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Landbúnaðarráðuneytið 28.04.2004

Lagaákvæði sem banna að hlunnindi séu skilin frá jörð.

Sent samkvæmt fyrirspum í fundi landbúnaðamefndar Alþingis þriðjudaginnn 20. apríl 
2004:

I. 4. mgr. 2. gr. laga nr. 76/1970 um lax- og silungsveiði en samkvæmt 3. mgr. sömu 
greinar er heimilt að semja með öðrum hætti við ábúanda en þessi ákvæði eru 
svohljóðandi:

□
“3. Nú er jörð byggð á leigu, og Jylgir þá veiði ábúð, nema öðruvísi semjist 
[veiðimálastjóri]!) samþykki að fengnu áliti [veiðimálanefndarj. }
4. Eigi má skilja veiðirétt að nokkru eða öllu leyti við landareign, hvorki fyrir fullt og allt 
né um tiltekinn tíma, sbr. þó 5. mgr. 14. gr., annan en stangarveiðirétt, en hann má skilja 
við landareign um t iltekið t ímabil, e r þ ó m á  eigi vera lengra en 10 ár, nema leyfi 
[veiðimálastjóra]'> komi til ...l) og veiðimálanefnd mæli með því, að leyfið sé veitt.
5. Nú er réttur til stangarveiði skilinn við landareign skv. 4. mgr. og er þá löglegt, að 
landeigandi afsali sér jafnframt afnotarétti til annarrar veiði í því vatni það tímabil, er 
stangarveiði er við landareignina skilin. ”

II. 3. mgr. 8. gr. laga nr. 64/1994 um vernd, friðun og veiðar á villtum fuglum og 
villtum spendýrum en hún hljóðar svo:

□
Landeigendum einum eru heimilar dýraveiðar og ráðstöfunarrétturþeirra á landareign 
sinni nema lög mæli öðruvísi fyrir.
Eigi má skilja rétt til veiða að nokkru eða öllu leyti frá landareign fyrir fullt og allt. En 
leyfilegt skal að skilja rétt til veiða frá landareign um tiltekið tímabil er eigi má vera 
lengra en 10 ár í senn.

III. 9. og 12. gr. laga nr. 57/1998 um rannsóknir og nýtingu á auðlindum í jörðu en
þær hljóða svo:

□
9. gr. Landeigandi má ekki undanskilja eignarlandi sínu rétt til jarðefna, nema með 
sérstöku leyfi ráðherra.

12. gr. Landeigandi má ekki undanskilja eignarlandi sínu jarðhitaréttindi, nema með 
sérstöku leyfi ráðherra. Um sölu ríkisjarða eða jarða í eigu opinberra stofnana eða sjóða 
gilda þó ákvæði jarðalaga.
Um sölu jarða, er jarðhitaréttindifylgja.fer eftir ákvœðum jarðalaga, þó þannig að 
ríkissjóður skal hafa forkaupsrétt að þeim aðilum frágengnum sem hann er veittur með 
þeim lögum eða við sölu jarðar frá sveitarfélagi.

IV. 1. mgr. 4. gr. tilskipunar um veiði á íslandi frá 20. júní 1849.



1. mgr. 4. gr. Enginn jarðeigandi má skilja að veiðiréttinn og lóðina; því fylgir 
veiðirétturinn jörðum, þá er þær eru byggðar, sem notkunarréttur, er ekki verður frá  
lóðinni skilinn. En ábúandi má ekki heldur Ijá neinum veiði þá að staðaldri án leyfis 
jarðeiganda, sem skal eiga kost á að ákveða allt nákvæmar í leigumálanum um veiði þá, 
er leiguliði fær með ábúðinni, eftir því sem þeim semur um.

V. 15. gr. vatnalaga nr. 15/1923 sem hljóðar svo:

Rétt landareignar til vatns, sem á henni er til:
a. heimilisþarfa, svo sem til drykkjar, suðu, þvotta, böðunar, til að vökva garða og til 

vamar við eldsvoða,
b. búsþarfa, svo sem til að vatna skepnum, ullar- og fiskþvottar, og
c. jarðræktar, svo sem til vökvunar túna og áveitu, má eigi skilja við eignina, nema 

sérstök lagaheimild komi til.


