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Með bréfi þessu vilja Landssamtök landeigenda á íslandi og Landssamband veiðifélaga koma 
eftirfarandi athugasemd á framfæri við Landskjörstjóm.

Samhliða íyrirhugaðri þjóðaratkvæðagreiðslu um tillögu stjómlagaráðs að nýrri stjómarskrá hefur 
meirihluti stjórnskipunamefndar Alþingis samþykkt að leggja til við Alþingi að leitað verði svara við 
spumingum sem leggja á fyrir þjóðina. Landsskjörstjóm mun nú hafa þessar spumingar til meðferðar 
til að meta hvort þær séu til þess tækar að leggja megi fyrir þjóðina í atkvæðagreiðslu. Ofangreind 
samtök gera alvarlega athugasemd við orðalag þeirrar spumingar sem snýr að eignarrétti á auðlindum. 
Tillaga meirihluta nefndarinnar sem nú liggur fyrir Alþingi í formi þingsályktunar er eftirfarandi:

„ Viltþú aó í  nýrri stjórnarská íslands verói náttúrauðlindir lýstarþjóðareign?“

I þessari fortakslausu spumingu felst að kjósanda er gert að taka afstöðu til álitaefnis sem ekki er í 
neinu samræmi við gildandi lög í landinu. í lögum er skýrt kveðið á um hvemig eignarrétti á landi og 
auðlindum er skipað. Það á einnig við um auðlindir innan netlaga. í því sambandi benda undirritaðir á 
lög nr. 57/1998 um rannsóknir og nýtingu auðlinda i jörðu, og lög nr. 61/2006 um lax og silungsveiði. 
1 téðum lögum er eignarréttur skýrt afmarkaður og verður ekki afmáður með þeim hætti sem leiða má 
a f  spumingu í þingsályktunartillögu meirihluta stjómskipunamefndar. Þá er einnig rétt að benda á í 
þessu sambandi að eignarréttur, á þeim auðlindum sem lögin taka ekki til er ótvírætt á hendi íslenska 
ríkisins, í kjölfar setningar laga nr. 58/1998 um þjóðlendur á íslandi.

Undirritaðir harma þau óvönduðu vinnubrögð sem nú eru viðhöfð við endurskoðun á stjómarskrá 
lýðveldisins og teljum það lágmarkskröfú að borin sé tilhlýðileg virðing lyrir landslögum og ákvæði í 
gildandi stjómarskrár um vemd og friðhelgi eignarréttar við þá vinnu.

Því förum við þess á leit við Landskjörstjóm, að við mat á þeim spurningum sem kunna að verða 
lagðar fyrir almenna kjósendur í þjóðaratkvæðagreiðslu verði ofangreindra sjónarmiða gætt.
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