
Umsögn Landssamtaka landeigenda á Íslandi um drög að frumvarpi 

til laga um breyting á jarðalögum, nr. 81/2004, og ábúðarlögum, nr. 

80/2004. 

  

Í ályktun stjórnar Landssamtaka landeigenda á Íslandi 16. mars. 2011 komu fram áhyggjur 

vegna  hugmynda sem starfshópur landbúnaðarráðherra hefur sett fram um breytingu á 

jarðalögum og varða ábúðarskyldu á jörðum og fleiri atriði sem vega að eignarréttindum  

jarðareigenda og meðferð þeirra á eignarjörðum sínum.  

Landssamtökin hafa fengið þá Tómas Gunnar Sæmundsson stjórnamann í LLÍ, Hrafnkel 

Karlsson á Hrauni og Þórólf Sveinsson á Ferjubakka til þess að setja saman athugasemdir við 

frumvarpsdrögin og fylgja þær bréfi þessu sem umsögn landssamtakanna.  

Stutt er síðan  lög á þessu sviði voru endurskoðuð og færð í nútímalegri búning þar sem horfið 

var frá kreddum og forræðishyggju auk þess sem dregið var úr skrifræði og úr möguleikum aðilja 

sem ekki áttu beina hagsmuni af meðferð lands til þess að ráðskast með landið og ganga jafnvel 

gegn hagsmunum landeigaenda.  

Þau ákvæði sem nú er lagt  til að verði breytt þarfnast að mati samtakanna alls ekki  breytinga 

sem fela í sér afturhvarf til fortíðar og forræðishyggju.  Breytingar þær sem lagt er til að gerðar 

verði á lögunum eru almennt til þess fallnar að færa verðmæti frá eigendum þ.e þeim sem unnið 

hafa til þeirra til einhverra sem eru þannig staddir í tíma og rúmi að þeir eru stjórnvöldum betur 

þóknanlegir.     

Samtökunum virðist það m.a. vera tilgangur frumvarpsins að koma fyrir tiltölulega flóknu 

regluverki sem leiði til þess að jarðir falli í verði og að þannig eigi sér stað ósanngjörn 

eignatilfærsla.  

Ef það er vilji löggjafans að styrkja einstakar búgreinar, styrkja leiguliða  eða bændur sem falla í 

einhvern tiltekinn flokk sem er ríkjandi stjórnvöldum þóknanlegur hverju sinni, hlýtur það að 

eiga að gerast með beinum fjárframlögum frá ríkisvaldinu frekar en með löggjöf sem fallin er til 

mismununar.  

Vísað er til meðfylgjandi umsagnar.  

 

Hofi 6. maí 2011. 
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