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Skiptar skoðanir geta verið á því hvaða landsvæði eigi að teljast þjóðlendur og hver 

eignarlendur, en að stórum hluta er það hlutverk Óbyggðanefndar að úrskurða í 

deilumálum sem upp koma um þessi efni. Jörundur Gauksson segir þó víða pott brotinn 

í þeirri málsmeðferð. 

Samkvæmt lögum nr. 58 frá 1998, um þjóðlendur og ákvörðun marka eignarlanda, þjóðlendna 

og afrétta er sérstakri stjórnsýslunefnd, Óbyggðanefnd, falið það meginhlutverk að finna út 

hvar eignarlöndum sleppir. Þar sem eignarlöndum sleppir taka við þjóðlendur, sem verða í 

vörslum ríkisins, en innan þeirra er gert ráð fyrir að menn geti átt tiltekin eignarréttindi, t.d. 

beitarrétt og veiðirétt. 

Sá sem ekki vill una úrskurði Óbyggðanefndar getur höfðað einkamál fyrir dómstólum innan 

sex mánaða frá birtingu úrskurðar. 

Í dag liggja fyrir úrskurðir Óbyggðanefndar í Austur-Skaftafellssýslu og stærstum hluta 

Árnessýslu. Höfðuð hafa verið dómsmál vegna úrskurða í Árnessýslu og þegar liggja fyrir 

dómar Hæstaréttar frá því á fimmtudag um Biskupstungnaafrétt og efstu lönd í 

Biskupstungnahreppi (Bláskógabyggð). Óbyggðanefnd hefur nú jafnframt tekið til meðferðar 

Vestur-Skaftafellssýslu, Rangárvallasýslu, það sem eftir var af Árnessýslu og Norðausturland. 

Í 73. 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.” 

Vernd eignarréttar er ein mikilvægasta stoð réttar- og lýðræðisríkja Vesturlanda. Sé 

eignarrétturinn ekki virtur er grafið undan þessu skipulagi. Hvort eignarréttur er virtur ræðst 

ekki aðeins af því hvort hann verði að lokum afnuminn eða skertur heldur einnig af því 

hvernig löggjafinn, framkvæmdarvaldshafar, dómstólar, ríkislögmaður og úrskurðaraðilar, 

haga málsmeðferð sinni. Hagi ofangreindir aðilar undirbúningi sínum ekki í samræmi við 

hlutverk ríkisvalds, lög og góða stjórnsýsluhætti, er vegið að hinum stjórnarskrárvarða 

eignarrétti hver sem endanleg niðurstaða úrskurðaraðila eða dómstóla verður. 

Tilefni þessarar greinar er að fjalla um það hvort fjármálaráðherra hafi virt eignarrétt 

landeigenda við meðferð þjóðlendumála og fjallað um nokkra annmarka sem ég tel vera á 

málsmeðferð Óbyggðanefndar. 

Fjármálaráðherra 

Samkvæmt þjóðlendulögum er fjármálaráðherra falið að fara með fyrirsvar ríkisins. 

Þjóðlendulög mæla ekki nánar fyrir um hvernig haga skuli kröfugerð af hálfu ríkisins. Þar 

með er ekki sagt að fjármálaráðherra hafi um það frjálsar hendur hvaða kröfur séu gerðar eða 

hvernig að kröfugerð skuli staðið. Stjórnsýslan er lögbundin og ber fjármálaráðherra 



samkvæmt því að fara að lögum, þ.ám. reglum stjórnsýsluréttar og stjórnskipunarréttar, og 

virða réttindi manna í ákvörðunum sínum. 

Fjármálaráðherra ber þó ekki síst að haga undirbúningi ákvörðunar sinnar um mörk 

þjóðlendna í samræmi við grundvallarreglu stjórnskipunarinnar um meðferð ríkisvalds. Þessi 

grundvallarregla felur annars vegar í sér að ríkið fari að lögum og hins vegar að ríkið gæti 

réttinda þegnanna. Er hér um að ræða það sem talið hefur verið að felist í hugmyndinni um 

réttarríkið. Hlutverk ríkisins í þjóðlendumálum er aðeins að upplýsa mál og skal það gert á 

hlutlausan og málefnalegan hátt. Kröfugerð fjármálaráðherra skal byggja á rannsókn og 

endurspegla öll þau sjónarmið og lagarök sem rannsóknin leiddi í ljós og skipta máli varðandi 

eignarréttarlega stöðu lands, hvort sem þau styðja kröfur ríkisins eða ekki. 

Þegar litið er á kröfugerð fjármálaráðherra kemur í ljós að hún er ekki í samræmi við lög eða 

ofangreinda grundvallarreglu um meðferð ríkisvalds. 

Nokkur dæmi 

1. Kröfugerð fjármálaráðherra ber það með sér að ekki hefur farið fram sérstök rannsókn á 

eignarréttarlegri stöðu lands. Í kröfugerð hans er a.m.k. ekki að finna rök sem styðja það að 

land sem ráðherra telur til þjóðlendu gæti verið eignarland. Staðreyndin er hins vegar sú að 

fjöldi gagna og veigamikil rök voru til staðar sem sýndu að um eignarland var að ræða í þeim 

tilvikum þar sem ráðherra hafði talið að land væri án nokkurs vafa þjóðlenda. Í sumum 

tilvikum lágu fyrir skýr landamerki, þinglýstar eignarheimildir svo sem afsalsbréf, sum sem 

ríkið sjálft átti aðild að, fjöldi annarra löggerninga svo og augljós merki og gögn um sérstaka 

nýtingu lands o.fl. Það kom líka í ljós að Óbyggðanefnd úrskurðaði þjóðlendur í mörgum 

tilvikum miklu minni en ráðherra hafði gert kröfur um eins og meðfylgjandi kröfulínukort 

sýnir. 

Rökstuðningur fjármálaráðherra fyrir kröfum ríkisins er nánast staðlaður og byggir aðallega á 

hæðarlínum, hálendisbrún, víðáttum, öræfalandslagi, afnotanámi, fjallskilum, girðingum, 

nútíma viðhorfum til eignarréttar, háttum germanskra þjóða og að eignarrétturinn sé ekki 

eilífur, en ekkert af þessu styðst við lögfræðilegar forsendur og virðist handahóf eitt hafa ráðið 

ferðinni. Þá hefur fjármálaráðherra virt að vettugi dóma sem segja fyrir um að land sé 

eignarland og krafist að um þjóðlendu sé að ræða, sbr. t.d. eignardóm um Tunguheiði en þar 

var ríkið einnig aðili máls. 

Þau rök sem liggja til grundvallar kröfum ríkisins eru jafnframt aðeins túlkuð á einn veg, til 

stuðnings því að land teljist þjóðlenda en ekki eignarland. 

Fjármálaráðherra setur fram aðal- og varakröfur um mörk þjóðlendna en það að rökstyðja 

fleiri en eina kröfulínu fær ekki samrýmst þeim réttarreglum sem meðferð þjóðlendumála 

byggir á. Læt ég lesanda eftir að velta því fyrir sér hvernig undirbúningi fyrir tveimur 

kröfulínum hafi verið háttað. 

2. Kröfugerð fjármálaráðherra sýnir að ekki hefur verið byggt á viðeigandi löggjöf og ekki 

fylgt viðurkenndum lögskýringum. 



Sem dæmi má nefna að ekki er minnst á 1. gr. 1. samningsviðauka laga nr. 62 frá 1994, um 

Mannréttindasáttmála Evrópu þrátt fyrir að skýring ákvæðisins segi fyrir um hvort eign sé 

vernduð af stjórnarskránni, sbr. t.d. dóm Hæstaréttar nr. 167 frá 14. nóvember 2002. Við 

túlkun á því hvað teljist eign samkvæmt lögunum ber m.a. að líta til dóma 

Mannréttindadómstóls Evrópu og við könnun á þeim kemur í ljós að Mannréttindasáttmáli 

Evrópu gengur lengra í vernd eignarréttar en stjórnarskráin hafði verið talin gera. Samkvæmt 

þessum dómum ber við túlkun á því hvort um eign sé að ræða að líta til annarra og fleiri þátta 

en viðtekið hefur verið og skal við þetta mat líta til allra atvika máls, bæði staðreynda, 

sjónarmiða og lagalegra atriða og meta þau saman í heild. Skiptir þar miklu hver hafi haft 

vörslur lands og nýtingu þess, traust sem menn báru til framkvæmdar, venjur og viðhorf 

manna til landsins, lögskipti og afskipti eða afskiptaleysi þeirra sem með ríkisvald hafa farið. 

Þá skiptir beiting meðalhófsreglu miklu við þetta mat. Eignarréttarákvæði 

Mannréttindasáttmála Evrópu leggur þá skyldu á stjórnvöld að athuga út frá framangreindum 

sjónarmiðum hvort um eign sé að ræða eða ekki. 

Dæmi um að ráðherra víki frá viðurkenndum lögskýringum má t.d. nefna þegar hann fjallar 

um eignarheimildina hefð. Fjármálaráðherra byggir kröfugerð sína á því að útilokað sé að 

eignast eigandalaust land fyrir hefð. Þetta gerir ráðherra þrátt fyrir að í dómum Hæstaréttar sé 

gengið út frá hinu gagnstæða og jafnframt í settum lögum, þ.ám. þjóðlendulögunum sjálfum. 

3. Kröfugerð fjármálaráðherra sýnir að hafnað er sumum af eignarheimildum íslensks réttar, 

svo sem hefð og réttarvenju, en mikil áhersla lögð á landnám sem eignarheimild. 

Fjármálaráðherra telur að upplýsingar um landnám þurfi að liggja skýrt fyrir svo til lögmætra 

löggerninga um eignarrétt yfir landi hafi getað stofnast. Þar sem landnám er alveg skýrt telur 

ráðherra þó samt sem áður að í sumum tilvikum verði ekki stuðst við það. Landnám Ingólfs 

telur ráðherra t.d. vera “hernám” en ekki landnám og ráðist það af því að landsvæðið sé of 

stórt til þess að hægt hafi verið að nema það allt samkvæmt þeim landnámsreglum sem 

ráðherra telur að Ingólfur hafi átt að fylgja. Hernámið hefur þá beinst að þeim sem hér voru 

fyrir en Ingólfur Arnarson hefur verið talinn fyrsti landnámsmaðurinn. Þá byggir ráðherra á 

svokölluðu afnotanámi sem felur í sér að landnámsmennirnir hafi ákveðið að nema sumt land, 

venjulega lítið land, sér til einkaeignar en annað land aðeins sér til takmarkaðra nota, beitar, 

sem þeir ætluðu að deila með öðrum t.d. ef fleiri landnámsmenn kæmu á eftir þeim til 

landsins. Sjónarmið um afnotanám eiga sér engar sögu- eða lögfræðilegar forsendur og litu 

fyrst dagsins ljós í seinni tíð og eiga rót sína að rekja til þeirra sem vildu ekki viðurkenna að 

landeigendur ættu afréttarlöndin heldur aðeins beitarréttinn. 

Þau viðhorf sem fram koma í málsmeðferð fjármálaráðherra til eignarréttar eru 

umhugsunarverð. Einnig er það umhugsunarefni að ráðherra hverfur ekki í neinu frá 

ólögmætri málsmeðferð sinni í yngri málum þótt á henni hafi verið tekið í úrskurðum 

Óbyggðanefndar og í dómi Héraðsdóms Suðurlands. Það að þegnar landsins geti ekki lengur 

treyst því að ríkið ásælist ekki eignir þeirra er alvarlegt mál og veldur miklu óöryggi og 



tortryggni í garð ríkisins. Ríkið er nú orðið helsti andstæðingur landeigenda og í stað þess að 

gæta eignarréttar þeirra eins og þeim ber þá ásælist ríkið eignir og hefur veikt réttaröryggi 

þeirra. 

Óbyggðanefnd 

Óbyggðanefnd hefur staðið að umfangsmiklum rannsóknum á sviði eignarréttar. Ég tel að vel 

hafi tekist til á flestum sviðum og hvernig staðið er að öflun gagna og heimilda er til 

fyrirmyndar. Í almennum niðurstöðum, sem fylgja úrskurðum nefndarinnar, rekur nefndin 

rækilega þann lagagrundvöll sem hún byggir úrskurði sína á og er af því mikið réttaröryggi. 

Þessar almennu niðurstöður og einstakir úrskurðir nefndarinnar hafa þó jafnframt vakið upp 

hjá mér efasemdir um að málsmeðferð nefndarinnar sé gallalaus og mun ég hér á eftir rekja þá 

galla sem ég tel vera á málsmeðferðinni og tel mikilvægt að nefndin taki til athugunar og bæti 

úr við meðferð annarra mála. Þessir gallar valda því að úrskurðir nefndarinnar eru ekki að öllu 

leyti í samræmi við lög og gætu hæglega leitt til rangrar niðurstöðu úrskurða. 

Tilgangur þjóðlendulaga er að Óbyggðanefnd geri sjálfstæða og gagngera athugun á 

eignarréttarlegri stöðu lands. Til þess að tryggja þetta var henni gefin staða stjórnsýslunefndar 

en ekki dómstóls. Heimildir Óbyggðanefndar takmarkast því ekki af málsforræðisreglu þeirri 

er gildir fyrir dómstólum og þar með var t.d. opnað á það að Óbyggðanefnd væri ekki bundin 

af þeim dómum Hæstaréttar sem gengið höfðu um land sem enginn eigandi hafði verið 

dæmdur að, eins og t.d. Landmannaafrétt, Auðkúlu- og Eyvindarstaðaheiði. Hlutverk 

Óbyggðanefndar er að kveða upp sjálfstæðan úrskurð grundvallaðan á eigin rannsókn á 

réttarreglum eignar-, stjórnsýslu- og stjórnskipunarréttar, staðreyndum máls, 

eignarheimildum, sjónarmiðum aðila og sönnunargildi gagna. 

Óbyggðanefnd var einnig fengið með þjóðlendulögum það hlutverk að úrskurða um kostnað 

landeigenda sem til myndi stofnast við framkvæmd laganna. Með þessu var ætlað að tryggja 

réttaröryggi landeigenda enda verið að fjalla um mikilsverð stjórnarskrárvarin réttindi og til 

málsins stofnað af hálfu löggjafans. Til þess að landeigendur gætu í raun gætt réttar síns og 

fengið við það aðstoð sérfræðinga varð að tryggja að fjárskortur kæmi ekki í veg fyrir það. 

Það kemur hins vegar víða fram í úrskurðum Óbyggðanefndar að hún bregður sér úr 

lögbundnu hlutverki sínu sem stjórnsýslunefnd með sjálfstæða rannsóknarskyldu og í hlutverk 

dómstóls en það á sér enga stoð í lögum. Um þessa staðhæfingu má taka eftirfarandi dæmi: 

1. Óbyggðanefnd telur að það geti ráðist af kröfugerð landeigenda hversu víðtæk 

rannsóknarskylda þeirra er, þ.e. að kröfugerð landeigenda geti takmarkað valdsvið 

nefndarinnar. Þessu má t.d. sjá stað í almennum niðurstöðum úrskurðanna en þar kemur fram í 

umfjöllun Óbyggðanefndar um hefð að nefndin telur að það verði að hafa komið fram krafa 

um að eignarréttur byggi á hefð til þess að hún geti fjallað um þessa eignarheimild. Þessi 

niðurstaða Óbyggðanefndar samræmist ekki stöðu og hlutverki nefndarinnar enda slíkar 

takmarkanir í andstöðu við ákvæði þjóðlendu- og stjórnsýslulaga. Í þessu sambandi er 

mikilvægt að benda á að það ætti ekki að hafa réttaráhrif þótt landeigendur lýsi ekki kröfum 



sínum fyrir Óbyggðanefnd. Ástæðan er sú að rannsókn Óbyggðanefndar á að vera sjálfstæð 

og gagnger og verði Óbyggðanefnd t.d. vör við það í rannsóknum sínum að hefð kæmi til 

greina þá ætti hún að hafa frumkvæði að því að athuga hvort landeigandi vilji bera hana fyrir 

sig. Ákvæði þjóðlendulaga um kröfur landeigenda er ætlað að tryggja andmælarétt og þar með 

réttaröryggi þeirra. Óbyggðanefnd ber undantekningalaust að byggja úrskurð sinn á eigin 

rannsókn á eignarréttarlegri stöðu lands og hefur enga heimild til að leggja þær skyldur á 

herðar aðila máls. 

Fróðlegt er að velta því fyrir sér hvort sá úrskurður Óbyggðanefndar um að vatns- og 

landsréttindi Landsvirkjunar á Gnúpverjaafrétti væru ekki eign hafi ráðist af framangreindum 

vafasömu forsendum nefndarinnar. Málsatvik voru í stórum dráttum þau að rétt eftir 

aldamótin 1900 keypti Einar Benediktsson landspildur og vatnsréttindi af einstökum 

eigendum Gnúpverjaafréttar. Einar seldi svo Titanfélaginu eignarréttindin sem seldi síðar 

íslenska ríkinu þau. Íslenska ríkið eignaðist síðar 50% í Landsvirkjun með því að leggja fram 

þessi réttindi og hefur Landsvirkjun síðan byggt á þeim í starfsemi sinni og lögskiptum. 

Óbyggðanefnd úrskurðaði að ekki væri um eign að ræða þar sem ekki hefði verið sannað að 

sá sem seldi Einari Benediktssyni réttindin hefði átt þau. Ég tel að bæði skilyrði hefðar og 

venjuréttar hafi verið uppfyllt í málinu en það hafi hugsanlega ráðið niðurstöðu 

Óbyggðanefndar að ekki hafi verið á þessum eignarheimildum byggt í málinu. Vafasöm 

túlkun Óbyggðanefndar á valdsviði sínu gæti því hafa ráðið úrslitum um niðurstöðu í þessu 

tilviki. 

2. Óbyggðanefnd virðist í sömu villu í úrskurði Mýra í sveitarfélaginu Hornafirði þar sem 

nefndin segist ekki taka afstöðu til eignarréttarlegrar stöðu lands innan jökuljaðars þar sem 

enginn hafi gert kröfu til þess. 

3. Víða í úrskurðum Óbyggðanefndar kemur fram að nefndin telji það vera aðila máls að 

sanna hvort land sé eignarland eða ekki og takist þeim ekki slík sönnun þá leiði það til þess að 

um þjóðlendu sé að ræða. Hlutverk Óbyggðanefndar er þannig vaxið að ekki getur verið um 

það að ræða að sönnunarbyrði sé lögð á aðila enda ber nefndinni að byggja úrskurð sinn á 

eigin rannsókn. Sönnunarbyrði er hins vegar lögð á aðila þegar mál er rekið fyrir dómstólum 

enda ekki um sjálfstæða rannsóknarskyldu dómstóla að ræða. Þarna bregður Óbyggðanefnd 

sér enn í hlutverk dómstóls og fer á svig við skyldur sínar sem henni var falið sem 

stjórnsýslunefnd. Til stuðnings þessari staðhæfingu má nefna að víða í úrskurðum einstakra 

mála og almennum niðurstöðum nefndarinnar má finna orðalag eins og “sönnunarbyrðin 

hvílir á þeim sem heldur öðru fram”, “ekki hefur verið sýnt fram á”, “hefur því ekki verið 

sannað að…” 

Sönnunarbyrði og sönnunargildi 

Ég tel að Óbyggðanefnd hafi í störfum sínum ruglað saman tveimur skyldum en ólíkum 

lögfræðilegum hugtökum sem eru annars vegar sönnunarbyrði og hins vegar sönnunargildi. 

Hlutverk Óbyggðanefndar er að meta sönnunargildi þess sem rannsókn hennar leiðir í ljós án 



þess að hún leggi sönnunarbyrði á aðila máls. 

Úrskurðir Óbyggðanefndar eru endanlegir á stjórnsýslustigi. Til þess að tryggja réttaröryggi 

landeigenda eru fyrirmæli um það í þjóðlendulögum að um form og efni úrskurða fari eftir 31. 

gr. stjórnsýslulaga um kæruúrskurði. Að öðru leyti ber Óbyggðanefnd að haga málsmeðferð 

sinni í samræmi við ákvæði stjórnsýslulaga, sem kveða á um þær lágmarkskröfur sem gera ber 

til málsmeðferðar, ákvæði þjóðlendulaga og framangreindan tilgang þeirra. 

Samkvæmt stjórnsýslulögum skal úrskurður Óbyggðanefndar rökstuddur og fram skulu koma 

staðreyndir máls, þær réttarreglur og eignarheimildir sem byggt var á og meginsjónarmið 

aðila. Úrskurður skal vera skýr þannig að af honum megi ráða hvernig unnið hafi verið úr 

gögnum og sjónarmiðum máls og réttarreglur túlkaðar. Beri efni rökstuðnings það með sér að 

ekki hafi verið gætt þessara atriða þá getur það leitt til ógildingar úrskurðar. 

Í almennum niðurstöðum Óbyggðanefndar og úrskurðum koma fram gallar á málsmeðferðinni 

sem sýna að ekki hefur verið gætt ákvæða ofangreindra laga. Má þar nefna þessari 

staðhæfingu til stuðnings að ekki er vísað til 1. gr. 1. samningsviðauka laga nr. 62/1994, um 

Mannréttindasáttmála Evrópu og það ekki þrátt fyrir að á því væri byggt af aðila máls. Um 

þýðingu þessara laga vísa ég til umfjöllunar hér að framan en gallinn á málsmeðferðinni felst 

einnig í því að ekki er vikið að þessari mikilvægu röksemd sem aðili byggði á og þar af 

leiðandi ekkert um hana fjallað af hálfu Óbyggðanefndar. Það að sleppa að skýra þetta ákvæði 

þegar úrskurða á um hvort land sé eignarland eða þjóðlenda er líklegt til að hafa áhrif á 

niðurstöðu máls. Í þessu sambandi er fróðlegt að velta því fyrir sér hvort niðurstaða 

Óbyggðanefndar í áðurnefndu máli um lands- og vatnsréttindi Landsvirkjunar á 

Gnúpverjaafrétti sé rétt í skilningi eignarréttarákvæðis Mannréttindasáttmála Evrópu. 

Samkvæmt viðtekinni skýringu ákvæðisins er vafasamt að niðurstaða Óbyggðanefndar sé rétt 

og líkur eru fyrir því að lands- og vatnsréttindi Landsvirkjunar teldust eign í skilningi þess og 

þar með nyti hún verndar eignarréttarákvæðis stjórnarskrárinnar. Eins og áður var rakið þá 

skyldar eignarréttarákvæði Mannréttindasáttmála Evrópu Óbyggðanefnd til þess að rannsaka 

hvort um eign sé að ræða. Svo virðist sem Óbyggðanefnd hafi ekki sinnt þeirri skyldu sinni 

nægjanlega. 

Rökstuðningur Óbyggðanefndar er í sumum tilvikum ekki nægjanlega ítarlegur og ber þar 

mest á að ekki er gerð grein fyrir því með fullnægjandi hætti af hverju nefndin telji að skilyrði 

einstakra eignarheimilda séu ekki fyrir hendi og sýnir ekki hvernig rannsókn þeirra og 

réttarheimilda var hagað, atvik í einstökum málum vegin og metin og eignarheimildir virtar í 

heild. Stuttar yfirlýsingar Óbyggðanefndar um niðurstöðu og tilvísun til almennra niðurstaðna 

eru ekki í samræmi við þær kröfur sem lög gera til úrskurða nefndarinnar. Dæmi um þetta er 

krafa Gnúpverja um að afrétt þeirra og vikurnám mætti m.a. byggja á eignarhefð. Í stað þess 

að fjalla málefnalega um og meta í heild hvort sjónarmið og atvik sem lágu fyrir í málinu 

uppfylltu skilyrði hefðarlaga þá var það afgreitt með tilvísun til almennra staðlaðra 



niðurstaðna og einfaldri yfirlýsingu um að “notin geti ekki grundvallað eignarrétt byggðan á 

hefð”. 

Veikt réttaröryggi 

Óbyggðanefnd er eins og vikið hefur verið að falið að úrskurða um málskostnað og hefur hún 

venjulega úrskurðað hann verulega lægri en framlagðir reikningar hafa kveðið á um. Þrátt 

fyrir að nefndin hafi ekki fallist á reikningana þá hefur hún ekki rökstutt af hverju 

landeigendur fái ekki allan sannanlegan kostnað sinn greiddan og þar með brotið gegn 

ákvæðum stjórnsýslulaga sem skylda hana til að rökstyðja úrskurði sína. Afleiðingar þessa eru 

að Óbyggðanefnd hefur veikt mjög það réttaröryggi sem löggjafinn ætlaði að veita 

landeigendum með því að tryggja að fjárskortur gæti ekki komið í veg fyrir að þeir gætu gætt 

réttar síns. 

Í þessari grein hefur ekki verið fjallað um dóma Hæstaréttar frá því á fimmtudag er varða 

Biskupstungur. Fullt tilefni hefði verið til að fjalla um málsmeðferð ríkislögmanns í málinu en 

hann fylgir svipaðri stefnu og lýst hefur verið hjá fjármálaráðherra. Annmarkar á málsmeðferð 

ríkislögmanns eru þó að mörgu leyti alvarlegri og vekja spurningar um hvernig slíkt megi 

vera. Jafnframt hefði mátt fjalla um þá ákvörðun fjármálaráðherra að höfða þetta dómsmál og 

una þar með ekki niðurstöðu þeirrar sérfræðinganefndar sem löggjafinn hafði falið að 

úrskurða um mörk eignarlanda. 

Höfundur er lögmaður. Hann flutti mál Gnúpverja-, Flóa- og Skeiðahreppa auk nokkurra 

mála sem nú eru til meðferðar fyrir Óbyggðanefnd. jorundur@logbyli.is 

 


