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Í grein sem birtist í Morgunblaðinu 16. febrúar sl. er vitnað í fund skotveiðimanna og 

fjármálaráðherra þar sem skotveiðimenn saka suma landeigendur um frekju. Trúlega 

eru til frekir landeigendur því þeir eru aðeins þverskurður af þjóðfélaginu og 

Íslendingar hafa fengið allt annað orð á sig en að þeir væru einhverjar dulur. 

Eitt er frekja og annað eru sanngirni, mannréttindi og eignarréttur. Í ályktun frá 

fundi skotveiðimanna kemur fram að ljóst er að margir landeigendur tryggðu sér 

meira land en þeim bar við landaskiptagerðina 1882. 

Lög sem sett voru 1882 voru á margan hátt hliðstæð þjóðlendulögunum 1998 en þau 

voru til þess að skera úr um hvað væri eignarland og hvað einskismannsland og til að 

bændur sem hefðu þinglýst landamerkjabréf gætu veðsett jarðir sínar. 

Landamerkjabréfunum var þinglýst á Manntalsþingum sem var réttarfar þess tíma. Í 

flestum tilfellum skrifuðu nágrannar undir bréfin til samþykkis og sýslumenn áttu að 

sjá til þess að landamerkjabréfin væru rétt og höfðu þeir svipað hlutverk og 

óbyggðanefnd hefur nú. Á þeim tíma voru menn ekki síður landsárir en nú, þannig að 

ekki þarf að reikna með að bændur hafi sölsað undir sig meira land en þeim bar. 

Landamerki upp til fjalla þar sem ekki var landeigandi, áttu sýslumenn að gæta 

hagsmuna ríkisins.  

Landeigendur hafa réttmætar væntingar um að eignarrétturinn sé virtur. 

Dómar hafa ekki tekið nægilegt mið af dómum Mannréttindadómstóls Evrópu í 

úrskurðum sínum. Hjá Mannréttindadómstólnum skiptir mestu hvernig stjórnvöld 

hafa komið fram gagnvart eigendunum. Ríkið hefur í orði og verki viðurkennt 

eignarrétt að jörðum, t.d. með skattlagningu eins og um eignarland væri að ræða, 

beitt forkaupsrétti eða hafnað honum, gefið út nýtingarleyfi sem byggja á að land sé 

eignarland og ríkið hefur verið beinn aðili að sölu lands, t.d í Staðarfelli í Lóni, en þar 

seldi ríkið jörðina fyrir 90 árum og tekur hana síðan til baka að hluta bótalaust. 

Hvergi er til stafkrókur um að til sé A og B eignarland sem hafi mismikinn eignarrétt 

og löglegt sé að taka B eignarréttinn en A sé látinn í friði. 

Að lokum vil ég segja þetta. Ég þekki best til í Fjörðum og á Látraströnd og þar er ekki 

amast við ferðafólki ef það virðir leikreglur. Sveitarstjórn Grýtubakkahrepps hefur 

kappkostað að taka sem best á móti ferðamönnum sem vilja leggja leið sína um þetta 



svæði. Sveitarstjórnin hefur látið reisa fimm vatnssalerni á svæðinu fyrir ferðamenn 

og haft gæslumann yfir sumarmánuðina til að ferðamenn geti notið svæðisins sem 

best og það hljóti ekki skaða af umferð. Við vitum að alltaf eru til svartir sauðir sem 

ekki virða náttúruna og ganga illa um landið jafnt skotveiðimenn sem aðrir. Það á að 

vera sameiginlegt markmið landeigenda, skotveiðimanna og annarra ferðalanga sem 

vilja njóta náttúru Íslands að taka höndum saman og sjá til þess að allir gangi um 

landið með virðingu. Í náttúruverndarlögum segir að almenningi sé frjáls umgangur 

um landið og því þarf ekki að þjóðnýta eigur bænda til að skotveiðimenn eða annað 

útivistarfólk fái að njóta náttúrunnar og ganga um okkar fallega land ef farið er eftir 

almennum leikreglum. 
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