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Landsamtök landeigenda og Landssamband veiðifélaga hafa gert með sér samning 

um kaup á þjónustu Lagastofnunar Háskóla Íslands en Lagastofnun hefur fallist á að 

sjá um álitsgerð um lög um náttúruvernd og breytingar á lögunum eins og þær voru 

lagðar fyrir á yfirstandandi Alþingi. 

Fyrir hönd lagastofnunar munu Sigurður Líndal, lagaprófessor, og Hafsteinn Þór 

Hauksson,  lektor í almennri lögfræði og réttarheimspeki við Háskóla Íslands, vinna 

álitsgerðina. Stefnt er að því að álitsgerðinni verði skilað um mánaðarmótin maí/júní. 

Sérstaklega er óskað eftir áliti á eftirgreindum atriðum: 

1. Getur löggjafinn takmarkað eignarrétt og atvinnufrelsi landeigenda svo sem gert er 

í gildandi lögum um náttúruvernd og frumvarpi til breytinga á þeim með þeim hætti 

að banna landeigendum að fara á vélknúnum ökutækjum um eigið land nema með 

leyfi stjórnvalda? 

Má ná fram sömu markmiðum og stefnt er að með frumvarpinu, með því að setja 

ákvæði um rétt landeigenda til að banna/hafa stjórn á umferð almennings um 

eignarlönd á vélknúnum ökutækjum að ákveðnum skilyrðum uppfylltum svo sem t.d. 

þegar landinu er hætt við skemmdum vegna umferðar. 

Má færa rök fyrir því að almennt akstursbann eigi að gilda gagnvart almenningi en 

ekki gagnvart landeigendum sjálfum. Skiptir máli í því sambandi að landeigendur 

hafa sjálfir hagsmuni af því að umferð um lendur þeirra valdi ekki tjóni? 

Í þessu sambandi er þess óskað að litið verði til meðalhófsreglu og ákvæða um vernd 

eignarréttar sem varinn er í stjórnarskrá og Mannréttindasáttmála Evrópu þar sem 

færa má rök fyrir því að sömu markmiðum um landvernd megi ná með vægari 

úrræðum. 

2. Er gengið of langt með framsali valds til framkvæmdavaldins þegar litið er til sömu 

sjónarmiða og að framan greinir með því að veita ráðherra víðtækt vald til þess að 

kveða á um akstur landeigenda innan eignarlanda sinna í reglugerð án þess að valdi 

ráðherra séu þar nokkur takmörk sett? Stenst það að löggjafinn geri engan mun á 

landeigendum og almenningi að þessu leyti? 

 

3. Óskað er eftir áliti á því hvort leggja megi þá skyldu á landeigendur samkvæmt 

frumvarpi ráðherra, að þeir þurfi að una því að slóðar innan landareigna þeirra verði 
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merktir inn í kortagrunn og alls óvíst hversu víðtækur umferðarréttur almenningi 

verður veittur til að fara um þá. Á þetta bæði við þegar lögin taka gildi og einnig til 

framríðar litið.Hvaða afleiðingar geta hlotist af því ef landeigendur hafna slíkri 

merkingu? 

 

Hér má lesa verksamninginn í heild sinni. 
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