
Hafa ríkisstjórnarflokkarnir villst af leið í þjóðlendumálinu? 

 
Þann 25. janúar nk. verða stofnuð á Hótel Sögu í Reykjavík samtök landeigenda á Íslandi.  

Trúlega spyrja margir: Til hvers?  Því ótrúlega lítið hefur verið fjallað um svokallað 

þjóðlendumál í fjölmiðlum fram að þessu.  Almenningur hefur því ekki haft tækifæri til að kynna 

sér málið enn sem komið er og jafnframt geta verið til þær sálir sem telja eðlilegt að jarðeigendur 

og þar með talið bændur eigi helst ekki nema varpann í kringum húsið hjá sér.  Hægt er að hafa 

misjafnar skoðanir á því hvað er eðlilegt að hver einstaklingur eigi á Íslandi en hitt er kristaltært 

að það er óheimilt að taka þinglýstar eignir af fólki án endurgjalds og ég ætla að biðja þá sem 

hafa þá skoðun, að það sé í lagi að ganga með slíkum hætti á eignarrétt manna, að hugsa fyrst í 

eigin barm. Værir þú lesandi góður ánægður ef af þér væru teknar eignir sem þú sannarlega átt, 

án endurgjalds? 

Erfitt er að átta sig á hvað ríkinu gengur til með þjóðlendukröfum sínum og ekki verður annað 

séð en að það sé að brjóta freklega stjórnarskrá íslenska lýðveldisins en í henni segir að 

eignarrétturinn sé friðhelgur. Mannréttindadómstóll Evrópu gengur enn lengra í vernd 

eignarréttarins en stjórnarskráin gerir.  Það er dapurlegt að ríkið gangi fram fyrir skjöldu með 

þessum hætti og sérstaklega sá flokkur sem kennir sig við frjálshyggju og  einstaklingsframtak.  

Eitt er lögfræðihliðin á málinu en annað er hið mannlega.  Ekki má gleyma að margir bændur eru 

tengdir jörðum sínum tilfinningaböndum.  Þess vegna er málið orðið slíkt hitamál sem raun ber 

vitni.  Einnig er þetta aðför að einni fátækustu stétt landsins sem nú hefur verið sett í gíslingu 

næstu árin því ekki er hægt að veðsetja jörð sem eftir nokkur ár verður ef til vill  10% af því sem 

hún er í dag. 

Óskiljanlegt er hvernig þetta risaæxli hefur orðið til.  Við setningu þjóðlendulaganna 1998 var 

tilgangurinn að ákveða mörk eignalanda og þjóðlenda á miðhálendinu en ekki að gera kröfur í sjó 

fram eins og nú er gert.  Ekki er hægt að sjá á frumvarpinu eða á greinargerð með því að það sé 

markmiðið hjá ríkinu að ná til sín þinglýstum eignarlöndum eða yfirleitt að ná undir ríkið sem 

mestu landi enda hefur það ekki verið stefna þeirra stjórnmálaflokka sem nú eru við völd eftir því 

sem best er vitað. Því virðist sem ríkisstjórnarflokkarnir hafi villst af leið. 


