
Nd. 392. Frumvarp til landskiptalaga.
(E ftir  2. um r. í Nd.).

1. gr.
E ftir iögum þessum  geta kom ið tii skipta eða endursk ip ta  að nokkru  eða öllu 

leyti heim alönd sveitajarða og afréttarlönd , sem jö fnum  höndum  eru  notuð til vetr- 
arbeitar, tún , sáðreitir, engi, landsny tja r að rar og hlunnindi, svo og m annvirk i, sem 
tvö eða fleiri býli hafa eða hafa áðu r h aft til sam nota:

1. Ef lögfest skipti hafa eigi áðu r farið  fram , og getur þá hver e instakur eigandi 
eða um ráðam aður ja rð a r, ja rð a rp a rts  eða landsny tja  k ra fiz t sk iptanna.

2. Ef allir hlutaðeigandi eigendur heiðast skipta, þótt lögfest skipti hafi áðu r átt 
sér stað.

3. Nú þvkir einurn eða fleirum  aðilum, að lögíest skipti séu óhagkvæm, og getur 
þá hver einstakur aðili k rafizt endurskipta. Eigi skulu m atsm enn taka  slíka k röfu  
til greina nema þeir telji, að ú r megi hæta öðrum  aðilum  að skaðlausu.

2. gr.
Skipta*skal eftir jarðam ati frá  árinu  1861, þar sem því verður við komið.
Nú eru í því jarðam ati tvæ r eða fleiri ja rð ir (h jále igur) m etnar í einu lagi til dýr- 

leika, en aðgreint m at þeirra  er að finna i jarða ta li Johnsens frá  1847, og skal það 
þá notað.

Verði hvorugu þessu m ati við kom ið, skal farið eftir fasteignabók frá  1922 eða 
síðari fasteignabókum , þó þannig, að ávallt verði notað hið elzta jarðam at, sem við 
verður komið.

Nú hafa gilt m anna á m eðal í 20 ár eða lengur önnur eignahlutfö ll en jarða- 
m atsbæ kur gefa upp, og allir eigendur sam þykkja, að þau eignahlutföll skuli hald- 
ast, og er þá heim ilt að skipta eftir þeim, en sýslum aður skal tilkvnna fasteignam ats- 
nefnd þess konar skipti.

3. gr.
Við skiptin skal ekki aðeins farið  eftir flatarm áli lands, helclur og gæðum þess 

og' verðmæti á hverjum  stað. Eigi má staðbundin  skipti gera á nám arétti, þar með 
talið m ótak, veiði í vötnum  eða sjó, selveiði, fuglaveiði með háf eða skotum , reka, 
vergögnum, lóðagjöldum , beitutekjum , þörungum  föstum  og lausum  og fjörubeit, 
nem a skiptin  séu það hagkvæm , að á engan eiganda sé hallað, eða sam þykki allra  
eigenda kom i til.

Nú ha la  eignahlutföll á sam eignarjörð breytzt við jarðam at (endurm at), fy rir 
m isjafna ra 'k tun  eða að rar verklegar fram kvæ m dir eiganda eða ábúnndn, og breytast 
þá eigi fy rir það eignahlutföll óskipts lands eða landsnytja.

Nú er ágreiningur um eignahlutföll óskipts lands eða landsnvtja , og næ st ekki 
sam koinulag. V erður þá eigi ú r  því skorið nem a með dómi. Um um ráð  og notkun 
vatns og fallvatna, svo og um girðingar, fer eftir alm ennum  lögum.

4. gr.
Ú ttektarm enn skulu vera m atsm enn og gera sk iptin  hver í sínu um dæmi. Ef út- 

tek tarm aður er h indraður, við m álið rið inn  eða nákom inn aðilum , kveður sýslu- 
m aður annan  í hans stað. Sýslum aður skal og kveðja oddam ann til skiptagerða. Skal 
hann  vera form aður m atsm anna, s tý ra  skiptum  og annast bókun skiptagerðar. Meiri 
h lu ti atkvæða ræ ður úrslitum .

M atsmenn fá þóknun fy rir  sk ip tin  eftir gildandi kaup tax ta  í vegavinnu rík isins 
í viðkom andi umdæmi, og re iknast þeim kaup  á m eðan þeir eru fjarverand i heim ili 
sinu, enda tefji þeir ekki ferð sína eða stö rf m eir en nauðsyn krefur. O ddam aður



fæ r þrið jungi hæ rri þóknun en h in ir. F erðakostnaður greið ist þannig, að fargjö ld  
með bifreiðum  greiðast eftir gildandi taxta, en fy r ir  hesta greiðist eftir gildandi 
vegavinnutaxta.

5. gr.
Þegar sk ip ta skal landi eða landsnytjum , skal b jóða öllum  eigendum  og öðrum  

þeim, er n o tk u n arré tt hafa á því, er til sk ip ta getur kom ið, að vera við skip tin  og 
gefinn kostu r á að upplýsa m álið fy rir  m atsm önnum , en gætt skal þess, að mats- 
s tö rfin  dragist ekki fy rir  það lengur en nauðsyn k refur. Hið sam a g ild ir og við yfir- 
m at, en ekki skulu þeir þó viðstaddir, er m atsm enn eða y firm atsm enn ræða milli sín 
ú rs lit sk ip tanna eða ráða þeim  til lykta. Hver sá eigandi, sem er óánæ gður með 
skiptin, getur heim tað yfirm at innan  6 m ánaða frá  þeim degi, er sk ip tin  fóru  fram .

6. gr.
Sýslum aður skal dóm kveðja 4 rnenn óvilhalla til að fram kvæ m a yfirm at, en 

sjá lfu r skal hann  vera fo rm aður þe irra  og stý ra  m atinu. H eim ilt er honum  þó að 
kveðja annan  í sinn stað. Y firm atsm enn fá sam a kaup  og m atsm enn og ferðakostnað 
eftir reikningi. Ú rskurðar sýslum aður reikninga y firm atsm anna; þó m á sk jó ta úr- 
skurði hans u nd ir fu llnaðarú rsku rð  dóm sm álai'áðuneytisins, er ú rsk u rð a r reikn- 
inga hans sjálfs.

Kostnað við skipti greiði sá, er þeirra  beiðist, ef sk ip ta tilraun  verður árangurs- 
laus sökum  vanheim ilda, svo og við yfirm at, ef engin breyting er gerð á skiptum , 
ella sk ip tist a llu r kostnaður á eigendur að tiltö lu  við eignahlutföll þess, er sk iptin  
ná til. Ef skipt e r sam kvæm t 3. tölulið  1. gr., skulu þeir e in ir greiða fy r ir  skipti, er 
verða leiðréttingar aðnjótandi eða fá bæ tta aðstöðu.

7. gr.
Nú eru landskipti sérstaklega vandasöm , Iand sérstaklega verðm æ tt eða aðstaða 

þannig, að sýslum aður te lji nauðsynlegt, að fagm aður fjalli um  skiptin , og er hon- 
um  þá heim ilt að kveðja slíkan m ann, einn eða fleiri, til sk ip tanna. — Sýslum aður 
sem ur um  þóknun til fagm anna, en aldrei m á kaup  þeirra  y firstíga lágm arkskaup- 
tax ta  sam kvæm t gjaldskrá V erkfræ ðingafélags íslands.

8. gr.
Ef land það, er skipta á, er tún, góðar engjar eða annað sérstaklega verðm ætt 

land, geta eigendur hver um  sig k rafiz t þess, að skipt sé eftir uppdræ tti. Enn frem ur 
ef landið er m jög óreglulegt eða aðstaða þannig, að to rvelt sé að skipta, getur sér- 
hver eigandi eða m atsnefnd k rafiz t u ppdrá tta r. Nú er u p p d rá ttu r ekki til af landinu, 
og skal þá sýslum aður fá m ann til að gera uppdrá ttinn , og telst kostnaður við það til 
sk iptakostnaðar. A up p d rá ttin n  skal draga greinilega með teiknibleki allar landa- 
m erk ja linur, og afhendist hann  síðan sýslum anni til geymslu.

9. gr.
Áður en skipti byrja , skulu  ú ttek tarm enn  eða m atsm enn rannsaka, hvort land 

það, er skipta skal, sé með löglegum landam erkjum  aðgreint frá  landi næ rliggjandi 
jarða . Séu landam erki k ró k ó tt og óhagkvæm , skulu ú ttek tarm enn  reyna með sam- 
kom ulagi að fá rétting  þeirra. Leita skulu þeir og upplýsinga um  ré ttind i þau og 
skyldur, er sam eignarlandinu fylgja eða nokkrum  h lu ta  þess. Nú er ágrein ingur um  
aðliggjandi landam erki, og skulu m atsm enn þá leita eftir sam kom ulagi, en náist það 
ekki, skal m atsnefnd gera sýslum anni þegar í stað aðvart, og tek u r hann  þá málið 
fy rir samkv. lögum nr. 41 28. nóv. 1919, um  landam erki.

10. gr.
Skipta skal landi þannig, að land h v errar ja rð a r eða ja rð a rp arts  verði sem m est 

í sainliengi og sé sem skipulegast.



Skipta skal með beinum  linum , eins fáum  og verða má, svo ho rn  verði sem fæst. 
B oglinur í landam erkjum  mega því aðeins eiga sér stað, að illa verði h já  þeim  komizt, 
svo sem þegar vegur eða opinn vatnsfarvegur verður að ráða m örkum . — Nú hefur 
einhver unnið hefð á landi sam kvæm t lögum nr. 46 10. nóv. 1905, og m á þá hefðar- 
ré ttu r eigi standa fy rir  skipulegri landskiptingu sam kvæm t lögum þessum , enda fái 
sá, er hefðarré tt hefur unnið sér, jafngild i lands á öðrum  stað, og skal bæta honum  
við skiptin  um bæ tur hans á landi því, er hann  kann að m issa.

11. gr.
Nú hefur eigandi ræ ktað h lu ta  ú r óskiptu sam eignarlandi, áður en lög þessi 

gengu í gildi, og skal hann  við sk iptin  halda þessu landi, gegn því að h in ir  sameig- 
endurn ir fái hver um sig að tiltö lu  sam svarandi h lu ta  af óræ ktuðu landi í sameign- 
inni, ef sk iptin  m ega þannig vel fara. En verði landið ú th lu tað  öðrum , án  þess ræ kt- 
að land kom i í staðinn, skal honum  heim ilt að n y tja  það sem sína eign, þar til sá, 
sem landið var úth lutað , hefur ræ ktað honum  jafnstó ran  blett og ekki lakari í hans 
landi.

Verði ágreiningur við sam anburð ræ k tu n arlan d an n a  eða hvar land skuli ræ kt- 
að til endurgreiðslu, eftir að landskiptum  er lokið, skal h líta  ú rsk u rð i viðkom andi 
trúnaðarm anns B únaðarfélags íslands.

Ef ekki er völ á ræ ktunarhæ fu  landi til skipta á m óti því, sem ræ ktað hefur verið, 
skal, ef þess er krafizt, nem a svo m ikið af h inu  ræ ktaða landi, að ré tt sk ip tah lu tfö ll 
fáist, og skal þá sá, er ræ k tunarland ið  fékk, greiða jieim, er landið lét, ræ ktunar- 
kostnaðinn eftir m ati sk iptanefndar.

12. gr.
Nú kem ur í Ijós við skiptin, að fly tja  þ arf til hús, girð ingar eða önnur færanleg 

m annvirki, og kveður sk iptanefnd á uin, innan  hvers tím a flu tt skuli og hver skuli 
kosta flu tn inginn  eða hvernig flu tn ingskostnaði skuli sk ipt niður.

Nú liggja tún- eða engjavegir y fir landið, eða nauðsynlegt þykir, að slík ir vegir 
verði þar lagðir, og skal þá í skiptagerðinni ákveðið uin n o tk u n arré tt hvers einstaks 
landeiganda á þeim, uin viðhalds- og vegagerðarkostnað, svo og hvar ný ir vegir skuli 
Hggja.

13. gr.
Nú er land að einhverju  leyti undirorp ið  hæ ttu  af vatnságangi, skriðufalli, sand- 

foki eða uppbla'stri, og skal þá við skiptin taka  sérstak t tillit til s lík ra r hættu, og 
um leið, ef un n t er, kom a á sam ningum  um  það, hver vera skuli aðstaða eigend- 
anna innbvrðis um v arn ir gegn þessnri hæ ttu, eða aðgerðir á slikum  skem m dum , er 
fy rir kom a, eftir að landinu er skipt.

Á sam a hátt skal gera ráð sta fan ir gagnvart væntanlegum  landvinningum , svo 
sem ef land græ r upp ú r  vatni eða sandauðnum , þannig, að eftir föngum  sé haldið 
opinni leið til hagkvæ m ra fram haldssk ip ta  eða endurskipta.

14. gr.
Skiptagerðir eftir löguin þessum  skal rita  í hók, er sýslum aður löggildir, og 

greiðist verð bókarinnar ú r rikissjóði.

15. gr.
Þegar landi hefur verið skipt sam kvæm t lögum þessum, skulu  ú ttek tarm enn  eða 

m atsm enn láta setja glögg m erki fy rir skiptunum . E ru  landeigendur sky ld ir að gera 
þau tafarlaust. í skiptagerðum  skal lýsa m erk jum  þessum  og afstöðu þe irra  svo 
greinilega, að ekki verði um  villzt. Þegar greinilegir skurð ir, garðar, vegir eða girð- 
ingar eru í m örkuin, þarf ekki um að hæta, en ef engin slík m erki eru  í m arkabeygj- 
uni, og ekki heldur glögg náttú rueinkenn i, sem ekki verður á villzt, skal hlaða vörð-



u r ú r  to rfi eða grjóti, nem a hlutaðeigendur k jósi varan legri m erki, svo sem stein- 
steypustaur, skurð  eða annað, sem sk iptanefnd teku r gilt. Ef vörður eru  h laðnar, 
skulu  þæ r vera keilum yndaðar, eigi m inni en 1 Vá m í þverm ál að neðan og dragast 
sam an rneð fláa 1 : 1 .  Landeigendum  er skylt að halda landam erkjum  glöggum.

E f skráð landam erki eru færð til af m annavöldum , eða önnur lík m erki sett upp, 
er valdið geta ruglingi, varðar það sektum  allt að 1000 kr., nem a þyngri refsing liggi 
við sam kvæm t alm ennum  hegningarlögum .

10. gi'.
Landeigendum  er fr já ls t að skipta sjá lfir landi m illi sín, ef þeim kem ur sam an 

um það öllum  og leiguliðar og aðrir, er n okkurn  ré tt hafa  á landinu og sk iptin  snerta 
hagsm unalega, gefa sam þykki sitt til þess. Þó skal landeigendum  skylt að fá hrepp- 
stjóra, ú ttek tarm ann  eða trúnaðarm ann  B únaðarfélags íslands — eða fagm ann, ef 
sk ip tin  eru  sérstaklega vandasöm  — til aðstoðar, enda sé hann  leiðbeinandi um  það, 
að sk ip tin  verði sem skipulegust og ré ttlá tust.

F rá  landam erkjum  skal gengið eins og segir í 15. gr. Um slík skipti skal skrá 
greinilega skiptagerð. Skal í henni nákvæm lega lýst afstöðu lands þess, er hver um 
sig h iý tu r við skiptin , takm örkum  þess og ré ttindum  öllum, er þvi fylgja. Geta skal og 
þess, hver áh rif sk iptin  hafa á leiguliðaafnot af landi því, er sk ip t var. Skiptagerð 
þessari skal þinglýsa. — Sé ekki sk ipt að tiltö lu  ré ttri, en einhver eiganda hafi látið 
a f hendi m eira verðm æti i landeign eða ré ttindum  innan  sam eignarinnar en hann 
fékk á m óti, skal lita  á það sem afsal eða selt, og b rey tis t þá skattskylda jarðanna 
cða ja rð ap artan n a  sam kvæm t þvi.

17. gr.
Meðan skógarhögg og m ótak er í sam eign í óskiptu landi, m á enginn eigenda, 

án  sam þykkis allra hinna, nota skóg eða m ótak nem a til heim ilisnota fy rir  sjá lfan  sig.

18. gr.
Þ ar, sem tveir eða fleiri m enn hafa sam beit í óskiptu  landi, m á enginn þeirra  

nota beitina, nem a eftir itölu á m óts við sam eigendur sina, er m etin  sé af ú ttek tar- 
m önnum . ítö lu  skal m eta eftir jarð ard ý rle ik a  og jarðarstæ rð , og skal sá vera grund- 
völlur m atsins, hve in ik inn  fénað m á í högum  hafa án  þess örtröð  verði. — Nú hefur 
einhver sam beitareigenda m inni fénað í högum  en svarar ítölu hans, en að rir hafa 
m eira en þeim ber, og skulu  þeir þá hafa forgangsrétt til, gegn endurgjaldi, að nota 
ítö lu rétt þess, sem of fá tt hefur, m eðan hann  n o tar eigi sjálfur.

19. gr.
Enginn má, eftir gildistöku þessara laga, taka  land til ræ k tunar, setja upp varan- 

lega girðingu, gera skurð, byggja hús eða önnur varanleg m annvirk i í óskiptu sam- 
eignarlandi, þó sam þykki a llra  an n a rra  hlutaðeigenda liggi fy rir. B rot gegn þessu 
ákvæði varðar sekt, allt að 1000 kr., er renni í viðkom andi sveitarsjóð.

20. gr.
Með lögum þessum  falla ú r gildi landskiptalög, nr. 57 31. maí 1927. Þá eru og 

öll önnur eldri lagafyrirm æ li ú r gildi felld, er b rjó ta  í bág við lög þessi.

21. gr,
Lög þessi öðlast þegar gildi.


