
Nd. 48. Frumvarp til laga [46. mál]
um land í þjóðareign.

Flm.: Sighvatur Björgvinsson, Benedikt Gröndal, Magnús H. Magnússon,
Karvel Pálmason, Árni Gunnarsson, Jóhanna Sigurðardóttir,Vilmundur Gylfason.

1. gr.
Þau landssvæði skulu teljast þjóðareign, sem eignarheimildir einstaklinga eða annarra

lögaðila finnast ekki fyrir.
Sama máli gegnir um vatnsréttindi, jarðhita, námuréttindi og önnur réttindi bundin

eignarrétti lands, sem eignarheimildir annarra en ríkisins finnast ekki fyrir.

1



2. gr.
Fjármálaráðuneytið annast framkvæmd laga þessara og hefur umsjón og eftirlit með

öllum eignum og réttindum þeim bundnum í eigu þjóðarinnar skv. 1. gr. laga þessara.
Fjármálaráðuneytið heldur skrá yfir allar fasteignir og réttindi skv. 1. gr. Í skrá þessari

skal þess getið, hvernig nýtingu er háttað hverju sinni, hverjir nýta og hvaða leigugjöld eru
greidd. Skrána skal birta reglulega.

3. gr.
Óheimilt er að leigja einstaklingum eða lögaðilum landssvæði, landréttindi eða

hlunnindi, sem talin eru í 1. gr., þannig að réttur almennings til umferðar og afnota glatist
eða verði háður gjaldtöku.

Undantekning er þó ef um er að ræða skipulögð orlofsbúða- eða útivistarsvæði fyrir
almenning, enda setji fjármálaráðuneytið sérstakar reglur þar um, sem tilgreini þær lands-
nytjar sem nauðsynlegar eru taldar fyrir slíka starfsemi.

4. gr.
Fjármálaráðuneytið skal setja í samráði við Náttúruverndarráð, veiðimálastjóra, Bún-

aðarfélag Íslands og Samband íslenskra sveitarfélaga almennar reglur um nýtingu þeirra
hlunninda, landa og landgæða sem teljast þjóðareign skv. 1. gr.

Í reglum þessum skulu vera ákvæði um ítölu og varnir gegn ofbeit og rányrkju, um
gróðurvernd og aðra náttúruvernd, um veiðiskap, umgengnisrétt almennings og annað það
sem lýtur að afnotum lands og landgæða í þjóðareign.

5. gr.
Fjármálaráðuneytið skal láta kanna eignarrétt á öllu landi og landgæðum utan heima-

landa lögbýla. Skal gera áætlun um slíka könnun, sem stefni að því að henni sé að fullu lokið
árið 1995. Þar sem óvissa þykir ríkja um eignarrétt og land eða landgæði kynnu hugsanlega
að vera þjóðareign, sbr. 1. gr. laga þessara, skal leita úrskurðar dómstóla um eignarréttinn.

6. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Greinargerð.
Hugmyndir Alþýðuflokksins um þjóðareign á landi eru löngu kunnar. Fyrstu tillögur

flokksins um þau mál voru lagðar fram á Alþingi af Braga Sigurjónssyni alþingismanni árið
1970. Var þar um að ræða tillögu til þingsályktunar um endurskoðun löggjafar um óbyggðir
landsins, vötn, ár, jarðhita og námur. 1 tillögunni var lagt til að Alþingi legði fyrir ríkis-
stjórnina, að hún léti sérfróða menn semja frumvarp eða frumvörp að lögum um eignarráð
og eignarréttindi yfir óbyggðum landsins, stöðuvötnum, fallvötnum, jarðhita svo og hvers
konar námum og vinnslu verðmæta úr jörðu, þar sem stefnt væri að því meðal annars að allt
hálendi landsins og óbyggðir yrðu lýst alþjóðareign.

Tillaga þessi hefur tekið ýmsum breytingum við frekari meðferð málsins. Árið 1972 var
henni breytt verulega og nefndist þá tillaga til þingsályktunar um eignarráð á landinu, gögnum
þess og gæðum. Árið 1976 fluttu þingmenn Alþýðuflokksins í efri deild, þeir Bragi
Sigurjónsson og Jón Ármann Héðinsson, síðan frumvarp tillaga um eignarráð yfir landinu,
gögnum þess og gæðum, og höfðu þingmennirnir þar með breytt þingsályktunartillögunni um
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almenna stefnumörkun í þessum málum yfir í lagasmíð. Þá hafa þingmenn Alþýðuflokksins
einnig. flutt sérstök þingmál þessu máli tengd, svo sem frumvarp tillaga um breytingu á lögum
um framkvæmd eignarnáms, sem flutt var á eitt hundraðasta löggjafarþinginu árið 1978, og
frumvarp tillaga um breytingu á orkulögum, sem þingmenn Alþýðuflokksins voru meðflutn-
ingsmenn að á þingunum 1974, 1975 og 1976, en upphaflega var samið og flutt affyrrverandi
orkumálaráðherra, Magnúsi Kjartanssyni.

Tillögur Alþýðuflokksins um eignarráð þjóðarinnar á landinu, gögnum þess og gæðum
eru mjög yfirgripsmikið mál og varða fjölmarga þætti. Allt frá því umræður um málið hófust
fyrir frumkvæði Alþýðuflokksins hefur stuðningur við meginsjónarmið Alþýðuflokksmanna
um þjóðareign á landi farið ört vaxandi, enda er stöðugt verið að kreppa meira að al-
menningi um aðgang að landi, not og nytjar. Þannig hefur t. d. sú tillaga Alþýðuflokksins nú
hlotið almenna viðurkenningu og almennt fylgi að mati flutningsmanna, að náttúruauðlindir,
svo sem djúphiti, ásamt orku í fallvötnum landsins, svo og virkjunarréttur skuli vera eign
þjóðarheildarinnar, en ekki tiltekinna einstaklinga, og að sama máli skuli gegna um óbyggðir
og hálendi landsins. Stuðningur er hins vegar ekki eins almennur við önnur atriði í tillögum
Alþýðuflokksins, svo sem að allar ár og vötn skuli teljast sameign þjóðarinnar, þar á meðal
veiðiréttur og fleira þess háttar.

Ljóst er því að mjög almennur stuðningur er nú orðinn við sum atriðin í tillöguflutningi
Alþýðuflokksins um þessi mál og ættu þær tillögur því út af. fyrir sig að geta náð fram að
ganga, þótt enn kunni að verða nokkur bið á því, að önnur og umdeildari atriði í tillögugerð
Alþýðuflokksins um þjóðareign á landi hljóti almenna viðurkenningu.

Að þessu athuguðu telur þingflokkur Alþýðuflokksins rétt að láta nú reyna á hvaða
einstök atriði í tiBögum Alþýðuflokksins um eignarráð yfir landinu, gögnum þess og gæðum
hafi öðlast nægan stuðning til þess að von sé til að þau náist fram á Alþingi íslendinga.
Þingmenn Alþýðu80kksins hafa því bmgðið á það ráð, að í stað þess eins og oftast áður að
8ytja aDt þetta stóra og mikla mál um eignarráð á landinu, gögnum þess og gæðum í einu
þingmáli á Alþingi, annaðIavort frumvarpi tillaga þar um eða sem tillögu til þingsályktunar
um almenna stefnumörkun A1þiJagi8,þá verði þetta stóra og umfangsmikla mál brotið upp í
einstaka þætti og 8utt sjálfstætt þingmál um hvern þátt fyrir sig og látið reyna á hvort þær
hugmyndir Alþýðuflokksmanna, sem mest fylgi almennings hafa hlotið, nái afgreiðslu á
Alþingi. Þannig verða nú flutt á þessu þingi margar tillögur og lagafrumvörp um einstök
atriði í stefnu og tillögugerð Alþýðuflokksmanna um eignarráð yfir landinu og er frumvarp
það, sem hér um ræðir, eitt þeirra. Af öðrum málum má nefna tillögu til þingsályktunar um
orlofsbúðir fyrir almenning, fyrirspurn um meðferð og leigu ríkisjarða, ásamt lagafrumvarpi
um framkvæmd eignarnáms, en allt eru þetta mál sem flutt verða strax í upphafi þings. Þá
munu þingmenn Alþýðuflokksins einnig í upphafi þings endurflytja frumvarp til laga um
þjóðareign á háhitasvæðum og virkjunarrétti þeirra, og síðar á þinginu eru væntanlegar
aðrar tillögur frá þingmönnum Alþýðuflokksins.

Þannig munu þingmenn Alþýðuflokksins gera hin einstöku atriði í stefnu og tiUögugerð
Alþýðu80kksins um eignarráð yfir landinu, gögnum þess og gæðum að sjáHstæðum þing-
málum nú á þessu þingi og láta þá á það reyna, hvernig háttað er afstöðu annarra þingmanna
og þingflokka til einstakra atriða í þeirri stefnu.

Frumvarp það, sem hér er flutt, takmarkast við að lýsa öll þau landssvæði þjóðareign
sem skýlausar eignarheimildir annarra en ríkisins finnast ekki fyrir, og er lagt til að slíkt sé
gert um öll landssvæði, þar sem svo háttar til, og auk þeirra um vatnsréttindi, jarðhita,
námuréttindi og önnur fasteignarréttindi.

í framkvæmd mundi þetta þýða að aDar óbY.8gðiríslands yrðu lýstar þjóðareign ásamt
Oestum eða öllum afréttum og hálendissvæðum. A þeim svæðum mundi íslenska þjóðin gera
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tilkaU til aUra fasteignaréttinda, svo sem vatnsréttinda, jarðhita, námuréttinda og annarra
réttinda, sem bundin em eignalTétti lands, en beitalTéttindi þau, sem fylgja einstökum
bújörðum, upprekstrarfélögum eða sveitarfélögum, stæðu óskert svo og veiðiréttindi og aUar
aðrar eignarheimildir annarra en ríkisins sem sönnun er færð fyrir.

Stefna af því tagi, sem tekin er með 1. gr. frumvarpsins, mundi líka afgreiða endanlega
ýmis deilumál, sem niðurstaða þarf að fást í. Slík lagasetning er t. d. nauðsynleg í kjölfar
niðurstöðu dómstóla um hver eignarrétt hafi á botni Mývatns. Þá mundi þessi lagasetning
einnig taka af öll tvímæli um eignarréttindi á afréttum, sem dómstólar hafa komist að
niðurstöðu um að bændur, upprekstrarfélög eða sveitarfélög geti ekki talist eigendur að, að
undanteknum beitarréttindum, og er því nauðsynlegt að taka í almannaeign.

Með öðmm orðum skal ítrekað, að með frumvarpinu er ekki gerð tillaga um eignaupp-
töku eða eignarnám á landssvæði, hlunnindum eða öðrum eignalTéttindum sem em eign
annarra en ríkisins. Samþykkt frumvarpsins mundi engu breyta þar um. Einasti tilgangur
frumvarpsins er sá að lýsa yfir að land og landsréttindi, sem aðrir eigendur finnast ekki að,
skuli eftirleiðis talin eign þjóðarheildarinnar og um þá þjóðareign verði settar ákveðnar
reglur sem tryggi bæði rétt og skyldur almennings gagnvart slíku landi og landgæðum. Er vel
við eigandi að slíkt sé gert einmitt nú þegar þessi sama þjóð hefur varið miklu af fjármunum
sínum til þess að bæta fyrir spjöU genginna kynslóða á landinu og þegar rætt er um að
nauðsyn sé að áfram verði haldið því starfi. Auðvitað fer það ekki saman að biðjast í öðru
orðinu fjár til slíkra verka, þar eð ísland sé eign þjóðarheildarinnar, en neita því svo í hinu,
að þessi sama þjóð skuli lýsa sem þjóðareign því landi og landgæðum sem enginn annar
eigandi finnst að.

Nú er vel líklegt að ágreiningur geti orðið og verði um hvaða lönd og landgæði eignar-
heimildir annarra en ríkisins liggi fyrir á. í 5. gr. frumvarps þessa er ráð fyrir því gert, að
fjármálaráðuneytið, sem á skv. frumvarpinu að annast framkvæmd laganna, láti kanna eign-
arrétt á öllu landi og landsgæðum utan heimalanda og birti opinberlega. Skal ráðuneytið gefa
öllum þeim, sem hlut eiga að máli, kost á að koma fram breytingum og leiðréttingum á
skránni, og loks er lögð sú skylda á herðar að ef óvissa þykir ríkja skuli fjármálaráðuneytið
leita úrskurðar fyrir dómstólum.

Með þessu á að vera frá gengið svo öruggt sé að ekki verði um neinar eignaupptökur að
ræða né eignarnám, heldur aðeins það eitt að lýsa þau landssvæði og landsgæði þjóðareign,
sem aðrir eigendur finnast ekki að.

Athugasemdir um einstakar greinar frumvarpsins.
Um 1. gr.

Tilgangur þessarar greinar er að taka formlega í þjóðareign öll þau landssvæði og
landgæði, sem aðrir en ríkisvaldið hafa ekki eignarheimildir fyrir.

Hér er því ekki um að ræða eignaupptöku eða eignarnám og enga skerðingu á eignar-
rétti.

Um 2. gr.
í grein þessari er fjármálaráðuneytinu falin framkvæmd laganna svo og umsjón og

eftirlit með öllum fasteignum og fasteignaréttindum sem teljast þjóðareign skv. 1. gr.
í þessu sambandi er einnig vakin athygli á frumvarpi tillaga um breytingu á jarðalögum,

nr. 65 frá 31. maí 1976, sem flutt erí sömu deild, þar sem ráð er fyrir því gert, að fjármálaráðu-
neytið taki við umsýslu allra þeirra bújarða sem nú eru í umsjá jarðadeildar landbúnaðar-
ráðuneytisins.
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Er fjármálaráðuneytinu þannig ætlað að hafa með höndum eignaumsýslu á öllum þeim
fasteignum og fasteignaréttindum, sem frumvarp þetta fjallar um, auk bújarða í eigu ríkisins,
og setja samræmdar reglur um nýtingu þessara n1dseigna.

Þá er það nýmæli, sem lagt er til íþessari grein, að haldin skuli skrá yfir allar fasteignir
og fasteignaréttindi, þar sem getið sé hvernig nýtingu er háttað hverju sinni, hverjir nýta og
hvaða leigugjöld eru greidd, en mikið vantar á að slíkar upplýsingar hafi legið á lausu, t. d.
um bújarðir í eigu ríkisins og hlunnindi, sem þeim fylgja.

Um 3. gr.
Með þessari grein er lagt til að óheimilt verði með öllu að leigja einstaklingum eða

lögaðilum þau landssvæði og fasteignaréttindi, sem talin eru í 1. gr. og verða þjóðareign, svo
að réttur almennings til umferðar og afnota glatist eða verði háður gjaldtöku. Undantekning
er þó gerð ef um er að ræða landssvæði í þjóðareign og landsnytjar sem ætluð eru í þágu
skipulagðra orlofsbúða og útivistarsvæða fyrir almenning, enda setji þá fjl\rmálaráðuneytið
sérstakar reglur þar um.

Ekki er gert ráð fyrir neinum breytingum á sölu og leigu bújarða í eigu ríkisins, en um
þau mál fer áfram skv. jarðalögunum, nr. 65 frá 1976, jafnt eftir samþykkt frumvarp þessa
sem áður.

Um 4. gr.
t grein þessari er fjármálaráðuneytinu lögð sú skylda á herðar að setja í samráði við

Náttúruverndarráð, veiðimálastjóra, Búnaðarfélag íslands og Sambandfsl.sveitarfélaga al-
mennar reglur um nýtingu þeirra hlunninda landa og landgæða, sem verða eign þjóðarinnar
skv. 1. gr.

Um 5. gr.
Engar upplýsingar liggja nú fyrir á einum stað um hvaða gögn fyrirfinnast um eignarrétt

á landi og landgæðum utan heimalanda lögbýla. Margvíslegar kröfur hafa um þau mál verið
reistar, sem byggðar eru á ýmsum gögnum, sem margirtelja að sum hver standist ekki fyrir
dómstólum.

Nauðsynlegt er að kannað verði, hvaða gögn séu til í þessu sambandi, og þau skráð.
Mikil óvissa í þessu sambandi hefur skapað alls konar árekstra, sem mætavel hefði mátt
afstýra ef upplýsingarnar hefðu legið fyrir.

Könnun eins og þá, sem hér um ræðir, létu Norðmenn gera fyrir nokkrum árum og var
hún af þeirra hálfu rökstudd með sömu nauðsyn um upplýsingar um eignarrétt á landi og
landgæðum utan lögbýla og hér er gert. Hér var um umfangsmikla könnun að ræða íNoregi,
sem tók tvo áratugi áður en endanleg niðurstaða fékkst. Þótt eigi sé líklegt, að svo mikil
vinna sé samfara hliðstæðri eignarheimildakönnun hér á landi, er þó lagt til að góður tími sé
gefinn til þess að ljúka málinu, eða allt til ársins 1995.

Að lokum er lagt fyrir fjármálaráðuneytið að leita úrskurðar hjá dómstólum þar sem
óvissa kynni að ríkja um eignarréttarmálin, þannig að fyrir lok þessarar aldar liggi ótvírætt
fyrir hver séu mörk almannaeignar og einkaeignar á landi og landgæðum.

Um 6. gr.
Greinin þarfnast ekki skýringar.
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ÞINGMÁL ALÞÝÐUFLOKKSINS
UM EIGNARRÁÐ Á LANDI

Hér á eftir verður getið þeirra þingmála um eignarráð yfir landinu, gögnum þess og
gæðum sem þingmenn Alþýðuflokksins hafa flutt allt frá upphafi þess máls, svo til séu á
einum stað öll þau gögn og menn geti virt fyrir sér hvaða þróun málin hafa tekið á þeim
röska áratug, sem liðinn er frá því málinu var fyrst hreyft á Alþingi.

Á Alþingi 1970, 91. löggjafarþingi, lagði Bragi Sigurjónsson fram fyrsta þingmálið af
þessu tagi. Þingmál þetta hét:

Tillaga til· þinpályktunar um endurskoðun löggjafar um óbyggðir landsiDs, vötn, ár,
jarðhita og námur.

Tillagan hljóðaði svo:
"Alþingi ályktar að leggja fyrir ríkisstjórnina, að hún láti sérfróða menn semja frumvarp

eða fnamvörp að lögum Ilm eignarráð og eignarréttindi yfir óbyggðum landsins, stöðuvötnum í
byggð og óbyggðum, faUvötnum, jarðhita og hvers konar námum og vinnslu verðmæta úr
jörðu.

Við samningu fnamvarps eða frumvarpa að lagagerð þessari verði m. a. athugað:
1. Hvort ekki sé rétt að lýsa aUt hálendi landsins og óbyggðir alþjóðareign, að svo miklu

leyti sem skýlausar eignarlleimildir ••••••al'l'8 aðUa en ríkisins liggi ekki fyrir, og hvernig kveða
megi á, svo að 'glöggt sé, um mörk þessaru ríkiseigDar.

2. Hvort ekki sé rétt að iU Rot afrétta, sem eru ekki í einkaeign, skuli teljast réttindi
viðkomandi sveitarfélaga, eins og þau yrðu nánar skilgreind.

3. Hvort veiði- og fiskræktarréttur í stöðuvötnum og fallvötnum í byggðum skuli ekki
fremur bundinn viðkomandi sveitarfélögum en einkaeigendum jarða.

4. Hver mörk skuli setja milli eignarráða ríkis og réttinda annarra eigenda faUvatna,
t. d. varðandi virkjanir, þepr árekstrar verða lDiIIieinkanota og almenningsnota.

S. Hver eignanOOrk ríkið skuli hafa yfir jarðhita og hve djúpt í jörð eignarréttur jarð-
eiganda á honum skuli ná.

6. Hvort verðmæti í jörðu, á landi eða Iandgnumi, er finnast fyrir atbeina ríkisins, skuli
ekki teljast ríkiseign og háð valdi ríkisiDS, hvernig unnin verði og farið með.

7. Hver takmörk náttúruvernd skuli sett.
8.Hvern umgengnisrétt og hverjar umgengnisskyldur almenningur skuli hafa til ónotaðs

lands og óbygp.
Frumvarpsgerð þessi verði lögð fyrir Alþingi eigi síðar en á öðru þingi frá þessu þingi."

1972.
Málið var síðan tekið upp árið 1972 á 93. löggjafarþingi með nýjum hætti. Fluttu þá

þingmenn Alþýðuflokksins, þeir Bragi Sigurjónsson, Benedikt Gröndal, Eggert G. Þor-
steinsson, Gylfi Þ. Gíslason, Jón Ármann Héðinsson og Pétur Pétursson, nýja tillögu til
þingsályktunar sem nefndist:
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TILLAGA TIL ÞINGSÁLYKTUNAR UM EIGNARRÁÐ Á LANDINU, GÖGN-
UM ÞESS OG GÆÐUM.

Tillagan hljóðaði svo:
"Alþingi ályktar að leggja fyrir ríkisstjórnina, að hún láti sérfróða menn semja frumvarp

eða frumvörp að lögum um eignarráð og eignatréttindi yfir byggðu landi sem óbyggðu,
stöðuvötnum í byggð og óbyggðum, fallvötnum, jarðhita og hvers kOnar námum og vinnslu
verðmæm úr jörðu.

Við samningu frumvarps eða frumvarpa að lagagerð þessari sé m. a. þessa gætt:
1. ABt hálendi landsins og óbyllMr, að svo miklu leyti sem skýlauSlU'eiparheimildir

annarra aðila en rOdsiós liggja ekki fyrir, sé lýst alþjóðareip, og skýri sé kveðið á um mörk
þessarar rfkiseignar.

2. Sú grundvaUarregla verði mörkuð, að stefnt skuli að því, að aUt land verði með
tímanulb alþjóðareign (eign rfkis eða sveitarfélaga), en IMijarðir megi ganga kaupum og
sðlum til búrekstrar, meðan bændur kjósa þaón h6tt á fremur en hafa lönd sín á erfðafestu.
RW og sveitarfélögum sé þó tryaður forkaupsréttur á öUu landi.

3. Stöðuvötn á afréttum og öB faUvötD verði lýst a1þj6ðlU'eign, þar i falnn virkjunar-
réttur. Rfkið eitt getlleyft og leigt fiskræktar- og veiðirétt, svo sem viðkom.mH sveitarfé-
lögum ogöðrulbf8agslepm samtökum~ en POeIdd •••.sé arðurtillandeicenda skv. arðskrá.

4. AÐur jartvarnd u•••. 100 m dýpi og aðstoðar hiJISOpinbera þarftU að bora eftir og
virkja verði lýstur alþjóðareign.

5. OB verðlbled f jörðu, á landi og landgrunni, sem finnast fyrir atbeina rfkisins eða
leyfis ríkisins þarf til að leita eftir, skuli teljast ríkiseign og háð valdi þess.

6. Glöggt sé kveðið á, hvernig landareign og landnytjar færast úr einkaeign í eign ríkis
eða sveitarfélaga og hvernig bætur skuH reiknast fyrir.

7• Kveðið skala um ulbgeupisskyldur við landið og viðurlög við spjöllum."

1974.
Málið var svo enn tekið upp með nýjum hætti á þinginu 1974, 96. löggjafarþingi, en þá

fluttu þingmenn Alþýðuflokksins, þeir Benedikt Gröndal, Eggert G. Þorsteinsson, Gylfi Þ.
Gíslason, Jón Ármann Héðinsson og Sighvatur Björgvinsson tillögu til þingsályktunar sem
nefndist:

"Tillaga til þingsályktunar um eignarráð þjóðarinnar á landinu, gögnum þess og gæðum."
Tillagan hljóðaði svo:

,,AIIIinii ályktar, að stefnt skuli að því, að allt land verði alþjóðareign (eign ríkis eða
sveitarfélaga), en bújarðir verði í ei•• bænda þegar þeir kjósa ÞanJl hátt fremur en að hafa
lönd sín á erfðafestu. Ríki og sveitarfélögum skal þó tryggður forkaupsréttur á öllu bmdi.

Alþingi ályktar að leaja fyrir rí~tjórnina, að hún láti sérfróða menn semja frumvarp
eða frumvörp að lögum um eignarráð OC.eignarréttincU.þjóðarinaar yfir byaðu landi og
óbyIPu, stöðuvötnumU~yaðog óbygðum, fallvötnum. jarðhita og hvers kOBarnámum og
vinnslu verðmæta úr jörðu, sem ekki eru þegar í eigu ríkis eð. sveitarfélaga. Glögt verði
kveðið á, hvernig landareign og landnytjar færist úr einkaeign í eign n1dsins og hvernig
bætur skuli reiknast fyrir."

1975.
Enn er flutt tillaga um málið af þingmönnum Alþýðuflokksins á Alþingi 1975, 97.

löggjafarþinginu, og eru flutningsmenn þeir Bragi Sigurjónsson, Benedikt Gröndal, Gylfi Þ.
Gíslason, Jón Ármann Héðinsson og Sighvatur Björgvinsson.
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Tillagan hét enn:
TiUaga til þingsályktunar um eignarráð á landinu, gögnum þess og gæðum.

Tillögugreinin hljóðaði svo:
,,Alþingi ályktar að leggja fyrir ríkisstjórnina, að hún láti sérfróða menn semja frumvarp

eða frumvörp að lögum um eignaQ'áð og eignarréttindi yfir byggðu landi sem óbyggðu,
stöðuvötnum í byggð og óbyggðum, fallvötnum, jarðhita og hvers konar námum og vinnslu
verðmæta úr jörðu.

Við samningu frumvarps eða frumvarpa að lapgerð þessari sé m. a. þessa gætt:
1. AUt hálendi landsins og óbyggðir, að svo miklu leyti sem skýlausar eignarheimildir

annarra aðila en ríkisins liggja ekki fyrir, sé lýst alþjóðareign og skýrt sé kveðið á um mörk
þessarar eignar.

2. Sú grundvallaQ'egJa verði mörkuð, að landið aUt, eins og miðin. ~verfis það, sé
sameign þjóðarinnar allrar. Umráðarét ••••.á by.ðu landi, faUvö~ jarðhita undir 100m
dýpi, námuvinnslu, veiðiám og veiðivötnum, óbyggðum og afréttum sé í hpndum Alþingis,
sem geti með sérstökum lögum og •.eglum veiU einstaklingum, fyrirtækjum og sveitarfé-
löpm tiltekinn rétt til þessara gæða. Bændum sé tryggður kaup- .,g söluréttur (eignarréttur)
á bújörðum til búrekstrar, ef þeir svo kjósa, fremur en erfðafestu eðalí~ábúð.

3. Glöggt sé kveðið á hvernig lanciareip og landnytjarfærist úr einkaeign í eign ríkis
eða sveitarfélaga og hvernig bætur skuli reiknast fyrir.

4. Kveðið skal á um umgengnisskyldur við landið og viðurlög við spjöllum."

1976.
Árið 1976, á 98. löggjafarþingi, var svo flutt af hálfu þingmanna Alþýðuflokksins í efri

deild frumvarp tillaga um eiparráð yfir landinu gögnum þess ogpeðum.
Flutningsmenn voru Bragi Sigurjónsson og Jón Ármann Héðinsson.

Frumvarpið hljóðaði svo:
,,1. gr.
Landið aUt með gögnum þess og gæðum og miðin uml1verfis það, svo sem viðtekin

efnahags- og fiskveiðilögsaga hverju sinni greinir, er sameign þjóðarinnar aUrar, að svo
miklu leyti sem ekki er öðruvísi ákveðið í lögum þessum (sbr. 3. gr. og 11. gr.),

2. gr.
Umráðaréttur eigna þessara er í höndum Alþingis, en það getur með sérstökum lögum

veitt sveitarfélögum, félagssamtökum og einstaklingum tiltekinn rétt til gagna oggaða lands
og miða, enda fari það ekki í·bága við hagahnennings.

3. gr.
Þrátt fyrir 1. gr. laga þessara skal bændum frjálst, ef og meðan þeir svo kjósa, að eiga

jarðir til eigin búrekstrar. Bújörðum skulu fylgja þau hlunnindi, sem 'þeim hafa fylgt, ef
einhver eru, og bændur hafa nýtt til bútekna, svo sem dúntekja, eggiataka, selver og reki, þó
ekki veiðiréttur í ám né vötnum, sbr. 5. gr.

4. gr.
Ríkinu skal skylt að kaupa bújarðir af bændum, ef þeir óska, og miðist kaupverð við

gildandi gangverð jarða til búrekstrar miDi bænda hverju sinni.
Sömuleiðis skal ríkinu skylt að kaupa af bændum hús og ræktun á jörðum, sem fara úr

byggð vegna óbyggis eða afbýlis, og skal í reglugerð setja nákvæm fyrinnæli um það, hvernig
slíkar eignir skuH meta til verðs.
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S. gr.
Ár og vötn eru sameip þjóðarinnar, svo sem ön•••• gÖ@Dog gæði landsins, þar með

talinn virkjunarréUur og veiðiréttur. Frjálst er þó jarðeiganda að virkja fallvatn fyrir landi
sínu til eigin nota, ef það brýtur ekki í bága við almannaþárfir.

Við gildistöku laga þessara skal ríkið láta kanna, hver veiðihagur hefur verið taUnn fram
af hverri veiðijörð s.l. 20 ár, og greiða eiganda hennar bætur skv. því fyrir veiðiréttinn.
Frjálst skal þó veiðiréttareiganda, þegar lög þessi öðl$t gildi, að velja á milli framangreindra
bóta eða halda veiðiréttinum í aUt að 20 ár eða uns sala viðkomandi veiðijarðar eða jarðar-
hluta fer fram, ef fyrr verður, og lækkar þá bótaskylda ríkisins um 1/20 við hvert ár sem líður
og fellur niður eftir 20 ár.

6. gr.
Alþingi getur falið viðkomandi sveitarfélögum eftir nánar settum reglum umráðarétt

veiði- og fiskræktar í ám og vötnum gegn sérstöku gjaldi, er gangi til aukinnar fiskræktar,
sömuleiðis samtökum ábúenda aðliggjandi jarða, áa og vatna, einnig sérstökum fiskrækt-
arfélögum. Sama rétt má velta einstaklingum, sem einstæðan áhuga og árangur hafa sýnt í
fiskræktarmálum.

Skylt skal ábúendum jarða að veiðiám og veiðivötnum að leyfa veiðileyfishöfum nauð-
synlegan aðgang að veiðistöðum og umferð milli veiðisvæða, enda sýni veiðileyfishafar
fyllstu nærfæmi í umgengni sinni, svo að hvergi valdi spjöllum.

7. gr.
Enginn getur átt né eignast óbyggðir né afréttir utan heimalanda nema ríkið sjáit. Geti

einhver við gildistöku laga þessara sannað· eign sína á slíku landi, skal það eigi að síður verða
ríkiseign, en gjalda ber eiganda þess verð fyrir skv. gildi þeirra nota, sem hann hefur af því
talið fram s.L 20 ár.

Viðkomandi sveitarfélög og/eða upprekstrarfélög skulu halda hefðbundnum afrétt-
arnotum sínum án endurgjalds, enda sinni þau og hefðbundnum skyldum við afréttina, en
Skyh skal þeim að hlfta settum reglum hverju sinni um ítölu sem og gróður. og nátfúmvemd,
einnig reglum um umferð og ferðafrelsi innan settra marka.

8. gr.
Skylt er n'kinu að anna eftirspurn þéttbýlisbúa eftir leigulóðum undir sumarbústaði, láta

skipuleaja sh'k bústaðahverfi, en falið getur það sveitarfélögum þeim, þar sem slík hverfi
risa, þessi verkefni, ef betur þykir henta.

Þurfi að talutþújörð eignamámi vegna sumarbústaðahverfis, eða hluta bújarðar, skal
bæta eipnda hennar skv. mati með hliðsjón af þeim búnotum, sem af eignamámslandinu
hafa verið.

9. gr.
ABur jarðhiti er eign ríkisins, nema á eignarjörð sé, þá er sá jarðhitit, sem er ofan 200 m

dýpis, eign viðkomandi jarðeiganda. Megi æda, að bomn ríkisins eftir jarovanna og virkjun
hans valdi notatjóni á viðkomandi bújörð eða aðliggjandi bújörðum, svo sem á matjurtarækt
eða upphitun húsa, ber ríkinu að bæta slíkt skv. mati.

10. gr.
011 verðmæti í jörðu, á landi og landgrunni, sem finnast fyrir atbeina ríkisins og leyfis

þess þarf til að leita eftir og vinna, eru eign ríkisins og háð valdi Alþingis.
11. gr.
Allar lóðir og lendur undir húsum og öðrum mannvirkjum skulu eign viðkomandi

sveitarfélags, nema ríkisins sé áður, en þá skal Alþingi fela sveitarfélaginu umráðarétt slíkra
eigna. Sveitarfélög skulu bótaskyld til eigenda lóða og lenelna þeirra, sem í einkaeign em,
þegar lög þessi öðlast gildi, en við ákvörðun bóta skal draga frá að 3/4 hlutum þá verðmæta-
aukningu, sem dómkvaddir DUltsmenn ætla að viðkomandi þéttbý6ssköpun eða aðrar að-
gerðir samfélagsins hafi valdið.
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Ekki er sveitarfélagi skylt að inna slíkar bætur af hendi tH eigenda nema við missi vinnu
vinnu vegna aldurs eða örorku, dauðsfall eða burtftutniDl, ol þá eigi fyrr en 1árum síðar.

Framangreind ákvæði skulu einnig gilda um lóðir Qllendur undit,bús og mannvirki í
sveitum, önnur en lúta að búrekstri, þar með taNarióðir undir sumarbústaði.

ll. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1979."
Til viðbótar við þessi mál hafa þingmenn Alþýðuflokksins svo flutt ýmsar einstakar

þingsályktunartillögur og frumvörp um einstök atriði, sem að framan hafa verið nefnd, en þó
ekki að verulegu marki fyrr en nú á þessu þingi þegar ákveðið hefur verið, eins og fyrr segir,
að flytja stefnu Alþýðuflokksins og tillögur um eignarráð yfir landinu, gögnum þess og
gæðum ímörgum einstökum þingmálum í stað eins þingmáls, eins og gert hefur verið fram til
þessa.

10


