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EFNI: Umsögn Landssamtaka landeigenda á Íslandi um frumvarp til laga um breytingu á lögum um 

náttúruvernd nr 44/1999 

 

I ALMENNT. 

Landssamtök Landeigenda á Íslandi voru stofnuð þann 25. Janúar 2007. Tilgangur félagsins er m.a að 

standa vörð um hagsmuni landeiganda. Hluti af þeirri hagsmunagæslu er að stuðla að náttúruvernd og 

skynsamlegri nýtingu náttúrinnar.  Landssamtökin fagna því að unnið sé að því að þróa  skýra og 

afdráttarlausa löggjöf um náttúruvernd.   Það frumvarp sem hér er til umsagnar ber að mati samtakanna 

keim af þeirri þróun sem átt hefur sér stað á undaförnum árum að almannaréttur sé aukinn á kostnað 

þeirra réttinda sem felast í eignarrétti. Í frumvarpinu má kveða skýrar á um mörg atriði sem lúta að rétti 

landeigenda í stað þess að greina þá og þeirra réttindi lítt frá almannarétti.  Kveða  þarf á um aðkomu 

landeigenda að því  að varðveita náttúru landsins til dæmis með því að stýra aðgengi ferðamanna að 

nattúruperlum,  uppbyggingu aðstöðu og setja þarf skýr og afdráttarlaus ákvæði um  heimild 

landeigenda til gjaldtöku af ferðamönnum vegna þessa. Engin ákvæði eru um þetta í frumvarpinu þrátt 

fyrir brýna þörf.   Þessu verkefni telja Landssamtökin best fyrir komið hjá eigendum landsins enda eru 

það þeirra hagsmunir að landinu verði ekki spillt með vaxandi átroðningi ferðamanna.   Í frumvarpið 

vantar auk þess ákvæði um skyldu hins opinbera til þess að standa vörð um náttúruna þm.t til að  halda 

niðri  ágengum tegindum.  

Í umsögn þessari er farin  sú leið að settar eru fram athugasemdir við þær greinar frumvarpsins sem talin 

er þörf á og stundum lögð fram tillaga að breytingu og fylgja skýringar á tillögunni strax í kjölfarið.  

II. ATHUGASEMDIR VIÐ FRUMVARP TIL NÝRRA LAGA UM NÁTTÚRUVERND. 

a) 3. mgr. 4. gr. lagt er til að orðinu „ósamþýðanleg“ í lok málsgreinarinnar verði breytt í 

„ósamræmanleg“ 

 



 

b) 17. töluliður 5. gr. „Ræktað land“. Hér gæti verið erfitt að sýna fram á hvort viðkomandi land 

teljist til ræktaðs lands skv. 17. tl. , þ.e. hvort það hafi verið undirorpið reglulegri áburðargjöf 

og/eða jarðvinnslu og sáningu undanfarin 15 ár eða ekki. Vakin er athygli á því hvort hægt sé að 

hafa annað viðmið um þetta en hér er notað, án þess þó að komið sé með beina hugmynd þar 

um. Mikilvægi þessa fer þó eftir því til hvers skilgreining 17. tl. 5 gr. á að vera notuð almennt í 

nýju lögunum og hvort mikilvægi hennar er mikið eða lítið? 

 

c) 25. töluliður 5. gr. „Þéttbýli“. Orðalagið „Svæði afmarkað með sérstökum merkjum sem tákna 

þéttbýli“, vekur upp spurningu um það hvort ekki sé einfaldlega átt við skilgreiningu þéttbýlis 

skv. skipulagslögum nr. 123/2010? 

 

d) 18. gr. „Réttindi og skyldur almennings“. Í 4. mgr. 18. gr. er lagt til að í stað orðanna „Forðast 

skal að eyða eða spilla gróðri með mosa-, lyng- eða hrísrifi eða á annan hátt“, komi „Óheimilt er 

að eyða eða spilla gróðri á nokkurn hátt“. Ástæðulaust er að draga úr þýðingu ákvæðisins þegar 

átt er við réttindi og skyldur almennings, enda veður að telja að þegar almenningur fer um lönd 

annarra þá sé óheimilt að eyða eða spilla gróðri á nokkurn hátt. Ákvæðið ætti ekki að koma í veg 

fyrir eðlilega för um landið, þó skammvinn ummerki um slíka för sjáist í landi, t.d. vegna ferðar 

gönguhóps um land eða annað slíkt. 

 

Lagt er til að inn komi ný 5 mgr. 18. gr,. sem hljóði svo: „Sé farið inn á eignarlönd, þar sem 

búsmali gengur laus, er það tjón sem búsmali kann að valda á eignum eða munum þeirra sem 

þar eiga för á ábyrgð þess sem um fer. Núverandi 5. mgr. verður því 6. mgr.  Rök fyrir 

ofangreindri nýrri 5. gr. eru þau helst að skýra og gera ljóst hver ber ábyrgð ef tjón verður af 

völdum búsmala þegar farið er inn á eignarland þar sem hann gengur laus.  

 

e) 20. gr. „Umferð hjólandi manna og ríðandi“. Í 2. mgr. segir: „Þegar farið er riðandi um landið skal 

fylgt skipulögðum reiðstígum eins og kostur er“. Ofangreint orðalag þykir benda til þess að við 

samningu frumvarpsins hafi ekki verið til staðar nægileg þekking á umferð hestamanna um 

landið. Staðreyndin er sú að nánast öll umferð hestamanna í svokölluðum „hestaferðalögum“ fer 

fram utan skipulagðra reiðstíga. Hestamenn fara mikið eftir gömlum reiðleiðum, svo sem 

reiðleiðum sem merktar voru inn á hin kunnu „herforingjaráðskort“ sem svo eru kölluð. Því er 

það ekki í takt við raunverulega stöðu mála að segja berum orðum að reiðmenn skuli fylgja 

skipulögðum reiðstígum eins og kostur er. Einnig er vert að benda á að nokkur bæjarfélög hafa í 

samráði við Vegagerðina lagt skipulaga reiðstíga meðfram þjóðvegum landsins sem bæði eru 

óvinsælar reiðleiðir og skapa slysahættu, vegna nálægðar við umferðaræðar. Þessar reiðleiðir 

eru því oft lítt notaðar. Á undanförnum árum hefur töluvert verið um það að upp hafa komið 

deilur um umferðarrétt hestamanna um eignarlönd. Landssamtök landeigenda benda á að í 

nýjum lögum um náttúruvernd væri rétt að taka á þessum málum eins og kostur er. Skilgreina 

með eðlilegum hætti reiðleiðir í takt við raunveruleikann og hugsanlega reyna að leiða til lykta 

rétt landeigenda annars vegar og hestaferðamanna hinsvegar vegna ferðar ríðandi manna um 

landið. Núverandi áhersla í frumvarpinu gefur ekki rétta mynd af vægi hestamennskunnar sem 

atvinnugreinar  og ört vaxtandi umferðar hestamanna um fornar reiðleiðir. Oft er talað um rétt 



 

manna til að ferða um gamlar reiðleiðir byggðan á venju. Um þetta er þó deilt. Að afgreiða þetta 

með þessum hætti sem að ofan er lýst er ekki vandað. Telja Landssamtök landeigenda að nú 

gefist gott tækifæri til að  koma þessum málum í skýrari farveg, skerpa réttarstöðuna og koma í 

veg fyrir árekstra landeigenda og hestamanna í framtíðinni. 

 

f) 24. gr. „Skipulegar hópferðir“. Lögð er til viðbót við 1. mgr. 24. gr. svohljóðandi: „Dvöl ferðahópa 

á eignarlandi hvort sem þær eru í atvinnuskyni  eður ei, er óheimil án leyfis landeiganda.“ 

Eðlilegt verður að telja að tekið sé afdráttarlaust af skarið með að dvöl ferðahópa á eignarlandi 

er óheimil án samþykkis landeiganda. Um mikinn eðlismun er að ræða þegar horft er til þess 

hvort heimilt er án samþykkis landeiganda að tjalda  einu tjaldi eða hvort heilum hópum fólks er 

leyft að tjalda á eignarlöndum. Félagi landeigenda þykir ekki eðlilegt að setja takmörk um 

hópferðir í atvinnuskyni. Taka má dæmi um tilvik þar stór hópur fólks tæki sig saman og vildi 

tjalda á eignarlandi, án þess að um hópferð í atvinnuskyni væri að ræða, t.d. ferð fyrirtækis, 

ættarmót eða slíkt. 

 

g) 27. gr.“Tínsla berja, sveppa, fjallagrasa, jurta og fjörugróðurs“. Lagt er til að við loka málslið 4. 

mgr. bætist eftirfarandi setning á eftir orðunum „...eða á afmörkuðum svæðum“ „, ef sérstakar 

ástæður liggja að baki því, svo sem vegna verndunar tegunda eða lands“. Breytingin er lögð til 

svo ljóst sé að það sé ekki ákvörðun sem háð er geðþótta viðkomandi ráðherra á hverjum tíma 

hvort umrætt bann við tínslu er lagt á eða ekki.  

 

h) 31. gr „Akstur utan vega og á vegslóðum“.  

 

Samkvæmt 1. mgr. 31. gr. núverandi frumvarps til laga um náttúruvernd er enn lagt til bann  við 

því að aka vélknúnum ökutækjum utan vega, sbr. þó nánari ákvæði frumvarpsins.  

Almennt um ofangreint bann: Landssamtök landeigenda telja þá ráðagerð sem fram kemur í 

frumvarpinu þess efnis að endurtaka lagasetningarmistök laga nr. 44/1999, um bann við akstri 

vélknúinna ökutækja á eignarlöndum utan vega, fráleita og leiða af sér svo miklar takmarkanir á 

nýtingu eignarréttarins að vafasamt sé að þær standist stjórnarskrá. Aðstæður landeigenda og 

landshættir eru svo fjölbreyttir að algert banna við umferð utan vega þannig að  taki til 

eignarlanda án undantekninga eða með hugsanlega mjög takmörkuðum rétti fyrir landeigendur, 

sé einfaldlega allt of viðamikið og íþyngjandi aðgerð sem skortir og rök fyrir.  

 

Bann það sem er í gildandi 17 gr. laga um náttúruvernd nr. 44/1999 er almennt og á vissan hátt 

óraunhæft enda hefur því ekki verið fylgt eftir í raun við framkvæmd laganna. Í 2. mgr. segir að 

ráðherra kveði í reglugerð á um  undanþágur frá banninu m.a.  vegna starfa manna við 

landbúnað, landmælingar, línu- og vegalagnir og rannsóknir.  Í 5. gr. reglugerðar nr. 528/2005 er 

síðan ákvæði sem heimilar akstur m.a. vegna landbúnaðar. Í frumvarpinu er síðan gert ráð fyrir 

að slík heimild verði áfram í reglugerð en gert er ráð fyrir að löggjafinn feli stjórnvöldum að meta 

það.   

 



 

Að banna umferð um eignarlönd með þessum hætti myndi gera það að verkum að möguleikar 

eigenda á nýtingu lands síns myndu skerðast svo verulega að nýting landsins yrði dýrari og 

torveldari og stundum ómöguleg miðað við nútímanotkun lands og þá búhætti sem nú eru 

stundaðir. Um þetta eiga að vera skýr ákvæði í lögunum sjálfum þar sem skýrt og afdráttarlaust 

verði kveðið á um rétt landeigenda til umferðar um eignarlönd sín. Fremur má hugsa sér að 

banna mætti tilteknar tegundir ökutækja, banna umferð á tilteknum tíma þar sem land er 

viðkvæmt vegna hættu á skemmdum eða önnur slík ráð. 

 

Landssamtökin telja hins vegar ekkert því til fyrirstöðu að í lögum séu  skýrar og einfaldar reglur 

um umferð almennings um landið og að  umferð vélknúinna ökutækja óviðkomandi aðilja verði  

með þessum hætti takmörkuð um eignarlönd jafnt sem þjóðlendur.  Það hlýtur að vera sá hópur 

sem lagasetningin beinist að? Mjög fáir hafa lögmætar kröfur á því að fá að aka utan vegar aðrir 

en landeigendur og þeir aðilar aðrir sem getið er um í núverandi frumvarpi. Því má spyrja af 

hverju landeigendum, sem augljóst má vera að hafa engan hag af því að fara illa með land sitt, er 

gert  að  sæta slíkum takmörkunum, þannig að þeir hvorki fá notið eigin eigna né nytjað með 

sanngjörnum hætti. 

 

Landssamtök landeigenda telja   að þær tillögur til breytinga sem lagðar eru til á 17. greininni, 

séu íþyngjandi fyrir landeigendur og gangi í rau yfir almenna skynsemi.  Undanþáguákvæðið í 2. 

mgr 2. gr.,  þar sem gert er ráð fyrir að umhverfisráðherra geti með reglugerð og að fenginni 

umsögn Umhverfisstofnunar kveðið á um  umferð utan vega,  m.a vegna starfa við landbúnað,  

er langt frá því að vera nægilegt til þess að tryggja umferðarrétt landeigenda  og óþolandi að 

umferð þeirra um land sitt sé háð pólitískum vindum eins og þeir blása hverju sinni þ.e. 

duttlungum þessara opinberu aðilja.    

 

Telji löggjafinn nauðsynlegt að breyta 17. gr. laganna um náttúrvernd,  leggja landssamtök 

landeiganda á Íslandi  áherslu á að í lagatextanum sjálfum verði að finna afdráttarlaust ákvæði í 

þá veru að lögin taki ekki til hefðbundins landbúnaðar og aksturs utan vega vegna nýtingar á 

landsréttindum eigenda landsins.   

 

Að lokum vilja Landssamtök landeigenda leggja til að greinin verði endursamin og taki mið af 

ofangreindum tveimur sjónarmiðum. 1. Almennt bann verður við akstri  utan vega er gildi fyrir 

almenning á eignarlöndum og þjóðlendum. 2. Landeigendum sé almennt heimill akstur utan 

vega á landi sínu, með þeim takmörkunum sem leiða af þeim ákvæðum laganna sem bætt yrði 

við greinina, t.d. vegna gerðar ökutækis, aðstæðna o.fl., eða þá hugsanlega 

reglugerðarákvæðum á grunni laganna.  

 

i) 39. gr. „Undirbúningur friðlýsingar“. Landssamtök landeigenda telja að því beri að gefa 

verulegan gaum hvort ekki eigi að setja í 39. gr. laganna eða á annan stað ef það þykir henta 

betur, ákvæði þess efnis að ef friðlýsing hefði það mikil áhrif á lífsviðurværi, búskap eða rekstur 

landeiganda, þannig að hann geti ekki stundað þá atvinnu sem hann hefur stundað sökum 



 

friðlýsingar, þá geti hann í stað bótagreiðslna óskað eftir því að ríkið kaupi umrædda land á mati 

matsnefndar eignarnámsbóta, sjá um þetta nánar umsögn um 43. gr. frumvarpsins 

 

3. mgr. 39. gr. Á eftir 1. málslið 3. mgr. komi eftirfarandi ný málsgrein: „Þegar svo háttar til að 

samningar við landeigenda um umönnun friðlýsts svæðis er raunhæfur kostur, skal ekki samið 

við annan aðila fyrr en landeiganda hefur verið boðinn samningur eða samningaviðræðum við 

hann hefur lokið án árangurs“. Ofangreint ákvæði er hugsað þannig að sá sem á land og þarf að 

hlíta takmörkunum á nýtingu lands síns í þágu almannahagsmuna geti með vinnu í þágu landsins 

notið forgangs að vinnu umfram aðra. Ofangreint ætti að tryggja betri stuðning og jákvæðara 

viðhorf landeiganda við framkvæmd laganna um land allt. Ekki er óeðlilegt að þeir sem 

friðlýsingin hefur mest áhrif á, þ.e.landeigendur njóti ákveðins forgangs að vinnu umfram aðra. 

Málefnaleg rök fyrir ofangreindu eru fjölmörg. Landeigendur þekkja land sitt manna best og því 

er sérþekking þar til staðar. Eðlilegt er að stuðla að ákveðnum byggðarsjónarmiðum ef til þess 

kemur að ráða á aðila til vinnu eða til að sinna verkefnum í héraði. Eftirlit Umhverfisstofnunar og 

ráðherra ætti að tryggja eðlilega framkvæmd laganna eins og gert er ráð fyrir í núverandi 

frumvarpi. Dæmi um forgang að vinnu eins og lagt er til hér var að finna í lögum nr. 56/1999 um 

landshlutabundin skógræktarverkefni en féll brott við gildistöku núverandi laga nr. 95/2006 um 

landshlutaverkefni í skógrækt.  

 

j) 42. gr. „Réttur til bóta“. Í 2. mgr. greinarinnar er kveðið á um að landeigendur og aðrir rétthafar 

sem telja sig eiga rétt til bóta samkvæmt 1. mgr. skuli bera fram bótakröfur við ráðherra innan 

þriggja mánaða frá birtingu ákvörðunar um friðlýsingu eða ákvörðunar samkvæmt 2. mgr. 37. gr. 

Ráðherra geti ákveðið að framlengja frestinn.  Ofangreint ákvæði 42. gr. er ekki eins skýrt og 

vera ber. Í fyrsta lagi ber að nefna að ekki þarf að vera orðið ljóst innan þess frests sem að ofan 

er getið að tjón hafi hljótist af ákvörðun.  Landssamtök landeigenda leggja til að greininni verði 

breytt þannig að kveðið verði á um það að sá sem telur ákvörðun valda sér tjóni skuli bera fram 

kröfu um bætur svo fljótt sem verða má eftir að tjón verður ljóst. Gera má ráð fyrir að frestur 

þessi gæti orðið allt að eitt ár. T.d. þegar ljóst er orðið hvernig áhrif ákvörðunar eða friðlýsing 

hafa á heilt rekstrarár hjá landeiganda ef því er að skipta. Lagt er til að hér verði ekki tiltekinn 

frestur heldur ráði almenn sanngirnissjónarmið. Eigandi lands verður þá að bera hallann af því 

beri hann kröfu sína ekki fram innan eðlilegs tíma.  

 

Verði ekki fallist á ofangreindar breytingar hvað varðar frest, þá er bent á að ekki er kveðið á um 

það í greininni hvenær ráðherra getur framlengt umræddan frest. Verður ósk um slíkt að berast 

áður en fresturinn rennur út eða getur ráðherra tekið ákvörðun um framlengingu frestsins  eftirá 

eftir að hann er liðinn. Greinargerð frumvarpsins tekur ekki á ofangreindu. Lagt er til að þetta 

verði skýrt betur. 

 

k) 43. gr. „Heimild til eignarnáms“.  Landssamtök landeigenda leggja til að við greinina bætist 2. 

mgr. svohljóðandi: „Landeigandi getur óskað eftir því við ráðherra að land hans verði tekið 

eignarnámi ef hann telur nýtingu hans á landi sínu í kjölfar friðlýsingar svo stórkostlega skerta að 

grundvöllur fyrir eignarétti og nytjum hans á umræddu landi sé brostinn. Nýmæli þetta er lagt til 



 

að bætt verði inn í lögin þar sem aðstæður landeigenda geta hæglega verið með þeim hætti að 

við friðlýsingu, sem þó er ekki talin það mikil af ráðherra að varði eignarnámi, sé grundvöllur 

með eignayfirráðum og nytjum lands brostinn hvað varðar landeiganda og að ákvörðun um 

bætur hugnist honum ekki. Gert er ráð fyrir því að í slíkum tilvikum taki ráðherra þá afstöðu til 

slíkrar beiðni með stjórnvaldsákvörðun sem þá myndi lúta þeim málsmeðferðarreglum sem um 

hana gilda. Einnig mætti hugsa sér að ósk bærist fyrst til Umhverfisstofnunar sem tæki þá 

ákvörðun sem kæranleg væri til ráðherra. Þar með væri kæruleið í viðkomandi tilviki tryggð. 

Landeigandi ætti á öllum stigum ferlisins útgöngu frá eignarnáminu kjósi hann svo og sé það 

honum að kostnaðarlausu. 

 

 Virðingarfyllst, 

 

F.h. Landssamtaka landeigenda á Íslandi 

 

_______________________ 

Örn Bergsson formaður 

 


