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Minnisblað um frumvarp til jarðalaga.

Landbúnaðarráðuneytið hefur farið yfir athugasemdir um frumvarp til jarðalaga 
sem landbúnaðarnefnd bárust á síðasta þingi, 128. löggjafarþingi Alþingis 2002- 
2003 og einnig athugasemdir Bændasamtaka íslands sem bárust í nóvember 
2003. í frumvarpi til nýrra jarðalaga sem nú liggur fyrir Alþingi hefur verið tekið tillit 
til framangreindra athugasemda eins mikið og ráðuneytið taldi unnt og var 
upphaflegri gerð frumvarpsins breytt i samræmi við þær í það horf sem það hefur nú 
verið lagt fyrir Alþingi. Hér á eftir verður gerð grein fyrir hvernig ráðuneytið 
hefur tekið tillit framangreindra athugasemda í nýju frumvarpi til jarðalaga sem 
lagt var fram á þessu þingi, 130. löggjafarþingi Alþingis 2003-2004 (Fjallað er um 
umsögn Bændasamtaka íslands fyrst þar sem hún er umfangsmest en um hinar í 
stafrófsröð):

1. Umsögn Bændasamtaka íslands.

2. gr. - ekki var fallist á tillögu Bændasamtakanna um breytingu á skilgreiningu 
á hugtakinu landbúnaður en landbúnaðarráðuneytið samdi hins vegar nýja 
skilgreiningu á hugtakinu landbúnaður sem er í nýja frumvarpinu.

6. gr. - Felld var úr gildi 3. mgr. 6. gr. í frumvarpi sem lagt var fram á síðasta 
þingi um að binda leyfi til lausnar úr landbúnaðamotum tilteknum skilyrðum. 
Einnig var fallist á tillögu BÍ um að land sem leyst hefur verið úr 
landbúnaðamotum megi taka til þeirra nota að nýju.

9. gr. ( nú 10. gr.) -  ekki var fallist á tillögu BÍ í heild sinni varðandi breytingu á
9. gr. (nú 10. gr.) en greininni var þó breytt nokkuð í nýja frumvarpinu.

13. gr. (nú 14. gr.) -  orðinu fyrirsvar var bætt inn í nýja frumvarpið vegna 
athugasemda BÍ en orðið eignarhald ekki fellt út. Fallist á aðrar athugasemdir BÍ 
varðandi 13. gr. (nú 14. gr.) og greininni breytt i samræmi við það.

14. gr. (nú 15. gr.) ekki var fallist á tillögur BÍ en vakin er athygli á að greinin er 
mjög breytt miðað við eldra frumvarpið sem lagt var fram á þingi 2002-2003 og 
komu athugasemdir BÍ þess vegna ekki til athugunar.

17. gr. í eldra frumvarpi hefur verið felld niður, þó ekki samkvæmt ósk BÍ.

18. gr. -  fallist var á athugasemdir BÍ um 18. gr. (nú 16. gr.).

21. gr. (nú 20. gr) -  fallist var á athugasemdir BÍ um 21. gr.



24. gr. ( nú 22. gr.) - fallist var á athugasemdir BÍ með þeirri breytingu að ekki 
er gert ráð fyrir að umsögn BÍ þurfi skv. ákvæðinu heldur er umsögn ráðunautar 
búnaðarsambands látin duga.

30. gr. (nú 32. gr.) -  fallist á athugasemdir BÍ.

40. gr. (nú 42. gr.) -  Fallist á athugasemdir BÍ.

Ákvæði til bráðabirgða I. - Fallist var á athugasemdir BÍ að hluta en í stað þess 
að óðalsréttur falli úr gildi þá var sett ákvæði um að óðalseigandi geti haldið 
óðalsrétti ef hann óskar eftir því og sýnir fram á að um eignarhald, meðferð og 
nýtingu jarðarinnar hafi að öllu leyti verið gætt þeirra lagaákvæða sem gilda um 
óðalsjarðir. Einnig voru öll gildandi ákvæði i VII. kafla jarðalaga nr. 65/1976 
tekin upp i VIII. kafla frumvarpsins eins og BI leggur til en þau gilda eftir þvi 
sem við á á meðan viðkomandi jarðir eru óðalsjarðir. Ekki er þó fallist á nánar 
tilgreindar breytingar á ákvæðunum um óðalsjarðir, sbr. hér á eftir en m.a. kom 
nýtt ákvæði í 68. gr. skv. tillögu BÍ sem auðveldar óðalseigendum að fella 
jörðina úr óðalsböndum án samþykkis ættingja við tilteknar aðstæður.

Ekki voru gerðar sérstakar breytingar á 1., 3. og 5. gr. í tilefiii af athugasemdum 
BÍ en ráðuneytið féllst hins vegar á allar athugasemdir Skipulagsstofnunar sem 
varða samspil jarðalaga og skipulagslaga en með því ættu þessar athugasemdir 
BÍ að vera óþarfar. Þó var tekið inn í samræmi við athugasemdir BÍ að ákvæði 
jarðalaga gildi um öll lögbýli án tillits til þess hvort þau eru á utan eða innan 
skipulagðs þéttbýlis.

Ennfremur féllst ráðuneytið ekki á athugasemdir BÍ um 22. gr. (nú 21. gr.) um 
að virk atvinnustarfsemi þurfi að vera á lögbýli, 28. gr. (nú 30. gr.) um að 
afnema bann við að hjón og ófjárráða böm stofni félagsbú, tillögu um nýja 32. 
gr. um innlausnarrétt, 44. gr. (nú 46. gr.) um réttindi ábúanda sem kaupir jörð til 
að nýta vatns- og jarðhitaréttindi í atvinnuskyni, 45. gr. (nú 47. gr.) um að stytta 
forkaupsrétt við endursölu í 7 ár og nánar tilgreindar breytingar á ákvæðum 
laganna um óðalsjarðir, t.d. um rýmri veðsetningarheimild fyrir óðalsjarðir en ef 
þörf er á slíku á óðalseigandi þess kost að óska eftir að landbúnaðarráðherra felli 
jörðina úr óðalsböndum.

2. Umsögn Aðaldælahrepps.

Ekki fallist á athugasemdir Aðaldælahrepps.

3. Umsögn Akraneskaupstaðar.

Gerði ekki athugasemdir.

4. Umsögn Bessastaða hrepps.

Gerði ekki athugaasemdir.



5. Umsögn Borgarbyggðar.

Fallist á athugasemdir Borgarbyggðar.

6. Umsögn Búnaðarsambands Eyjafjarðar.

Ekki fallist á athugasemdir.

7. Umsögn Djúpavogshrepps.

Vísað var til umsagnar Sambands íslenskra sveitarfélaga, sbr. nr. 2 og var tekið 
tillit til sömu athugasemda og þar.

8. Umsögn Eyjafjarðarsveitar.

Gerði ekki athugasemdir.

9. Umsögn Hornafjarðar.

Gerði ekki athugasemdir.

10. Umsögn Kolbeinsstaðahrepps.

Gerði ekki athugasemdir.

11. Umsögn Landssamtaka sauðfjjárbænda.

Ekki var fallist á athugasemdir Landssamtaka sauðfjárbæ nda. Athygli er vakin á 
að athugasemdir við 9. gr. (nú 10. gr.) eiga ekki við nú þar sem í nýja 
frumvarpinu segir að um starfsemi og skipan landbúnaðamefiida fari eftir 
sveitarstjómarlögum nr. 45/1998.

12. Umsögn Lánasjóðs landbúnaðarins.

Ekki fallist á athugasemdir Lánasjóðs landbúnaðarins.

13. Umsögn Norður-Héraðs.

9. gr. (nú 10. gr.) - Tekið er tillit til athugasemda um 9. gr. (nú 10. gr.) að hluta 
með þeirri breytingu sem gerð hefur verið á greininni þar sem vísað er til þess að



um skipan og starfshætti landbúnaðarnefnda fari eftir sveitarstjómarlögum nr. 
45/1998.

Ekki fallist á aðrar athugasemdir.

14. Umsögn Óbyggðanefndar.

Gerði ekki athugasemdir.

15. Umsögn Prestssetrasjóðs.

Ekki fallist á athugasemdir.

16. Umsögn Sambands íslenskra sveitarfélaga.

8. gr. (nú 9. gr.) - fallist á athugasemdir.

9. gr. (nú 10. gr.) - fallist á flestar athugasemdir, þó ekki að fella niður 3. mgr.
9. gr.

13. gr. (nú 14. gr.) -  fallist á athugasemdir.

Ekki var fallist á athugasemdir um 39. gr. (nú 41. gr.), 42. gr. (nú 44. gr.) og 44. 
gr. (nú 46. gr.).

17. Umsögn Skipulagsstofnunar.

Fallist á allar athugasemdir nema um 8. gr. og ekki voru gerðar sérstakar 
breytingar vegna ábendingar um 24. gr. Varðandi 14. gr. þá var sú grein felld úr 
frumvarpinu þannig að breytingar vegna athugasemda Skipulagsstofiiunar komu 
ekki til framkvæmda.

18. Umsögn Svalbarðsstrandarhrepps.

Ekki fallist á athugasemdir Svalbarðsstrandarhrepps.

19. Umsögn sýslumannsins í Reykjavík.

Gerði ekki athugasemdir.

20. Umsögn Þórshafnarhrepps.

Ekki fallist á athugasemdir.


