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Frumvarp til laga um breyting á ýmsum lögum sem varða 

jarðir.  
(Lagt fyrir Alþingi á 139. löggjafarþingi 2010–2011.) 

 

 

I. KAFLI 

 

Breytingar á jarðalögum, nr. 81/2004, með síðari breytingum. 

 

1. gr. 

    Í stað orðsins „landbúnaðarráðuneytisins“ í 16. mgr. 2. gr. laganna og sama orðs hvarvetna 

annars staðar í lögunum kemur, í viðeigandi beygingarfalli: sjávarútvegs- og 

landbúnaðarráðuneytisins.  

    Í stað orðsins „landbúnaðarráðherra“ í 1. mgr. 4. gr. laganna og sama orðs hvarvetna annars 

staðar í lögunum kemur, í viðeigandi beygingarfalli: sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra. 

 

2. gr. 

    Á eftir orðinu ,,landkosti” í 1. grein laganna kemur: fæðuöryggi.  

    Við 1. gr. komi ný málsgrein, svohljóðandi: 

    Markmið þessara laga er að jarðir verði nýttar á hagfelldan hátt sem þjónar best 

samfélaginu með tilliti til búsetu og atvinnu til framtíðar litið.  

 

3. gr. 

Svofelldar breytingar verða á 2. gr. laganna:  

Hugtakið almenningur falli brott.  

Hugtakið eyðijörð falli brott.  

Hugtakið landbúnaður orðist svo: Landbúnaður merkir í lögum þessum hverskonar 

framleiðslu á búvöru eins og þær eru skilgreindar í lögum um framleiðslu, verðlagningu og 

sölu á búvörum, nr. 99/1993, á jörð eða lögbýli.  

Hugtakið lögbýli orðist svo: Lögbýli merkir í lögum þessum sérhver jörð sem hefur það 

landrými eða aðstöðu að unnt sé að stunda þar landbúnað og hefur hlotið viðurkenningu 

sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytisins. Lögbýli skulu tilfærð í jarðaskrá Þjóðskrár 

Íslands. 

Hugtakið fæðuöryggi merkir í lögum þessum að landsmenn hafi á öllum tímum 

raunverulegan og efnahagslegan aðgang að nægum, heilnæmum og næringarríkum mat sem 

fullnægir þörfum þeirra til að lifa virku og heilsusamlegu lífi.  

 

4. gr.  

    Ákvæði 5.-7. gr. falla brott. Við lögin kemur ný grein, 5. gr. a., með yfirsögninni  

Landbúnaðarnot, svohljóðandi:  

    Tillaga að skipulagsáætlun sem felur í sér að land í landbúnaðarnotum verði skipulagt til 

annarra nota, þ.m.t. frístundaiðju, iðnaðar, skógræktar o.fl., skal ekki ganga gegn markmiðum 

laga þessara um landbúnaðarnot og fæðuöryggi. Áður en skipulagsáætlun tekur gildi skal 

leitað umsagnar sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra fyrir skipulagsbreytingunni. 

Sveitarstjórn er heimilt að binda skipulagsáætlun sem gerð er að hvöt 

landeiganda/umráðamanns skilyrðum um að ráðist verði í þær framkvæmdir sem að er stefnt 

með áætluninni innan tiltekins tíma, en ella falli hún úr gildi.  

    Ráðherra er heimilt að semja leiðbeiningar fyrir sveitarfélög um framkvæmd 1. mgr.  
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5. gr.  

    Við lögin kemur ný grein, 6. gr. a., með yfirsögninni Byggingarskylda lögbýla, 

svohljóðandi:  

    Hver sá, sem á lögbýli og hvorki hann, fjölskylda hans né umsjónarmaður á hans vegum 

hefur þar lögheimili, er skyldur að byggja það hæfum umsækjanda að áliti sveitarstjórnar. Nú 

rækir jarðeigandi eigi þessa skyldu og ber þá sveitarstjórn að áminna hann um það og setja 

honum frest til næstu fardaga. Nú byggir hann eigi lögbýlið að þessum fresti liðnum fyrir 15. 

febrúar næst eftir að frestur rann út og er sveitarstjórn þá heimilt að ráðstafa því til leigu 

samkvæmt ábúðarlögum í allt að fimm ár. 

    Sveitarstjórn er heimilt að undanþiggja eiganda lögbýlis byggingarskyldu, ef það er svo 

kostarýrt til búskapar eða þannig í sveit sett, að sveitarstjórn telur ekki fært að hafa þar fasta 

búsetu og búskap.  

    Sveitarstjórn getur einnig undanþegið stéttarfélög byggingarskyldu á lögbýli, ef lögbýlið er 

vel fallið til útivistar og orlofsheimili félagsmanna eru þar starfrækt eða áformuð. 

 

6. gr.  

    Við lögin kemur ný grein, 7. gr. a., með yfirsögninni Innlausn, svohljóðandi:  

    Þar sem skipting jarðar hefur átt sér stað og bú er ekki rekið á úrskiptum jarðarhluta, er 

ráðherra heimilt, ef hagsmunir sveitarfélags krefjast, að leyfa eiganda og ábúanda jarðar 

þeirrar, sem skipt var úr, að fengnum meðmælum viðkomandi sveitarstjórnar og stjórnar 

Bændasamtaka Íslands, að leysa til sín hinn úrskipta jarðarhluta og leggja hann til hinnar 

upphaflegu jarðar. Á sama hátt er eiganda og ábúanda nýbýlis heimilt að leysa til býlis síns 

það, sem eftir stendur af landi hinnar upphaflegu jarðar, sé ekki rekinn þar sjálfstæður 

búskapur. Séu nýbýlin fleiri en eitt, getur einn eigandi krafist þess lands, sem ónytjað er 

samkvæmt framansögðu. Náist ekki samkomulag um verð, skal um mat og greiðslu bóta fara 

eftir lögum um eignarnám. 

    Nú er jörð í sameign, en einn sameigenda rekur bú á jörðinni og hefur þar fasta búsetu, og 

getur ráðherra þá, ef hagsmunir sveitarfélags krefjast, leyft honum að leysa til sín eignarhluta 

meðeigenda sinna, enda hafi viðkomandi sveitarstjórn og stjórn Bændasamtaka Íslands mælt 

með því. Náist ekki samkomulag um verð á hinum innleystu hlutum, skal fara um mat og 

greiðslu bóta eftir lögum um framkvæmd eignarnáms.  

 

7. gr. 

    Á eftir orðinu ,,jörð“ í 2. mgr. 8. gr. komi: lengur en í 10 ár í senn.  

 

8. gr. 

Eftirfarandi breytingar verða á 9. gr. laganna: 

a. Greinin verður svohljóðandi:  

    Ef jörð er ekki í fastri ábúð ábúanda samkvæmt ábúðarlögum, skulu eigendur tilnefna einn 

fyrirsvarsmann til að annast um málefni jarðarinnar. Fyrirsvarsmaður skal hafa heimild til að 

skuldbinda félagið í málefnum jarðarinnar. Hann hefur allar sömu heimildir á hendi og 

meirihluti eigenda skv. 2. mgr. 8. gr. og hluti eigenda skv. 3. mgr. 8. gr. Tilkynning skal send 

sveitarfélagi á formi sem ráðherra skal gera aðgengilegt.  

    Nú hefur félag ekki tilnefnt fyrirsvarsmann fyrir jörðina þá er sveitarfélagi heimilt að leggja 

á dagsektir sem nema skulu að hámarki kr. 10.000 á hvern virkan dag, þar til skyldan er af 

hendi leyst.  

Lögtaksréttur er í eignarhlutdeildum fyrir dagsektum. 

b. Yfirsögn greinarinnar verður: Fyrirsvar jarða í sameign. 

 



Drög SLR, 28. mars 2011  

 

 3 

9. gr.  

Við lögin kemur ný grein, 9. gr. a., með yfirsögninni Ráðstöfunarréttur yfir jörð í óskiptri 

sameign tveggja eða fleiri aðila, svohljóðandi:  

Jörð verður ekki ráðstafað með samningi nema allir eigendur séu því samþykkir. Sama 

gildir um verulegar breytingar á henni, eða nýtingu hennar.  

Þrátt fyrir 1. mgr. er meirihluta eigenda að jörð, eftir eignarhlutdeildum, heimilt að taka 

allar ákvarðanir um eðlilega og venjulega notkun jarðar þ.m.t. um nýtingu túna og slægna, 

beitarlands og hlunninda, enda rýri þær ekki rétt minni hlutaeigenda til að njóta arðs af 

jörðinni.  

Þrátt fyrir 1. og 2. mgr. er sérhverjum eiganda að jörð heimilt að ráðstafa henni með þeim 

hætti sem er öðrum eigendum að bagalausu og tekur sanngjarnt og eðlilegt tillit til hagsmuna 

þeirra. Heimilt er að gera eftirgreindar ráðstafanir: 

1. Brýnar ráðstafanir til að koma í veg fyrir yfirvofandi tjón á jörðinni og ekki þola bið. 

Þess skal gæta að þær verði ekki umfangsmeiri og kostnaðarsamari en nauðsyn krefur og 

telst þá kostnaðurinn sameiginlegur.  

2. Lögboðnar ráðstafanir sem ekki mega bíða, sbr. 1. tölul. 

3. Nauðsynlegar viðgerðir og viðhald ef jörð liggur undir skemmdum vegna vanrækslu á 

viðhaldi enda hafi eigendur ekki, þrátt fyrir tilmæli eða áskoranir, fengist til samvinnu og 

til að hefjast handa. 

Áður en framkvæmdir skv. 3. mgr. hefjast skal viðkomandi jafnan afla sönnunar á þýðingu 

framkvæmdar, umfangi hennar, kostnaði við hana og um önnur atriði sem máli geta skipt. 

Skal ráðist í framkvæmd á grundvelli slíks mats, en óveruleg og óhjákvæmileg frávik skipta 

þó ekki máli. Kostnaður af framkvæmdum skv. 3. mgr. deilist á eigendur eftir 

eignarhlutföllum. 

Lögtaksréttur er í eignarhlutdeildum fyrir kostnaði við framkvæmdir.  

 

10. gr. 

Við lögin kemur ný grein, 10. gr. a., með yfirsögninni Bygging jarða í sameign, 

svohljóðandi: 

Óski einn eigenda eftir því að taka lögbýli til ábúðar, með byggingarskilmálum, m.a. 

eftirgjaldi, samkvæmt ábúðarlögum, skal honum það heimilt ef þessum skilyrðum er fullnægt:  

1. Eigendur að meira en 50% eignarhluta samþykkja ábúðina.  

2. Jörðin er ábúðarhæf, þ.e. á henni sé íbúðarhæft hús og aðstaða, a.m.k. landrými, til 

landbúnaðarnota. Ef svo er ekki skal ábúandi hafa gert jörðina ábúðarhæfa innan tveggja 

ára.  Annars fellur ábúðarréttur hans  úr gildi.  

Tilkynning skv. 1. mgr. skal send til sýslumanns til þinglýsingar á formi sem sjávarútvegs- 

og landbúnaðarráðherra skal gera aðgengilegt. Ábúð öðlast gildi á næstu fardögum eftir að 

tilkynningu hefur verið þinglýst.  

Tveimur eða fleiri eigendum er heimilt að taka jörð til samábúðar, ef samkomulag tekst um 

það með þeim og öll framangreind skilyrði eru uppfyllt. Um ábúð jarðarinnar skal þá fara sem 

um einbýlisjörð væri að ræða.  

 

11. gr. 

Við 10. gr. bætast við þrjár nýjar málsgreinar sem verða 1.-3. mgr.  

Sami einstaklingur eða lögaðili skal ekki vera eigandi að öllu leyti eða að hluta að fleiri 

lögbýlum en þremur. Gildir þetta ákvæði jafnframt um eignarhluti í félögum sem fara með 

eignarhald lögbýla. 

Við þinglýsingu kaupsamninga og afsala fyrir lögbýlum skal liggja fyrir vottorð frá 

jarðaskrá Þjóðskrá Íslands um að kaupandi uppfylli skilyrði 1. mgr. 
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Eigi einstaklingur eða lögaðili fleiri en eitt lögbýli þarf hið nýja lögbýli að liggja innan XX
1
 

km loftlínu frá íbúðarhúsnæðinu á því lögbýli sem viðkomandi aðili eignaðist fyrst. Þannig 

skulu lögbýlin mynda eina búskaparheild.  

 

12. gr. 

11. gr. laganna orðast svo: 

Í jarðaskrá sem Þjóðskrá Íslands heldur skulu koma fram upplýsingar um nöfn jarða og 

annars lands, sveitarfélög, eigendur, fyrirsvarsmenn ef fleiri eigendur eru að jörð, ábúendur, 

leigutaka, ræktun, mannvirki, nýtingu, lögbýlisrétt, hvort félagsbú er á jörðinni og önnur atriði 

sem ráðuneytið ákveður nánar í reglugerð. 

Ráðherra er heimilt að setja reglugerð um jarðaskrá skv. 1. mgr. Í slíkri reglugerð skal 

m.a. tryggja að upplýsingar um eigendur lögbýla skv. 10. gr. verði aðgengilegar í jarðaskrá og 

að kveðið sé á um skráningu og afskráningu lögbýla skv. 16. gr. laganna.  

 

13. gr. 

Eftirfarandi breytingar verða á 16. gr. laganna: 

a. Greinin verður svohljóðandi:  

Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra getur veitt leyfi til að stofna ný lögbýli til 

starfsemi á sviði landbúnaðar. Á lögbýlum skal vera nauðsynlegur húsakostur þ.m.t. 

íbúðarhús og landrými til að stunda megi landbúnað.  

Rýrni landkostir og byggingar á lögbýli þannig að ekki megi hafa þar ábúð eða stunda 

landbúnað er ráðherra heimilt að fella það úr tölu lögbýla að tillögu sveitarstjórnar. 

Einnig er ráðherra heimilt að fella úr tölu lögbýla þau lögbýli sem ekki uppfylla skilyrði 

skilgreiningar á  hugtakinu lögbýli skv. 16. mgr. 2. gr. 

Í reglugerð um jarðaskrá skv. 11. gr. laganna skal kveðið m.a. á um skráningu og 

afskráningu lögbýla.  

b. Heiti greinarinnar verður: Stofnun og skráning lögbýla. 

 

14. gr. 

23. gr. laganna falli brott. 

 

15. gr. 

24. gr. laganna falli brott 

 

16. gr. 

Orðin ,,sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytinu og” í 3. mgr. 25. gr. falla brott.  

 

17. gr. 

26. gr. laganna fellur brott.  

 

18. gr. 

36. gr. laganna orðist svo: 

Ábúendur ríkisjarða og jarða í eigu opinberra stofnana og sjóða eiga rétt að fá 

ábúðarjarðir sínar keyptar, nema ákvæði gjafabréfa og skipulagsskráa mæli gegn því, ef 

þeir fullnægja eftirtöldum skilyrðum: 

1. Að ábúandi hafi haft ábúð á jörðinni í a.m.k. 10 ár. 

2. Að ábúandi nýti sjálfur land jarðarinnar til ræktunar og beitar og hafi rekið þar 

búvöruframleiðslu um næstliðin sjö ár sem að umfangi nemi a.m.k. 1/3 af meðalbúi í 

                                                 
1
 Ekki er búið að ákveða tiltekna km-fjarlægðartölu. 
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viðkomandi búgrein og er líkleg til að framfæra ábúanda til sæmilegs lífsviðurværis. Við 

athugun á skilyrðum kaupréttar er ráðuneytinu heimilt að óska þess að ábúandi leggi fram 

upplýsingar sem tengjast búrekstri hans t.d. úr forðagæsluskýrslum og skattframtölum. 

3. Að ábúandi leggi fram yfirlýsingu hlutaðeigandi sveitarstjórnar um að hann hafi setið 

jörðina vel og að sveitarstjórn mæli með því að hann fái jörðina keypta. Í yfirlýsingu 

sveitarstjórnar skulu koma fram upplýsingar um hvort ábúandi eigi þar lögheimili og búi á 

jörðinni, hvaða starfsemi sé á jörðinni, hvert sé ástand mannvirkja, hvernig jörðin hefur verið 

setin og önnur atriði sem sveitarfélög óska eftir að taka fram. Umsögn sveitarstjórnar skal 

byggð á framangreindum atriðum. 

Sé landbúnaði hætt á ábýlisjörð sem fellur undir þessa grein hefur ábúandinn tvö ár til að 

óska eftir kaupum á jörðinni áður en kaupréttur hans fellur niður. 

 

19. gr. 

Eftirfarandi breytingar verða á 37. gr. laganna:  

a. Úr 1. mgr. 37. gr. falli niður tilvitnun í 35. gr. laganna. 

b. 2. málsl. 37. gr. laganna hljóðast svo: Verðmatið skal taka mið af sambærilegum jörðum 

á svipuðu landssvæði.  

 

20. gr. 

2. og 3. mgr. 38. gr. laganna fellur brott.     

 

21. gr. 

    Ákvæði til bráðabirgða III og IV við lögin falla brott.  

 

 

II. KAFLI 

 

Breytingar á ábúðarlögum, nr. 80/2004, með síðari breytingum. 

 

22. gr. 

Í stað orðsins „landbúnaðarráðherra“ í 14. mgr. 2. gr. laganna og sama orðs hvarvetna 

annars staðar í lögunum kemur, í viðeigandi beygingarfalli: sjávarútvegs- og 

landbúnaðarráðherra. 

 

23. gr. 

Við 6. gr. bætast tvær nýjar málsgreinar svohljóðandi:  

Við ákvörðun jarðarafgjalds skal taka mið af fasteignamati, greiðslumarki sem fylgir, 

sérstökum hlunnindum svo og kvöðum sem á jörðinni hvíla. 

Náist ekki samkomulag um jarðarafgjald getur hvor aðili um sig skotið þeim ágreiningi til 

yfirmatsnefndarnefndar skv. 44. gr. 

 

24. gr. 

2. mgr. 8. gr. verður svohljóðandi: Nú er jarðareiganda ekki mögulegt að sinna skyldum 

sínum gagnvart ábúanda, svo sem vegna langvarandi fjarvista eða sjúkleika, og er honum þá 

skylt að hafa umboðsmann sem ábúandi getur snúið sér til. Skal nafn, heimilisfang og 

kennitala umboðsmanns koma fram í byggingabréfi. 

3. mgr. 8. gr. orðist þannig: Ábúendur skulu tilkynna sveitarstjórn um nýja 

ábúðarsamninga. 

 

25. gr. 
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Á eftir 1. mgr. 14. gr. komi ný málsgrein svohljóðandi: Sé jörð í sameign tveggja eða 

fleiri aðila nægir einfaldur meirihluti eigenda  til að taka ákvarðanir skv. 1. mgr. 

 

26. gr. 

    Lög þessi öðlast þegar gildi. Þó taka ákvæði 18. - 19. gr. frumvarpsins ekki til þeirra beiðna 

um kaup á ábýlisjörðum sem nú eru til meðferðar í þeim tilvikum að aflað hefur verið mats á 

söluverði skv. 37. gr. og það hefur verið kynnt kaupbeiðanda sem sölutilboð. Sama máli gildir 

um vilyrði til kaupa á landi án undangenginnar auglýsingar, sbr. 20. gr. laga þessara.   

 

Ákvæði til bráðabirgða 

    Tilkynna skal sveitarfélögum um skipan fyrirsvarsmanns skv. 8. gr. laga þessara í fyrsta 

sinn eigi síðar en 1. júní 2012.  

 

 

A t h u g a s e m d i r  v i ð  l a g a f r u m v a r p  þ e t t a .  

 

A. Almennt um gerð frumvarpsins 

 

    Frumvarp þetta er samið af vinnuhópi um endurskoðun jarða- og ábúðarlaga, sem 

upphaflega var skipaður með bréfi sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra, dags. 21. ágúst 

2009. Í erindisbréfi hópsins sagði að hann væri skipaður til að endurskoða jarða- og ábúðarlög 

í þeim tilgangi að stuðla að skynsamlegri landnýtingu með tilliti til fæðuöryggis þjóðarinnar 

og eflingu búsetu í sveitum landsins. Í fylgiskjali með skipunarbréfinu var síðan gerð nánari 

grein fyrir verkefninu. Hópurinn hélt einn fund í september 2009 þar sem drög voru lögð að 

upplýsingaöflun fyrir störf hans. Snemma árs 2010 sögðu tveir fulltrúar í vinnuhópnum sig frá 

störfum hans. Eftir að endurskipað var í hópinn hélt hann áfram störfum, en í honum sátu þá 

Erna Bjarnadóttir hagfræðingur Bændasamtaka Íslands, formaður, Helgi Haukur Hauksson, 

formaður Samtaka ungra bænda, Jóhannes Sigfússon, stjórnarmaður Bændasamtaka Íslands, 

Ólína Þorvarðardóttir, alþingsmaður, Sigurbjartur Pálsson, stjórnarmaður í Bændasamtökum 

Íslands, og Stefán Ólafsson hrl. Blönduósi. Ritari hópsins var Arnór Snæbjörnsson 

lögfræðingur í sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneyti en auk hans starfaði með hópnum 

Sigurður Þráinsson skrifstofustjóri í ráðuneytinu.  

    Hópurinn hélt 13 fundi. Við upphaf starfs síns kallaði vinnuhópurinn bréflega eftir 

sjónarmiðum sveitarfélaga og fleiri hagsmunaaðila til helstu fyrirséðra viðfangsefna. Þá 

leitaði hópurinn upplýsinga og hafði samráð við ýmsa aðila. Á fund hans komu Sigurður 

Jónsson hrl., stjórnamaður í Landssamtökum landeigenda, Stefán Thors skipulagsstjóri, Örn 

Bergsson formaður Landssamtaka landeigenda og Magnea V. Svavarsdóttir 

stjórnarráðsfulltrúi í sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneyti.  

Vinnuhópurinn skilaði af sér ítarlegri skilagrein til Jóns Bjarnasonar sjávarútvegs- og 

landbúnaðarráðherra, dags. 1. desember 2010, ásamt vinnuskjali sem innihélt drög að ýmsum 

lagabreytingum. Frumvarp þetta er unnið upp úr því vinnuskjali. 

 

B. Sjónarmið umsagnaraðila til endurskoðunar jarðalaga 

 

    Við smíði frumvarpa er mikilvægt að eiga samráð við hagsmunaaðila, almenning og 

sérfróða aðila, eftir því sem tími og aðstæður leyfa. Með því má betur tryggja grundvöll allrar 

lagasetningar. Með þetta í huga leitaði vinnuhópurinn með bréfum, dags. 5. september 2009, 

eftir skriflegum umsögnum allra sveitarfélaga (hreppsfélaga) í landinu og nokkurra stofnanna 

og hagsmunaaðila. Alls bárust umsagnir frá 22 sveitarfélögum, þar á meðal frá flestum stærri 
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dreifbýlissveitarfélögum. Þá bárust einnig umsagnir frá Landgræðslu ríkisins, 

Landssamtökum landeigenda, Skipulagsstofnun og Skógrækt ríkisins.  

    Í bréfum vinnuhópsins var óskað almennra viðhorfa til viðfangs hópsins en auk þess var 

leitað svara við þrettán tölusettum spurningum. Sjónarmið umsagnaraðila verða greind þar 

sem við á í athugasemdum með einstökum greinum frumvarpsins. Athygli vekur að nær allir 

umsagnaraðilar töldu ástæðu til að taka lögin til endurskoðunar, en rök fyrir því sjónarmiði 

voru mismunandi. Margir lögðu t.d. áherslu á að samræma yrði lögin betur við skipulags- og 

byggingarlög auk annarra laga t.d. þeirra sem varða beitarstýringu og skógrækt. Lögin yrðu 

einnig að vera skýrari. Nokkrir aðilar færðu fram sjónarmið um að tryggja verði að land sem 

vel er fallið til búvöruframleiðslu verði varðveitt til þeirra nota og að eignarhald á landi þurfi 

að vera meiri takmörkunum háð en á öðrum fasteignum og lausafé.  

     

C. Ábúðarlög nr. 80/2004 og jarðalög nr. 81/2004. 

 

    Frumvörp að nýjum ábúðarlögum og jarðalögum voru samin í landbúnaðarráðuneytinu 

voru borin upp sem stjórnarfrumvörp á 128. löggjafarþingi 2002-2003. Frumvarp til jarðalaga 

fól í sér afnám innlausnarheimilda en hafði enn að geyma ákvæði um forkaupsrétt 

sveitarfélaga og áskilnað um samþykki sveitarfélags fyrir aðilaskiptum, í lítillega breyttri 

mynd. Heimilt var að binda samþykki sveitarfélags skilyrði um að eignin verði nýtt til 

landbúnaðar eða annarrar atvinnustarfsemi í samræmi við þau áform sem lýst var í beiðni um 

samþykki. Slíkum skilyrðum skyldi þinglýst sem kvöð á eignina. Enn skyldi kaupandi hafa 

innlenda búskaparreynslu í a.m.k. tvö ár en við þá reglu var aukið ákvæði um að reynsla af 

landbúnaði í aðildarríki EES væri jafngild. Gert var ráð fyrir að jarðanefndir yrðu lagðar niður 

en þess í stað skyldu starfa sérstakar landbúnaðarnefndir í hverju sveitarfélagi (með því var 

komist hjá ,,tvöföldu tilkynningarkerfi”). Frumvörpin urðu ekki útrædd. 

    Frumvörp til nýrra ábúðar- og jarðalaga voru lögð fram að nýju í nokkuð breyttum og 

frjálslyndari búningi á 129. löggjafarþingi 2003-2004. Þannig höfðu verið felld brott ákvæði 

um samþykki sveitarfélags en í staðinn var gert skylt að tilkynna sveitarfélagi um aðilaskipti 

auk þess að ákvæði um búskaparreynslu höfðu verið felld brott. Þessi frumvörp urðu, með 

umtalsverðum breytingum landbúnaðarnefndar, að núgildandi ábúðar- og jarðalögum.   

    Markmið jarðalaga nr. 81/2004 má greina í almennum athugasemdum við frumvarp til 

þeirra. Þar segir: ,,Ljóst er að gildandi jarðalög eru í fjölmörgum atriðum orðin úrelt og eiga 

ekki lengur við aðstæður hér á Íslandi í dag. Gildandi jarðalög voru sett á árinu 1976 en frá 

þeim tíma hafa orðið miklar breytingar í landbúnaði eins og á öðrum sviðum í þjóðfélaginu. 

Má í raun segja að allar forsendur í landbúnaði séu verulega breyttar. [...] Ljóst er að allt 

umhverfi í landbúnaði er mjög breytt frá því sem áður var en hefðbundinn landbúnaður hefur 

dregist saman á undanförnum árum og ættliðaskipti ekki orðið með sama hætti og áður. Jarðir 

sem nýttar voru til landbúnaðar hafa verið teknar til annarra nota, t.d. fyrir sumarhúsabyggð 

eða aðra frístundastarfsemi. Þegar litið er til þeirra breytinga sem orðið hafa í landbúnaði 

síðan jarðalög nr. 65/1976, voru sett og þess að forsendur í landbúnaði sem voru fyrir hendi á 

þeim tíma eru í raun mjög breyttar þykir kominn tími til að gera breytingar á íslenskri löggjöf 

að þessu leyti og slaka að nokkru leyti á þeim takmörkunum á ráðstöfunarrétti jarðareiganda 

sem fram koma í jarðalögum nr. 65/1976 [...] Frumvarp þetta felur í sér verulegar breytingar á 

[jarðalögum nr. 65/1976]. Með ákvæðum þessa frumvarps er stefnt að því að færa löggjöf um 

jarðir í átt til nútímans og að samræma eins og unnt er eignarrétt og umsýslu jarða þeim 

meginreglum sem gilda um aðrar fasteignir í íslenskri löggjöf. Eins og áður hefur verið gerð 

grein fyrir eru í gildandi löggjöf verulegar takmarkanir á ráðstöfunarrétti jarðeigenda og 

ýmsar kvaðir lagðar á þá sem geta verið mjög íþyngjandi og hafa oft í framkvæmd reynst 
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ósanngjarnar. Með frumvarpi þessu er ætlunin að bæta að nokkru leyti úr þessum 

annmörkum”.
2
  

    Hvergi kemur beinlínis fram í athugasemdum með frumvarpi til jarðalaga hvað hér sé átt 

við með ,,íþyngjandi” og ,,ósanngjörnum” ,,takm[örkunum] á ráðstöfunarrétti jarðareigenda”. 

Af efni frumvarpsins má álykta að átt er við ákvæði um skyldu til að afla samþykkis 

stjórnvalds til aðilaskipta að jörð og um heimildir ábúenda til innlausnar á útskiptum lendum 

og eignarhlutdeild sameigenda (innlausnarheimildir). Jafnframt virðist átt við ákvæði um 

reynslu af búrekstri. Auk þessa mælti landbúnaðarnefnd Alþingis með frekari breytingum í 

frjálsræðisátt, t.d. var forkaupsréttur sveitarfélaga felldur brott úr lögum að tillögu 

nefndarinnar auk þess að óðalsréttur var afnuminn í áföngum. 

    Í athugasemdum við frumvarp til ábúðarlaga var drepið á sömu sjónarmið um ,,breytta 

tíma” og rakin voru í athugasemdum við frumvarp til jarðalaga. Fullyrt var að ábúðarlög væru 

,,í fjölmörgum atriðum orðin úrelt” og að þau ,,ættu engan veginn lengur við aðstæður hér á 

landi.” Þá var einnig vísað til þess að frá því að lögin voru sett árið 1976 hefðu orðið ,,miklar 

breytingar í landbúnaði sem og á öðrum sviðum í íslensku þjóðfélagi.” Í raun mætti því segja 

að allar forsendur fyrir landbúnaðarstarfsemi væru ,,gjörbreyttar” frá því sem var við lögtöku 

eldri ábúðarlaga. Með hinu nýja frumvarpi væri ,,stefnt að því að færa löggjöf um ábúð á 

jörðum í átt til nútímans og að samræma eignarrétt og umsýslu jarða eins og unnt er þeim 

meginreglum sem gilda um aðrar fasteignir í íslenskri löggjöf.” Hin eldri ábúðarlöggjöf fæli í 

sér verulegar takmarkanir á eignarrétti jarðeigenda og með frumvarpinu væri ,,ætlunin að 

bæta úr þessum annmörkum”.
3
  

    Úr ábúðarlögum voru felld brott ákvæði um byggingarskyldu bújarða, skyldu til að láta 

nauðsynlegar byggingar fylgja jörð, hvernig líta skyldi á ótímabundna ábúðarsamninga og 

hvernig jarðarafgjald skyldi ákveðið. Einnig voru rýmkaðar heimildir jarðareiganda til að 

draga landspildur undan ábúðarnotum auk þess að skyldur hans til kaupa á endurbótum og 

framkvæmdum voru mjög þrengdar. Þá var gildissvið laganna afmarkað með þrengri hætti en 

áður, þannig að nokkur óvissa kann að vera um að hve miklu leyti þau séu frávíkjanleg við 

gerð nýrra ábúðarsamninga en áður var almennt álitið að ábúðarlög væru ófrávíkjanleg. Um 

þetta má vísa til 1., 11., og 29. gr. laganna. 

    Spyrja má hvað höfundar frumvarpsins áttu við með því að fyrri lög væru ,,ósanngjörn og 

íþyngjandi” sem ,,takmarkanir á ráðstöfunarrétti jarðeigenda”. Helst verður ályktað að 

almennt viðhorf hafi boðið að löggjafinn ætti enga íhlutun að eiga um meðferð og nýtingu 

jarða. Kall tímans væri að jarðareigendum bæri að gefa aukið frjálsræði.  

Með lögunum var komið á fót miklu frjálsræði um meðferð jarða. I. kafli jarðalaga varðar 

markmið, gildissvið og yfirstjórn. Þar eru einnig skilgreind ýmiss hugtök. II. kafli varðar 

lausn lands úr landbúnaðarnotum. Um þýðingu þeirra er fjallað í athugasemdum við 4. gr. 

þessa frumvarps. Í III. kafla er fjallað um aðilaskipti að jörðum, öðru landi o.fl. Þar er að finna 

eitt mikilsverðasta ákvæði laganna, þ.e. 2. mgr. 8. gr., en þar segir að óheimilt sé að skilja 

hlunnindi frá jörð, nema undantekningar séu gerðar frá þeirri reglu með lögum. Í 9. gr. er 

kveðið á um skyldu til að tilnefna fyrirsvarsmann ef eigendur að jörð eru þrír eða fleiri eða ef 

lögaðili á jörð. Í III. kafla eru einnig ákvæði um skyldu til að tilkynna um aðilaskipti að jörð 

og um útgáfu jarðaskrár landbúnaðarráðuneytisins, þar sem fram koma upplýsingar um ,,allar 

jarðir, jarðahluta, landspildur, lóðir og annað land samkvæmt þessum kafla”. Í IV. kafla 

laganna eru ákvæði um landskipti, sem svipar um margt til eldri laga. Í 13. gr. segir að afla 

skuli staðfestingar ráðherra fyrir skiptum á landi sem tilheyrir einni jörð eða sameiginlegu 

landi tveggja eða fleiri jarða”. Sama gildir um sameiningu jarða. Í V. kafla laganna eru 

ákvæði um lögbýli og félagsbú. Ráðherra er veitt afar rúm heimild til að stofna ný lögbýli til 

landbúnaðar eða ,,annarrar atvinnustarfsemi”, að fenginni umsögn sveitarstjórnar. Kveðið er á 

                                                 
2
 Alþt. 2003-2004, A-deild, bls. 4442-4444. 

3
 Alþt. 2003-2004, A-deild, bls. 4410-4412. 
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um niðurfellingu lögbýlisréttar og endurbyggingu eyðijarðar. Mælt er einnig fyrir um skyldu 

til að tilkynna samning um félagsbú til landbúnaðarráðuneytisins og fyrirtækjaskrár 

ríkisskattstjóra. Í VI. kafla laganna eru ákvæði um forkaupsrétt ábúanda að ábýlisjörð sinni, 

enda hafi hann haft hana til ábýlis í sjö ár eða lengur. Í VII. kafla er mælt fyrir um meðferð 

ríkisjarða, m.a. heimild til sölu þeirra til sveitarfélaga og ábúenda, að uppfylltum nánari 

skilyrðum. Í VIII. kafla eru ákvæði um ættaróðul, sem hafa takmarkaða þýðingu í ljósi 42. gr. 

laganna sem leggur bann við stofnun nýrra ættaróðala og mælir fyrir um að almennar 

erfðareglur skuli gilda við andlát núverandi óðalseiganda. 

    Þótt að ljóst sé af þessari upptalningu að lögin eru mikill bálkur, í heildina 57 greinar auk 

ákvæða til bráðabirgða, þá verður að athuga að lögin eru mjög rúm og til muna frjálslyndari 

en eldri lög.  

  

D. Helstu markmið að baki breytingum á jarðalögum og ábúðarlögum nú. 

 

    Í skipunarbréfi vinnuhópsins, sem fyrr var getið, var víða borið niður. Þar sagði að 

endurskoða skyldi lögin ,,í þeim tilgangi að stuðla að skynsamlegri landnýtingu með tilliti til 

fæðuöryggis þjóðarinnar og eflingar búsetu í sveitum landsins.” Áhersla skyldi lögð á 

eftirfarandi atriði: Þýðingarmikið er að fæðuöryggi þjóðarinnar sé skilgreint og starfsskilyrði 

landbúnaðar séu viðunandi. Treysta þarf ábúð og hinar dreifðu byggðir í landinu. Vernda þarf 

og nýta náttúruauðlindir hvort heldur er til landbúnaðar, ferðaþjónustu eða annarrar 

sambærilegrar starfsemi á bújörðum. Er mögulegt að setja hömlur við jarðasöfnun á hendi 

fárra einstaklinga? Er hægt að setja samfélagslegar kvaðir um nýtingu jarða og er hægt að 

bregðast við ef brostnar eru forsendur fyrir nýtingu sem telja verður að varði fæðuöryggi 

þjóðarinnar? Málefni ríkisjarða og eigendastefna sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytisins 

með tilliti til fjölþættra landnytja. Huga þarf vel að samspili við skipulagslög og aðra löggjöf. 

Skilgreina þarf samningsforsendur gagnvart Evrópusambandinu á sviði jarðamála. Hvernig er 

löggjöf nágrannalandanna á sama sviði háttað? Huga þarf vel að skilgreiningum t.d. hvað 

teljast skuli landbúnaður í skilningi laganna. Markmið jarða- og ábúðarlaga. Má í því 

sambandi hafa hliðsjón af tilgangsákvæðum norsku og dönsku jarðalaganna.  

Með vísan til erindisbréfs hópsins má segja að þeir almannahagsmunir sem jarðalögum sé 

ætlað að gæta séu:   

 Stuðla að verndun og nýtingu náttúruauðlinda til landbúnaðar, ferðaþjónustu eða 

annarrar sambærilegrar atvinnustarfsemi á jörðum. 

 Treysta og tryggja fæðuöryggi þjóðarinnar. 

 Tryggja að gott ræktunarland verði komandi kynslóðum tiltækt til 

matvælaframleiðslu. 

 Treysta ábúð og hinar dreifðu byggðir í landinu. 

Frá því að ný jarðalög voru sett á árinu 2004 hafa verið talsverðar umræður í þjóðfélaginu 

um viðskipti með jarðir, meinta jarðasöfnun fjársterkra aðila og hátt jarðaverð sem hittir ekki 

síst nýliða í landbúnaði illa fyrir. Í kjölfar hækkandi matvælaverðs í heiminum á árunum 2008 

- 2009 spruttu líka upp þau sjónarmið að það væri skylda hvers lands að sjá til þess að vernda 

land sem hentar vel til matvælaframleiðslu til að tryggja fæðuöryggi borgaranna og komandi 

kynslóða. Því yrði að setja skýrari reglur um skipulagningu slíks lands til annarrar starfsemi 

en búvöruframleiðslu. Þá hefur verið bent á að skilgreining á landbúnaði í núgildandi lögum 

sé svo víðtæk að lögin virka ekki til að styðja við forgang matvælaframleiðslu að góðu 

ræktarlandi. Verði ekkert aðhafst kunni því svo að fara að mikilvægt ræktunarland fari með 

óskipulegum hætti til annarra nota. Við endurskoðun laganna verður haft að leiðarljósi að 

verndun lands og náttúruauðlinda sé samfélagsmál þar sem verðmæti langtímahagsmuna eru 

metin á annan hátt en stundarhagsmunir.  
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    Í skipunarbréfinu sagði enn fremur að innan skamms mundi nefnd sjávarútvegs- og 

landbúnaðarráðherra um landnotkun skila skýrslu, sem nýst gæti í starfi hópsins. Skýrsla 

nefndarinnar er aðgengileg hjá sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneyti og kom út í febrúar 

2010
4
. Í henni er m.a. fjallað um ræktunarland og ræktunarskilyrði á Íslandi, fæðuöryggi og 

hvernig samhæfa megi jarðalög og skipulagslög. Að skýrslunni verður víða vikið í 

athugasemdum með frumvarpi þessu.  

 

Vinnuhópnum um endurskoðun jarðalaga og ábúðarlaga var m.a. falið að skilgreina 

samningsforsendur gagnvart Evrópusambandinu á sviði jarðamála. Um þetta sagði í 

lokaskýrslu vinnuhópsins. Vinnuhópurinn kynnti sér m.a. álit meirihluta utanríkismálanefndar 

Alþingis vegna umsóknar um aðild Íslands að Evrópusambandinu. Meirihluti vinnuhópsins 

telur eðlilegt að horft verði til þess hvort skynsamlegt geti verið að fara fram á takmarkanir á 

rétti þeirra sem ekki hafa lögheimili og fasta búsetu á landinu til þess að eignast fasteignir hér 

á landi með tilliti til þess að viðhalda búsetu í sveitum. Bendir meiri hlutinn hvað þetta varðar 

á samsvarandi sérreglur Möltu og Danmerkur. Bent er á að EES-réttur stendur að meginreglu 

ekki í vegi fyrir að settar séu almennar reglur um nýtingu landbúnaðarlands svo lengi sem 

ekki er mismunað eftir þjóðerni. Með nýjum jarðalögum árið 2004 var í raun gengið mikið 

lengra í átt til frjálsræðis en skylt hefði verið vegna þeirra skuldbindinga sem felast í EES-

samningnum. Vinnuhópurinn kynnti sér hvernig dönsku jarðalögin takmarka eignarhald á 

landbúnaðarlandi. Þau mæla t.d. fyrir um að jarðareigandi verði að hafa fasta búsetu á 

eigninni í átta ár. Hægt er að leggja takmarkanir á framkvæmdir á jörðum sem hafa verið 

óbyggðar í tvö ár eða meira. Í Danmörku er gerð krafa um landbúnaðarmenntun og erlendir 

ríkisborgarar geta keypt jarðir ef þeir uppfylla kvaðir jarðalaga. Grundvallaratriði virðist vera 

hvort löggjafinn er tilbúinn að leggja sérstakar kvaðir eða skyldur á eigendur bújarða sem 

stuðla að staðbundnu eignarhaldi og eru fallnar til að halda niðri verði þeirra. Slíkt gæti falið í 

sér kröfu um fasta búsetu á lögbýlum, eins og í Danmörku.  

 

E. Meginbreytingar frá núgildandi löggjöf, sem felast í frumvarpinu. 

 

I. KAFLI 

Helstu breytingar á jarðalögum, nr. 81/2004, með síðari breytingum. 

 

1. Nýtt heiti ráðherra og ráðuneytis (1. gr. og 22. gr.). 

Vegna sameiningar landbúnaðar- og sjávarútvegsráðuneytisins þykir rétt að leggja til að 

heiti stjórnvalda verði færð til rétts vegar. Á þetta bæði við jarðalögin nr. 81/2004, með síðari 

breytingum, og ábúðarlögin nr. 80/2004, með síðari breytingum. 

2. Markmið laganna, fæðuöryggi og  landbúnaður (2. gr. og 3. gr.).  

Lagt er til að mælt verði fyrir um að lögin stefni að því að land verði nýtt á hagfelldan hátt 

sem þjónar best samfélaginu með tilliti til búsetu og atvinnu til framtíðar l itið. 

Einnig er lagt til að breyta skilgreiningu á hugtakinu landbúnaður svo að landbúnaður teljist 

vera framleiðsla á búvörum eins og þær eru skilgreindar í lögum um framleiðslu, 

verðlagningu og sölu á búvörum nr. 99/1993, með síðari breytingum. Með þessu er verið að 

þrengja skilgreininguna frá því sem er í núgildandi lögum þar sem nánast hvers kyns starfsemi 

sem stunduð er í dreifbýli geti talist landbúnaður.  

Bætt er við hugtakinu fæðuöryggi. Hugtakið fæðuöryggi hefur fastmótaða merkingu í 

alþjóðlegri umræðu, en grundvöllur þess lýtur að möguleikum einstaklinga til að framleiða 

og/eða kaupa fæðu. 

3. Einfalda reglur um landbúnaðarnotum og skipulag (4. gr.). 

                                                 
4
 Skýrsla nefndar um landnotkun – Athugun á notkun og varðveislu ræktanlegs lands. Sjávarútvegs- og 

landbúnaðarráðuneytið, febrúar 2010. 
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Með breytingum á ákvæðum jarðalaga um landnotkun er leitast við að samræma 

ákvarðanatöku um landnotkun til landbúnaðar við það sem gerist í annarri 

landskipulagningu. Þróun í skipulagslöggjöf hefur verið sú að skipulagsvald hefur verið 

fært til sveitarfélaga. Hér er því verið að koma til móts við þetta sem og þær breytingar 

sem leiða af því að nú hafa nær öll sveitarfélög í landinu sett sér aðalskipulag. Við það 

verða úrelt ákvæði núgildandi laga sem kveða á um lausn á landi úr landbúnaðarnotum í 

þeim tilvikum að ekkert skipulag er fyrir hendi.  

4. Kveðið á um byggingarskyldu lögbýla (5. gr.).  

Með þessari breytingu er á ný verið að innleiða ábúðarskyldu, en þó aðeins á lögbýlum. Í 

forvera núgildandi jarðalaga var að finna ákvæði um ábúðarskyldu á jörðum. 

Þar sem kveðið verði á um að sá, sem á lögbýli og hvorki hann, fjölskylda hans né 

umsjónarmaður á hans vegum hefur þar lögheimili, er skyldur að byggja það hæfum 

umsækjanda að áliti sveitarstjórnar.  

Auk þvingunarúrræði sveitarstjórnar með áminningu, frest og dagsektum og heimild 

sveitarstjórnar til að ráðstafa býlinu til leigu samkvæmt ábúðarlögum í allt að fimm ár. 

Lagðar eru til undanþágur frá byggingaskyldu á lögbýlum. Þannig verði þessi skylda ekki 

lögð á þegar lögbýli liggja svo illa við samgöngum að mjög kostnaðarsamt er að hafa þar 

búsetu og starfsemi. Einnig þegar á lögbýlinu er ekki að finna nauðsynlega aðstöðu til búsetu 

eða landbúnaðar svo sem byggingar eða ræktun. Kemur þá einnig til álita að fella viðkomandi 

lögbýli af lögbýlaskrá. Ekki verður heldur gerð krafa um ábúð á lögbýlum sem skipulögð hafa 

verið til frístundastarfsemi á vegum félagasamtaka. 

5. Ákvæði um innlausn áður úrskipta jarðaspildna (6. gr.).   

Lagt er til að þau nýmæli að þar sem skipting jarðar hafi átt sér stað og bú er ekki rekið á 

úrskiptum jarðarhluta, er ráðherra heimilt, ef hagsmunir sveitarfélags krefjast, að leyfa 

eiganda og ábúanda jarðar þeirrar, sem skipt var úr að leysa til sín hinn úrskipta jarðarhluta og 

leggja hann til hinnar upphaflegu jarðar. Áður verði þó fengið meðmæli viðkomandi 

sveitarstjórnar og stjórnar Bændasamtaka Íslands. Einnig er lagt til að eiganda og ábúanda 

nýbýlis verði heimilt að leysa til býlis síns það, sem eftir stendur af landi hinnar upphaflegu 

jarðar, sé ekki rekinn þar sjálfstæður búskapur. Séu nýbýlin fleiri en eitt, getur einn eigandi 

krafist þess lands, sem ónytjað er. Náist ekki samkomulag um verð, skal um mat og greiðslu 

bóta fara eftir lögum um eignarnám. 

Auk þessa er lagt til að ákvæðið nái til þeirra tilvika þegar jörð er í sameign, en einn 

sameigenda rekur bú á jörðinni og hefur þar fasta búsetu, og getur ráðherra þá, ef hagsmunir 

sveitarfélags krefjast, leyft honum að leysa til sín eignarhluta meðeigenda sinna, enda hafi 

viðkomandi sveitarstjórn og stjórn Bændasamtaka Íslands mælt með því. Náist ekki 

samkomulag um verð á hinum innleystu hlutum, skal fara um mat og greiðslu bóta eftir lögum 

um framkvæmd eignarnáms.  

6. Hlunnindi jarða tímabundið undanskilið (7. gr.).  

Lagt er til að hámarki megi undanskilja hlunnindi frá jörð í 10 ár í senn í stað banns. 

7. Ráðstöfunarréttur yfir jörð í óskiptri sameign tveggja eða fleiri aðila (9. gr.). 

Ákvæði þessarar greinar um ráðstöfunarrétt yfir jörð í óskiptri sameign tveggja eða fleiri 

aðila eru nýmæli. Þau eru tilkomin vegna þess að oft eru eigendur jarðar margir og hefur 

dreifð eignaraðild valdið erfiðleikum í framkvæmd við að framfylgja lögum og reglum eða 

annast nauðsynlega hagsmunagæslu, svo sem um afréttamálefni, veggirðingar o.fl. og eins 

ýmsar ráðstafanir eða framkvæmdir á vegum sveitarfélaga, m.a. ef jarðir eru ekki lengur í 

ábúð. 

8. Bygging jarða í sameign (10. gr.). 

Með hinu nýja ákvæði er verið að veita meirihlutaeigendum lögbýlis/jarðar forgang til 

ábúðar á jörð sinni að uppfylltum ákveðnum skilyrðum. Til að tryggja rétt minnihluta eigenda 
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við ákvörðun jarðarafgjalds eru lagðar til breytingar á ábúðarlögum sem fela það í sér að náist 

ekki samkomulag um það megi skjóta ágreiningi til yfirmatsnefndar skv. 44. gr. ábúðarlaga. 

9. Hömlur við jarðasöfnun á hendi fárra einstaklinga eða lögaðila (11. gr.). 

Með frumvarpi þessu er lagt til að hömlur verði settar við jarðasöfnun á hendi fárra 

einstaklinga eða lögaðila.  

Þannig er lagt til að sami einstaklingur eða lögaðili sé ekki eigandi að öllu leyti eða að hluta 

að fleiri lögbýlum en þremur. Ákvæði þetta gildir einnig um eignarhluti í félögum sem fara 

með eignarhald lögbýla. 

Enn fremur er lagt til að í þeim tilvikum þegar einstaklingur eða lögaðili á fleiri en eitt 

lögbýli þarf hið nýja lögbýli að liggja innan XX
5
 km loftlínu frá íbúðarhúsnæðinu á því 

lögbýli sem viðkomandi aðili eignaðist fyrst. Þannig skulu lögbýlin mynda eina 

búskaparheild.  

10. Ný jarðaskrá útgefin (12. gr. og 17. gr.).  

Lagt er til að ákvæði núgildandi jarðalaga um jarðaskrá og lögbýlaskrá verði sameinuð. Í 

því felst að í fasteignaskrá verður sérstakur  jarðahluti (jarðaskrá) sem mun hafa að geyma 

upplýsingar um nöfn jarða og annars lands, sveitarfélög, eigendur, fyrirsvarsmenn ef fleiri 

eigendur eru að jörð, ábúendur, leigutaka, ræktun, mannvirki, nýtingu, hvort félagsbú er á 

jörðinni og önnur atriði sem ráðuneytið ákveður nánar í reglugerð.  

11. Þrenging heimildar til að stofna og skrá lögbýli (13. gr.). 

Hér er verið að leggja annars vegar til að jörð njóti lögbýlisréttinda verði að vera á henni 

íbúðarhús og hins vegar að ný lögbýli verði aðeins stofnuð til starfsemi á sviði landbúnaðar en 

ekki annarrar starfsemi eins og nú er kveðið á um.  

12. Kaupréttur ábúenda að ríkisjörðum þrengdur (18. gr.). 

Lagt er til að það lágmarkstímamark, sem ábúandi þarf að hafa haft ábúð á jörðinni, 

verði lengt úr a.m.k. 7 árum í a.m.k. 10 ár. Í núgildandi jarðalögum nr. 81/2004 er gerð 

krafa um a.m.k. 7 ár.  

Lagt er til að sett verði sem skilyrði að ábúandi nýti sjálfur land jarðarinnar til ræktunar 

og beitar og hafi rekið þar búvöruframleiðslu um næstliðin sjö ár sem að umfangi nemi 

a.m.k. 1/3 af meðalbúi í viðkomandi búgrein. Við athugun á skilyrðum kaupréttar er gert 

ráð fyrir að ráðuneytinu fái upplýsingar um búrekstur hans t.d. úr forðagæsluskýrslum og 

skattframtölum. 

13. Ábúendur og sveitarfélög þurfa að kaupa ríkisjarðir á markaðsverði (19. gr.).  

    Lögð er til breyting á verðlagsforsendum við sölu ríkisjarða til ábúenda. Þannig að orðin: 

,,Mat á söluvirði skal taka mið af skipulagsforsendum og afskrifuðu nývirði ræktunar, 

fasteigna og annarra matsþátta” falli brott. Til þess er að líta að matsforsendur þessar hafa 

reynst óljósar í framkvæmd og sætt nokkurri gagnrýni. Einkum er óljóst hvað felist í 

ákvæðinu um „skipulagsforsendur.” Lagt er til að mat á söluverði taki í staðinn einkum mið af 

gangverði sambærilegra jarða á svipuðu landsvæði. Vilji kaupbeiðendur ekki una því mati er 

þeim eftir sem áður heimilt að skjóta því til yfirmats.  

Þá er einnig lagt til að ákvæði þessarar greinar taki aðeins til sölu til ábúenda en að 

sveitarfélag sem eiga kauprétt skv. 35. gr. geti ekki skotið mati á jarðarverði til dómskvaddra 

matsmanna heldur kaupi viðkomandi jörð þá á frjálsum markaði. 

 

II. KAFLI 

 

Breytingar á ábúðarlögum, nr. 80/2004, með síðari breytingum. 

 

14. Ákvæði um ákvörðun jarðarafgjalds er gert ítarlegra (23. gr.). 

                                                 
5
 Ekki er búið að ákveða tiltekna km-fjarlægðartölu. 
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Lagt er til að sett verði inn ákvæði um ákvörðun jarðarafgjalds um að við ákvörðun 

afgjaldsins skuli taka mið af fasteignamati, greiðslumarki sem fylgir jörðinni, sérstökum 

hlunnindum svo og kvöðum sem á jörðinni hvíla. 

15. Stuðla að endurbótum ábúenda á mannvirkjum ábúðarjarðar (25. gr.).  

Lagt er til að kveðið sé á um að sé jörð í sameign tveggja eða fleiri eigenda nægir 

einfaldur meirihluti þeirra til að taka ákvarðanir. Með þessari breytingu er leitast við að 

styrkja rétt meirihlutaeigenda að lögbýlum til sjálfsábúðar þ.m.t. til að taka ákvarðanir um 

eðlilegt viðhald og uppbyggingu. 

 

F. Athugasemdir við einstakar greinar frumvarpsins. 

 

Um 1. gr. 

    Vegna sameiningar landbúnaðar- og sjávarútvegsráðuneyta hinn 1. janúar 2008, sbr. lög nr. 

109/2007 um breytingu á lögum um Stjórnarráð Íslands, nr. 73/1969, þykir rétt að leggja til að 

heiti stjórnvalda verði færð til rétts vegar. 

 

Um 2. gr. 

Markmiðsákvæði laga geta haft mikilsverð áhrif á túlkun og framkvæmd þeirra. Í þeim eru 

oft orðaðar þær meginreglur og þau meginsjónarmið sem að baki lagasetningu hvíla. Með 

þeim breytingum sem lagðar eru til með þessari grein er leitast við að draga fram þær áherslur 

sem lagt er til að jarðalög stefni að.  

Með þessu er lagt til að við framkvæmd jarðalaga verði horft til þess að þau stuðli að sem 

mestu fæðuöryggis þjóðarinnar til framtíðar litið og til þess verði horft þegar ákvarðanir um 

landnýtingu eru teknar þannig að gott ræktarland verði varðveitt til nota fyrir komandi 

kynslóðir. Á síðastliðnum árum hefur það sjónarmið notið aukins fylgis að tryggur 

grundvöllur innlendrar matvælaframleiðsla sé forsenda fæðuöryggis þjóðarinnar. Þetta er m.a. 

reifað  ítarlega í áður nefndri skýrslu nefndar um landnotkun.
6
 Hugtakið fæðuöryggi hefur 

fastmótaða merkingu í alþjóðlegri umræðu en grundvöllur þess lýtur að möguleikum 

einstaklinga til að framleiða og/eða kaupa fæðu. Hægur aðgangur að ræktunarlandi er 

uppspretta, tekjulind og óbilandi bakhjarl þjóðarinnar. Taka verður ríkt tillit til þessa við 

framkvæmd laganna. Íslenskur landbúnaður gegnir mikilvægu hlutverki við að tryggja 

þjóðinni fæðu. Meðalorkuþörf íbúa á dag er áætluð 2400 kcal að teknu tilliti til aldurs og 

kynjasamsetningar þjóðarinnar. Lýðheilsustöð hefur áætlað að framboð próteins, kolvetna og 

fitu frá íslenskum landbúnaði svari til 1.282 kcal eða um helmings orkuþarfar þjóðarinnar. 

Í skýrslu nefndar um landnotkun er fjallað ítarlega um fæðuöryggi heimsins. Af þeirri 

umfjöllun má álykta að þjóðir heims hafa ríkar skyldur til að viðhalda möguleikum til 

fæðuframleiðslu fyrir eigin íbúa og aðra til að leggja sitt af mörkum til að tryggja fæðuöryggi 

íbúa heimsbyggðarinnar. Hver þjóð verður að gera áætlun á grundvelli möguleika sinna til að 

ná eigin markmiðum, um fæðuöryggi, og vinna um leið með öðrum þjóðum, svæðisbundið og 

á alþjóðavísu, við að skipuleggja sameiginlegar aðgerðir til að leysa úr viðfangsefnum sem 

ógna fæðuöryggi á heimsvísu. 

Í nýrri 2. mgr. 2. gr. frumvarpsins er mælt fyrir um að lögin stefni að því að land verði nýtt 

á hagfelldan hátt sem þjónar best samfélaginu með tilliti til búsetu og atvinnu til framtíðar 

litið. Þetta stefnumið á fyrirmynd í bæði norskum og dönskum lögum auk þess að byggja á 

stefnumiði eldri jarðalaga nr. 65/1976. Tilgangur þeirra var að ,,tryggja, að nýting lands 

utan skipulagðra þéttbýlissvæða sé eðlileg og hagkvæm frá þjóðhagslegu sjónarmiði og að 

eignarráð á landi og búseta á jörðum sé í samræmi við hagsmuni sveitarfélaga og þeirra sem 

landbúnað stunda.  

                                                 
6
 Skýrsla nefndar um landnotkun – Athugun á notkun og varðveislu ræktanlegs lands. Sjávarútvegs- og 

landbúnaðarráðuneytið, febrúar 2010, bls. 5-13. 
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Til samanburðar má athuga tilgangsákvæði norskra og danskra laga. Í 1. mgr. 1. gr. 

norsku jarðalaganna nr. 15, 12. maí 1995, segir að tilgangur þeirra sé að leitast við að tryggja 

að víðlendi landsins með skógum, fjöllum og öllu sem því tilheyrir, þ.e. landgæðin (n. 

arealressursane), geti nýst á sem gagnlegastan hátt fyrir samfélagið og þá sem hafa atvinnu 

sína af landbúnaði. Í 2. mgr. segir að landgæðunum skuli ráðstafað svo að tekið sé tillit til 

mismunandi nýtingarmöguleika í hverju samfélagi (n. samfunnsutviklinga i området) og með 

höfuðáherslu á tillit til búsetu, atvinnu og rekstrarlega góðra lausna. Í 3. mgr. segir að nýting 

landgæðanna sé samfélagslega gagnleg ef þeim er ráðstafað með áherslu á þarfir óborinna 

kynslóða. Við stjórnsýslu samkvæmt lögunum skuli hafa hliðsjón af umhverfisvernd og taka 

m.a. tillit til verndar jarðvegsins (n. jordmonnet) sem grundvöll framleiðslu og einnig stuðla 

að varðveislu menningarumhverfis (n. areal og kulturlandskap) sem grundvöll að lífi, heilsu 

og lifnaðarháttum manna, dýra og plantna. Tilgangur dönsku landbúnaðarlaganna (lov om 

landbrugsejendomme nr. 60, 19. janúar 2007, ,,landbrugsloven”), er fjórþættur, eftir 1. gr. 

laganna. Í fyrsta lagi að tryggja forsvaranlega og fjölþætta nýtingu jarða með tilliti til 

framleiðslu búvara, náttúru, umhverfis og gæða landslags. Í öðru lagi að tryggja arðbæra 

þróun og samkeppnisstöðu landbúnaðarstarfsemi. Í þriðja lagi að tryggja búsetu og þróun í 

héruðum landsins og í fjórða lagi að varðveita sjálfsábúð sem meginrekstrarform í landbúnaði 

og tryggja um leið nauðsynlegan framleiðslugrundvöll fyrir landbúnaðarrekstur. 

  

Um 3. gr.  

    Með þessari grein er lagt til að nokkur hugtök verði felld brott úr lögunum. Í fyrsta lagi að 

hugtakið almenningur verði fellt brott. Um merkingu hugtaksins er hægast að vísa til 

almennra niðurstaðna Óbyggðanefndar. Með því að hugtakið kemur hvergi fyrir í jarðalögum 

þykir rétt að fella það brott.  

Í 15. mgr. er lagt til að breyta skilgreiningu á hugtakinu landbúnaður svo að landbúnaður 

teljist vera framleiðsla á búvörum eins og þær eru skilgreindar í 2. gr. laga um framleiðslu, 

verðlagningu og sölu á búvörum nr. 99/1993, með síðari breytingum. Með þessu er verið að 

þrengja skilgreininguna frá því sem er í núgildandi lögum þar sem nánast hvers kyns starfsemi 

sem stunduð er í dreifbýli geti talist landbúnaður. Þessu er ætlað að styðja við það að 

breytingum á jarðalögum er nú ætlað að stuðla að fæðuöryggi þjóðarinnar og tryggja aðgengi 

komandi kynslóða að nægu ræktarlandi. Einnig er með þessu verið að tengja hlutverk 

jarðalaga varðandi landbúnaði betur gagnvart annarri löggjöf sem honum tengist svo sem lög 

um framleiðslu, verðlagningu og sölu á búvörum nr. 99/1993 og búnaðarlög nr. 70/1998, með 

síðari breytingum, o.s.frv. 

    Sú breyting er lögð til á 16. mgr. að lögbýli teljist þær jarðir þar sem unnt er að stunda 

landbúnað eins og landbúnaður er skilgreindur í 15. mgr. og hafa hlotið til þess staðfestingu 

ráðherra. Þau skuli tilfæra í Þjóðskrá Íslands. Í núgildandi lögum er tiltekið að til lögbýla skuli 

teljast þær jarðir sem skráð voru í jarðaskrá 1. desember 2003 ásamt jörðum sem síðar fengju 

slík réttindi. Þar sem skráning lögbýla hefur verið tilfærð í Þjóðskrá Íslands þykir rétt að 

samræma þetta ákvæði þeirri framkvæmd. Ný lögbýli eða niðurfelling lögbýlisréttinda (skv. 

13. gr. frumvarpsins myndi því birtast í henni. 

Fyrrnefndur vinnuhópur um endurskoðun jarðalaga og ábúðarlaga lagði til í tillögum sínum 

að orðið „húsakostur” félli út og orðin „landrými og aðstöðu” tækju þar með til nauðsynlegs 

húsaskosts.   

Þá er lagt til að hugtakið fæðuöryggi verði skilgreint í jarðalögum. Sjá skýringar við 2. gr. 

um markmið jarðalaga. 

 

Um 4. gr. 

    Í markmiðsgrein núgildandi jarðalaga segir að markmið þeirra sé m.a. að ,,tryggja svo sem 

kostur er að land sem vel er fallið til búvöruframleiðslu verði varðveitt til slíkra nota”. Í 



Drög SLR, 28. mars 2011  

 

 15 

athugasemdum með frumvarpinu er að finna nánari skýringar. Þar segir: ,,Hér á landi er ekki 

sama þörf fyrir land til landbúnaðarnota og áður en víða um heim er hins vegar lögð mikil 

áhersla á að vernda land sem nýtanlegt er til landbúnaðar og matvælaframleiðslu. Enn fremur 

er landbúnaður í örri þróun, sem ekki sér fyrir endann á, og því hyggilegt að þess sé gætt að 

nægjanlegt land sé til staðar fyrir landbúnaðarstarfsemi framtíðarinnar.”
7
  

    Hér er greinilega gert ráð fyrir því að land sem vel er fallið til búvöruframleiðslu verði í 

nokkrum mæli varðveitt til þeirra nota. Í 5. gr. jarðalaga segir að land sem við gildistöku 

laganna er nýtt eða nýtanlegt til landbúnaðar, þar með taldir afréttir, almenningar, þjóðlendur, 

eyðijarðir, landspildur og lóðir, megi ekki taka til annarra nota, nema heimild sé til slíks í 

lögum. Í 6. gr. laganna er lík regla og var í eldri lögum þess efnis að ráðherra geti veitt leyfi til 

að land sem er nýtt eða nýtanlegt til landbúnaðar verði leyst úr landbúnaðarnotum. Þá segir í 

1. mgr. 7. gr. laganna að ,,þar sem í skipulagi er fyrirhugað að breyta landnotkun svæða sem 

nýtt hafa verið til landbúnaðar skal leyfi landbúnaðarráðherra til að leysa landið úr 

landbúnaðarnotum liggja fyrir áður en viðkomandi skipulagsáætlun hlýtur endanlega 

afgreiðslu.” Um þessa lagagrein segir í athugasemdum með frumvarpi til laganna: ,,Þetta 

ákvæði felur í sér að alltaf þarf samþykki landbúnaðarráðherra til að taka land sem nýtt eða 

nýtanlegt er til landbúnaðar til annarrar starfsemi. Samkvæmt því þurfa skipulagsyfirvöld að 

leita eftir samþykki landbúnaðarráðherra ef þau vilja skipuleggja landsvæði fyrir aðra 

starfsemi en landbúnað. Sama gildir um aðra aðila sem vilja ráðstafa landi sem er í 

landbúnaðarnotum til annarrar starfsemi eða annarra þarfa. Það er því talið nauðsynlegt að 

yfirvöld landbúnaðarmála geti haft áhrif á hvort ráðstafa beri landi sem nýtanlegt er til 

landbúnaðar til annarra nota hér á landi og ekki talið rétt að leggja það eingöngu í hendur 

skipulagsyfirvöldum. M.a. hefur þess stundum orðið vart að skipulagsyfirvöld hafa tekið land 

í landbúnaðarnotum undir skipulag fyrir aðra starfsemi en landbúnað þegar völ var á öðru 

landi.”
8
 

    Í framkvæmd hefur ráðuneytið vikið hjá skyldubundnu mati sínu samkvæmt þessum 

ákvæðum, þ.e. engin athugun er gerð á því hvort skipulagsáætlun gangi óhæfilega nærri 

ræktunarlandi eða torveldi landbúnað. Þess í stað mun ráðuneytið jafnan lýsa því yfir með 

bréfi að það hafi engar athugasemdir við tillögu að nýrri skipulagsáætlun, en með því má líta 

svo á að áskilnaður 1. mgr. 7. gr. sé uppfylltur að formi til.  

    Athugunarefni er að takmörkun 5. gr. laganna á ekki við um land sem skipulagt var til 

annarra nota en landbúnaðar við gildistöku laganna. Við lögin var sérstakt bráðabirgðaákvæði 

um að sveitarfélög skyldu innan sex mánaða frá gildistöku laganna senda ráðuneytinu 

upplýsingar um öll landsvæði sem voru í landbúnaðarnotum við gildistöku eldri jarðalaga, og 

skipulögð höfðu verið fyrir önnur not en landbúnað en ekki verið leyst úr landbúnaðarnotum. 

Ráðuneytið skyldi síðan láta þinglýsa yfirlýsingum um að landsvæðin væru leyst úr 

landbúnaðarnotum. Eflaust var raunverulegur tilgangur þessara ákvæða að koma framkvæmd 

jarðalaga ,,á hreint“, en nokkur misbrestur mun hafa orðið á framkvæmd laganna. Í 

athugasemdunum voru svohljóðandi skýringar: ,,Ef við gildistöku þessara laga er í gildi 

skipulagsáætlun samkvæmt skipulags- og byggingarlögum fyrir tiltekið landsvæði gilda 

ákvæði laganna ekki um það landsvæði ef skipulagið er fyrir aðra starfsemi en landbúnað. 

Slíkt skipulag eða lausn úr landbúnaðarnotum getur hins vegar ekki farið fram eftir gildistöku 

þessara laga nema með samþykki ráðherra. Hafi tiltekin jörð eða jarðarhluti verið leystur úr 

landbúnaðarnotum gilda sömu reglur. Hafi tiltekið land sem var í landbúnaðarnotum verið 

skipulagt fyrir aðra starfsemi eða önnur not en landbúnað án þess að landið hafi verið leyst úr 

landbúnaðarnotum hvílir skylda á sveitarfélögum til að tilkynna það til ráðuneytisins innan 

sex mánaða frá gildistöku laganna, sbr. ákvæði til bráðabirgða I. Ráðherra mun í framhaldi af 

því þinglýsa yfirlýsingum um að viðkomandi landsvæði séu leyst úr landbúnaðarnotum. 

                                                 
7
 Alþt. 2003-2004, A-deild, bls. 4445. 

8
 Alþt. 2003-2004, A-deild, bls. 4452-4453. 
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Síðastgreint ákvæði er sett í þeim tilgangi að auðvelda yfirvöldum landbúnaðarmála að hafa 

yfirsýn yfir það land sem leyst hefur verið úr landbúnaðarnotum og gera viðeigandi 

ráðstafanir þar sem það hefur ekki verið gert, t.d. ef sumarhúsasvæði hefur verið skipulagt án 

þess að hafa áður verið leyst úr landbúnaðarnotum [...]”.
9
 

    Þetta bráðabirgðaákvæði kom aldrei til framkvæmdar. Litlar heimtur urðu á upplýsingum 

frá sveitarfélögum um lendur sem féllu undir bráðabirgðaákvæðið en raunar kallaði 

ráðuneytið aldrei formlega eftir þeim. Engum yfirlýsingum var þinglýst.  

    Í 13. gr. laganna eru ákvæði sem náskyld eru þessum. Þar segir að skipti á landi sem falla 

undir lögin skuli staðfest af ráðherra. Í lagagreininni er ekki leiðsögn um til hvaða sjónarmiða 

skuli líta við staðfestinguna. Í athugasemdum við frumvarp til laganna segir hins vegar að 

,,forsendur þær sem ákvæðið byggist á [séu] þær að yfirvöld landbúnaðarmála eigi þess kost 

að leggja mat á hvort landskipti geti haft í för með sér að land sem vel er fallið til 

landbúnaðarnota verði það ekki eftir slík landskipti en það eru þau sjónarmið sem ráðuneytinu 

ber að leggja til grundvallar við ákvörðun um hvort staðfesta beri landskipti eða ekki”.
10

 Hér 

sinnir ráðuneytið ekki heldur skyldubundnu mati en staðfestir allar beiðnir sem koma fram og 

uppfylla formskilyrði um gögn frá sveitarfélagi og sýslumanni.
11

  

Með breytingum á ákvæðum jarðalaga um landnotkun er leitast við að samræma 

ákvarðanatöku um landnotkun til landbúnaðar við það sem gerist í annarri 

landskipulagningu. Þróun í skipulagslöggjöf hefur verið sú að skipulagsvald hefur verið 

fært til sveitarfélaga. Hér er því verið að koma til móts við þetta sem og þær breytingar 

sem leiða af því að nú hafa nær öll sveitarfélög í landinu sett sér aðalskipulag. Við það 

verða úrelt ákvæði núgildandi laga sem kveða á um lausn á landi úr landbúnaðarnotum í 

þeim tilvikum að ekkert skipulag er fyrir hendi. Með því að veita sveitarfélögum leiðsögn 

um hvernig skilgreina megi mikilvæga landbúnaðarhagsmuni út frá 

fæðuöryggissjónarmiðum og varðveislu ræktarlands verður stuðlað að því að slík 

sjónarmið og hagsmunamat verði lagt til grundvallar þegar fjallað er um breytingar á 

aðalskipulagi.  

    Í skýrslu nefndar um landnotkun eru reifaðar nýlegar athuganir á heildarstærð góðs 

ræktunarlands hér á landi. Niðurstaða þeirra bendir til að alls sé það um 600-615 þúsund 

hektarar. Þótt vinna megi nákvæmari greiningu og flokkun á landinu, gefur þetta ákveðna 

vísbendingu. Tölur um stærð þess lands sem nú er í ræktun eru öllu áreiðanlegri. Það verður 

að telja að sé á bilinu 120-128 þús. ha. Samkvæmt þessu eru miklir möguleikar fyrir hendi í 

jarðræktinni. Þó verður að athuga að engar heimildir eru fyrir hendi um að hve miklu leyti 

góðu ræktunarlandi hefur þegar verið ráðstafað til annarra nota, svo sem til bygginga eða 

vegagerðar, til mjög langs tíma svo sem til skógræktar, eða verið skipt upp í smáa parta sem 

ekki geta hentað til búrekstrar. 

Þannig verði þess gætt varðandi heimildir til að leysa land úr landbúnaðarnotum og til að 

skipta landi að farið hafi fram hagsmunamat með tilliti til fæðuöryggis, enda er frumforsenda 

fæðuöryggis hverrar þjóðar að hún varðveiti ræktunarland sitt til lengri tíma litið. 

 

Um 5. gr. 

Með þessari breytingu er á ný verið að innleiða ábúðarskyldu, en þó aðeins á lögbýlum. Í 

forvera núgildandi jarðalaga
12

 var að finna ákvæði um ábúðarskyldu á jörðum. Slíkar reglur 

eru því ekki nýmæli og hafa raunar verið í gildi alla Íslandsbyggð að undanskildum síðustu 

sjö árum þegar hún féll niður í núgildandi jarðalögum. Ýmsar hliðstæður eru í löggjöf 

                                                 
9
 Alþt. 2003-2004, A-deild, bls. 4452-4453. 

10
 Alþt. 2003-2004, A-deild, bls. 4456. 

11
 Atli Már Ingólfsson, Hlutverk jarðalaga í meðferð lands í landbúnaðarnotum og samspil jarðalaga og 

skipulagslaga. Fræðaþing landbúnaðarins 2007. Reykjavík 2007, bls. 75-80. 
12

 Jarðalög nr. 65/1976. 
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nágrannalanda okkar, svo sem Noregi og Danmörku og jafnvel í innlendri löggjöf. Til að 

mynda er óheimilt að gera lóðarleigusamning um lóð undir frístundahús til skemmri tíma en 

20 ára, sbr. 1. mgr. 3. gr. laga um frístundabyggð og leigu lóða undir frístundahús nr. 75/2008.  

Með þessu er verið að koma þeirri framkvæmd á að þar sem lögbýlum eru veitt ýmis 

réttindi í öðrum lögum og stjórnvaldsfyrirmælum sem sett eru þeim tengd, komi til að á þau 

megi einnig leggja skyldur, þ.e.a.s. að þau skuli byggja.  

Í skýrslu sem ber heitið Eignarhald á jörðum, framleiðsla og þróun hennar
13

 kemur fram að 

lögbýlum í ábúð hefur fækkað úr 5.003 árið 1980 í 4.257 árið 2006. Lögbýli með búfjárhald 

voru 2.950 árið 2001 en 2.693 árið 2006.  

Vinnuhópurinn er vann að endurskoðun jarðalaga og ábúðarlaga var sannfærður um að 

fjölmargir hefðu áhuga á því að setjast að í sveit og starfa við landbúnað. Fækkun í bændastétt 

á síðustu árum á sér margvíslegar orsakir, aukin framleiðni og breyttar neysluvenjur eiga sinn 

þátt í því að færri rekstrareiningar þarf til að framleiða sama magn og áður. Þrátt fyrir þá 

reynslu er full ástæða til að leita leiða til að byggja upp jarðir landsins. Mikilvægt er að athuga 

að atvinnuástand er víða sæmilegt í dreifbýlinu. Ýmsar búgreinar hafa styrkst eða nýjar rutt 

sér til rúms. Jafnframt þessu hagar víða svo til að ágætir möguleikar eru á því að sækja 

atvinnu í kaupstað eða hjá nálægu fyrirtæki til stuðnings við afkomu af landsnytjum á 

lögbýlum. Víða eru tækifæri til atvinnusköpunar á bújörðum á Íslandi, sem verða ekki virkjuð 

nema til komi föst búseta. Einnig er lagt til að sveitarfélög í landinu öðlist að nýju heimild til 

að hafa eftirlit með byggingu jarða innan sveitarfélagsins. Byggingarskylda á lögbýlum er 

mikilvæg til að halda landinu í byggð, ýta undir sjálfsábúð og staðbundið eignarhald. Á 

þessum grunni hvíldu tillögur nefndarinnar um byggingarskyldu á lögbýlum.  

Þannig verði stuðlað að því að ábúendur séu með lögheimili á lögbýlum auk þess sem 

ábúendur stundi þar búskap og að ræktarland býla verði viðhaldið. Í þessu sambandi verður 

ákvæði þessu talið fullnægt með því að þriðji aðili stundi landbúnað á jörðinni svo sem með 

beit eða nytjun ræktarlands. 

   Lagðar eru til nokkrar undanþágur frá byggingaskyldu á lögbýlum og koma þær fram í 2.-4. 

mgr. 5. gr. Þannig verði þessi skylda ekki lögð á þegar lögbýli liggja svo illa við samgöngum 

að mjög kostnaðarsamt er að hafa þar búsetu og starfsemi. Einnig þegar á lögbýlinu er ekki að 

finna nauðsynlega aðstöðu til búsetu eða landbúnaðar svo sem byggingar eða ræktun. Kemur 

þá einnig til álita að fella viðkomandi lögbýli af lögbýlaskrá. Ekki verður heldur gerð krafa 

um ábúð á lögbýlum sem skipulögð hafa verið til frístundastarfsemi á vegum félagasamtaka. 

 

Um 6. gr.  

Lagt er til að þau nýmæli að þar sem skipting jarðar hafi átt sér stað og bú er ekki rekið á 

úrskiptum jarðarhluta, er ráðherra heimilt, ef hagsmunir sveitarfélags krefjast, að leyfa 

eiganda og ábúanda jarðar þeirrar, sem skipt var úr að leysa til sín hinn úrskipta jarðarhluta og 

leggja hann til hinnar upphaflegu jarðar. Áður verði þó fengið meðmæli viðkomandi 

sveitarstjórnar og stjórnar Bændasamtaka Íslands. Einnig er lagt til að eiganda og ábúanda 

nýbýlis verði heimilt að leysa til býlis síns það, sem eftir stendur af landi hinnar upphaflegu 

jarðar, sé ekki rekinn þar sjálfstæður búskapur. Séu nýbýlin fleiri en eitt, getur einn eigandi 

krafist þess lands, sem ónytjað er. Náist ekki samkomulag um verð, skal um mat og greiðslu 

bóta fara eftir lögum um eignarnám. 

Auk þessa er lagt til að ákvæðið nái til þeirra tilvika þegar jörð er í sameign, en einn 

sameigenda rekur bú á jörðinni og hefur þar fasta búsetu, og getur ráðherra þá, ef hagsmunir 

sveitarfélags krefjast, leyft honum að leysa til sín eignarhluta meðeigenda sinna, enda hafi 

viðkomandi sveitarstjórn og stjórn Bændasamtaka Íslands mælt með því. Náist ekki 

                                                 
13

 Daði Már Kristófersson, Erna Bjarnadóttir og Ómar S. Jónsson, Freyr 1. tbl. 2007, 103 árg. 
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samkomulag um verð á hinum innleystu hlutum, skal fara um mat og greiðslu bóta eftir lögum 

um framkvæmd eignarnáms.  

    Ákvæði þessarar greinar eru óbreytt úr 13. og 14. gr. jarðalaga nr. 65/1976. Í ljósi þess 

hversu skipti eru tíð á landi bújarða á síðustu árum þykir nauðsynlegt að endurvekja þessi 

ákvæði. Í skýrslu nefndar um landnotkun er t.d. sýnt fram á afar tíða skiptingu á landi á 

næstliðnum árum.
14

 Í sumum sveitarfélögum eru tugir og jafnvel hundruð nýrra fasteigna 

stofnuð á hverju ári. Reynslan kennir að til muna er erfiðara að sameina lóðir með frjálsum 

samningum heldur en að skipta upp landi.  

 

Um 7. gr. 

Til samræmis við það sem gerist annarsstaðar í löggjöf er lagt til að hámarki megi 

undanskilja hlunnindi frá jörð í 10 ár í senn í stað gildandi banns. 

 

Um 8. gr. 

Ákvæði þetta um fyrirsvar jarða í sameign er keimlíkt 9. gr. núgildandi laga. Margir aðilar 

geta þurft að hafa samskipti við eigendur jarða svo sem sveitarfélög og eigendur aðliggjandi 

jarða. Þar sem mikill misbrestur hefur orðið á tilnefningu fyrirsvarsmanns jarða er lagt til að 

sveitarfélög fái auknar heimildir til að knýja á um að eigendur ræki þessa skyldu sína.  
    Í bráðabirgðaákvæði laganna er lagt til að jarðeigendur skuli tilkynna sveitarfélögum um skipan 

fyrirsvarsmanns í fyrsta sinn eigi síðar en 1. júní 2012.  

 

Um 9. gr. 

Ákvæði þessarar greinar um ráðstöfunarrétt yfir jörð í óskiptri sameign tveggja eða fleiri aðila 

eru nýmæli. Þau eru tilkomin vegna þess að oft eru eigendur jarðar margir og hefur dreifð 

eignaraðild valdið erfiðleikum í framkvæmd við að framfylgja lögum og reglum eða annast 

nauðsynlega hagsmunagæslu, svo sem um afréttamálefni, veggirðingar o.fl. og eins ýmsar 

ráðstafanir eða framkvæmdir á vegum sveitarfélaga, m.a. ef jarðir eru ekki lengur í ábúð. 

    Ýmsir annmarkar eru á því ef eigendur að jörð eru margir og tilgangur þessa ákvæðis er að 

skýra réttarstöðu sameigenda að jörð. Hefur verið litið til ákvæða laga um fjöleignarhús nr. 

26/1994, með síðari breytingum, sem reynst hafa vel í framkvæmd.  

Litið var einnig til ákvæða fjöleignahúsalaga um rétt allra til þátttöku í ákvörðunum. 

 

Um 10. gr. 

Með hinu nýja ákvæði er verið að veita meirihlutaeigendum lögbýlis/jarðar forgang til 

ábúðar á jörð sinni að uppfylltum ákveðnum skilyrðum. Til að tryggja rétt minnihluta eigenda 

við ákvörðun jarðarafgjalds eru lagðar til breytingar á ábúðarlögum sem fela það í sér að náist 

ekki samkomulag um það megi skjóta ágreiningi til yfirmatsnefndar skv. 44. gr. ábúðarlaga. 

Með lagabreytingunni er reynt að skýra rétt meirihluta eigenda. Sem dæmi um slíkt má 

nefna heimild meirihluta til að tilnefna aðila á fund veiðifélags fyrir hönd eigenda. 

 Heimildir sameigenda eru skýrðar og að nokkru víkkaðar. Við breytingu þessa er að 

nokkru byggt á efni 36. - 40. gr. laga um fjöleignarhús, nr. 26/1994, með síðari breytingum. 

 

Um 11. gr. 

    Vinnuhópnum um endurskoðun jarðalaga og ábúðarlaga var m.a. falið að skoða hvort 

mögulegt væri að setja hömlur við jarðasöfnun á hendi fárra einstaklinga eða lögaðila. 

Nefndarmenn voru sammála um að slíkar hömlur drægju úr eðlilegum viðskiptum með jarðir 

og lækkaði gangvirði þeirra. Á öllum tímum hafi sprottið upp einstaklingar eða aðrir aðilar 

sem gerst hafi stórtækir í jarðeignum. Slíkt sé engin nýlunda. 
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 Skýrsla nefndar um landnotkun – Athugun á notkun og varðveislu ræktanlegs lands. Sjávarútvegs- og 

landbúnaðarráðuneytið, febrúar 2010, bls. 36-41. 



Drög SLR, 28. mars 2011  

 

 19 

    Vinnuhópurinn skoðaði löggjöf nágrannalandanna í þessu efni. Í danskri löggjöf voru skýr 

fyrirmæli að þessu leyti. Danska löggjöfin kvað á um hámark á fjölda býla í eigu sama manns 

og hámarksfjarlægð milli þeirra. Þar voru einnig takmarkanir við fjölda þeirra lögbýla sem 

máttu vera í eigu sama aðila og hver samanlögð hámarksstærð þeirra má vera. Nátengd 

þessum takmörkunum er búsetuskyldan, sem dönsku bændasamtökin leggja mikla áherslu á.  

    Í lokaskýrslu vinnuhópsins kom fram að ljóst væri að takmarkanir á fjölda býla (eða 

landstærð) í eigu sama aðila kallaði jafnframt á eftirlitskerfi. Dæmi eru um einkaaðila sem 

eiga margar jarðir og aðila sem eiga hlutdeild í mörgum jörðum. Eigendur að jörðum í 

jarðaskrá eru taldir á 11. þúsund. Þar á meðal eru einkahlutafélög og eflaust einhver dánarbú 

eða hópar erfingja. 

   Rökstyðja má gildi þess að eignarhald á ræktar- eða landbúnaðarlandi sé dreift. Það stuðlar 

t.d. að því að fleiri geti eignast landbúnaðarland. Þá getur samþjappað eignarhald teppt 

auðlindir frá því að vera nýttar til verðmætasköpunar fyrir samfélagið. Meirihluti 

vinnuhópsins lagði til að gerðar yrðu breytingar á jarðalögum sem miðuðu að því að takmarka 

hversu mörg lögbýli/jarðir einum og sama aðila væri heimilt að eiga.  

Í frumvarpi þessu er lagt til að sami einstaklingur eða lögaðili sé ekki eigandi að öllu leyti 

eða að hluta að fleiri lögbýlum en þremur. Ákvæði þetta gildir einnig um eignarhluti í 

félögum sem fara með eignarhald lögbýla.  

Í 2. mgr. kemur fram að við þinglýsingu kaupsamninga og afsala fyrir lögbýlum skuli liggja 

fyrir vottorð frá jarðaskrá Þjóðskrá Íslands um að kaupandi uppfylli skilyrði 1. mgr. 

Í 3. mgr. er lagt til að í þeim tilvikum þegar einstaklingur eða lögaðili á fleiri en eitt lögbýli 

þarf hið nýja lögbýli að liggja innan XX
15

 km loftlínu frá íbúðarhúsnæðinu á því lögbýli sem 

viðkomandi aðili eignaðist fyrst. Hafi kaupandi eignast fleiri en eitt lögbýli á sama tíma þá sé 

horft til þess hvaða lögbýli hafi forveri hans eignast fyrst. Þannig skulu lögbýlin mynda eina 

búskaparheild, þ.e. að samrekstur jarðanna eigi sér stað þannig að jarðirnar séu hluti af einni 

rekstrarheild. Hér er horft til þeirrar takmörkunar er var í dönsku ábúðar- og jarðalögunum. 

Ákvæði dönsku laganna gekk þó út á það að ef viðkomandi aðili ætti fleiri en eina jörð þyrftu 

þær allar að liggja innan 10 km loftlínu frá íbúðarhúsinu á þeirri jörð sem viðkomandi aðili 

hafði fasta búsetu á.   

Takmarkanir þessar gilda einungis við kaup aðila á lögbýlum, þ.e. að þær hafa ekki áhrif á 

núverandi eignarhald einstaklinga og lögaðila meðan þessir aðilar bæta ekki við sig lögbýlum.  

 

Um 12. gr. 

    Lagðar eru til breytingar á skráningu jarða í lögbýlaskrá, jarðaskrá og fasteignaskrá hjá 

Þjóðskrá Íslands.  

Forsaga jarðaskrár. 

    Með 31. gr. laga nr. 48/1957 um landnám, ræktun og byggingar í sveitum var Landnámi 

ríkisins gert skylt að gefa árlega út jarðaskýrslu fyrir allt landið á grundvelli skýrslna frá 

hreppsstjórum. Fyrsta jarðaskrá Landnáms ríkisins kom út fyrir fardagaárið 1958-1959. Í 

formála þeirrar skrár sagði að markmið hennar væri að á einum stað væru tiltækar upplýsingar 

um jarðir í ábúð og hverjum bústofni væri framfleytt á hverri jörð. Í skrána voru færðar 

upplýsingar um heiti ábúanda og tölu búfjár samkvæmt forðagæsluskýrslu og var áhöfnin 

einnig reiknuð til kúgilda. Á yfirlitum var síðan að finna samantekt upplýsinga eftir hreppum 

og sýslum. Með jarðaskrá fyrir fardagaárið 1963-1964 voru fyrst skráðar upplýsingar um 

heyfeng á hverri jörð, upphaflega talinn í hestburðum en síðar í rúmmetrum.    

    Með lögum nr. 90/1984, um breytingu á jarðalögum nr. 65/1976, var ríkisstofnunin 

Landnám ríkisins lögð niður. Við það var landbúnaðarráðherra falið að gefa árlega út 

jarðaskrá fyrir landið þar sem tilgreindar skyldu allar jarðir eða lögbýli samkvæmt 
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skilgreiningu 1. gr. ábúðarlaga nr. 64/1976, ásamt eigendum og ábúendum og öðrum þeim 

upplýsingum sem ráðherra ákvæði með reglugerð.  

    Í jarðaskrá landbúnaðarráðuneytisins fyrir fardagaárið 1985-1986 voru felldar út 

upplýsingar um áhöfn jarða með þeim rökstuðningi að þær mætti nálgast í tölvuskrám 

Búnaðarfélags Íslands. Ráðuneytið gaf síðan skrána út fram til fardagaársins 1993-1994, en 

með þeirri skrá féll útgáfan niður um tíma. Skráin kom að nýju út 1. desember 2000 eftir að 

gerður hafði verið samningur við Hagþjónustu landbúnaðarins um öflun gagna, gerð og 

varðveislu skrárinnar. Síðan þá hefur Hagþjónustan annast gerð jarðaskrár og síðar 

lögbýlaskrár í umboði ráðuneytisins.  

Jarðaskrá skv. 11. gr. jarðalaga nr. 81/2004. 

    Í 11. gr. jarðalaga nr. 81/2004 segir að ráðuneytið skuli á hverju ári gefa út jarðaskrá á 

grundvelli upplýsinga úr jarðahluta fasteignaskrár. Í skránni skuli koma fram upplýsingar um 

allar jarðir, jarðahluta, landspildur, lóðir og annað land sem undir lögin fellur. Í 

athugasemdum við frumvarp til laganna sagði að gert væri ráð fyrir því að jarðaskrá yrði ,,eins 

konar ný jarðabók fyrir Ísland.”
16

 

    Í 2. mgr. 1. gr. laga um skráningu og mat fasteigna nr. 6/2001 segir að í fasteignaskrá skuli 

skrá allar fasteignir í landinu og hún sé grundvöllur skráningar fasteigna, þinglýsingabókar 

fasteigna, mats fasteigna og húsaskrár Þjóðskrár og þannig úr garði gerð að hún nýtist sem 

stoðgagn í landupplýsingakerfum.  

    Í lögum um skráningu og mat fasteigna er ekki vikið að sérstökum jarðahluta skrárinnar. 

Það er á hinn bóginn gert í 11. gr. núgildandi jarðalaga þar sem segir að í jarðahluta Landskrár 

fasteigna skuli ,,koma fram upplýsingar um nöfn jarða og annars lands, sveitarfélög, eigendur, 

fyrirsvarsmenn ef fleiri eigendur eru að jörð, ábúendur, leigutaka, ræktun, mannvirki, nýtingu, 

hvort félagsbú er á jörðinni og önnur atriði sem ráðuneytið ákveður nánar í reglugerð.” 

Jarðaskrá hefur ekki komið út. Í ákvæði til bráðabirgða III við jarðalög segir að ráðherra 

hafi frest til 31. desember 2008 til að ljúka við gerð fyrstu jarðaskrár. Í athugasemdum við 

frumvarp til jarðalaga sagði um ákvæði þetta að um sé að ræða mikið verk og ljóst sé að 

nokkuð vanti á að fullnægjandi upplýsingar séu til um einstakar jarðir eða að erfitt getur verið 

að nálgast þær.
17

 

Lögbýlaskrá skv. 26. gr. jarðalaga nr. 81/2004. 

    Frá árinu 2004 hefur sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytið gefið út lögbýlaskrá. Í 26. gr. 

jarðalaga segir að í þeirri skrá skuli koma fram upplýsingar um nöfn allra lögbýla, 

sveitarfélög, eigendur, fyrirsvarsmenn ef fleiri eigendur eru að lögbýli, ábúendur, leigutaka, 

ræktun, mannvirki, nýtingu og hvort þar sé rekið félagsbú, svo og aðrar upplýsingar sem 

ráðuneytið ákveður í reglugerð. Ekki hefur reynst unnt að skrá upplýsingar um ræktun og 

mannvirki í lögbýlaskrá.  

    Í 26. gr. núgildandi jarðalaga er gert ráð fyrir því að lögbýlaskrá verði unnin á grundvelli 

upplýsinga úr jarðaskrá skv. 11. gr. laganna. Þar sem jarðaskráin hefur ekki komið út þá hefur 

til þessa verið stuðst við ákvæði IV. til bráðabirgða við jarðalög þar sem segir að þar til gerð 

jarðaskrár skv. 11. gr. er lokið skuli ráðherra gefa árlega út lögbýlaskrá á grundvelli annarra 

tiltækra upplýsinga með sama hætti og verið hefur skv. 29. gr. eldri jarðalaga nr. 65/1976. Þar 

var kveðið á um að hreppstjórum, sveitarstjórum, jarðanefndum og sýslumönnum væri skylt 

að láta í té upplýsingar um ábúð, eignarhald o.fl. 

    Rétt er að vekja athygli á því að í lögunum er gert ráð fyrir því að allar sömu upplýsingar 

komi fram í lögbýlaskrá og jarðaskrá með þeirri undantekningu að jarðaskrá er ekki 

takmörkuð við lögbýli heldur tekur til alls lands sem fellur undir jarðalög.  

Kveikur þess að nú er ráðist í breytingar. 
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    Upphaflegt markmið þess að skrá ábúð jarða og upplýsingar um búrekstur tengdist því 

markmiði jarða- og ábúðarlaga að sporna við því að jarðir sem vel væru fallnar til jarðræktar 

og búrekstrar rýrnuðu eða færu í eyði en lengi voru í lögum ákvæði um skyldu jarðareigenda 

til að byggja jörð hæfum ábúanda sæti hann hana ekki sjálfur.  

Að undanförnu hafa sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneyti, Hagþjónusta landbúnaðarins 

og Þjóðskrá Íslands átt samráð um hvernig best verði hagað skráningu jarða- og lögbýla 

samkvæmt jarðalögum. Í þeim viðræðum hefur sú spurning gerst áleitin hvort þörf sé á útgáfu 

sérstakra jarða- og lögbýlaskráa að því virtu að þegar virðist gert ráð fyrir að þær upplýsingar 

sem þar skal greina sé að finna í fasteignaskrá. Einnig hefur komið til skoðunar að í 11. gr. 

jarðalaga virðist gert ráð fyrir að jarðaskrá sé á pappírsformi, enda er þar kveðið á um að 

skráin sé ,,gefin út”. Sama gildir um lögbýlaskrá.  

    Til þess er að líta að á síðustu árum hefur aukin áhersla verið lögð á hagnýtingu 

upplýsingatækni við meðferð opinberra upplýsinga, þ.m.t. við lögskráningu fasteigna. Í stefnu 

ríkisstjórnarinnar um upplýsingasamfélagið árin 2008-2012
18

 segir til að mynda að vinna skuli 

að því að nota upplýsingatækni til að bæta opinbera þjónustu, auka skilvirkni og einfalda 

samskipti milli almennings og stjórnvalda. Stefnt skuli m.a. að því að upplýsingar verði 

samnýttar eftir því sem við verður komið. Stöðlun, samræming, samvinna milli stofnana og 

öryggi séu lykilatriði.  

    Lagt er til að ákvæði núgildandi jarðalaga um jarðaskrá og lögbýlaskrá verði sameinuð. Í 

því felst að í fasteignaskrá verður sérstakur  jarðahluti (jarðaskrá) sem mun hafa að geyma 

upplýsingar um nöfn jarða og annars lands, sveitarfélög, eigendur, fyrirsvarsmenn ef fleiri 

eigendur eru að jörð, ábúendur, leigutaka, ræktun, mannvirki, nýtingu, hvort félagsbú er á 

jörðinni og önnur atriði sem ráðuneytið ákveður nánar í reglugerð. Rétt þykir þó að breyta 

ákvæðinu svo að einnig verði tekið fram hvort fasteign njóti lögbýlisréttar.  

Lagt er til að ráðherra fái jafnframt heimild til að setja reglugerð um jarðaskrá. Í slíkri 

reglugerð yrði m.a. tryggt að upplýsingar um eigendur lögbýla skv. 10. gr. verði aðgengilegar í 

jarðaskrá og að kveðið sé á um skráningu og afskráningu lögbýla skv. 16. gr. laganna.  

 

Um 13. gr.  

Hér er verið að leggja annars vegar til að jörð njóti lögbýlisréttinda verði að vera á henni 

íbúðarhús og hins vegar að ný lögbýli verði aðeins stofnuð til starfsemi á sviði landbúnaðar en 

ekki annarrar starfsemi eins og nú er kveðið á um. Ýmis réttindi eru tengd við lögbýli svo sem 

heimild til að skrá á þau greiðslumark, einnig styrkir sem tengjast búvöru- og 

búnaðarlagasamningum, svo sem til vatnsveitna o.fl.  Engin efnisleg rök virðast hins vegar 

standa til að hvers konar smábýli eða iðnaðarbýli njóti lögbýlisréttinda. Það hlýtur fremur að 

vera í valdi sveitarfélaga hvar þau heimila slíka starfsemi í skipulagi sínu svo sem á jörðum 

þó þau njóti ekki lögbýlisréttar. Jarðalög ættu heldur ekki að takmarka að jarðir þ.m.t. lögbýli 

séu nýtt til annarrar atvinnustarfsemi en landbúnaðar. 
Lagt er til að ráðherra fái heimild til að setja reglugerð um jarðaskrá skv. 11. gr. laganna þar 

sem m.a. skal kveðið á um skráningu og afskráningu lögbýla. Með þessu gefst svigrúm til að 

útfæra nánar reglur sem gilda um stofnun lögbýla og niðurfellingu lögbýlisréttar.  

 

Um 14. gr. 

Lagt er til að greinin um niðurfellingu lögbýlisréttar falli niður þar sem um þetta verður nú 

fjallað í 16. gr. laganna og reglugerðar sem lagt er til að verði sett. 

 

Um 15. gr. 

                                                 
18

 Netríkið Ísland, Stefna ríkisstjórnar Íslands um upplýsingasamfélagið 2008-2012, forsætisráðuneytið,  

maí 2008. 



Drög SLR, 28. mars 2011  

 

 22 

    Í 24. gr. núgildandi jarðalaga segir að ef áformað er að taka lögbýli sem er eyðijörð aftur til 

ábúðar og landbúnaðarstarfsemi skuli senda tilkynningu þess efnis til ráðuneytisins og 

Bændasamtaka Íslands í því formi sem ráðherra ákveður.  

    Ákvæði um endurbyggingu eyðijarðar í núgildandi jarðalögum hafa litla þýðingu vegna 

afnáms byggingarskyldu jarða með sömu lögum. 

   

Um 16. gr. 

    Lagt er til að ekki verði lengur skylt að tilkynna ráðuneyti um stofnun og slit félagsbús. 

Meginástæða þess er sú að ráðgert er að ráðuneytið hætti að gefa út jarðaskrá, sbr. 12. gr. 

þessa frumvarps.  

    Stofnun félagsbúa hefur verið fátíð á síðustu árum en á hinn bóginn hafa bændur í nokkrum 

mæli stofnað einkahlutafélög um búrekstur og jafnvel eignarhald jarða. Ekki er gert að skyldu 

í jarðalögum að samningi um stofnun félagsbús verði þinglýst þótt það geti talist æskilegt. 

Verði félagsbússamningi þinglýst mun hann koma fram í fasteignaskrá og má segja að með 

þeim hætti verði áfram til reiðu upplýsingar um stofnun og tilvist félagsbúa.  

 

Um 17. gr.  

Gert er ráð fyrir að jarðaskrá komi í stað lögbýlaskrá. Sjá umfjöllun um efni 12. gr. 

frumvarps þessa.  

 

Um 18. gr.  

Með greininni er lagt til að kaupréttur ábúenda að ríkisjörðum verði þrengdur frá því sem 

nú er.    

    Lengi hafa staðið í lögum heimildir til að selja ábúendum ríkisjarða ábýlisjarðir sínar. 

Rekja má slík ákvæði til laga um sölu þjóðjarða nr. 31/1905 og laga um sölu kirkjujarða nr. 

50/1907, en á 19. öld hafði fjöldi þjóðjarða einnig verið seldur. Með sölu jarðanna var einkum 

leitast við að tryggja sjálfsábúð á jörðum. 

    Í 36. gr. núgildandi jarðalaga er kveðið á um að ábúendur ríkisjarða eigi rétt til kaupa á 

ábýlisjörð sinni hafi þeir haft ábúð á jörðinni í a.m.k. sjö ár og leggi fram yfirlýsingu 

sveitarstjórnar um að þeir hafi setið jörðina vel en í þeirri yfirlýsingu skulu einnig koma fram 

upplýsingar um ástand jarðar, ,,starfsemi” á jörð o.fl.  

    Víða um land hagar svo til að ábúendur ríkisjarða hafa ýmist dregið verulega úr búrekstri 

eða látið af honum alfarið. Oft kemur þetta til vegna skertrar starfsgetu sökum aldurs en 

einnig tíðkast að ábúendur láti af hefðbundnum búrekstri en sæki þess í stað vinnu utan 

heimilis. Ráðuneytið hefur alla jafna látið þetta átölulaust og heimilað ábúendum að sitja 

jarðirnar áfram þrátt fyrir ákvæði sem oftlega eru í byggingarbréfum þess efnis að þeim sé 

skylt að stunda búrekstur og þeirrar hættu sem þetta auðsjálega hefur í för með sér á því að 

byggingar hrörni og ræktun gangi úr sér.  

    Heimildir í lögum til sölu á ríkiseign til ákveðins aðila án undangenginnar almennrar 

auglýsingar felur í sér verulegt frávik frá meginreglum stjórnskipunarréttar um jafnræði 

borgaranna. Telja má eðlilegt að slíkar heimildir verði teknar til reglulegrar endurskoðunar og 

endurmats. Hér hefur einnig þýðingu að söluverð ríkisjarða virðist alla tíð hafa verið hóflegt 

og sanngjarnt eftir aðstæðum. Þannig er í 37. gr. núgildandi jarðalaga ákveðið að söluverð 

skuli taka mið af skipulagsforsendum og afskrifuðu nývirði ræktunar, fasteigna og annarra 

matsþátta. Greiðslumark ríkisjarða fylgir þeim við sölu án endurgjalds.  

    Af framangreindum ástæðum er lagt til að umræddur kaupréttur ábúenda verði þrengdur 

þannig að hann takmarkist við þá ábúendur sem sannarlega eru í búrekstri og geta með 

kaupum mögulega skotið styrkari rótum undir framtíð búrekstrar á ábýlisjörð sinni. Sú 

gagnrýni hefur komið fram að ákvæði núgildandi laga séu ekki nægilega greinargóð í þessu 

efni, þ.e. þau séu of rúm. Til samanburðar sagði í dómi Hæstaréttar frá 26. apríl 2007 í máli 
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nr. 551/2006, sem varðaði ágreining um kauprétt að ríkisjörð, að kaupréttarákvæði eldri 

jarðalaga nr. 65/1976 yrðu ekki skilin öðruvísi en svo að þau ættu einungis við um þá sem 

sjálfir stunduðu búskap á jörð. 

Lagt er til að það lágmarkstímamark, sem ábúandi þarf að hafa haft ábúð á jörðinni, 

verði lengt úr a.m.k. 7 árum í a.m.k. 10 ár. Í núgildandi jarðalögum nr. 81/2004 er gerð 

krafa um a.m.k. 7 ár.  

Lagt er til að sett verði sem skilyrði að ábúandi nýti sjálfur land jarðarinnar til ræktunar 

og beitar og hafi rekið þar búvöruframleiðslu um næstliðin sjö ár sem að umfangi nemi 

a.m.k. 1/3 af meðalbúi í viðkomandi búgrein. Við athugun á skilyrðum kaupréttar er gert 

ráð fyrir að ráðuneytið fái upplýsingar um búrekstur hans t.d. úr forðagæsluskýrslum og 

skattframtölum, en þar koma m.a. fram upplýsingar um greiðslu búnaðargjalds.  

Jafnframt er áfram gert ráð fyrir því að umsögn sveitarstjórnar liggi fyrir við ákvörðun um 

sölu. 

Í frumvarpinu er lagt til að sé landbúnaði hætt á ábýlisjörð hefur ábúandinn tvö ár til að 

óska eftir kaupum á jörðinni áður en kaupréttur hans fellur niður. 

Í 26. gr. frumvarps þessa er lagt til að breyting þessi nái ekki til þeirra beiðna um kaup á 

ábýlisjörðum sem nú eru til meðferðar í þeim tilvikum að aflað hefur verið mats Ríkiskaupa á 

söluverði skv. 37. gr. laganna og það hefur verið kynnt kaupbeiðanda sem sölutilboð. 

 

Um 19. gr.  

    Lögð er til breyting á verðlagsforsendum við sölu ríkisjarða til ábúenda. Þannig að orðin: 

,,Mat á söluvirði skal taka mið af skipulagsforsendum og afskrifuðu nývirði ræktunar, 

fasteigna og annarra matsþátta” falli brott í 2. málsl. Til þess er að líta að matsforsendur 

þessar hafa reynst óljósar í framkvæmd og sætt nokkurri gagnrýni. Einkum er óljóst hvað 

felist í ákvæðinu um „skipulagsforsendur.” Lagt er til að mat á söluverði taki í staðinn einkum 

mið af gangverði sambærilegra jarða á svipuðu landsvæði. Vilji kaupbeiðendur ekki una því 

mati er þeim eftir sem áður heimilt að skjóta því til yfirmats.  

Þá er einnig lagt til að ákvæði þessarar greinar taki aðeins til sölu til ábúenda en að 

sveitarfélag sem eiga kauprétt skv. 35. gr. geti ekki skotið mati á jarðarverði til dómskvaddra 

matsmanna heldur kaupi viðkomandi jörð þá á frjálsum markaði. 
Í 26. gr. frumvarps þessa er lagt til að breyting þessi nái ekki til þeirra beiðna um kaup á 

ábýlisjörðum sem nú eru til meðferðar í þeim tilvikum að aflað hefur verið mats Ríkiskaupa á 

söluverði skv. 37. gr. laganna og það hefur verið kynnt kaupbeiðanda sem sölutilboð. 

 

Um 20. gr.  

Lagt er til að ákvæði 2. mgr. og 3. mgr. 38. gr. núgildandi jarðalaga falli brott. 

Telja verður að ef sveitarfélag telur það þjóna hagsmunum sínum að tiltekinn aðili fái að 

kaupa land af ríkinu án auglýsingar þá sé heppilegra að ríkið selji sveitarfélaginu landið beint 

skv. 35. gr. jarðalaga.  Sveitarfélagið endurseldi síðan viðkomandi aðila það land. 

    Um 3. mgr. vísast til þess að nú hafa verið sett sérstök lög um frístundabyggð og leigu lóða 

undir frístundahús nr. 75/2008 sem treysta stöðu þeirra sem eiga sumarhús í leigulöndum. Því 

er þetta ákvæði óþarft. 
    Í 26. gr. frumvarps þessa er lagt til að breyting þessi nái ekki til þegar framkomin vilyrði til 

ábúenda til kaupa á ríkisjörð án undangenginnar auglýsingar.   

 

Um 21. gr. 

Greinin þarfnast ekki skýringa 

 

Um 22. gr. 
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    Vegna sameiningar landbúnaðar- og sjávarútvegsráðuneyta hinn 1. janúar 2008, sbr. lög nr. 

109/2007 um breytingu á lögum um Stjórnarráð Íslands, nr. 73/1969, þykir rétt að leggja til að 

heiti stjórnvalda verði færð til rétts vegar. 

 

Um 23. gr. 

Lagt er til að sett verði inn ákvæði um ákvörðun jarðarafgjalds um að við ákvörðun 

afgjaldsins skuli taka mið af fasteignamati, greiðslumarki sem fylgir jörðinni, sérstökum 

hlunnindum svo og kvöðum sem á jörðinni hvíla. 

Eðlilegt þykir með tilliti til nýrra ákvæða um ábúðarskyldu í jarðalögum og aukinn rétt 

meirihlutaeigenda að lögbýlum til að ráðstafa þeim til sjálfsábúðar að eðlilegt er að búa til 

farveg fyrir ágreining um jarðarafgjald. Í þeirri yfirmatsnefnd sem þegar er til staðar skv. 44. 

gr. laganna býr mikil þekking á verðmætum sem tilheyra jörðum og því ætti hún að vera vel 

fallin til að takast á við verkefni af þessu tagi. Sjá nánar 10. gr. frumvarpsins. 

 

Um 24. gr. 

Efni 2. mgr. 8. gr. um umboðsmann jarðareiganda er nýmæli sem sótt er í húsaleigulög nr. 

36/1994, enda verður að telja eðlilegt að skýrt sé hvert ábúandi geti snúið sér í málefnum 

jarðarinnar. 

Varðandi breytingu í 3. mgr. þar sem sveitarstjórnum er í jarðalögum falið aukið hlutverk 

m.a. varðandi ábúð jarða þykir rétt að skylda ábúendur til að tilkynna sveitarstjórn um nýja 

ábúðarsamninga. 

 

Um 25. gr. 
Lagt er til að kveðið sé á um að sé jörð í sameign tveggja eða fleiri eigenda nægir einfaldur 

meirihluti þeirra til að taka ákvarðanir. Með þessari breytingu er leitast við að styrkja rétt 

meirihlutaeigenda að lögbýlum til sjálfsábúðar þ.m.t. til að taka ákvarðanir um eðlilegt 

viðhald og uppbyggingu. 

Við þessa breytingu var horft til ákvæða 36. - 40. gr. laga um fjöleignarhús nr. 26/1994, 

með síðari breytingum.  

 

Um 26. gr.  

Með greininni er verið að mæla fyrir um skýr lagaskil.  

 

 

 


