Arnardóttir varamaður Jóns Geirs Péturssonar en Þóra Björg Jónsdóttir, 

lögfræðingur hjá Sambandi íslenskra sveitarfélaga er varamaður Valtýs Valtýssonar og 

Guðnýjar Sverrisdóttur. Ekki eru varamenn fyrir Gunnar Gunnarsson, fulltrúa 

innanríkisráðuneytisins né Helgu Barðadóttur, fulltrúa atvinnu- og nýsköpunarráðuneytisins.  

 

Alls hélt samstarfsnefndin átta fundi á árinu 2013. Lögð voru 84 erindi fyrir nefndina á 

árinu. Að meðaltali voru 10 erindi lögð fyrir á hverjum fundi nefndarinnar.  

 

 

Ráðstöfun lands og landsréttinda 
 

Eitt meginhlutverk forsætisráðuneytisins skv. lögunum er meðferð og nýting þess lands og 

landsréttinda sem falla innan þjóðlendna. Felst það einkum í ráðstöfun lands og landsréttinda 

með leyfisveitingu og samningum um endurgjald fyrir þá nýtingu. En einnig felst í því að taka 

afstöðu til og samþykkja leyfi sveitarfélaga og tekjuöflun vegna ráðstöfunar lands og 

landsréttinda sem þau veita leyfi fyrir. 

 

Ráðstöfun lands og landsréttinda hefur ekki verið í miklum mæli á þeim tíma sem 

liðinn er frá gildistöku laganna. Kemur þar margt til. Varfærni í ráðstöfun lands og 
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landsréttinda er til þess fallin að tryggja að ekki sé raskað að óþörfu og af vangá því landi og 

landsréttindum sem nú falla undir þjóðlendur.  

 

Í töflu 1 má sjá samanburð á fjölda erinda sem komu til afgreiðslu ráðuneytisins á 

milli ára. Á árinu 2012 bárust ráðuneytinu 118 erindi en á síðasta ári fjölgaði þeim um 25 og 

voru í lok árs orðin alls 143 talsins. Í ljós kemur að umsögnum um skipulagstillögur hefur 

fjölgað til muna milli ára. Umsóknir um stofnun þjóðlendna í fasteignaskrá voru hins vegar 

ekki jafn margar á árinu 2013 og þær voru á árinu 2012. Þá vekur athygli hversu fá mál lúta 

að samþykki fyrir framkvæmdum og afmörkun lóða undir skála innan þjóðlendna. Má búast 

við að slíkum málum fjölgi verulega samfara stofnun þjóðlendna í fasteignaskrá. Sama gildir 

um önnur erindi sem slíkum framkvæmdum hljóta að fylgja.  

 
Tafla 1: Samanburður á fjölda erinda milli áranna 2012 og 2013  

Tegund erinda Fjöldi erinda 
á árinu 2013 

Fjöldi erinda á 
árinu 2012 

Óskir um leyfi til rannsókna 2 6 

Óskir um afmörkun lóða undir skála 7 2 

Óskir um leyfi til framkvæmda innan 
þjóðlendna 

5 3 

Umsagnir um skipulagstillögur 30 9 

Óskir um leyfi til nýtingar auðlinda 2 8 

Aðgangur að upplýsingum um 
þjóðlendulínur 

13 3 

Umsóknir um stofnun þjóðlendna í 
fasteignskrá 

25 58 

Önnur erindi tengd þjóðlendum 39 27 

Almennar fyrirspurnir varðandi þjóðlendur 11 2 

Friðlýsingar og erindi tengd þeim 5 0 

Þinglýsingar og erindi tengd þeim 4 0 

Samtals afgreidd erindi á árinu 2013 143 118 

 

Áhugavert er að skoða í hvaða mánuðum flest erindi berast ráðuneytinu og/eða hvenær 

ráðuneytið sendir flest erindi. Á myndum 1 og 2 sést fjöldi erinda sem berast ráðuneytinu 
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og/eða ráðuneytið sendir frá sér, sundurliðað eftir mánuðum og skipt eftir hverjum málaflokki 

fyrir sig.  

 

Mynd 1 sýnir fjölda þeirra erinda sem bárust og/eða ráðuneytið sendi frá sér á árinu 

2013, sundurliðað eftir mánuðum. Þannig sést mjög skýrt í hvaða mánuðum flest erindi bárust 

og/eða voru send út á árinu 2013. Áberandi er hversu mörg erindi bárust og/eða voru send út í 

byrjun árs 2013. Erindum fjölgar jafnt og þétt á vormánuðum og í júní. Fæst erindi berast í 

ágúst. Eftir það fjölgar erindum og er fjöldi þeirra nokkuð jafn það sem eftir lifir árs 2013.  

 

 
Mynd 1: Fjöldi erinda eftir mánuðum 

 
Eins og kemur fram á mynd 1 er greinilegt að í upphafi árs 2013 bárust og/eða voru 

send út fjölmörg erindi og vega þar einna mest erindi ráðuneytisins um stofnun þjóðlendna  

sem sjá má á mynd 2, en fjölmörg erindi þessa efnis voru send út í byrjun árs. Í júní voru send 

þó nokkur erindi um stofnun þjóðlendna. Á haustmánuðum og fram til ársloka var einnig 

sendur nokkur fjöldi umsókna um stofnun þjóðlendna. Þá voru almennar fyrirspurnir töluvert 

stór hluti af þeim erindum sem bárust ráðuneytinu í upphafi árs 2013. Áberandi er hvað 

almennar fyrirspurnir varðandi þjóðlendur eru fyrirferðarmiklar á árinu 2013. Það er einungis 

í mars og ágúst sem almennar fyrirspurnir eru í algjöru lágmarki, en það er í takt við það sem 

fram kemur á mynd 1, þar sem fá erindi berast og/eða eru send yfir höfuð. Þau erindi sem eru 
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hvað mest áberandi á eftir umsóknum um stofnun þjóðlendna og almennum fyrirspurnum eru 

erindi sem lúta að umsögnum sem ráðuneytið veitir. Þau virðast berast ráðuneytinu jafnt og 

þétt yfir árið. Önnur erindi eru ekki jafn áberandi í starfi ráðuneytisins.  

 

 
Mynd 2: Skipting erinda eftir málaflokkum 

 

 

Tekjur fyrir réttindi innan þjóðlendna 
 
Á árinu 2013 voru ekki innheimtar neinar tekjur vegna leyfa fyrir nýtingu lands eða 

landsréttinda innan þjóðlendna af hálfu forsætisráðuneytisins.  

 

Í 3. gr. laganna segir að sveitarstjórnir skuli árlega gera forsætisráðherra grein fyrir 

ráðstöfun fjár sem þau innheimta vegna afnota sem þeim er falið að veita heimild fyrir. Engar 

slíkar tilkynningar hafa borist frá sveitarfélögum þar sem þjóðlendur er að finna innan 

stjórnsýslumarka þeirra. Ekki eru forsendur til að álykta sem svo að sveitarfélög hafi ekki haft 

neinar tekjur af nýtingu þjóðlendna sem falla innan staðarmarka þeirra.  

 

Mikilvægt er að ráðuneytið og sveitarfélögin hafa samráð þegar til gjaldtöku vegna 

nýtingar lands og landsréttinda kemur. Hefur ráðuneytið haft samráð við Samband íslenskra 
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og/eða ráðuneytið sendir frá sér, sundurliðað eftir mánuðum og skipt eftir hverjum málaflokki 
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ágúst. Eftir það fjölgar erindum og er fjöldi þeirra nokkuð jafn það sem eftir lifir árs 2013.  
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Eins og kemur fram á mynd 1 er greinilegt að í upphafi árs 2013 bárust og/eða voru 

send út fjölmörg erindi og vega þar einna mest erindi ráðuneytisins um stofnun þjóðlendna  

sem sjá má á mynd 2, en fjölmörg erindi þessa efnis voru send út í byrjun árs. Í júní voru send 

þó nokkur erindi um stofnun þjóðlendna. Á haustmánuðum og fram til ársloka var einnig 

sendur nokkur fjöldi umsókna um stofnun þjóðlendna. Þá voru almennar fyrirspurnir töluvert 

stór hluti af þeim erindum sem bárust ráðuneytinu í upphafi árs 2013. Áberandi er hvað 

almennar fyrirspurnir varðandi þjóðlendur eru fyrirferðarmiklar á árinu 2013. Það er einungis 

í mars og ágúst sem almennar fyrirspurnir eru í algjöru lágmarki, en það er í takt við það sem 

fram kemur á mynd 1, þar sem fá erindi berast og/eða eru send yfir höfuð. Þau erindi sem eru 
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hvað mest áberandi á eftir umsóknum um stofnun þjóðlendna og almennum fyrirspurnum eru 
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þétt yfir árið. Önnur erindi eru ekki jafn áberandi í starfi ráðuneytisins.  

 

 
Mynd 2: Skipting erinda eftir málaflokkum 
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Á árinu 2013 voru ekki innheimtar neinar tekjur vegna leyfa fyrir nýtingu lands eða 

landsréttinda innan þjóðlendna af hálfu forsætisráðuneytisins.  

 

Í 3. gr. laganna segir að sveitarstjórnir skuli árlega gera forsætisráðherra grein fyrir 

ráðstöfun fjár sem þau innheimta vegna afnota sem þeim er falið að veita heimild fyrir. Engar 

slíkar tilkynningar hafa borist frá sveitarfélögum þar sem þjóðlendur er að finna innan 

stjórnsýslumarka þeirra. Ekki eru forsendur til að álykta sem svo að sveitarfélög hafi ekki haft 

neinar tekjur af nýtingu þjóðlendna sem falla innan staðarmarka þeirra.  

 

Mikilvægt er að ráðuneytið og sveitarfélögin hafa samráð þegar til gjaldtöku vegna 

nýtingar lands og landsréttinda kemur. Hefur ráðuneytið haft samráð við Samband íslenskra 
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sveitarfélaga um efni samninga um endurgjald fyrir nýtingu landsréttinda innan þjóðlendna. 

Liggur fyrir í drögum gátlisti um gerð slíkra samninga sem bíður endanlegrar útgáfu á árinu 

2014.  

 

 

Úrskurður í ágreiningi um nýtingu landsréttinda í þjóðlendu  
 

Þann 17. júlí 2013 barst ráðuneytinu kæra frá fyrirtækinu Must Visit Iceland ehf., vegna 

ákvörðunar Sveitarfélagsins Hornafjarðar frá 30. maí 2013 um að synja umsókn kæranda um 

leyfi til að nýta þjóðlendu innan sveitarfélagsins við vesturbakka Jökulsárlóns. Krafðist 

kærandi þess að hin kærða ákvörðun yrði felld úr gildi og lagt fyrir sveitarfélagið að 

samþykkja umsókn kæranda frá 5. apríl 2013 um leyfi til að nýta þjóðlendu við vesturbakka 

Jökulsárlóns. Var um að ræða fyrstu kæru sem ráðuneytinu hefur borist á grundvelli 

lokamálsl. 3. mgr. 3. gr. laganna. 

 

Málavextir eru þeir að kærandi fór þess á leit við kærða með bréfi, dags. 10. júní 2010, 

að hann fengi aðstöðu undir starfsemi sína á vesturbakka Jökulsárlóns sem er þjóðlenda sbr. 

Hrd. nr. 345/2005. Á bæjarráðsfundi kærða hinn 21. júní 2010 var beiðni kæranda hafnað. Í 

apríl 2011 sendi kærandi fyrirspurn til skipulags- og byggingarfulltrúa kærða um hvernig 

leyfismálum væri háttað í þjóðlendum innan sveitarfélagsins. Var fyrirspurninni svarað með 

almennum hætti af hálfu skipulags- og byggingarfulltrúa kærða í tveimur tölvupóstum. Engin 

leyfi voru þannig verið veitt til handa kæranda til að reka umrædda atvinnustarfsemi á 

vesturbakka lónsins. Þrátt fyrir það hóf kærandi starfsemi innan þjóðlendunnar og hefur svo 

verið síðan. Kærandi sótti um leyfi öðru sinni til að nýta land á umræddum stað undir 

atvinnustarfsemi sína með erindi til kærða 5. apríl 2013. Kærði hafnaði erindi kæranda öðru 

sinni með ákvörðun þann 30. maí 2013 og er það hin kærða ákvörðun í máli þessu. 

 

Niðurstaða ráðuneytisins var að hin kærða ákvörðun væri byggð á lögmætum og 

málefnalegum sjónarmiðum og bryti hvorki gegn sjónarmiðum um jafnræði og meðalhóf, né 

sjónarmiðum um samkeppni á markaði. Starfsemi kæranda innan þjóðlendunnar á 

vesturbakka Jökulsárlóns væri ólögmæt og hefði kæranda mátt vera það ljóst. Í ljósi þessa var 

hin kærða ákvörðun staðfest. Úrskurðinn má finna í heild sinni á vef Stjórnarráðsins á 

slóðinni; http://www.urskurdir.is/forsaetisraduneyti/thjodlendur/nr/6282. 
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Umsóknir um stofnun þjóðlendna í fasteignaskrá 
 

Þjóðlendur teljast fasteignir í skilningi laga nr. 6/2001 um skráningu og mat fasteigna og er 

því nauðsynlegt að stofna þær í fasteignaskrá eins og aðrar eignir. Slík skráning er einnig 

forsenda þess að hægt sé að skilgreina og veita lóðarréttindi í þjóðlendum. Samkvæmt sömu 

lögum kemur fram að umsóknir um stofnun fasteigna skuli leggja fram í viðkomandi 

sveitarfélagi. Það er því verkefni sveitarfélaga að stofna þjóðlendur í fasteignaskrá. 

 

Fyrir árið 2012 höfðu aðeins fjórar þjóðlendur verið stofnaðar í fasteignaskrá. Um er 

að ræða þjóðlendurnar Rangárvallarafrétt í Rangárþingi ytra, Álftaversafrétt, Síðumannaafrétt 

og Skaftártunguafrétt, allar í Skaftárhreppi. Á árinu 2012 voru 58 umsóknir um stofnun 

þjóðlendna sendar til sveitarfélaga á svæðum 1-5. Á árinu 2013 voru 25 umsóknir um stofnun 

þjóðlendna í fasteignaskrá sendar sveitarfélögum á svæðum 1-6.  

 

Í meðfylgjandi töflu má sjá yfirlit yfir fjölda umsókna sem sendar hafa verið til 

sveitarfélaga á síðustu tveimur árum um stofnun þjóðlendna í fasteignaskrá og jafnframt 

hversu margar umsóknir sveitarfélög á hverju svæði fyrir sig hafa samþykkt.  

 
Tafla 2: Fjöldi umsókna sendar sveitarfélögum á árunum 2012-2013 

 

Á svæði 1 voru engar umsóknir um stofnun þjóðlendna sendar til sveitarfélaga á árinu 

2013. Þar er þegar búið að senda út 13 umsóknir til viðeigandi sveitarfélaga og hafa þau 

samþykkt þær allar. Ástæða þess að sveitarfélög á svæði 1 hafa samþykkt stofnun 14 umsókna 

Svæði til 
meðferðar 

Sendar 
umsóknir á 
árinu 2013 

Sendar 
umsóknir alls 

Umsóknir 
samþykktar af 
sveitarfélögum 

2013 

Umsóknir 
samþykktar af 
sveitarfélögum 

alls  

Svæði 1 0 13 14 14 
Svæði 2 2 10 0 0 
Svæði 3 4 21 3 7 
Svæði 4 0 5 0 2 
Svæði 5 7 23 3 4 
Svæði 6 12 12 8 8 
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sveitarfélaga um efni samninga um endurgjald fyrir nýtingu landsréttinda innan þjóðlendna. 
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kærandi þess að hin kærða ákvörðun yrði felld úr gildi og lagt fyrir sveitarfélagið að 

samþykkja umsókn kæranda frá 5. apríl 2013 um leyfi til að nýta þjóðlendu við vesturbakka 
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Svæði til 
meðferðar 

Sendar 
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Sendar 
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Umsóknir 
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alls  

Svæði 1 0 13 14 14 
Svæði 2 2 10 0 0 
Svæði 3 4 21 3 7 
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Svæði 5 7 23 3 4 
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stafar af því að Grímsnes- og Grafningshreppur hefur samþykkt stofnun einnar þjóðlendu, 

með þeim fyrirvara að þeirri þjóðlendu verði skipt upp eftir sveitarfélagamörkum (þar sem 

þjóðlendan nær yfir tvö sveitarfélög) og verður send umsókn fyrir hvorn hluta hennar. Þar 

sem ein þjóðlenda nær yfir fleiri en eitt sveitarfélag, þarf að skipta svæðinu eftir 

sveitarfélagamörkum og útbúa sér umsókn fyrir hvort sveitarfélag. Sveitarfélög geta aðeins 

stofnað fasteign í sínu eigin sveitarfélagi.  

  

Á svæði 2 voru sendar tvær umsóknir til hlutaðeigandi sveitarfélaga á síðasta ári en í 

heild hefur ráðuneytið sent út tíu umsóknir á því svæði. Þar á því aðeins eftir að senda þrjár 

umsóknir. Í árslok 2013 höfðu sveitarfélög á svæðinu ekki enn samþykkt erindi ráðuneytisins 

um stofnun þjóðlendna í fasteignaskrá.  

  

Á svæði 3 voru fjórar umsóknir sendar til viðeigandi sveitarfélaga á síðasta ári. 

Ráðuneytið hefur því alls sent út 21 umsókn til sveitarfélaga á svæði 3. Þar hafa sveitarfélög 

samþykkt að stofna þrjár þjóðlendur í fasteignskrá á árinu 2013.  

  

Á svæði 4 urðu engar breytingar frá því í árslok 2012 hvað varðar fjölda sendra 

umsókna og viðbrögð sveitarfélaga við beiðni ráðuneytisins um stofnun þjóðlendna í 

fasteignaskrá. Á svæði 4 hafa því alls fimm umsóknir um stofnun þjóðlendna verið sendar til 

sveitarfélaga á árunum 2012-2013. 

  

Á svæði 5 voru sendar sjö umsóknir til viðeigandi sveitarfélaga á liðnu ári. Þar hafa 

sveitarfélög jafnframt samþykkt að stofna þrjár umsóknir á árinu 2013. Á svæði 5 hafa því í 

heild sinni verið sendar út 23 umsóknir frá árinu 2012. 

  

Á síðasta ári voru fyrstu umsóknirnar um stofnun þjóðlendna í fasteignaskrá sendar til 

viðeigandi sveitarfélaga á svæði 6. Á árinu voru sendar út alls 12 umsóknir. Í árslok 2013 

höfðu sveitarfélög á þessu sama svæði samþykkt að stofna átta þjóðlendur í fasteignaskrá.  

 

 Á korti sem sýnir yfirlit yfir fjölda umsókna um stofnun þjóðlendna í fasteignaskrá, 

sem finna má í viðauka, má sjá hversu margar umsóknir hafa verið sendar út og hversu 

margar umsóknir á eftir að senda út á hverju svæði fyrir sig.  
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Munur á heildarfjölda umsókna frá árinu 2012 og 2013 á svæðum 1 og 4 stafar af því, 

að á hvoru svæði fyrir sig, liggja þjóðlendurnar á milli tveggja sveitarfélaga. Í þeim tilvikum 

þarf að skipta viðkomandi þjóðlendu upp á milli sveitarfélaga og senda þeim sína umsóknina 

hvora. Þar með fjölgar þeim umsóknum sem þarf að senda út á hverju svæði.  Á svæði 4 stafar 

breyting á heildarfjölda umsókna þó ekki eingöngu af því að þjóðlenda liggur innan tveggja 

sveitarfélaga. Með dómi Hæstaréttar Íslands í máli nr. 617/2012 var Landsvæði á Hellisheiði, 

sunnan Ölfusafréttar dæmt eignarland. Með þeim dómi fækkaði umsóknum sem senda þurfti 

sveitarfélögum um eina.  

 

 

Umsókn um stofnun nýrra lóða í fasteignaskrá 
 

Eftir að búið er að stofna þjóðlendu í fasteignaskrá er hægt að stofna lóðir innan 

þjóðlendunnar. Í framhaldi af því er unnt að þinglýsa fasteignaréttindum og gera 

lóðarleigusamninga um nýtingu lands eða landsréttinda. Sveitarfélagið ber ábyrgð á gerð 

slíkra samninga skv. 3. mgr. 3. gr. laganna, með samþykki ráðuneytisins ef notin eiga að vara 

lengur en til eins árs.  

 

Á síðasta ári kom forsætisráðuneytið að stofnun tveggja nýrra lóða innan þjóðlendna, í 

samstarfi við Skaftárhrepp. Voru lóðirnar báðar staðsettar innan Skaftártunguafréttar. Von er á 

stofnun fleiri nýrra lóða á árinu 2014 í kjölfar stofnunar fleiri þjóðlendna í fasteignaskrá. 

 

 

Kortlagning réttinda innan þjóðlendna 
 

Með bréfi til sveitarstjórna þann 28. mars 2012 óskaði ráðuneytið eftir upplýsingum um 

nýtingu lands og landsréttinda innan þjóðlendna. Meðal upplýsinga sem ráðuneytið óskaði 

eftir voru hvort og þá hversu margar námur væru innan marka sveitarfélaga og lægju innan 

þjóðlendna og þá hvar þær væru staðsettar. Auk þess var óskað upplýsinga um skála og önnur 

mannvirki, lóðaleigusamninga, samninga sem sveitarstjórnir hefðu gert um úthlutun réttinda 

auk girðinga (aðal- og aukavarnarlínur). Nokkrar sveitarstjórnir svöruðu beiðni ráðuneytisins. 

Í nóvember 2013 var ósk ráðuneytisins ítrekuð og hefur nú meirihluti sveitarstjórna svarað 
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fyrirspurn ráðuneytisins. Skapar það möguleika til að kortleggja land og landsréttindi innan 

þjóðlendna og um leið skapast tækifæri til að hafa betri yfirsýn yfir not innan þjóðlendna og 

þá starfsemi sem stunduð er innan þjóðlendna. 

 

Á yfirlitskorti yfir skála, námur og fjarskiptamöstur innan þjóðlendna sem finna má í 

viðauka, má sjá hvar ofangreind fyrirbæri eru staðsett innan þjóðlendna. Athygli vekur hversu 

mikinn fjölda skála má finna á Suðurlandi. Þá sést á kortinu að fjarskiptamöstur 

Neyðarlínunnar ohf. má finna á víð og dreif um allt land. Einu upplýsingarnar sem ráðuneytið 

fékk um staðsetningar náma innan þjóðlendna voru námur staðsettar innan Sveitarfélagsins 

Ölfus. Staðsetningu þeirra má sjá á þessu sama korti. Auk upplýsinga frá sveitarfélögum 

aflaði ráðuneytið upplýsinga frá JÖRFÍ (Jöklarannsókarfélag Íslands), Neyðarlínunni ohf., af 

heimasíðu FÍ (Ferðafélag Íslands) og úr bók Jóns G. Snæland, Fjallaskálar á Íslandi (2010) 

við vinnslu yfirlitskortsins.  

 

Á yfirlitskorti yfir vatns- og jarðhitanotkun innan þjóðlendna sem finna má í viðauka 

eru upplýsingar um nýtingu vatns og jarðhita innan þjóðlendna sem fengnar eru úr skýrslu 

sem Orkustofnun vann fyrir ráðuneytið árið 2012. Á kortinu má sjá að vatns og jarðhitanotkun 

má í þó nokkrum mæli finna innan þjóðlendna. Kaldavatnsborholur eru hvað algengastar en 

finna má 81 kaldavatnsborholu skv. borholuskrá Orkustofnunar í þjóðlendum. Skv. skýrslu 

Orkustofnunar má gera ráð fyrir því að margar þessara borholna hafa verið boraðar í tengslum 

við rannsóknir vegna vatnsorkuvera en ekki til neysluvatnsnota.   

 

Vatns- eða gufutöku innan þjóðlendna má helst finna í tengslum við 

Hellisheiðarvirkjun auk þess sem nokkrar nýtingarholur eru í Kerlingarfjöllum. Þá eru 

vatnsaflsvirkjanir að finna víða innan þjóðlendna.  

 

Í borholuskrá Orkustofnunnar má finna 36 holur innan þjóðlendna sem skráðar eru 

sem heitavatns- eða gufuholur. Mest er um þess konar notkun á Suðurlandi.  

 

Brunnsvæði er sá hluti vatnsverndarsvæðis sem er í næsta nágrenni við vatnsból. 

Brunnsvæði geta gefið nokkra vísbendingu um hvar vatn er tekið upp þegar engar aðrar 

upplýsingar um vatnsveitu eru fyrir hendi á svæðinu. Brunnsvæði má finna á nokkrum stöðum 

innan þjóðlendna. Það eina sem þó er hægt að staðsetja með nokkurri nákvæmni er innan 

þjóðlendu í Sveitarfélaginu Ölfusi.   
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Tekið skal fram að bæði kortin sem vísað er til hér að framan eru enn í vinnslu og 

fyrirhugað að vinna frekar að þeim á árinu 2014, auk þess sem kortin eru ekki tæmandi og 

frekari upplýsingar geta bæst við síðar.  

 

 

Annað 
 

Skýrsla þessi er sú þriðja í röðinni, á jafn mörgum árum. Auk þeirra verkefna sem getið er 

sérstaklega hér að framan má nefna eftirfarandi verkefni sem hæst stóðu á síðasta ári.  

 

Síðastliðið vor fundaði forsætisráðuneytið með sveitarstjórnum víðs vegar um landið 

um málefni þjóðlendna og voru fundirnir alls níu talsins. Kynnt voru drög að reglugerð um 

meðferð og nýtingu réttinda innan þjóðlendna og drög að starfsreglum fyrir samstarfsnefnd 

ráðuneytisins um málefni þjóðlendna, sem ráðuneytið vann á síðasta ári. Margar góðar 

ábendingar komu fram á fundunum. Má þar sérstaklega nefna þá áherslu sveitarfélaga að 

hugað verði að skipulagsmálum innan þjóðlendna. Felst enda í skipulagsáætlunum nauðsynleg 

stefnumótun um nýtingu og verndun þjóðlendna. Tekur ráðuneytið undir sjónarmið 

sveitarfélaganna um mikilvægi þess að hugað verði sérstaklega að skipulagsáætlunum innan 

þjóðlendna.  

 

Þann 26. júlí 2012 sendi Skaftárhreppur ráðuneytinu erindi þar sem farið var fram á að 

ráðuneytið sem umráðaaðili þjóðlendna greiddi útlagðan kostnað af einni fjárleitarferð að 

hausti um Tungnárfjallgarð austan Lónakvíslar allt að Vatnajökli, auk Fögrufjalla austan 

Útfalls. Leitaði ráðuneytið álits ríkislögmanns á erindinu og barst álit hans 7. janúar 2013. Í 

svari ráðuneytisins til Skaftárhrepps þann 29. apríl 2013 sagði að umrætt svæði væri það sem 

almennt er kallað hrein þjóðlenda, sbr. dóm Hæstaréttar í máli nr. 99/2007. Í því fælist að 

enginn réttur væri til upprekstrar eða annarra nota innan þjóðlendunnar. Með vísan til þess og 

þeirra raka ríkislögmanns að afar vafasamt væri að fella mætti kostnað vegna fjárleitar innan 

þjóðlendna sérstaklega á íslenska ríkið á grundvelli laga nr. 6/1986 um afréttarmálefni, 

fjallskil ofl. eða fjallskilasamþykktar nr. 360 fyrir Vestur-Skaftafellssýslu hafnaði ráðuneytið 

því að greiða kostnað við fjárleit á þjóðlendum.  
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innan þjóðlendna. Það eina sem þó er hægt að staðsetja með nokkurri nákvæmni er innan 

þjóðlendu í Sveitarfélaginu Ölfusi.   
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Tekið skal fram að bæði kortin sem vísað er til hér að framan eru enn í vinnslu og 

fyrirhugað að vinna frekar að þeim á árinu 2014, auk þess sem kortin eru ekki tæmandi og 

frekari upplýsingar geta bæst við síðar.  

 

 

Annað 
 

Skýrsla þessi er sú þriðja í röðinni, á jafn mörgum árum. Auk þeirra verkefna sem getið er 

sérstaklega hér að framan má nefna eftirfarandi verkefni sem hæst stóðu á síðasta ári.  

 

Síðastliðið vor fundaði forsætisráðuneytið með sveitarstjórnum víðs vegar um landið 

um málefni þjóðlendna og voru fundirnir alls níu talsins. Kynnt voru drög að reglugerð um 

meðferð og nýtingu réttinda innan þjóðlendna og drög að starfsreglum fyrir samstarfsnefnd 

ráðuneytisins um málefni þjóðlendna, sem ráðuneytið vann á síðasta ári. Margar góðar 

ábendingar komu fram á fundunum. Má þar sérstaklega nefna þá áherslu sveitarfélaga að 

hugað verði að skipulagsmálum innan þjóðlendna. Felst enda í skipulagsáætlunum nauðsynleg 

stefnumótun um nýtingu og verndun þjóðlendna. Tekur ráðuneytið undir sjónarmið 

sveitarfélaganna um mikilvægi þess að hugað verði sérstaklega að skipulagsáætlunum innan 

þjóðlendna.  

 

Þann 26. júlí 2012 sendi Skaftárhreppur ráðuneytinu erindi þar sem farið var fram á að 

ráðuneytið sem umráðaaðili þjóðlendna greiddi útlagðan kostnað af einni fjárleitarferð að 

hausti um Tungnárfjallgarð austan Lónakvíslar allt að Vatnajökli, auk Fögrufjalla austan 

Útfalls. Leitaði ráðuneytið álits ríkislögmanns á erindinu og barst álit hans 7. janúar 2013. Í 

svari ráðuneytisins til Skaftárhrepps þann 29. apríl 2013 sagði að umrætt svæði væri það sem 

almennt er kallað hrein þjóðlenda, sbr. dóm Hæstaréttar í máli nr. 99/2007. Í því fælist að 

enginn réttur væri til upprekstrar eða annarra nota innan þjóðlendunnar. Með vísan til þess og 

þeirra raka ríkislögmanns að afar vafasamt væri að fella mætti kostnað vegna fjárleitar innan 

þjóðlendna sérstaklega á íslenska ríkið á grundvelli laga nr. 6/1986 um afréttarmálefni, 

fjallskil ofl. eða fjallskilasamþykktar nr. 360 fyrir Vestur-Skaftafellssýslu hafnaði ráðuneytið 

því að greiða kostnað við fjárleit á þjóðlendum.  

 



14 15 14 

Þann 18. júní 2013 féll dómur í Héraðsdómi Reykjavíkur í máli Félagsbúsins 

Tungufells, Einars Jónssonar og Sigurjóns Helgasonar gegn íslenska ríkinu þar sem íslenska 

ríkið var krafið um endurgreiðslu útlagðs kostnaðar vegna rafmagnsgirðingar sem stefnendur 

höfðu sett upp á mörkum jarðarinnar Tungufells sem þeir eru þinglýstir eigendur að og 

Hrunaheiða sem er þjóðlenda. Var niðurstaða héraðsdóms að sýkna íslenska ríkið af kröfum 

stefnenda. Í dómi Hæstaréttar frá 13. febrúar þessa árs var niðurstaða héraðsdóms staðfest 

með þeim rökum að greiðsluskylda yrði hvorki felld á íslenska ríkið á þeim grunni að það 

væri notandi né eigandi afréttareignar á Hrunaheiðum, sbr. 6. gr. girðingarlaga nr. 135/2001. 

Taldi Hæstiréttur jafnframt að eignarréttur íslenska ríkisins á þjóðlendunni gæti ekki leitt til 

þess að krafa stefnenda næði fram að ganga. 
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VIÐAUKI 
 

Kort til upplýsingar frá óbyggðanefnd: 

 

a) Yfirlitskort yfir þjóðlendur á svæðum 1 til 7, samkvæmt úrskurðum 

óbyggðanefndar og dómum Hæstaréttar 

b) Yfirlitskort um stöðu þjóðlendumála á öllu landinu 

 

Kort til upplýsingar frá forsætisráðuneytinu: 

 

c) Dæmi um landspildublað (Hluti Mýrdalsjökuls, mál 6/2003) 

d) Yfirlit yfir fjölda umsókna um stofnun þjóðlendna í fasteignaskrá 

e) Yfirlit yfir skála, námur og fjarskiptamöstur innan þjóðlendna 

f) Yfirlit yfir vatns- og jarðhitanotkun innan þjóðlendna 
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