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Til: Alþingis

Frá : Óskari Magnússyni 
og Sigurði Jónssyni,

Landssamtökum landeigenda á Íslandi

Þar sem búast má við að umræða um stjórnarskrárfrumvarp Katrínar 
Jakobsdóttur verði á dagskrá Alþingis núna fljótlega, telja landssamtökin, rétt 
á þessu stigi, að vekja athygli þingmanna á þeim ákvæðum frumvarpsins sem 
snúa að eignarrétti á landi og auðlindum og þeim undirtóni sem þar má greina 
og við teljum að vegið sé að vernd eignarréttarins eins og hann kemur fram í 
72 gr stjórnarskrárinnar og gangi þannig gegn hagsmunum landeigenda .

Um 22. gr. a-lið almanna og umhverfisréttur

Landssamtökin telja breytingarnar þ.e viðbótina sem lögð eru til í 22. gr 
frumvarpsins með öllu óþarfa og að þessi nýju ákvæði hafi raunverulega engan 
annan tilgang en staðfesta það sem þegar hefur verið lögfest og ef til vill 
auglýsa ríkjandi pólitískar skoðanir. Orðalag greinarinnar veitir engar frekari 
leiðbeiningnar sem gagnast geta og er ekki með þeim hnitmiðaða hætti sem 
lagatexti í grundvallarlögum þarf að vera.

Orðalag greinarinnar segir í raun ekki neitt og jaðrar við skrúðmælgi og 
fagurgala—frekar—en—þann—hnitmiðaða—lagatexta—sem—á—að—vera—í 
grundvallarlögum.

Eins og fram kemur í greinargerð með frumvarpinu hafa viðhorf um gæði 
umhverfis og náttúruvernd komið skýrt fram í stjórnarskrárvinnu síðustu ára 
hér á landi en Landssamtökun telja með öllu óþarft, þrátt fyrir að_það hafi verið 
gert í Noregi og Finnlandi, að sérstöku ákvæði um umhverfi og náttúru verði 
bætt við stjórnarskrá lýðveldisins Íslands. Landssamtök landeigenda telja að 
lögfesting ákvæðisins myndi stangist á við skýrt og afdráttarlaust ákvæði 72. gr 
gildandi stjórnarskrár um friðhelgi eigarréttarins og væri til þess fallin að grafa 
undan einstaklingseignarréttinum. Ef ákvæði í þessa veru yrði sett í stjórnlög



myndi það hins vegar ekki breyta neinu um aðgang manna að landinu og um 
það að ákveðin grunngildi er lúta að umhverfis- og náttúruvernd eru nú þegar 
til staðar í lögum og réttarframkvæmd.

Um 22. gr. b-lið auðlindir og þjóðareign

Landssamtökin telja að ekki þurfi að festa í stjórnarskrá þá staðreynd að 
auðlindir í náttúru Íslands tilheyri þjóðinni. Landssamtök landeigenda telja að 
lögfesting ákvæðisins myndi með sama hætti og um almannaréttinn, stangast 
á við ákvæði 72. gr gildandi stjórnarskrár um friðhelgi eigarréttarins og væri 
þannig til þess fallin að vega að einstaklingseignarréttinum. Langur texti Allur 
þessi texti um eftirlit og aðkomu ríkisins er einungis orðalag um það sem er 
löngu vitað og viðurkennt og ekki er nokkur þörf að fara að setja í stjórnlög. 
Sama má segja um lokamálsgreinina um veitingu heimilda til nýtingar á 
náttúruauðlindum og landsréttindum þar sem, án nokkurs rökstuðnings, er 
talað bæði um þjóðareign og eign íslenska ríkisins eins og ríkið og þjóðin séu 
tveir aðskildir aðilar. Lögfesting þessara ákvæða er ef til vill friðþæging fyrir 
pólitíska umræðu en enga nauðsyn ber til hennar og hún gæti ef til vill aukið 
flækjustig við afgreiðslu leyfa og erinda sem að einstaklingseignarréttinum 
snúa. Ný og óljós ákvæði í stjórnarskrá kalla á nýjar túlkanir og þrætur um 
skilning sem fyrir lögnu er orðinn rógróinn meðal þjóðarinnar. Þannig gætu 
þeir starfsmenn á vegum ríkisvaldsins sem tejast vera sérfræðingar í hinum 
ýmsu sviðum sem snúa að landnýtingu, notað þessu stjórnarskrárákvæði til 
þess að setja einhverjum landeigendum stólinn fyrir dyrnar við nýtingu 
landsréttinda sinna og notað þau sem rökstuðning fyrir synjun.

Landssamtök landeigenda eru reiðubúin til að koma fyrir nefndir Alþingis og 
gera nánari grein fyrir sjónarmiðum sínum ef þörf krefur undir meðferð 
málsins.



Um almannaxétt:

Í greinargerð með tillögunum um nýlegar breytingar á lögunum um náttúruvernd var því 
haldið á lofti að hinn forni réttur landsmanna, sem nauðsynlegur var áður en vegir voru 
lagðir um landið, að fara um eignarlönd annara til þess að menn kæmust að sínum eigin 
lendum eða bústöðum, hafi verið einhvers konar almennaréttur. Jónsbókarákvæðunum um 
umferð manna var ætlað að tryggja að almenningur kæmist um landið með þeim hætti sem 
þá tíðkaðist þe. gangandi eða ríðandi og að menn ættu þess kost að hvíla sig og reiðskjóta 
sína, hagnýta náttúruna sér til næringar og að hestar gætu bitð gras. Þessi almenni 
umferðarréttur er fráleitt nauðsynlegur með sama hætti og áður var eftir að vélknúin 
ökutæki komu til, vegir voru lagðir og slóðar kortlagðir. Það er fjarstæða og útursnúningur 
í pólitíska þágu, að halda því fram að hægt sé að færa þennan forna umferðarrétt 
einstaklinga í þann búning að ferðamenn eigi nú að öðlast óskoraðan rétt til þess að fara um 
eignarlönd manna án nokkurra skilyrða. Á grundvelli þessa meinta almannaréttar eigi 
þannig að veita þúsundum manna heimild til þess að koma akandi á þjóðvegum landsins 
með nútíma tækni, nema staðar við eignarlönd manna hvar sem þau kunna að vera staðsett 
og vaða yfir þau að eigin geðþótta og með tilheyrandi ónæði og náttúruspjöllum.




