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Með flutningi frumvarps þessa er sjónum beint að meðferð og nýtingu þjóðlendna. Af 
frumvarpinu og framsögu forsætisráðherra fyrir frumvarpinu er ljóst, að aukin ásókn 
er í nýtingu þjóðlendna ríkisins. 

Forsætisráðherra sagði meðal annars í framsögu sinni fyrir málinu hinn 29. apríl 2015 
(samkvæmt vef Alþingis, óyfirlesið):

„Þá má geta þess að málefni og lagaumgjörð þjóðlendna hefur verið mjög í deiglunni 
undanfarið og svo mun eflaust verða áfram á næstu missirum með aukinni ásókn í að 
nýta land og landsréttindi innan þjóðlendna. Þetta krefst þess að hugað sé að ýmsum 
álitaefnum eins og hvort nauðsynlegt sé að gera kröfur um leyfi fyrir til dæmis 
skipulagðar ferðir með ferðamenn inn á þjóðlendur sem og fyrir umfangsmikil 
kvikmyndaverkefni.“

Síðar í framsögunni sagði forsætisráðherra:

„Fjölgun ferðamanna í landinu og þar með ásókn í að skoða ýmsar náttúruperlur hefur 
vakið spumingar um nauðsyn þess að einstakar náttúrumyndanir sem víða eru innan 
þjóðlendna séu á forræði ríkisins sem fer með eignarheimild sem landeigandi. Miklir 
hagsmunir eru tengdir nýtingu slíkra náttúrumyndana og mikilvægt að vel takist til. Því 
er talið fara vel á því að leyfisveiting vegna þeirra sé á hendi ríkisins, m.a. til að gæta 
samræmis um landið allt hvað varðar nýtingarheimildir, gjaldtöku fyrir slíka nýtingu og 
takmarkanir á nýtingu sem kann að þurfa til að hlífa slíkum svæðum að meira eða 
minna leyti, enda má leiða að því líkur að nýting náttúrumyndana á þennan hátt sé 
eðlisskyld þeim réttindum sem upp eru talin í 2. mgr. 3. gr. laganna og felld eru undir 
leyfisveitingu forsætisráðuneytisins. Felur slík lagabreyting í sér möguleika til að 
samræma með hvaða hætti nýta eigi slíkar náttúrumyndanir þjóðinni allri til heilla.“
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Með hliðsjón af ofangreindum ummælum forsætisráðherra, sem tekið er undir, er 
ástæða til að vekja athygli ráðherrans og allsherjar- og menntamálanefndar á 
verulegum annmörkum á ákvæðum laganna um endurgjald (leigu) fyrir nýtingu 
þjóðlendnaréttinda (4. mgr. 3. gr. laganna). Samkvæmt umræddum ákvæðum er 
ráðherra heimilt að ákvarða eða semja um nýtingargjald. Sveitarstjóm er og með 
samþykki ráðherra heimilt að semja um endurgjald vegna afnota, sem hún heimilar. 
Hins vegar er ráðstöfun innheimtra gjalda skyldubundin, þ.e. tekjum skal varið til 
tiltekinna málefna. Annmarkamir á ákvæðunum sjálfum eru þeir, að ekki er skylt að 
taka gjald af þjóðlendnanýtingu, og val er um ákvörðun eða samninga um gjaldtökuna 
að því er ríkið varðar. Þess háttar ákvæði bjóða upp á geðþóttaákvarðanir. Eftir hvaða 
sjónarmiðum á að fara, þegar ákveðið er hvort nokkurt gjald eða ekkert sé tekið, og 
hvað ræður því, hvort gjaldið er ákveðið eða um það samið? Og upphæðir, eftir hverju 
á að ákvarða þær eða um þær að semja? Svona tómarúm eru óverjandi. Hér verður að 
taka af skarið. Þjóðlendur em eign íslenzka ríkisins, og afnotum þeirra ber að haga 
almenningi til góða, en ekki til ívilnunar til einstakra aðila. Lagaákvæðin eiga að 
mæla fyrir um fyrirsjáanlega og reglufesta gjaldtöku með innra samræmi, eiginlega 
gjaldskrá, þó þannig, að útboðsaðferð sé aðalreglan til þess að stuðla að samkeppni og 
hámarkstekjum fyrir almenning. Engar málefnalegar ástæður réttlæta annað.

Þar sem tillaga liggur fyrir um breytingu á ákvæði 4. mgr. 3. gr. í þá átt að auka 
svigrúm sveitarstjóma til ráðstöfunar á tekjum sínum af þjóðlendnanýtingu, er hér lagt 
til, að málsgreinin í heild verði tekin til endurskoðunar. Ásókn í landnýtingu innan 
þjóðlendna gerir það brýnt að tryggja almenningi eðlilegt endurgjald fyrir þess háttar 
nýtingu. Það er tillaga mín, að 4. mgr. 3. gr. verði orðuð með eftirfarandi hætti eða 
með öðm orðalagi, sem nær merkingunni:

Ráðherra er skylt að ákvarða endurgjald (leigu) fyrir nýtingu réttinda sem hann 
heimilar skv. 2. mgr. Endurgjald skal ákveðið í reglugerð, sem ráðherra gefur út, og 
skal þar tilgreina nýtingarflokka. Við það skal miðað í reglugerð, að fullt gjald sé tekið 
fyrir réttindanýtingu. Ráðstöfun nýtingarréttar skal ákveðin með útboðsaðferð nema 
þeirri aðferð verði ekki komið við. Með sama hætti er sveitarstjórn skylt að fengnu 
samþykki ráðherra að ákvarða endurgjald vegna afnota sem hún heimilar skv. 3. mgr. 
Endurgjald til sveitarsjóða skal ákveðið í samþykkt sveitarstjórnar, og skal þar gætt 
sömu sjónarmiða og í reglugerð ráðherra.Tekjum af leyfum til nýtingar lands skv. 2. 
mgr. skal varið til landbóta, umsjónar, eftirlits og sambærilegra verkefna innan 
þjóðlendna, eftir nánari ákvörðun ráðherra. Tekjum af leyfúm sem sveitarstjóm veitir 
skv. 3. mgr. skal varið til hliðstæðra verkefna innan þeirrar þjóðlendu sem leyfið tekur 
til. Sveitarstjóm skal árlega gera ráðherra grein fyrir ráðstöfun fjárins.

Virðingarfyllst,


