
Þjóðlenduútspil ráðherra nægir ekki landeigendum 
 

Hvers vegna ásælist ríkið eignir manna um allt land, jarðeignir sem jafnvel hafa verið 

þinglýstar eigendum sínum í margar aldir? Er ekki mál að linni? Þjóðlendulögunum þarf að 

breyta þegar í stað, annars verður ekki sú sátt um málið sem þeim var upphaflega ætlað að 

skapa. Þjóðlendukröfur ríkisins eru ekki í neinu samræmi við þær væntingar sem siðmenntað 

þjóðfélag gerir til stjórnvalda á tuttugustu og fyrstu öld og engan veginn í yfirlýstum anda 

þeirra flokka sem nú stjórna landinu. Fjármálaráðherra hefur nú boðað breytingu á 

vinnureglum ríkisins, greinilega til að lægja ófriðaröldur í aðdraganda þess að stofna á 

Landssamtök landeigenda. En í raun er þetta sannkallað hænufet og staðfestir nauðsyn þess að 

landeigendur skipuleggi baráttu sína gegn þjóðlendukröfunum.  

Í 72. grein stjórnarskrár lýðveldisins Íslands, nr. 33/1944, segir: „Eignarrétturinn er 

friðhelgur. Engan má skylda til að láta af hendi eign sína nema almenningsþörf krefji. Þarf til 

þess lagafyrirmæli og komi fullt verð fyrir.“ Þetta er skýrt og Mannréttindasáttmáli Evrópu 

gengur jafnvel enn lengra í vernd eignarréttarins en stjórnarskráin gerir. 

Það fer ekki fram hjá neinum að landeigendur um allt land eru mjög ósáttir með óbilgjarna 

framgöngu ríkisins í kröfum sínum í þjóðlendumálinu og skyldi nú engan undra. Engin dæmi 

eru um það fyrr að ríkisvaldið þinglýsi kröfum í eignir sem ríkið og aðrir hafa um ár og aldir 

viðurkennt í orði og verki að væru eignir manna, án minnsta fyrirvara eða athugasemda! Það 

er alveg furðulegt að þetta skuli gerast ítrekað og ríkið ætli bara að halda sínu striki! Ofan á 

allt saman er það ekki lagt á þann sem ofurkröfurnar gerir, ríkisvaldið, að sanna málstað sinn 

heldur er lagt á landeigendur að færa fram sönnur fyrir eign sinni! Auðvitað er þetta alveg 

fráleitt og sjálfgefið að sönnunarbyrðin, hversu fráleit sem hún er, skuli vera ríkisins í þessu 

máli eins og gerist almennt hjá siðmenntuðum þjóðum.  

Hver var hinn upphaflegi tilgangur þjóðlendulaganna? Í athugasemdum við frumvarp til 

þessara laga árið 1998 er að finna eftirfarandi skilgreiningu hins nýja hugtaks, 

þjóðlenda: „Þetta hugtak taki til þeirra landsvæða sem nú eru ýmist nefnd afréttur, 

almenningur, óbyggðir eða hálendi utan eignarlanda. Jöklar, sem ekki teljast innan 

eignarlanda, falli undir flokk þjóðlendu”. Hér kemur skýrt fram sá skilningur sem 

alþingismenn og almenningur allur lagði í málið, þ.e. að þjóðlendulögum væri ætlað að 

skilgreina lönd utan þinglýstra eignarlanda og þá var í megindráttum átt við hálendið. Sú er 

líka raunin í úrskurðum Óbyggðanefndar því hún hefur viðurkennt 99% eignarlanda. Samt 

heldur ríkið til steitu ofurkröfum sínum, nú síðast á austanverðu Norðurlandi.  

Menn verða að átta sig á að Óbyggðanefnd er stjórnsýslunefnd með mjög ströng 

hæfnisskilyrði. Af hverju þarf ríkið að sækja kröfur sínar inn á þinglýstar landareignir í ljósi 

þessarar niðurstöðu? Á þetta að vera atvinnubótarvinna fyrir lögfræðinga á vegum ríkisins? Er 

ríkið ef til vill að fara nýja leið að eignarnámi í skjóli þjóðlendulaganna? Sé það svo sparar 

ríkissjóður mikla fjármuni í framtíðinni, það er augljóst! Hvers vegna þarf ríkið yfirleitt að 

sanka að sér þjóðlendum á sama tíma og ráðamenn segjast vilja færa rekstur, völd og ábyrgð á 

sem flestum sviðum frá ríki til einstaklinga og sveitarfélaga?  

Mun ríkið endurgreiða landeigendum skatta og skyldur sem þeir hafa greitt af eignum sínum 

um dagana? Mun ríkið ekki sömuleiðis bæta landeigendum þann framtíðararð sem þeir hafa 

samið um á jarðeignum sem síðan kunna að falla undir þjóðlendur? Hvað með samninga sem 

ríkið hefur verið að gera frá upphafi á svæðum sem það lýsir nú þjóðlendukröfum í? Erum við 

að hverfa til sovéskra stjórnarhátta? Hræddur er ég um að það færi um ýmsa eigendur 



þinglýstra eigna á höfuðborgarsvæðinu ef ríkið tæki upp á því að gera kröfur í 80% af eignum 

þeirra og þeim væri gert að sanna að þeir ættu það sem þeir eiga! 

Ríkið hefur að vísu ekki enn gert kröfu um að Austurvöllur verði þjóðlenda en að því hlýtur 

að koma, ef vitleysunni linnir ekki. Vita menn annars um landamerki Reykjvíkur? Það var 

mjög einfalt en merkilegt mál, eins og segir í ritinu Byggð og Saga eftir Ólaf Lárusson: 
,,Eitt merkilegasta gagnið um Reykjavík fyrr á tímum sem er til, er gamall vitnisburður um 

landamerki jarðarinnar, sem prentaður er í Dipl. Isl. VII nr. 474. Bréf þetta er sýnilega ágrip af 

öðru bréfi. Þar lýsa tveir menn, Jón Pálsson og Ólafur Ólafsson, er báðir segjast vera meira en 

fimmtugir menn, merkjum jarðarinnar eftir því, sem þeir í æsku hafi heyrt forfeður sína segja, 

að landamerki hefðu verið haldin, svo lengi sem þeir vissu til. Í niðurlagi bréfsins segir er þess 

getið að 4 menn (Árni Eiríksson, Ásbjörn Þorbjarnarson, Gizur Þorleifsson og Brandur 

Hallbjarnarson) hafi verið hjá, er afhent var jörðin Reykjavík.“ Þetta á að hafa gerst í kringum 

1500.  
Ríkið sá ekki ástæðu til að lýsa kröfum sínum í slíkt landamerki, það hefði verið of eldfimt. 

Ég hvet menn líka til að kynna sér kröfulýsingu ríkisins í land er liggur í kringum Straumsvík 

þar sem álverið er staðsett, mjög merkilegur vinkill sem þar sést. 

Ég segi enn og aftur að forgangsverkefni er að breyta þjóðlendulögunum sem fyrst til að þau 

nái tilgangi sínum og um þau skapist sátt. Í lögin þarf að koma ákvæði sem efnislega er á þá 

leið að jörð sem er með þinglýst landamerkjabréf og kaupmála sé eignarland og sá sem haldi 

öðru fram beri þá sönnunarbyrðina þar að lútandi. 
Komið er að því áð ráðamenn standi við loforð sín allt frá árinu 2001 um að laga þurfi 

þjóðlendulögin að upphaflegum tilgangi þeirra. Þinglýstir eigendur jarða biðja ekki um 

annað!. Þetta er hvorki flókið mál né erfitt í framkvæmd. Vilji er allt sem þarf og ég vitna í 

manninn sem forðum sagði: ,,Svona gerir maður ekki!“ 

Að lokum hvet ég alla er hagsmuna eiga að gæta að mæta á stofnfund Landssamtaka 

landeigenda á Íslandi í Sunnusal Hótel Sögu 25.janúar næstkomandi. Sérstaklega hvet ég þá 

að koma sem eiga landareignir á svæðum sem ekki enn hafa verið „tekin til ,,meðferðar“ af 

ríkisins hálfu. Þá sem kynnst hafa þjóðlendukröfunum af eigin raun þarf ég ekki að hvetja, 

þeir mæta. 
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