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Útdráttur 

Umfjöllunarefni ritgerðarinnar er hin forna regla íslensk réttar um að eignarhaldi á 

landi fylgi veiðiréttur í vatni á eða fyrir því landi, sbr. nú 1. mgr. 5. gr. laga um lax- og 

silungsveiði, nr. 61/2006. Í upphafsköflum ritgerðarinnar er stiklað á stóru yfir hugtök 

eins og eign og eignarréttindi, auk þess sem höfundur gerir fasteignum almenn skil. 

Því næst er sögulegt yfirlit yfir meginreglu 1. mgr. 5. gr. laga nr. 61/2006. 

Í ritgerðinni er fjallað um veiðirétt við uppskiptingu fasteigna. Umfjöllun um 

uppskiptingu fasteigna í séreign er tvíþætt og beinist að skiptingu fyrir og eftir 

gildistöku vatnalaga, nr. 15/1923. Fyrir gildistöku laganna voru engin ákvæði í 

íslenskum rétti sem takmörkuðu aðskilnað á veiðirétti frá landareign. Við sölu á hluta 

úr séreign fyrir gildistöku vatnalaga hafa dómstólar þar af leiðandi litið svo á að 

veiðiréttur hafi fylgt hinu selda landi nema kveðið hafi sérstaklega á um hið 

gagnstæða í afsali. Eftir gildistöku vatnalaga og fram til gildistöku laga nr. 61/2006 

var óheimilt að skilja veiðirétt frá landareign. Við sölu á hluta úr séreign var þannig 

ekkert í lögum því til fyrirstöðu að veiðiréttur yrði skilinn frá fasteign sem féll ekki undir 

hugtakið landareign í skilningi lax- og silungsveiðilaga. Samkvæmt lögum nr. 61/2006 

verður veiðiréttur nú ekki skilinn frá fasteign nema að uppfylltum nánar tilgreindum 

skilyrðum. 

Eftir landskipti á fasteign í óskiptri sameign helst veiðiréttur á hendi allra sameigenda 

nema staðbinding veiðiréttinda sé samþykkt af öllum sameigendum, sbr. 1. mgr. 3. 

gr. landskiptalaga, nr. 46/1941. Að lokum fjallaði höfundur um flutning veiðiréttar til 

fasteignar sem á hvergi liggur að vatni. Nú til dags er útilokað er að vinna ítak í 

veiðirétti fyrir landi annars manns samkvæmt hefðarlögum, nr. 46/1905, enda hafi 

ákvæði vatnalaga um skorður á aðskilnaði veiðiréttar frá landareign girt fyrir stofnun 

veiðiréttar með þessum hætti. 

  

  



Abstract 

The objective of this thesis is to examine a common principle in Icelandic law, which 

states that the right to salmon and trout fishing in freshwater is included in the 

ownership of a land, cf. par. 1 art. 5 in the Act of Salmon and Trout Fishing, No. 

61/2006. In the introductory chapters, the author briefly explains the meaning of 

concepts like property, proprietary rights and real property. The author then traces 

the historic background of par. 1. art. 5. of Act No. 61/2006. 

The author examines the fishing rights after a real property is divided and covers the 

topic before and after the Water Act No. 15/1923 entered into force. If a private 

property was divided before the Water Act entered into force and a part of the 

property sold, courts have confirmed that fishing rights were included in the sale 

unless a clear provision in the contract agreement stated to the contrary. After the 

Water Act came into effect and until Act No. 61/2006 entered into force the 

seperation of fishing rights was forbidden from a land. If a real property was not 

considered to be a land according to the salmon and trout legislation at the time of 

the seperation, the seperation of fishing rights is thought to be legitimate. 

After a land in joint property is divided the fishing right remains in the property of each 

owner of the joint property before it was divided, except if every owner agrees 

otherwise. In the final chapter the author examines circumstances where a land 

obtains fishing rights in freshwater, even though it„s boundaries do not reach water. 

Since the Water Act entered into force and banned the seperation of fishing rights 

from a land it is now impossible to obtain fishing rights for another man„s land. 
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1. Inngangur  

 „Veiðiréttur í ám og vötnum hefur frá landnámstíð verið hin beztu hlunnindi og 

sannkölluð kóróna á hverri jörð að eiga slík hlunnindi að einhverju marki.“1 Svo mælti 

Ágúst Þorvaldsson þingmaður á nítugasta löggjafarþingi, 1969-1970, í umræðum um 

frumvarp það er varð að lögum um lax- og silungsveiði, nr. 76/1970. Ákvæði um 

veiðirétt landeigenda eiga sér langa sögu í íslenskum rétti sem má líklega rekja allt 

aftur til stofnunar Alþingis 930.2 Skráð lagaákvæði um einkarétt íslenskra 

landeiganda til veiða fyrir sínu landi birtist fyrst í Grágás, lagasafni Íslendinga á 

þjóðveldisöld, sbr. ákvæði 50. kap. landabrigðisþáttar um að „veiða á hver maður 

fugla og fiska fyrir landi sínu“.3  

Reglan var sömuleiðis tekin upp í 56. kap. landsleigubálks Jónsbókar, sem lögtekin 

var á Íslandi árið 1281, þar sem kveðið var á um að „hver maður á vötn og veiðistöð 

fyrir sinni jörðu og á, svo sem að fornu hefir verið, nema með lögum sé frá komið.“4 

Meginregla þessi, um að eignarhaldi á landi fylgi veiðiréttur í vatni á eða fyrir því 

landi, sem nú er lögfest í 1. mgr. 5. gr. laga um lax- og silungsveiði, nr. 61/2006 

(lsvl.), er umfjöllunarefni ritgerðarinnar.  

Samhengisins vegna verður í upphafi stiklað á stóru yfir hugtök eins og eign og 

eignréttindi. Þá er stutt umfjöllun um fasteignir, merki þeirra og inntak eignarráða 

fasteignareiganda, en að því loknu mun höfundur varpa ljósi á sögulegan bakgrunn 

meginreglu 1. mgr. 5. gr. lsvl. 

Sérstök umfjöllun verður um veiðirétt við uppskiptingu fasteigna og hefst á umfjöllun 

um uppskiptingu fasteigna í séreign. Íslenskir dómstólar hafa margsinnis þurft að 

skera úr um hvort veiðiréttur hafi verið skilinn frá séreign við þessar aðstæður. Frá 

gildistöku vatnalaga, nr. 15/1923 (vatnalög), hefur meginreglan verið sú að óheimilt 

sé að skilja veiðirétt frá landareign en fyrir gildistöku laganna voru engar skorður 

reistar við aðskilnaði veiðiréttar í vatni frá landareign í íslenskum rétti. Af þessum 

sökum er umfjöllun um uppskiptingu séreignar tvíþætt og greint milli uppskiptingar 

fyrir og eftir gildistöku vatnalaga. Í kjölfarið verður umfjöllun um veiðirétt við landskipti 

á fasteignum í óskiptri sameign.  

                                                           
1
 Alþt. 1969, B-deild, 866. 

2
 Alþt. 2005-2006, A-deild, 3507. 

3
 Grágás. Landabrigðisþáttur, 50. kap. 

4
 Jónsbók. Landsleigubálkur, 56. kap. 
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Veiðiréttur í vatni fylgir að meginstefnu til aðeins þeim fasteignum sem eiga land að 

vatni. Í síðasta kafla ritgerðarinnar fjallar höfundur um álitamál tengd flutningi 

veiðiréttar til fasteigna sem eiga hvergi land að vatnsborði, fyrir og eftir gildistöku 

vatnalaga. Að lokum verða niðurstöður dregnar saman.  
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2. Almennt um hugtökin eign og eignarréttindi að íslenskum rétti 

Merking hugtaksins eign er mismunandi eftir lagabálkum og því örðugt að skilgreina 

hugtakið með nákvæmum hætti. Ber þó að leggja til grundvallar að eign, til að mynda 

veiðiréttur, þurfi að vera í nánum tengslum við ákveðinn eða ákveðna aðila öðrum 

fremur og að tengslin séu slík að réttarreglur fái viðkomandi aðila heimildir til að leita 

úrræða til verndar rétti sínum.5  Eignarhugtakið á aðallega við um „réttarstöðu, sem 

fær ákveðnum aðila einkaforræði eða einkaumráð tiltekins verðmætis.“6  

Í íslenskri lögfræði er eignarréttarhugtakið almennt skilgreint með neikvæðum hætti á 

þann veg að: 

um sé að ræða einkarétt ákveðins aðila, eigandans, til að ráða 
yfir tilteknu verðmæti, innan þeirra marka, sem þessum rétti eru 
sett í lögum og af takmörkuðum (óbeinum) eignarréttindum 
annarra manna, sem stofnað hefur verið til yfir verðmætinu.7  

Meginregla 1. mgr. 5. gr. lsvl. felur í sér rétt landeiganda til að ráða yfir tilteknu 

verðmæti, réttinum til fiskveiða í vatni fyrir sínu landi, innan þeirra marka sem 

réttinum eru sett í lsvl. Takmarkanir á veiðirétti landeiganda helgast aðallega af 

sjónarmiðum um verndun fiskistofna í ferskvatni, sbr. umfjöllun í kafla 3.5.1. 

Eignarrétturinn er lýstur friðhelgur í 72. gr. stjórnarskrár lýðveldisins Íslands, nr. 

33/1944. Í íslenskum rétti er viðurkennt að skýra beri eignarréttarhugtakið á svo 

víðtækan hátt, að það nái ekki einungis yfir líkamlega hluti, heldur njóti ýmis konar 

réttindi verndar 1. mgr. 72. gr. stjórnarskrárinnar, svo sem veiðiréttindi.8 Eignarhaldi á 

landi fylgir aðeins réttur til umráða og hagnýtingar á því vatni, sem á henni finnst, 

sbr.1. mgr. 2. gr. vatnalaga.9 Ferskvatnsfiskar, líkt og önnur villt dýr, eru eigendalaus 

verðmæti og verða ekki undirorpnir beinum eignarrétti fyrr en við töku.10 

                                                           
5
 Gaukur Jörundsson, Um eignarnám (Bókaútgáfa Menningarsjóðs 1969) 53. 

6
 Þorgeir Örlygsson, Kaflar úr Eignarrétti I (Reykjavík 1998) 5. 

7
 Sama heimild, 10-11. 

8
 Gunnar G. Schram, Stjórnskipunarréttur (Háskólaútgáfan 1998) 546. 

9
 Einar Arnórsson taldi á sínum tíma að veiðiákvæði íslenskra laga sýndu að vatnið væri ekki talið 

undirorpið beinum eignarrétti og að veiðiréttur í vatni væri eins konar afnotaréttur vatns. Einar 
Arnórsson, „Um vatnsrjettindi“ í G. Björnson, Björn Jónsson og Jón Þorláksson, Nefndarálit meiri hluta 
fossanefndarinnar er skipuð var 22. okt. 1917 : með lagafrumvörpum, ritgerðum og fylgiskjölum. 
(Prentsmiðjan Gutenberg 1919) B. 35-36. Ólafur Lárusson var þeirrar skoðunar að straumvatn gæti 
ekki verið undirorpið eignarrétti enda væri óeðlilegt að telja „svo stopulan rjett eignarrjett“. Öðru máli 
gegndi hins vegar um eignarrétt á vatni í stöðuvatni, sem Ólafur taldi að gæti verið jafn varanlegur og 
annar eignarréttur. Ólafur Lárusson, Vatnsrjettur (Reykjavík 1929) 197. 
10

 Eyvindur G. Gunnarsson, „Eignaréttur“ í Róbert R. Spanó (ritstj.), Um lög og rétt : Helstu greinar 
íslenskrar lögfræði (2. útg. Bókaútgáfan Codex 2009) 384. 
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3. Fasteignir, merki þeirra og inntak eignarráða fasteignareiganda 

3.1 Skilgreining fasteignarhugtaksins 

Veiðiréttur í vatni fylgir að meginstefnu til eingöngu þeim fasteignum sem umlykja, 

eða eiga land að vatni. Fasteignarhugtakið er skilgreint þannig að um sé að ræða 

afmarkaðan hluta lands ásamt eðlilegum hlutum þess, lífrænum og ólífrænum, og 

þeim mannvirkjum, sem varanlega eru við landið skeytt.11 Hugtakið fasteign er 

skilgreint á þennan veg í 9. tl. 3. gr. lsvl.  

3.2. Frumstofnun eignarréttinda yfir fasteignum 

Talað er um nám þegar eignarréttur yfir fasteign stofnast þegar eldri eignarréttindum 

hefur ekki verið til að dreifa.12 Við landnám slógu menn eign sinni á einskis manns 

land og af lagasetningu á þjóðveldisöld stofnaðist í kjölfarið réttur landeiganda, sem 

land áttu að vatni, til veiða í vatninu, sbr. áðurnefnd ákvæði í Grágás. Nám sem 

stofnunarháttur eignarréttinda var sennilega afnuminn þegar í fornlögum.13   

3.3 Flokkun fasteigna 

Fasteignir eru flokkaðar með ýmsum hætti í íslenskum rétti. Gilda ólíkar reglur um 

hvern og einn flokk fasteigna og ræðst flokkunin aðallega af tilgangi viðkomandi 

laga.14 Í lsvl. eru sérákvæði um tiltekna flokka fasteigna, t.d. fylgir veiðiréttur 

eignarlandi í vatni á eða fyrir því landi, sbr. 1. mgr. 5. gr. lsvl. Eignarland er skilgreint í 

7. tl. 3. gr. laganna á þann veg að um sé að ræða landsvæði, þar með talið innan 

netlaga í stöðuvötnum og sjó, sem er háð einkaeignarrétti þannig að eigandi landsins 

fer með öll venjuleg eignarráð þess innan þeirra marka sem lög segja til um á 

hverjum tíma. Veiðiréttur fylgir einnig ábúð á jörð samkvæmt 3. mgr. 5. gr. lsvl. og þá 

ber að taka sérstakt tillit til aðskilnaðar á veiðirétti frá lögbýli, sbr. 1. mgr. 9. gr. 

laganna15 

Með setningu laga um þjóðlendur og ákvörðun marka eignarlanda, þjóðlendna og 

afrétta, nr. 58/1998 (þjóðlendulög), voru fasteignir flokkaðar eftir eignarréttarlegri 

                                                           
11

 Viðar Már Matthíasson, Fasteignir og fasteignakaup (Bókaútgáfan Codex 2008) 69-70; Þorgeir 
Örlygsson, Kaflar úr Eignarrétti I (Reykjavík 1998) 59; Gaukur Jörundsson, Eignarréttur I (Bóksala 
stúdenta 1982) 30. 
12

 Gaukur Jörundsson, Eignarréttur I (Bóksala stúdenta 1982) 118. 
13

 Karl Axelsson, „Landnáma í dómum Hæstaréttar“ í Pétur Kr. Hafstein o.fl. (ritstj.), Guðrúnarbók (Hið 
íslenska bókmenntafélag 2006) 347. 
14

 Viðar Már Matthíasson, Fasteignir og fasteignakaup (Bókaútgáfan Codex 2008) 103. 
15

 Jörð í lsvl. telst lögbýli samkvæmt ábúðarlögum, nr. 80/2004.  Jörð er skilgreind í 8. mgr. 2. gr. 
þeirra laga. Lögbýli hefur sérstaka merkingu í lsvl., sbr. Alþt. 2005-2006, A-deild, 3519. Sjá 
skilgreiningu á lögbýli í 16. mgr. 2. gr. jarðalaga, nr. 81/2004. 
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stöðu þeirra, aðallega í fasteignir háðar einkaeignarrétti og hins vegar í landsvæðið 

utan þeirra, þjóðlendur. Í lögunum var því slegið föstu, eftir talsverða óvissu á þessu 

sviði,16 að íslenska ríkið telst eigandi lands og hvers konar landsréttinda og hlunninda 

í þjóðlendum sem ekki er háð einkaeignarrétti, sbr. 2. gr. laganna. Þjóðlendur eru 

landsvæði utan eignarlanda þó svo einstaklingar eða lögaðilar kunna að eiga þar 

takmörkuð eignarréttindi, sbr. 1. gr. laganna. Þriðji flokkurinn, afréttur, er síðan 

skilgreindur í 1. gr. svo að um sé að ræða landsvæði utan byggðar sem að staðaldri 

hefur verið notað til sumarbeitar fyrir búfé, sbr. einnig 1. tl. 3. gr. lsvl. Þeim jörðum 

sem rétt eiga til upprekstrar á afrétt í þjóðlendu fylgir veiðiréttur í vötnum þeim sem á 

afrétti eru, sbr. 7. gr. lsvl. 

3.4. Merki landareigna við vatn 

3.4.1. Merki landareigna í lækjum og ám 

Í 3. gr. vatnalaga nr. 15/1923 er kveðið á um merki landareigna í lækjum og ám. Í 1. 

mgr. 3. gr. er kveðið á um að þegar lækur eða á skilji landareignir eigi hvort land í 

miðjan farveg, enda sé ekki vöxtur í vatni, nema önnur lögmæt skipan sé þar á gerð. 

Liggi tvær landareignir eða fleiri að vatni sömum megin, þá skulu netlög hverrar um 

sig ákveðin svo, ef eigi hefur áður verið skipun á gerð, að hver botndepill fylgi þeim 

bakka, sem hann er næstur, sbr. 5. gr. vatnalaga. Skiptar skoðanir voru meðal 

fræðimanna um það, hvort þessi regla næði líka til landareigna við ár og læki.17 

Hæstiréttur hefur skorið úr um það með Hrd. 1990, 1124 að reglan á einnig við um 

landamerki í ám. Þá breytast eigi merki þótt farvegur breytist, sbr. 2. mgr. 3. gr. 

3.4.2. Merki landareigna við stöðuvötn  

Í stöðuvötnum fylgir vatnsbotn fylgi bakka, sem hann verður talinn áframhald af, 115 

metra út í vatn, sbr. 1. mgr. 4. gr. vatnalaga.18 Landeigandi á einkarétt til hagnýtingar 

                                                           
16

 Alþt. 1997-1998, A-deild, 2612-2618. 
17

 Gaukur Jörundsson áleit að reglan ætti aðeins við um stöðuvötn meðan Ólafur Lárusson taldi að 
reglan ætti einnig við um ár. Gaukur Jörundsson, Eignarréttur I (Bóksala stúdenta 1982-1983) 36; 
Ólafur Lárusson, Eignarréttur I (Hlaðbúð 1950) 45. 
18

 Í athugsemdum minnihluta fossanefndar (sem lagði fram frumvarpstillögur að vatnalögum) við 4. gr. 
vatnalaga kom fram að í 1. gr. samþykktar um silungaveiði í Þingvallavatni, sem samþykkt var 29. 
ágúst 1901, var kveðið á um að hver jörð, sem átti land að Þingvallavatni, ætti veiðirétt í vatninu fyrir 
sínu landi út í mitt vatnið til móts við ábúanda. Minnihlutinn taldi aftur á móti ekki rétt að fara eins langt 
og gert var í samþykktinni. G. Eggertz og Sveinn Ólafsson, Nefndarálit minnihluta fossanefndar 1917-
1919. (Prentsmiðjan Gutenberg 1919) 33-34. 
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á landi sínu innan netlaga stöðuvatns, þar með talið til fiskveiða.19 Ef stöðuvatn er 

merkivatn (það er vatn það sem ræður landamerkjum, sbr. 15. tl. 4. mgr. 1. gr. 

vatnalaga) og er eigi 230 metrar á breidd, þá skal miðlína þess ráða merkjum, nema 

önnur lögmæt skipan hafi verið á gerð, sbr. 2. mgr. 4. gr. vatnalaga. Merki í 

stöðuvötnum skulu jafnan ákveðin í lágflæði20 og vaxi gras upp úr vatni við lágflæði, 

þá fylgir vatnsbotn sem þurrt land væri, sbr. 3. og 5. mgr. 4. gr. vatnalaga. Verði 

breyting á vatnsbotni haldast merki netlaga óbreytt, sbr. 6. mgr. 4. gr. vatnalaga. 

 

3.5. Inntak eignarráða fasteignareiganda og meginreglan um einkarétt 

landeiganda til veiða fyrir sínu landi 

3.5.1 Almennt um inntak eignarráða fasteignareiganda 

Miðað er við að fasteignareigandi hafi heimild til hvers konar umráða, ráðstöfunar og 

hagnýtingar fasteignar innan þeirra marka, sem réttarreglur og réttindi þriðja manns 

setja.21 Af heimild fasteignareiganda til að ráðstafa og hagnýta fasteign leiðir 

heimildin til að ráðstafa og hagnýta auðlind, til að mynda ferskvatnsfiska, sem finna 

má á fasteign.22  

Í dómaframkvæmd hefur verið greint á milli botns-, vatns- og veiðiréttar í vatni, sbr. 

Hrd. 1971, 1137. Hvað rétt landeiganda til lax- og silungsveiða í vatni varðar hafa 

honum verið sett veruleg takmörk allt frá tímum Jónsbókar. Á síðustu öld þróaðist 

löggjöf á þessu sviði á þann hátt að aukin áhersla var lögð á friðunar- og 

náttúruverndarsjónarmið,23 en víðtækar skorður eru reistar við veiðirétti í lsvl. Meðal 

takmarkana lsvl. er bann við laxveiðum í sjó, sbr. 14. gr., laxveiðar eru almennt 

aðeins heimilar frá 20. maí til 30. september ár hvert, sbr. 1. mgr. 17. gr. og þá gilda 

strangar reglur um veiðitæki og veiðiaðferðir skv. IV. kafla laganna svo dæmi séu 

tekin. 

                                                           
19

 Þorgeir Örlygsson, „Um eignarhald á landi og náttúruauðlindum“ í Katrín Jónasdóttir o.fl. (ritstj), 
Afmælisrit Gaukur Jörundsson sextugur 24. september 1994 (Bókaútgáfa Orators 1994) 552; Viðar 
Már Matthíasson, „Fasteignarhugtakið“ (Ársskýrsla Fasteignamats ríkisins 2003) 31.  
20

 Í Hrd. 1974, 368 var ágreiningur um vatnsborð H gagnvart jörðinni B. Stefnendur kröfðust þess að 
viðurkennt yrði að jörðinni B fylgdi ekki veiðiréttur í H en óumdeilt var að þegar ós H tepptist lagðist 
vatn á B. Þá lá enn fremur fyrir að stefnendur miðuðu sjálfir veiði í H við þær aðstæður. Var eigandi B 
því sýknaður af kröfum stefnenda. 
21

 Viðar Már Matthíasson, Fasteignir og fasteignakaup (Bókaútgáfan Codex 2008) 119. 
22

 Karl Axelsson, Hreinn Hrafnkelsson og Dýrleif Kristjánsdóttir, “Um jarðrænar auðlindir og 
framtíðarnýtingu þeirra” (2007) 4 Tímarit Lögréttu 114, 121. 
23

 Karl Axelsson, „Um skorður umhverfisréttar við hagnýtingu lands og náttúruauðlinda“ (1996) 46 
Tímarit Lögfræðinga 81, 96. 
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3.5.2. Meginreglan um einkarétt landeiganda til veiða fyrir sínu landi 

Meginreglan um einkarétt landeiganda til lax- og silungsveiða fyrir sínu landi er 

lögfest í 1. mgr. 5. gr. lsvl., en þar segir að eignarlandi hverju fylgi veiðiréttur í vatni á 

eða fyrir því landi, enda sé ekki mælt fyrir um aðra skipan í lögum. Í athugasemdum 

við 5. gr. í frumvarpi því, er varð að lögum nr. 61/2006 segir að: 

í 1. mgr. frumvarpsgreinarinnar er áréttuð sú forna meginregla 

íslensks réttar að eignarhaldi á landi fylgi réttur til veiði á eða 

fyrir því landi, enda leiði aðra skipan ekki af lögum eða 

samningsskuldbindingum sem löglega hefur verið til stofnað.24 

Hnykkt er á meginreglunni í 4. mgr. 5. gr. og þar mælt fyrir um að þegar vatn skilur 

fasteignir, sem veiðiréttur fylgir, er landeiganda einum heimil veiði fyrir landi sínu.  

Meginreglan um einkarétt landeiganda til dýraveiða er lögð til grundvallar í 1. gr. 

tilskipunar um veiði sem tók gildi 20. júní 1849. Ef jörð liggur að sjó á landeigandi 

veiði á haf út, 60 faðma frá stórstraumsfjörumáli.25 Veiðitilskipunin tekur ekki til lax- 

og silungsveiða  í vötnum og ám heldur gilda reglur lsvl. um þær veiðar.26 Sama 

meginregla kemur fram í 2. mgr. 8. gr. laga um vernd, friðun og veiðar á villtum 

fuglum og villtum spendýrum, nr. 64/1994, en þar segir að landeigendum sé einum 

heimilar dýraveiðar og ráðstöfunarréttur þeirra á landareign sinni nema lög mæli 

öðruvísi fyrir. 

3.6. Stofnunarhættir lax- og silungsveiðiréttinda 

Nú til dags er ekki unnt að öðlast eignarrétt yfir fasteign fyrir nám, sbr. 8. mgr. 3. gr. 

þjóðlendulaga. Réttur til veiða í vötnum og ám landsins er á höndum þeirra 

fasteignareigenda, sem land eiga að vatni, sbr. 1. mgr. 5. gr. lsvl. og hann ekki skilinn 

frá fasteigninni nema að uppfylltum skilyrðum 9. gr. laganna. Stofnunarháttur lax- og 

silungsveiðiréttinda á sér þannig langoftast stað við sölu fasteignar sem veiðiréttur 

fylgir. Eftir gildistöku vatnalaga er útilokað að vinna ítak í veiði fyrir landi annars 

landeiganda, sbr. umfjöllun í kafla 6.1.1. 

 

 

                                                           
24

 Alþt. 2005-2006, A-deild, 3519. 
25

 60 faðmar frá stórstraumsfjörumáli mælast tæpir 113 metrar. Tryggvi Gunnarsson, „Landamerki 
fasteigna“, í Katrín Jónasdóttir o.fl. (ritstj.), Afmælisrit Gaukur Jörundsson sextugur 24. september 
1994 (Bókaútgáfa Orators 1994) 522. 
26

 Alþt. 1930, A-deild, 843. 
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4. Sögulegt yfirlit meginreglunnar um að eignarhaldi á landi fylgi 

veiðiréttur í vatni á eða fyrir því landi 

4.1. Sjónarmið að baki reglunni 

Lax og silungur hefur allt frá landnámi verið meðal þýðingarmestu auðlinda íslenskra 

landeigenda og hafa þingmenn ítrekað bent á þá staðreynd í ræðustól Alþingis. Hefur 

því réttilega verið haldið fram að „lax og silungur [séu] einhver dýrmætustu hlunnindi 

okkar lands og hafa verið það allt frá því sögur hefjast og byggð hófst hér í þessu 

landi“27 og að veiðin hafi frá fornu fari „verið mikilsverður þáttur í búskap landsmanna 

og víða fært mikla björg í bú.“28 Í umræðum á Alþingi um frumvarp það, er varð að 

lögum um lax- og silungsveiði, nr. 53/1957, undirstrikaði Jón Pálmason þingmaður 

mikilvægi veiðiréttinda fyrir landeigendur enn frekar, enda væri: 

Það ... kunnugt mál, að frá fyrstu tíð hefur það verið talinn mikill 

og stór kostur á hverri jörð að hafa veiðiréttindi, og allar slíkar 

jarðir hafa verið seldar hærra verði og leigðar fyrir hærra gjald 

en aðrar jarðir, vegna þess að það hefur verið talið það mikils 

virði að hafa réttindi til veiða.29 

Eftir gildistöku vatnalaga eiga landeigendur á í miðjan farveg í ám og vatnsbotn 115 

metra út í stöðuvatn, eða að miðlínu gegn merkjum mótliggjandi jarða ef vatn er 

breiðara en 230 metrar. Er það viðurkennt sjónarmið í eignarrétti, eins og áður hefur 

verið rakið, að landeigandi eigi rétt til hagnýtingar á öllum auðlindum innan 

landamerkja sinna, á jörðu sem og í vatni, með þeim takmörkunum sem leiða má af 

lögum á fasteign. Með meginreglu 1. mgr. 5. gr. lsvl. eru þessir hagsmunir 

landeiganda verndaðir svo, að landeigendum, sem eiga land að vatni, er einum 

heimilt að veiða í vatni fyrir jörð sinni innan gildandi landamerkja og þeirra 

takmarkana sem leiða má af lax- og silungsveiðilöggjöf á hverjum tíma.  

4.2. Reglan í veiðiákvæðum Grágásar og Jónsbókar 

Ákvæði um veiði og veiðiréttindi hafa að öllum líkindum verið í íslenskri löggjöf allt frá 

stofnun Alþingis árið 930 en skráð ákvæði, sem að þessum rétti lutu, birtust hins 

vegar fyrst í Grágás.30 Meginreglan um að veiðiréttur fylgdi landi var lögfest í 50. kap. 

landabrigðisþáttar Grágásar en þar var kveðið á um að „veiða á hver maður fugla og 

                                                           
27

 Alþt. 1955, B-deild, 204. 
28

 Alþt. 1967, B-deild, 1316. 
29

 Alþt. 1956, B-deild, 2092-2093. 
30

 Alþt. 2005-2006, A-deild, 3507. 
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fiska fyrir landi sínu, nema heimildum sé á annan veg farið.“31 Um veiðar í vötnum var 

nánar fjallað í 52. kap. landabrigðisþáttar og mælt svo fyrir að: 

Þar er menn eiga merkivötn saman, þá á hver maður að veiða 

fyrir sínu landi. Ef maður vill veiða í vötnum þeim er fleiri menn 

eiga veiði í en þeir er saman veiða, þá skal hann hvortki elta úr 

annars manns veiðistöð fugla né fiska. En þótt fyrir honum 

stökkvi úr hans veiðistöð og í annars vötn eða í annars manns 

land, þá á hann þó að veiða að ósekju.32 

Í 52. kap. landabrigðisþáttar var landeigendum enn fremur meinað að veiða í 

„veiðistöð“ annars manns, en þá sagði einnig að fari landeigandi þangað ólofað, „eða 

tekur í landi annars manns fugla, fiska eða egg, þá á eigandi að ráða orði um.“ Hafi 

veiðiréttur verið í óskiptri sameign, áttu allir eigendur að veiða „að ódeildu og draga 

voð að hvoru landi sem þeir vilja, en eigi skulu þeir öðrum lofa nema þeir verði allir á 

sáttir“. Veiðiákvæði Grágásar voru að lokum felld úr gildi með lögtöku Járnsíðu 

sumarið 1272.33 

Töluverðrar óánægju gætti vegna lögtöku Járnsíðu enda aðallega samin með norska 

þjóðhætti í huga, auk þess sem lögbókin þótti illa úr garði gerð.34 Fór svo, í ljósi ríkrar 

andstöðu Íslendinga gegn Járnsíðu, að noregskonungur gekkst við því að ný lög yrðu 

samin til handa Íslendingum. Afraksturinn var Jónsbók, sem lögtekin var á Íslandi 

1281. 

Ákvæði Jónsbókar um veiði í vötnum voru að mestu leyti samhljóða þeim fyrirmælum 

sem lögð voru til grundvallar í Grágás. Meginreglan um einkarétt landeiganda til 

fiskveiða fyrir sínu landi var tekin upp í 56. kap. landsleigubálks Jónsbókar. Bálkurinn 

var byggður á norskum lögum Magnúsar lagabætis Noregskonungs35 en íslensk lög 

voru í öndverðu að mestu leyti sniðin eftir eldri  norskum lögum, Gulaþingslögunum.36 

                                                           
31

 Grágás. Landabrigðisþáttur, 50. kap. 
32

 Grágás. Landabrigðisþáttur, 52. kap. 
33

 Björn Þorsteinsson og Sigurður Líndal, Íslandssaga III (Hið íslenzka bókmenntafélag – Sögufélagið 
1978) 43. 
34

 Páll Sigurðsson, „Um Jónsbók - Sjö alda afmælisminning -“ (1982) 35 Úlfljótur 3, 10. 
35

 Alþt. 1930, A-deild, 842. 
36

 G. Björnson, Bjarni Jónsson og Jón Þorláksson, Nefndarálit meiri hluta fossanefndarinnar er skipuð 
var 22. okt. 1917 : Með lagafrumvörpum, ritgerðum og fylgiskjölum (Prentsmiðjan Gutenberg 1919) 
XXX. Í skýrslu sinni um Eignarrjett að vatni, sem fylgdi nefndaráliti meirihlutans sagði Björn Jónsson 
frá Vogi hins vegar að þetta ákvæði hefði „slæðst inn í Jónsbók úr norskum lögum“, Frostaþingslögum, 
sem kváðu m.a. um  að „Hverr scal eiga vatn og veiðistöð fyrir jörð sinni, nema með lögum se frá 
comit.“ Sama heimild, B. 11.  



 

18 
 

Í bálknum kvað á um að „hver maður á vötn og veiðistöð fyrir sinni jörðu og á, svo 

sem að fornu hefir verið, nema með lögum sé frá komið.“37  

4.3. Lög um friðun á laxi, nr. 5/1886 

Við gildistöku laga um friðun á laxi, nr. 5/1886, voru ákvarðanir 56. kap. 

landsleigubálks Jónsbókar um veiðar í ám endanlega numin úr íslenskum rétti, sbr. 

10. gr. laganna.38 Það er aftur á móti athyglisvert að í lögum nr. 5/1886 er hvergi að 

finna ákvæði sem lýsir því yfir með afdráttarlausum hætti að hver maður ætti 

veiðistöð fyrir sinni jörðu og á, sem kæmi í stað þeirra fyrirmæla sem kveðið hafði á 

um í 56. kap. landsleigubálks Jónsbókar. Umræður á Alþingi um frumvarp það, er 

varð að lögum nr. 5/1886, veita ekki skýr svör við brotthvarfi meginreglu 56. kap. 

landsleigubálks úr lögum. Regluna bar þrátt fyrir það oft á góma þingmanna í 

ræðustól en ávallt í öðru samhengi, þá aðallega vegna þeirra deilna sem spunnust í 

kringum 2. gr. laganna sem heimilaði jarðeigendum, sem einir ættu veiði í á, að 

þvergirða ána til laxveiða. 

Var þannig haft eftir Benedikt Sveinssyni, þingmanni í neðri deild þingsins, að menn 

gætu einir átt veiði í á „eptir þeirri gömlu reglu, að hver eigi vötn og veiðistöð fyrir sínu 

landi. Með þessu stendur alveg jafnhliða, að einn maður á löglegan hátt hafi orðið 

eigandi að veiðirjettinum fyrir allra þessara jarða landi, svo að veiðin sje jörðunum frá 

komin.“39 Síðar lét hann þau orð falla, í tengslum við heimild 2. gr. til þvergirðingar, 

að: 

með þessari baneitruðu ákvörðun eru stofnuð einkarjettindi, - 

privilegia, sem stríða á móti anda stjórnarskrárinnar, eigi síður 

en hinni gullnu reglu landslaganna: Hver maður á vötn og 

veiðistöður fyrir sinni jörðu og á.40  

                                                           
37

 Einn nefndarmanna meirihluta fossanefndar, Einar Arnórsson, túlkaði ákvæði 56. kap. 
landsleigubálks, sem lutu að eignarhaldi á vatni, svo í ritgerð sinni Um vatnsrjettindi, sem fylgdi 
nefndaráliti meirihlutans, að þau merktu „hluta vatns, á eða vatn, þar sem viðkomandi maður hefur 
veiðirjett. Hann á vatnsbotninn, en vatnið eigi. Í því má hann einn veiða þar til landi hans sleppir. Það 
er veiðistöð hans. Þó á hann ekki veiðistöðina, nema það orð taki til vatnsbotnsins eða landsins, þar 
sem veiðigögn hans eru.“ Einar Arnórsson, „Um vatnsrjettindi“ í G. Björnson, Björn Jónsson og Jón 
Þorláksson, Nefndarálit meiri hluta fossanefndarinnar er skipuð var 22. okt. 1917 : með 
lagafrumvörpum, ritgerðum og fylgiskjölum. (Prentsmiðjan Gutenberg 1919) B. 36. 
38

 Lög um friðun á laxi, nr. 5/1886 Stjtíð 1886. A-deild, 28. 
39

 Alþt. 1885, B-deild, 760. 
40

 Sama heimild, 1409. 
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Benedikt taldi einnig að „það sem allt veltur á, er [...] það, að þeirri grundvallarreglu 

sje ekki haggað, að hver maður eigi vatn og veiði fyrir sínu landi”41 og vildi hann enn 

fremur: 

ráða mönnum til að fylgja grundvallarreglunum í vorum góðu og 

gömlu lögum, og láta veiðina fylgja hverri jörð. Öll einkaréttindi 

eru baneitrað spjót í atvinnufrelsi, jafnrjetti, rjettlæti og framför 

lands og þjóðar.42  

Þorkell Bjarnason, þingmaður í neðri deild þingsins, útskýrði það hvernig menn gætu 

einir átt veiði í á með þeim hætti, „að hann (landeigandi, innsk. höf.) eigi allt land, 

sem liggur að ánni, eða allar jarðir, sem að henni liggja, því þá á hann alla ána.“43 Af 

umræðum á þingi má samkvæmt framansögðu draga þá ályktun, að þingmenn hafi 

gengið útfrá því að brotthvarf reglunnar úr lögum kæmi ekki að sök, heldur að reglan 

hafi þá verið orðin svo rótgróin og venjuhelguð í íslenskum rétti, að óþarft væri að 

festa hana í lög. Þetta fyrirkomulag var síðar gagnrýnt í frumvarpi til vatnalaga og þar 

ekki talið rétt að afnema 56. kap. landsleigubálks Jónsbókar að öllu leyti úr lögum, 

annars vegna þess að lög nr. 5/1886 tóku einungis til laxveiði en ekki silungsveiði og 

hins vegar vegna þess, að frumreglur 56. kap. landsleigubálks um veiðirétt 

landeiganda tóku einnig til laxveiði.44 Tilvísanir til meginreglu 56. kap. landsleigubálks 

skutu í það minnsta tvisvar sinnum upp kollinum í lögum fram frá því lög nr. 5/1886 

tóku gildi og fram til gildistöku vatnalaga, sbr. 1. gr. laga um brot á veiðirjetti í ám og 

vötnum, nr. 9/1900, og 2. gr. laga um samþykktir um friðun silungs og veiðiaðferðir í 

vötnum, nr. 55/1909.45 Á þessari lagasetningu, auk ummæla þingmanna um frumvarp 

til laga nr. 5/1886, verður ekki annað séð en að meginregla 56. kap. landsleigubálks 

Jónsbókar hafi gilt fullum fetum í íslenskum rétti fram að gildistöku vatnalaga þrátt 

fyrir að engu lagaákvæði væri beinlínis til að dreifa um regluna. 

4.4. Aðskilnaður veiðiréttar frá landareign fyrir gildistöku vatnalaga 

Fyrir gildistöku vatnalaga voru engin ákvæði í íslenskum rétti sem takmörkuðu 

aðskilnað á veiðirétti í vatni frá landareign en af þessum sökum var landeigendum 

frjálst að skilja veiðirétt að öllu leyti frá landareign. Vegna meginreglu 56. kap. 
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 Sama heimild, 1408. 
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 Alþt. 1885, B-deild, 692. 
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 Sama heimild, 763-764. 
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 Alþt. 1921, A-deild, 203. 
45

 Lög um brot á veiðirjetti í ám og vötnum, nr. 9/1900 Stjtíð 1900, A-deild, 44; Lög um samþykktir um 
friðun silungs og veiðiaðferðir í vötnum, nr. 55/1909 Stjtíð. 1909, A-deild, 286. 
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landsleigubálks Jónsbókar gera dómstólar þá kröfu að samningsákvæðum, sem 

ætlað var að skilja veiðirétt með öllu frá lóð, gæfu slíkar fyrirætlanir afdráttarlaust til 

kynna, sbr. Hrd. 1975, 55. Þar leiddi óskýrleiki afsalsákvæðis frá 1880, um að land 

væri selt með „öllum landsnytjum til lands og vatns ... utan það að seljandi [áskildi] 

sér að hafa silungsveiði og eggjatöku fyrir sig og sína erfingja“ til þess veiðirétturinn 

taldist ekki hafa verið skilinn að öllu leyti frá landinu heldur taldi dómurinn að 

veiðirétturinn væri sameign kaupanda landsins og seljanda. Aftur á móti var óumdeilt 

í Hrd. 2003, 4626 að veiðiréttur hafði verið skilinn að öllu leyti frá jörðinni E með 

afsali dagsettu 18. júní 1908. Í dómi Hæstaréttar sagði að veiðiréttur sá, er málsaðilar 

deildu um, hefði ekki verið lagður aftur til E og að hann yrði ekki færður aftur undir 

landið nema með innlausn.46 Þar sem innlausn hafði ekki farið fram var fyrirkomulag 

afsalsins frá 1908 auk landamerkjabréfs frá 1887 lagt til grundvallar við ákvörðun 

veiðiréttar. 

Í Hrd. 1996, 2245 var enn fremur deilt um aðskilnað á veiðirétti fyrir gildistöku 

vatnalaga. Orkufyrirtækið L krafðist þess að viðurkennd yrði 15% hlutdeild þess í 

veiðirétti jarðanna B og T í fljótinu S. Málavextir voru þeir að mitt ár 1917 keypti 

bæjarstjórn Reykjavíkur allt vatnsafl í fljótinu fyrir landi B og T. Í 4. lið afsalsins var 

kveðið á um að „jafnskjótt og byrjað verði á mannvirkjum til hagnýtingar vatnsaflsins í 

[S], eignist kaupandi allan veiðirétt fyrir landi [B] og [T] í þeim kafla [S], sem 

mannvirkin ná til.”47 SV keypti árið 1959 tiltekna spildu úr landi B til byggingar 

virkjunar ásamt öllum þeim gæðum, sem þeirri spildu fylgdi, með afsali útgefnu sama 

ár. Við stofnun L árið 1965 eignaðist fyrirtækið öll réttindi samkvæmt framangreindum 

afsölum. L reisti tilkall sitt til veiðiréttar báðum afsölunum enda næðu þau til sama 

landsvæðis og að hið síðara væri hinu fyrra til fyllingar. Hæstiréttur viðurkenndi kröfu 

L enda hefði fyrirtækið eignast landspilduna með afsali 1959 án þess að veiðiréttur 

væri undanskilinn. Landspildunni fylgdi réttur til veiða, sem gengi ekki í berhögg við 

ákvæði afsalsins frá 1917. Því næst sagði í dómi Hæstaréttar að „ekkert í lögum 

stendur því í vegi, og er það í samræmi við hina fornu reglu íslensks réttar, að hver 

maður eigi vatn og veiði fyrir landi sínu.“48 

Rétt eins og í Hrd. 1975, 55 hér á undan var afsal það, sem deilt var um í málinu 

gefið út fyrir gildistöku vatnalaga nr. 15/1923. Takmarkanir vatnalaga á aðskilnaði 
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 Fjallað verður um rétt til innlausnar í kafla 4.6.1. 
47

 Hrd. 1996, 2245, 2249. 
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 Hrd. 1996, 2245, 2247. 



 

21 
 

veiðiréttar frá landareign höfðu þar af leiðandi ekki tekið gildi þegar vatnsafl og 

veiðiréttur í S var selt bæjarstjórn Reykjavíkur og stóð þannig ekkert í vegi fyrir því að 

skilja að veiðiréttinn eins og gert var. Þar sem SV, sem L leiddi rétt sinn frá, hafði þar 

að auki keypt umrædda landspildu árið 1957 var ekki hjá því komist að viðurkenna 

veiðirétt L enda ekkert í lögum, sem stóð í vegi fyrir því að afsalið hefði lagagildi. 

Þrátt fyrir að aðskilnaður veiðiréttar frá landareign hafi að meginstefnu til verið 

óheimill í nær heila öld halda afsöl sem gefin voru út fyrir gildistöku vatnalaga, um 

aðskilnað veiðiréttar frá landareign, enn gildi sínu enda er lögmæti þeirra sett í 

samhengi við lagaumhverfi þess tíma.  

4.5. Vatnalög, nr. 15/1923  

Með þingsályktunartillögu 22. október 1917 var skipuð fimm manna nefnd sem átti að 

athuga og gera tillögur um fossamál landsins.49 Nefndin klofnaði í afstöðu sinni til 

málsins og lagði fram frumvarpstillögur til vatnalaga í tvennu lagi. Hvorug 

frumvarpstillagan hafði að geyma fyrirmæli um veiðirétt í ám og vötnum.50 Frumvarp 

til vatnalaga var fyrst lagt fram fyrir Alþingi árið 191951 en sökum þess hve umdeild 

löggjöfin var náðist ekki samstaða á Alþingi um frumvarp til laganna fyrr en fjórum 

árum síðar.   

Í umræðum um frumvarpið á Alþingi árið 1921 benti atvinnumálaráðherra, Pjetur 

Jónsson, á það að í frumvörpum fossanefndar til vatnalaga „vantaði ... almenn 

ákvæði um veiðirjett í vötnum, þar á meðal um eignarrjett á veiði í stöðuvötnum.”52 Til 

að bæta úr skák og eyða hugsanlegri réttaróvissu voru almenn ákvæði um veiði í 

vötnum tekin upp í frumvarp til vatnalaga sem lagt var fram fyrir Alþingi það ár.53 Þá 

þótti ríkisstjórninni einnig rétt að taka slík fyrirmæli upp í vatnalög og fylgja þannig 

erlendri réttarframkvæmd,54 enda höfðu bein ákvæði að þessu lútandi ekki verið í 

íslenskum rétti síðan lög nr. 5/1886 tók gildi.  

                                                           
49

 Alþt. 1921, A-deild, 178. 
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 Meirihluti nefndarinnar taldi „veiðina trauðla heyra undir vatnalöggjöfina. En það, sem úrslitum rjeð, 
var það, að nefndin var eigi skipuð með hliðsjón af því máli. Lagasetning um veiði krefur sjerþekkingar 
á svo mörgum og mikilsverðum atriðum, en þeirrar þekkingar var eigi að vænta hjá nefndarmönnum.“ 
G. Björnson, Bjarni Jónsson og Jón Þorláksson, Nefndarálit meiri hluta fossanefndarinnar er skipuð 
var 22. okt. 1917 : með lagafrumvörpum, ritgerðum og fylgiskjölum. (Prentsmiðjan Gutenberg 1919) 
XXXIII. 
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 Alþt. 1919, A-deild, 459. 
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 Alþt. 1921, C-deild, 439. 
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 Alþt. 1921, A-deild, 166. 
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 Sama heimild, 179. Í nefndaráliti meirihluta fossanefndar var horft til norskrar réttarstöðu í þessu 
sambandi en í 93. gr. Gulaþingslaganna væri kveðið á um að „Vatn ok veiðistöð skal hverr sína hafa 
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Frá og með gildistöku vatnalaga, 20 júní 1923 var hin forna regla 56. kap. 

landsleigubálks Jónsbókar aftur í lög leidd og var landeiganda og þeim, sem hann 

veitti heimild til, einum heimil veiði í vatni á landi sínu, sbr. 1. mgr. 121. gr. laganna.55 

Í athugasemdum um 121. gr. laganna var 1. mgr. álitin „[samkvæm] þeirri reglu, sem 

hjer á landi hefir gilt frá alda öðli“ í Grágás og Jónsbók.56 Í 124. gr. vatnalaga sagði 

að ef vatn skildi að landareignir væri landeiganda hvorum veiði jafnheimil og þá var 

kveðið á um í 1. mgr. 122. gr. laganna að ef landareign eða veiðiréttur væri í óskiptri 

sameign væri sameigendum veiði jafnheimil. 

Við gildistöku vatnalaga voru landeigendum í fyrsta sinn settar tilteknar skorður við 

aðskilnaði veiðiréttar frá landareign. Í 2. mgr. 121. gr. laganna var kveðið á um að eigi 

mætti „skilja veiðirjett að nokkru leyti eða öllu við landareign“. Ákvæðið var hliðstætt 

ákvæði 4. gr. tilskipunar um veiði frá 1849.57 Af athugasemdum við 2. mgr. 121. gr. 

má ráða að fullhart þótti að leggja fortakslaust bann við aðskilnaði veiðiréttar frá 

landareign og að farinn væri „millivegur“ í vatnalögum.58 Heimilt yrði að skilja 

veiðiréttinn frá landareign um tiltekið árabil, í allt að 10 ár. Með leyfi ráðherra, eða 

gegn því að önnur hlunnindi kæmu á móti er væru landareigninni ekki minna virði en 

veiðirétturinn, var landeigendum heimilt að framlengja tímabilið umfram 10 ár.59 

Rætur 2. mgr. 121. gr. vatnalaga má eflaust rekja til viðleitni löggjafans við að sporna 

gegn frekari aðskilnaði veiðiréttar í vatni frá landi, enda aðskilnaðurinn í berhögg við 

hina fornu reglu um að veiði í vatni fylgi landi.  

4.5.1. Breyting á farvegi eða legu vatns 

Í 1. mgr. 7. gr. vatnalaga er forn meginregla um að öll vötn skulu renna sem að fornu 

hafa runnið. Undantekningar frá þessari meginreglu er að finna í 2. mgr. 7. gr. 

laganna en þar segir að manni sé meðal annars óheimilt, nema sérstök heimild eða 

lagaleyfi liggi að baki, að breyta vatnsbotni, straumstefnu, vatnsmagni eða 

vatnsflæði, gerstífla straumvatn eða gera mannvirki í því eða að veita vatni af einni 

                                                                                                                                                                                     
sem hann hefir at fyrnsku haft. G. Björnson, Bjarni Jónsson og Jón Þorláksson, Nefndarálit meiri hluta 
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fasteign yfir á fasteign annarra. Breytist farvegur án þess að af mannavöldum sé er 

hverjum landeiganda, sem mein varð af breytingunni, rétt að fella vatni í fornan 

farveg eða koma honum í samt lag, sbr. 1. mgr. 8. gr. vatnalaga. Láti landeigandi það 

undir höfuð leggjast í 20 ár eða lengur að fella vatn í fornan farveg, er breyst hefur 

samkvæmt 1. mgr. 8. gr., er litið svo á að vatnið hafi frá fornu fari verið svo, sbr. 2. 

mgr. 8. gr. vatnalaga. Eftir það gilda takmarkanir 2. mgr. 7. gr. sem raktar voru hér að 

framan og landeiganda þá óheimilt að breyta farvegi vatnsins nema sérstök 

undanþága liggi fyrir.  

Verði breyting á farvegi ár haldast landamerki óbreytt, sbr. 2. mgr. 3. gr. vatnalaga. 

Netlög þeirra fasteigna, er liggja að stöðuvatni, haldast sömuleiðis óbreytt ef breyting 

verður á vatnsbotni stöðuvatns, sbr. 6. mgr. 4. gr. vatnalaga. Í 5. mgr. 5. gr. lsvl. er 

því síðan slegið föstu að ef farvegur straumsvatns breytist eða stöðuvatn tekur sér 

nýtt leg færist veiðiréttur til eigenda þeirra fasteigna er land eiga undir, sbr. þó 7. og 

8. gr. vatnalaga nr. 15/1923 sem fjallað var um hér að framan. Í athugasemdum við 5. 

gr. lsvl. segir að þessi regla hafi um langa hríð gilt í íslenskum rétti og að skoða beri: 

tilhögun þessa í samræmi við meginreglu íslensks réttar, sem 

áður er nefnd, að saman fari eignarhald á landi og veiðiréttur í 

vatni á eða fyrir því landi. Er augljóst að annað fyrirkomulag 

getur leitt til mikils glundroða, þ.e. ef ekki fer saman eignarhald 

á landi og veiði.60 

4.6. Lög um um lax- og silungsveiði, nr. 61/1932 

Fyrsti heildstæði lagabálkurinn um lax- og silungsveiði, nr. 61/1932, tók gildi 1. janúar 

1933, sbr. 94. gr. laganna,61 og var ákvæði um veiðirétt að finna í II. kafla laganna. 

Við gildistökuna féllu úr gildi lög nr. 5/1886 um friðun á laxi sem og XIII. kafli 

vatnalaga um veiði í vötnum, sbr. 94. gr. Ákvæði XIII. kafla vatnalaga voru hins vegar 

lögð til grundvallar ákvæðum í II. kafla laga nr. 61/1932, en tóku þó nokkrum 

breytingum.62 Í 1. mgr. 2. gr. laga nr. 61/1932 var kveðið á um að landeiganda væri 

einum heimil veiði í vötnum á landi sínu.63  
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Aðskilnaði veiðiréttar frá landareign voru settar enn frekari skorður í lögum nr. 

61/1932. Með lögunum varð óheimilt að skilja veiðiréttinn að nokkru eða öllu leyti frá 

lóð, sbr. 4. mgr. 2. gr. laganna, með þeirri undantekningu að landeigandi mátti skilja 

stangveiðirétt frá landareign í tiltekið tímabil, þó eigi lengur en 10 ár, nema með leyfi 

ráðherra. Í athugasemdum við 2. gr. í frumvarpi til lax- og silungsveiðilaga, er lagt var 

fyrir Alþingi árið 1930, kemur fram að eðlilegast hafi verið talið, og heppilegast, að 

landsnytjar á borð við veiði fylgi öðrum nytjum landsins. Af þessum ástæðum taldi 

„nefndin64 óheppilegt, að svo rúm heimild [væri] til að skilja veiðirétt frá landareign. 

Því er það hér aðallega bannað.“65 

Fram til ársins 1940 var lögum nr. 61/1932 breytt sjö sinnum án þess að hróflað yrði 

við meginreglu 2. gr. laganna. Breytingarnar voru að lokum felldar inn í meginmál 

laganna sem gefin voru út á ný sem lög um lax- og silungsveiði, nr. 112/1941.66 

Ákvæði 2. gr. laga nr. 61/1932 hélst sem 2. gr. laga nr. 112/1941.67 

4.6.1. Innlausn á veiðiréttindum sem skilin höfðu verið frá landi 

Í lögum nr. 61/1932 var að finna nokkur nýmæli sem fólu í sér breytingar frá fyrra 

réttarástandi. Meðal þeirra var heimild landeigenda til innlausnar á veiðiréttindum 

sem hefðu verið skilin frá landareignum fyrir gildistöku laganna, sbr. 1. mgr. 3. gr., ef 

veiðiréttindin hefðu ella fylgt eignunum samkvæmt meginreglu 1. mgr. 2. gr. 

Innlausnin kom til móts við landeigendur sem áttu land að vatni en áttu á hinn bóginn 

ekki veiðirétt í vatninu, sem skilinn hafði verið frá landinu fyrir gildistöku laganna. 

Réttur til innlausnar var eðlilegt framhald á banninu við aðskilnaði veiðiréttar frá landi 

sem liður í því að virða hina fornu reglu um að veiði í vötnum fylgi hverju landi, enda 

mikilvægt að landnytjar á borð við veiði fylgi öðrum nytjum lands. Skilyrðin fyrir 

innlausn voru meðal annars þau að ¾ hluta landeigenda, er hefðu ella fengið veiðirétt 

samkvæmt 1. mgr. 2. gr. laganna en fengu ekki sökum aðskilnaðar veiðiréttar frá 

landareign, þurftu að krefjast innlausnar til að hún fengi fram að ganga. Um þetta var 

deilt í Hrd. 1940, 239, en í málinu var talið rétt að innlausn færi fram enda stefnandi 

eigandi beggja þeirra jarða, sem krafist var innlausnar fyrir. 
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4.7. Lög um lax- og silungsveiði nr. 53/1957 

Árið 1954 skipaði landbúnaðarráðherra nefnd til að endurskoða lög um lax- og 

silungsveiði „með hliðsjón af nýjum viðhorfum, sem skapazt hafa í laxveiðimálum, 

síðan lög þessi (nr. 61/1932, innsk. höf.) voru sett.“68 Miklar deilur urðu um 

frumvarpið á Alþingi og þótti mörgum þingmönnum að vegið væri að lax- og 

silungsveiði í vötnum landsins með stóraukinni friðun.69 Minnihluti 

landbúnaðarnefndar lagði vegna þessa fram harðort álit en í álitinu sagði meðal 

annars að: 

Það frumvarp, sem hér liggur fyrir, fjallar um eitt viðkvæmasta 

og heitasta hagsmunalegt deilumál, sem til er í landi voru. Það 

er ævaforn eignarréttur bændanna í landinu yfir 

veiðihlunnindum jarða sinna. Í allri þeirri ásókn, sem yfir hefur 

gengið og nú er í hámarki, til eyðingar á öllum eignarrétti 

einstaklinga, þá er að vonum, að þessi réttur bændanna sé eigi 

undanskilinn. ... Það stendur að vísu í 2. gr. frumvarpsins, „að 

landeiganda sé einum heimil veiði í vatni á landi sínu“, en því er 

við bætt, að „enda sé eigi öðruvísi mælt í lögum þessum“. Það 

var líka óhætt að bæta þessu við, því að með þessu frumvarpi 

er þessi réttur svo mikið skertur, ef að lögum verður, að hann er 

lítils virði núlifandi mönnum.70 

Í nefndaráliti frá landbúnaðarnefnd um frumvarpið sagði að reynt hefði verið „að 

tryggja viðhald laxastofnsins í framtíðinni og miðla veiðiréttindum milli manna, er land 

eiga að veiðivötnunum, svo að eigendur þeirra gætu við unað.“71 Ný heildarlög um 

lax- og silungsveiði, nr. 53/1957, tóku síðan gildi 1. október það ár, sbr. 118. gr. 

laganna.72 Rétt eins í eldri lögum nr. 61/1932 var í II. kafla laga um lax- og 

silungsveiði nr. 53/1957 að finna ákvæði um veiðirétt. Við ákvæði 1. mgr. 2. gr., um 

landeiganda væri einum heimil veiði í vötnum á landi sínu, var í lögum nr. 53/1957 

bætt við undir lok ákvæðisins, enda [hafi] eigi öðruvísi mælt í lögunum. Í 
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 Alþt. 1954, A-deild, 1134. Nefndin fékk Þór Guðjónsson veiðimálastjóra til að fjalla almennt um lax- 
og silungsveiði á Íslandi. Umfjöllun Þórs er að finna í II. kafla athugasemda við frumvarpið en hann 
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 Breytingarnar gerðu meðal annars ráð fyrir friðun fyrir netaveiði, að stangveiðitími yrði jafnlangur og 
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dag auk þess sem veiðitækjum sem heimilt var að nota í ám var fækkað. Alþt. 2005-2006, A-deild, 
3510. 
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 Alþt. 1956, A-deild, 1122-1123.  
71

 Sama heimild, 802. 
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 Lög um lax- og silungsveiði, nr. 53/1957 Stjtíð 1957, A-deild, 210. 
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athugasemdum við 2. gr. laganna sagði að efni greinarinnar væri óbreytt frá gildandi 

lögum, „en orðalagi nokkuð vikið við.“73  

4.8. Lög um lax- og silungsveiði nr. 76/1970 

Í ársbyrjun 1963 var veiðimálanefnd falið, að beiðni landbúnaðarráðuneytisins, að 

undirbúa endurskoðun laga nr. 53/1957 í samráði við veiðimálastjóra.74 Fjórum árum 

síðar var síðan skipuð átta manna nefnd „til að endurskoða lög nr. 53 5. júní 1957 um 

lax- og silungsveiði, með hliðsjón af frv. því til laga um breyting á þeim lögum, sem 

legið hefur fyrir Alþingi á tveimur síðustu þingum.“75 Árið 1970 samþykkti Alþingi 

frumvarp76 til breytinga á lögum nr. 53/1957 og var meginmál laganna fellt inn í lög 

nr. 53/1957 og gefin út sem lög um lax- og silungsveiði, nr. 76/1970.77 Hélst 2. gr. 

laganna óbreytt sem kvað á um að landeiganda væri einum heimil veiði í vatni á landi 

sínu, enda hafi eigi öðruvísi verið mælt í lögunum. Einn þingmaður komst svo að orði 

í umræðum um frumvarpið að höfuðáherslan væri lögð á „að veiðin fylgi jörðunum 

áfram, eins og hún hefur gert frá fornu fari, og verði aldrei tekin frá þeim“.78 Lög nr. 

76/1970 eru að stofni til enn gildandi lög um lax- og silungsveiði.79  

Í lögum nr. 76/1970 var gert ráð fyrir því að við uppskiptingu lands í óskiptri sameign 

væri sameigendum heimilt að semja sín á milli um rétt til veiða fyrir hinu óskipta landi, 

sbr. 2. mgr. 4. gr. laganna.80 Ef samið var um svo gat veiðiréttur fyrir öllu landinu 

endað á hendi eins sameiganda þrátt fyrir að aðrir sameigendur ættu land að vatni 

eftir skiptin, enda hefði sameigendum samist um slíkt, sbr. Hrd. 1979, 1077.  Ákvæði 

2. mgr. 4. gr. laga nr. 76/1970 hafði þó tekið breytingum frá því sem áður hafði gilt í 

lax- og silungsveiðilögum nr. 61/1932 og nr. 53/1957. Í eldri lögum átti „sameigandi 

hver veiði fyrir sínu landi“ eftir skiptingu lands í óskiptri sameign.81 Breytingin fólst í 

því að eftir skipti á landareign í sameign skyldi „réttur hvers aðila til veiði vera í 

hlutfalli við landverð hvers jarðarhluta, þegar landskipti fara fram, án tillits til legu 

jarðarhlutans að veiðivatni, enda verði eigi samkomulag um aðra skipan.“ Í 
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athugasemdum um 2. gr. í frumvarpi því, er lagt var fram til breytinga á lax- og 

silungsveiðilögum nr. 53/1957, sagði um ákvæði 2. mgr. 4. gr. laga nr. 53/1957 að 

ákvæðið gæti leitt til þess að sumir landeigendur hlytu eftir skiptingu lands betri 

veiðiaðstöðu en aðrir sem samsvaraði landareign þeirra. Ekki var talið rétt að að setja 

ófrávíkjanlegar reglur í þessa veru enda hefðu ákvæði laga nr. 53/1957 gert ráð fyrir 

að mönnum væri frjálst að semja um þetta atriði sín á milli.82 Í 8. gr. lsvl. er engu 

ákvæði til að dreifa um heimild sameigenda til að semja um veiðiréttinn sín á milli 

eins og gert var í Hrd. 1979, 1077. 

4.9. Núgildandi lög um lax- og silungsveiði, nr. 61/2006  

Þann 1. júlí 2006 tóku gildi lög um lax- og silungsveiði, nr. 61/2006.83 Markmið 

laganna er að kveða á um eignarhald veiðiréttar í ferskvatni og skynsamlega, 

hagkvæma og sjálfbæra nýtingu fiskistofna í ferskvatni og verndun þeirra, sbr. 1. gr. 

laganna. Meginregluna um að veiðiréttindi fylgi eignarhaldi á landi er að finna II. kafla 

laganna um veiðirétt, með breyttu orðalagi en frá því sem áður var, og er nú kveðið á 

um í 1. mgr. 5. gr. að „Eignarlandi hverju fylgir veiðiréttur í vatni á eða fyrir því landi, 

enda sé ekki mælt fyrir um aðra skipan í lögum.“ Í athugasemdum um 5. gr. í 

frumvarpi til laganna er tekið fram að í „1. mgr. frumvarpsgreinarinnar er áréttuð sú 

forna meginregla íslensk réttar að eignarhaldi á landi fylgi réttur til veiða, enda leiði 

aðra skipan ekki af lögum eða samningsskuldbindingum sem löglega hefur verið til 

stofnað.“84 Reglan endurspeglast einnig í 4. mgr. 5. gr. með þeim hætti að þegar vatn 

skilur fasteignir, sem veiðiréttur fylgir, er landeiganda einum heimil veiði fyrir landi 

sínu.  

Veiðifélög sjá um skipulag veiði í hverju fiskihverfi og er veiðiréttarhöfum skylt að eiga 

aðild að veiðifélagi á þeirra félagssvæði, sbr. 1. og 2. mgr. 37. gr. lsvl. Starfshlutverk 

veiðifélags felst meðal annars í  ráðstöfun stangveiði í fiskihverfi í heild eða hluta, sbr. 

d-lið 1. mgr. 37. gr. lsvl. Upphaflegur tilgangur meginreglu 56. kap. landsleigubálks 

Jónsbókar og síðari löggjafar um einkarétt landeiganda til veiða fyrir sínu landi á 

samkvæmt framansögðu ekki lengur við enda landeiganda ekki heimilt að veiða að 

vild í vatni fyrir sínu landi.85 Segja má að sú auðlind sem felist í ferskvatnsfiskum í 
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fiskihverfi sé þar af leiðandi sameign veiðiréttarhafa sem lúti reglum með hliðsjón af 

markmiði 1. gr. lsvl.  

Um veiðirétt á afrétti í þjóðlendu gildir sú regla, að þeim jörðum sem rétt eiga til 

upprekstrar á afrétt í þjóðlendu fylgir veiðiréttur í vötnum þeim sem á afrétti eru, með 

sama hætti og verið hefur, sbr. 7. gr. lsvl. Skilin milli veiðiréttinda samkvæmt 1. mgr. 

5. gr. og 7. gr. lsvl. ráðast af því hvort landeiganda takist að færa sönnur á að land sé 

háð beinum eignarrétti hans eða hvort landið sé afrétti. Líti dómstólar svo á að 

landsvæði sé afréttareign, en ekki undirorpið beinum eignarrétti, á landeigandi 

veiðirétt í vatni á afrétti, sbr. Hrd. 1955, 108 og Hrd. 1971, 1137. 

Í 8. gr. lsvl. er kveðið á um að sé fasteign eða veiðiréttur samkvæmt lögunum í 

óskiptri sameign er sameigendum öllum veiði jafnheimil, sbr. Hrd. 1953, 363.86 Af 

ákvæðinu má sjá að gerður er greinarmunur annars vegar á fasteign í óskiptri 

sameign og hins vegar á veiðirétti í óskiptri sameign. Veiðiréttarhafa getur greint á 

um hvort veiðiréttur sé í óskiptri sameign eða ekki, sbr. Hrd. 30. apríl 2009 í máli nr. 

556/2008. Í málinu komst dómur Hæstaréttar að þeirri niðurstöðu að þó svo veiðifélag 

hefði um árabil úthlutað jörðum málsaðila heimildum til veiða í einu lagi hefði ekki 

myndast sameign um þessi veiðiréttindi, enda lá ekki fyrir stoð um aðra skipan.  

Í 10. gr. laganna var heimild til innlausnar en samkvæmt 5. mgr. greinarinnar féll 

innlausnarréttur niður ef innlausnar var ekki krafist innan fimm ára frá gildistöku 

laganna.87 Lögin öðluðust gildi 1. júlí 2006 og féll réttur til innlausnar þannig niður 1. 

júlí 2011. Innlausn á veiðiréttindum er þar með úr sögunni í íslenskum rétti, nema 

rétturinn verði endurvakinn með lagabreytingu eða í lax- og silungsveiðilögum 

framtíðarinnar. 
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4.10. Norskur réttur 

Í norskum rétti gildir meginreglan um einkarétt landeiganda til veiða fyrir sínu landi.88 

Reglan er lögfest í lögum nr. 47/1992 um lax og ferskvatnsfiska.89 Samkvæmt § 16.,  

sem fjallar um rétt landeiganda til laxveiða, er landeiganda, að teknu tilliti til þeirra 

takmarkana sem leiða má af lögum eða venju á hverjum tíma, fenginn einkaréttur til 

laxveiða í vatni og sjó innan landamerkja lands síns. Í § 17. er landeiganda veittur 

einkaréttur til veiða ferskvatnsfiska eins og frá fornu hefur verið en þar segir að: 

Med de innskrenkninger som følger av bestemmelser gitt i eller i 

medhold av lov, sedvane, alders tids bruk eller annen hjemmel, 

har grunneieren enerett til fiske etter innlandsfisk i vassdrag slik 

det har vært fra gammelt av så langt hans grunn går.90 

Um eignarrétt í norskum stöðuvötnum gildir sú regla, að vatnsbotninn er í heild sinni 

háður beinum eignarrétti landeigenda, fyrir utan það sem kallað er „fritt midtstykke“ í 

stórum stöðuvötnum, eða almenningur þeirra.91 Stærð almennings er ákvörðuð 

sérstaklega í hverju tilviki fyrir sig og ræður stærð vatnsins, lögun þess og 

staðsetning mestu við þá ákvörðun.92 Deilur um afmörkun almennings hafa komið til 

kasta norskra dómstóla en í Rt. 1951, 417 töldust merki landareigna ná 100 metra út 

í vatnið og að 20 metra dýpi utan 100 metra. Meirihluti dómara í Rt. 1972, 77 töldu 

aftur á móti óþarft að draga sérstök landamerki í stöðuvatni því, er málsaðilar áttu 

land að, heldur létu nægja að dæma landeigendum einkarétt til veiða í almenningi 

vatnsins. Minnihluti dómsins vildi ákveða landamerkin á sama hátt og í Rt. 1951, 417, 

en að merkin næðu að 10 metra dýpi umfram 100 metra.93  

Í norskum rétti taka landamerki í vatni mið af eldri norsku vatnalögum, nr. 3/1940.94 

Liggi tvær fasteignir sitt hvoru megin við stöðuvatn, sem ekki hefur almenning, 

tilheyrir vatnsbotn landi sem hann er næstur, sbr. § 3. norsku vatnalaganna.95 
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Landamerki milli fasteigna sem eiga land að ám miðast við „djupålen” í ánni, eða línu 

sem fylgir dýpsta punkti hverju sinni í árfarveginum milli fasteignanna, sbr. § 2. eldri  

vatnalaga.96 Árbakki og botn ár er undirorpinn beinum eignarrétti norskra 

fasteignareiganda.97  

Ákvæði um aðskilnað veiðiréttar frá fasteign eru í 1. stk. § 19. norsku lax- og 

silungsveiðilaganna. Í ákvæðinu segir að „Fiskerett som hører til fast eiendom kan 

ikke skilles fra eiendomsretten for lengre tid enn 10 år om gangen, uten når fiskerett 

følger bruksrett til eiendommen.“98 Er þannig heimilt að aðskilja veiðirétt frá fasteign í 

allt að 10 ár, en skilja má veiðirétt frá fasteign í lengri tíma en 10 ár í þeim tilvikum 

þegar veiðiréttindunum fylgir afnotaréttur af fasteigninni.  
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5. kafli. Veiðiréttur við uppskiptingu fasteigna  

5.1. Almennt um uppskiptingu fasteigna 

Uppskipting jarða fer aðallega fram með tvenns konar hætti. Annars vegar er jörð í 

óskiptri sameign skipt upp milli eigenda, en fyrir skiptinguna er öllum sameigendum 

veiði jafnheimil, sbr. 7. gr. lsvl. Hins vegar getur eigandi jarðar í séreign, sem liggur 

að vatni, skipt jörð sinni upp og selt afmarkaðan hluta hennar. Í athugasemdum við 6. 

gr. lsvl., um að fasteignareigendum, er land eiga að vatni, sé einum heimil veiði í 

almenningi vatnsins, er vikið að uppskiptingu jarða en þar segir meðal annars að: 

Í öndverðu var veiðiréttur sá sem hér er mælt fyrir um alfarið á 

hendi eigenda þeirra jarða sem land áttu að stöðuvötnum. Í 

tímans rás hefur af ýmsum ástæðum orðið breyting þar á með 

þeim hætti að veiðirétturinn hefur við uppskiptingu jarða og 

útskiptingu einstakra lóða úr jörðum skipst á fleiri hendur og 

hafa dómstólar staðfest lögmæti slíkrar skiptingar99 

Skipting jarða, landa og lóða eða breyting á landa- og lóðamerkjum er ávallt háð 

samþykki sveitastjórnar, sbr. 1. mgr. 48. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.  

5.2. Uppskipting fasteigna í séreign 

5.2.1. Séreign skipt upp fyrir gildistöku vatnalaga 

Fyrir gildistöku vatnalaga voru engin ákvæði í íslenskum rétti sem takmörkuðu 

aðskilnað á veiðirétti frá landareign, sbr. umfjöllun í kafla 4.4. Kaupandi landspildu, 

sem skipt hafði verið upp úr séreign og lá að vatni, reiknaði þar af leiðandi ávallt með 

því að veiðiréttur fylgdi hinu keypta landi nema sérstaklega væri kveðið á um hið 

gagnstæða í afsali, sbr. Hrd. 1963, 173. Atvik málsins voru þau að U, eigandi 

landspildunnar Þ, krafðist þess að viðurkennt yrði með dómi að veiðiréttur og hvers 

konar vatnsréttindi í ánni S fylgdu Þ, sem lá að ánni, og að réttindin væru eign U. 

Haustið 1909 hafði stefndi, Á, eignast hálfa jörðina Ö en tiltekin landspilda, Þ, var 

undanskilin við kaupin. Rúmum tveimur árum síðar var landspilda þessi seld til T og í 

afsali til hans, dags. 7. október 1911, kom fram að spildan væri seld honum og að 

hann mætti „hagnýta sér þessa eign sína, eins og hann bezt vill og getur, og hefur öll 

réttindi yfir henni til lands og vatns.“100 Hinn 18. október sama ár ritaði T á afsalið að 

hann gæfi landspilduna Þ til stefnanda U „með öllum sömu réttindum og afsalið veitir 

mér, og með þeim nánari skilyrðum, sem tekin eru fram í sérstöku gjafabréfi mínu, 
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dagsettu í dag.“101 U reisti kröfu sína á því að landspildunni hefðu fylgt öll venjuleg 

veiði- og vatnsréttindi, er landi ættu að fylgja. Vilji T um að öll réttindi fylgdu eigninni 

hafi komið skýrt fram í afsali hans til stefnanda. Á byggði sýknukröfu sína á því, að ef 

ætlunin hefði verið að undanskilja veiði- og vatnsrétt í S fylgdi landspildunni hefði 

orðið að taka það sérstaklega fram í afsali. Við landskipti 1955, þegar jörðinni Ö var 

skipt milli Á og eiganda hins helmings jarðarinnar, hefði sá hluti jarðarinnar, sem lá að 

ánni S, komið í hlut Á og að hann ætti þar af leiðandi veiði- og vatnsrétt fyrir Þ. 

Héraðsdómur taldi ljóst af gögnum málsins, að við afsalsgerðina 1909 hefði ekkert 

verið rætt um veiðiréttindi í ánni S fyrir landspildunni Þ. Héraðsdómur, sem staðfestur 

var af Hæstarétti með vísan til forsendna, komst að þeirri niðurstöðu að U ætti vatns- 

og veiðirétt í ánni S fyrir landspildunni Þ með þeim rökum að: 

Það [sé] forn regla í íslenzkum lögum, að hver maður eigi vatn 

og veiði fyrir sinni jörðu, sbr. Jb., landsleigubálkur 56. kap., sem 

síðar hefur verið staðfest með ákvæðum vatnalaga nr. 15/1923 

og laga um lax- og silungsveiði nr. 53/1957. Telja verður, að ef 

skilja hefði átt frá landinu venjulegan vatns- og veiðirétt í á 

þeirri, sem það lá að, þá hefði orðið að taka slíkt fram beinum 

orðum. Verður því að ætla, að í upphafi hafi réttindi þessi fylgt 

nefndri landspildu.102 

Dómurinn er grundvallardómur um meginreglu 1. mgr. 5. gr. lsvl. og meðal annars 

vísað til dómsins til stuðnings niðurstöðu í Hrd. 15. október 2009 í máli nr. 

553/2008, sem fjallað verður um í næsta kafla. Landspildan Þ var skilin frá jörðinni Ö 

árið 1909 og hún síðan seld til T árið 1911. Ekkert ákvæði var að finna í afsali því, er 

T fékk í hendurnar fyrir landspildunni síðla árs 1911, er gæfi til kynna að veiðiréttur 

hefði ekki fylgt með við kaupin. Óumdeilt var að spildan átti land að ánni S og var 

vatns- og veiðiréttur fyrir landspildunni Þ í ánni S þar af leiðandi viðurkenndur enda 

engin ákvæði í lögum á þessum tíma sem takmörkuðu aðskilnað á veiðirétti frá lóð.  

5.2.2. Séreign skipt upp eftir gildistöku vatnalaga  

Eftir gildistöku vatnalaga 15. júní 1923 og fram til 1. júlí 2006, þegar lsvl. tóku gildi, 

var í íslenskum rétti óheimilt að skilja veiðirétt að nokkru leyti eða öllu frá landareign, 

sbr. 2. mgr. 121. gr. vatnalaga og 4. mgr. 2. gr. laga um lax- og silungsveiði nr. 

61/1932, 57/1953 og 76/1970. Fyrirmæli 4. mgr. 2. gr. lax- og 

silungsveiðilöggjafarinnar voru efnislega samhljóða í nefndum lagabálkum og 
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hljóðuðu svo: „Eigi má skilja veiðirétt að nokkru leyti eða öllu við landareign, hvorki 

fyrir fullt og allt né um tiltekinn tíma, ... annan en stangveiðirétt, en hann má skilja við 

landareign um tiltekið tímabil, er þó má eigi vera lengra en 10 ár, nema leyfi ráðherra 

komi til og veiðimálastjóri og veiðimálanefnd mæli með því, að leyfið sé veitt.“103 

(leturbr. höf.) Hugtakið landareign var fram til ársins 2011 skilgreint í vatnalögum með 

þeim hætti að um væri að ræða land lögbýlis og lóð og lönd innan takmarka 

kaupstaða og löggiltra verslunarstaða.104  

Í tveimur ótengdum Hæstaréttardómum, Hrd. 1994, 924  og Hrd. 15. október 2009 í 

máli nr. 553/2008 þurfti að taka afstöðu til þess hvort tvær jarðir (G í fyrra málinu og 

V í því seinna) hefðu talist landareignir í skilningi laga nr. 76/1970 þegar þeim var 

skipt upp og spildur úr jörðunum seldar, en báðar spildurnar töldust eiga land að vatni 

eftir skiptinguna. Eigendur spildnanna töldu báðir að þeim hefði fylgt veiðiréttur 

samkvæmt hinni fornu reglu um að hver maður eigi veiði í vatni fyrir sínu landi meðan 

eigendur jarðanna, eða þeir sem leiddu rétt sinn frá þeim, töldu að veiðiréttur hefði 

ekki mátt fylgja með við söluna meðal annars með vísan til 4. mgr. 2. gr. laga nr. 

76/1970 um bann við aðskilnaði veiðiréttar frá landareign. Við mat á því hvort G og V 

hefðu verið landareignir við útgáfu afsalanna var horft til þess að búrekstur á báðum 

jörðum hafði lagst af um miðja 20. öld og að jarðirnar hefðu í kjölfarið farið í eyði. Með 

hliðsjón af skilgreiningu vatnalaga á hugtakinu landareign var í báðum málum komist 

að þeirri niðurstöðu að ekkert í lögum hefði staðið í vegi fyrir því, að umrædd afsöl 

hefðu lagagildi þar eð þeir hagsmunir, sem 4. mgr. 2. gr. laga nr. 76/1970 væri ætlað 

tryggja, hefðu ekki verið fyrir hendi við útgáfu þeirra.  

Á niðurstöðum þessara tveggja dóma má sjá, að ef jörð, sem lá við vatn, taldist ekki 

vera landareign í skilningi áðurnefndra laga við útgáfu afsals hefði þurft að taka 

sérstaklega fram í afsali, ef ætlunin væri að skilja veiðirétt undan við söluna. Ef 

jarðirnar G og V hefðu aftur á móti talist vera landareignir við útgáfu afsals hefði 

ákvæði 4. mgr. 2. gr. laga nr. 76/1970 girt fyrir aðskilnað á veiðirétti til hins selda 

landhluta, jafnvel þó svo hinn seldi hluti ætti land að vatni. Orðalag áðurgreindra 

ákvæða eldri lax- og silungsveiðilaga um aðskilnað veiðiréttar frá lóð hefur nú verið 

rýmkað með 1. mgr. 9. gr. lsvl. og er nú óheimilt að skilja veiðirétt að nokkru eða öllu 
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leyti frá fasteign. Eftir gildistöku lsvl. er þar af leiðandi óþarfi að meta hvort landareign 

hafi farið í eyði og búrekstur ekki hafinn við útgáfu afsals, rétt eins og gert var í 

fyrrnefndum dómum, heldur tekur bannið til aðskilnaðar á veiðirétti frá fasteign, en 

um skilgreiningu á fasteignarhugtakinu vísast til umfjöllunar í kafla 3.1. Að þessari 

breytingu er vikið í athugasemdum við 9. gr. í frumvarpi til lsvl., en um hana sagði að: 

Á gildistíma gildandi laga um lax- og silungsveiði hafa gengið 
dómar sem af ýmsum hafa verið túlkaðir þannig að bann 4. mgr. 
2. gr. þeirra laga við skilnaði veiðiréttar frá landareign taki ekki 
til annarra fasteigna en þeirra þar sem stundaður er búskapur. 
Til þess að taka af öll tvímæli er með frumvarpsgrein þessari 
lagt til að sú meginregla gildi frá gildistöku laganna að 
veiðiréttur verði ekki skilinn frá fasteignum, hvorki með 
hefðbundnu afsali veiðiréttarins né heldur við uppskiptingu 
fasteignar eða ráðstöfun einstakra spildna úr henni. Slíkt yrði 
því í öllum tilvikum leyfisskylt, og gert er ráð fyrir því að við mat 
á heimild til undanþágu beri sérstaklega að líta til þess hvort 
kostir fasteignar til landbúnaðarnota skerðist, og jafnframt að 
fiskstofnar viðkomandi vatns verði ekki ofnýttir. Þykir þessi 
fortakslausa tilhögun í betra samræmi við þau meginmarkmið 
frumvarpsins sem áður hefur verið gerð grein fyrir og er m.a. 
ætlað að tryggja áframhaldandi sjálfstæði og rekstrargrundvöll 
þeirra jarða sem byggja afkomu sína, að öllu leyti eða hluta, á 
veiðinytjum. Þess utan er ljóst að takmarkalaus uppskipting 
veiðiréttar einstakra jarða á fleiri hendur getur stefnt í hættu því 
markmiði frumvarpsins að tryggja skynsamlega, hagkvæma og 
sjálfbæra nýtingu þeirrar auðlindar sem fiskstofnar ferskvatna 
eru.105 (leturbr. höf.) 

Í 1. mgr. 5. gr. lsvl., um að eignarlandi hverju fylgi veiðiréttur í vatni á eða fyrir því 

landi, er sleginn varnagli um að reglan eigi ekki við þegar „mælt sé fyrir um aðra 

skipan í lögum.“ Við uppskiptingu fasteignar í séreign eftir gildistöku lsvl., eða 

ráðstöfun einstakra spildna úr fasteigninni fylgir samkvæmt framansögðu ekki 

veiðiréttur með hinu selda landi nema að fengnu leyfi, og er þá væntanlega átt við 

leyfi ráðherra að fenginni jákvæðri umsögn Fiskistofu eins og mælt er fyrir um í 2. ml. 

1. mgr. 9. gr. lsvl. Þrátt fyrir ákvæði 1. mgr. 9. gr. lsvl. er heimilt að skilja 

stangveiðirétt frá fasteign um tiltekinn tíma, allt að tíu árum, sbr. 2. mgr. 9. gr. 

laganna. Þar að auki segir að ef ekki sé á annan veg samið felst í slíkri ráðstöfun 

afsal veiðiréttarhafa á rétti til annarrar veiði en stangveiði á umsömdu tímabili. 
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5.3. Uppskipting fasteignar í óskiptri sameign 

Ef fasteign eða veiðiréttur er í óskiptri sameign samkvæmt lsvl. er öllum 

sameigendum veiði jafnheimil, sbr. 1. mgr. 8. gr. laganna. Í þessum kafla verður 

fjallað um uppskiptingu á landi í óskiptri sameign, sem á land að vatni, og með hvaða 

hætti veiðiréttur helst í eigu sameigenda eftir uppskiptinguna, þ.e. hvort veiðiréttur 

haldist í óskiptri sameign sameigenda eða hvort rétturinn verði séreign hvers og eins 

sameiganda eftir landskiptin. 

Reglur landskiptalaga, nr. 46/1941, gilda meðal annars um skipti á sameignarlandi 

sem fellur undir 1. gr. laganna.106 Í 1. mgr. 3. gr. landskiptalaga er kveðið á um að við 

skipti skuli ekki aðeins fara eftir flatarmáli lands, heldur gæðum þess og verðmæti á 

hverjum stað. Þá segir enn fremur að eigi megi gera staðbundin skipti á veiði í 

vötnum eða sjó nema skiptin séu það hagkvæm, að á engan eiganda sé hallað, eða 

samþykki allra eigenda komi til.107 Með staðbindingu veiðiréttar er átt við að 

veiðihlunnindunum sé einnig skipt upp milli sameigenda og fer skiptingin eftir 

hlutdeild þeirra í hinu óskipta landi. Staðbinding veiðiréttar með þessum hætti eru 

aðeins heimil samkvæmt áðurgreindum skilyrðum 1. mgr. 3. gr. landskiptalaga. 

Ákvæði um skiptingu lands í óskiptri sameign eru að auki í 20. kap. kaupabálks 

Jónsbókar. Hver sameigandi fyrir sig getur farið fram á slit sameignar samkvæmt 

ákvæðum 20. kap. kaupabálks, sem hefur enn lagagildi.108 Skulu þá slitin, ef 

mögulegt er, fara þannig að hver sameiganda fengi sinn hluta eignar án þess að 

hljóta tjón af skiptunum109 eða, eins og segir í kapítulanum, þar er „tveir menn eður 

fleiri eiga grip saman þann er eigi fær skipti á komið, svo að eigi verið skaði að“.110  

Deilt var um landskipti jarðar í óskiptri sameign í Hrd. 2. desember 2010 í máli nr. 

488/2009. Málsaðilar deildu um landskipti á jörðinni Á, sem var í óskiptri sameign 

stefnenda og stefnda og lá að stöðuvatninu H. Stefnendur kröfðust uppskiptingar 

landsins á grundvelli fyrirliggjandi yfirmatsgerðar en yrði fallist á skiptingu samkvæmt 

matsgerðinni ættu jarðir bæði stefnenda og stefnda land að vatninu H eftir skiptin. 
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Samkvæmt yfirmatsgerð skyldi veiðiréttur áfram vera í óskiptri sameign málsaðila. 

Stefnendur vísuðu þessu til stuðnings til meginreglu og nánar tilgreindra skilyrða 1. 

mgr. 3. gr. landskiptalaga. 

Héraðsdómur féllst á að jörðinni Á yrði skipt upp samkvæmt niðurstöðu 

yfirmatsgerðar og jafnframt á að veiðiréttur fyrir H skyldi vera í óskiptri sameign 

málsaðila, enda yrðu ákvæði 5. og 9. gr. lsvl. „ekki skilin þannig að samhliða 

landskiptum verði skilyrðislaust að skipta veiðirétti fyrir viðkomandi landi. Af 

ákvæðum 8. gr. laganna er og ljóst að veiðiréttur getur verið í óskiptri sameign.”111 

Dómurinn var staðfestur í Hæstarétti með vísan til forsendna. Þótt fyrirmæli 1. mgr. 3. 

gr. landskiptalaga séu ekki lögð með berum orðum til grundvallar niðurstöðu dómsins 

samræmist niðurstaðan þeim sjónarmiðum sem þar koma fram, um að staðbinding 

veiðiréttinda sé óheimil við uppskiptingu lands í óskiptri sameign nema að skiptin séu 

það hagkvæm, að á engan eiganda halli, eða að samþykki allra sameigenda komi til. 

Uppskipting á óskiptu landi getur leitt til þess að sameigandi eigi eftir skiptinguna ekki 

lengur land að vatni. Við þær aðstæður verður að telja að samspil meginreglu 20. 

kap. Jónsbókar um að enginn sameigandi skuli verða fyrir tjóni við skiptinguna og 

meginreglu 1. mgr. 3. gr. landskiptalaga leiði til þess, að veiðiréttur haldist eftir 

landskiptin óskipt á hendi allra sameigenda, þar á meðal þeirra sem hvergi eiga land 

að vatni, nema veiðirétturinn hafi verið staðbundinn með samþykki allra sameigenda, 

sbr. áðurnefnt ákvæði landskiptalaga. Annað væri í andstöðu við 72. gr. 

stjórnarskrárinnar um vernd eignarréttinda enda veiðiréttur í vatni sjálfstæð eign 

fasteignareiganda og hann ekki sviptur þeirri eign nema að uppfylltum þeim skilyrðum 

sem þar eru sett. 

Í þessu samhengi er vert að líta til Hrd. 3. nóvember 2011 í máli nr. 453/2009. S, 

eigandi landsins K, taldi að K hefði fram til ársins 1963 tilheyrt óskiptu landi V sem lá 

að ánum E og F, en landskipti þau er fram fóru á V voru framkvæmd samkvæmt 

fyrirmælum landskiptalaga. S krafðist þess að sér sem eiganda K yrði viðurkenndur 

veiðiréttur í áðurgreindum ám. Hæstarétti þótti ekki sannað að jörðin K hefði tilheyrt 

óskiptri jörð V og að K ætti þar af leiðandi enga hlutdeild í þeim hlunnindum, sem 

henni fylgdu. Í landskiptagerð var ekki kveðið á um staðbundin skipti á veiðiréttinum 

og taldi Hæstiréttur að af þeim sökum yrði að líta svo á að sá réttur hefði áfram verið 
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óskipt á hendi þeirra, sem áður voru sameigendur að landinu og að það væri S að 

sanna að jörðin K hefði átt hlutdeild í hinu óskipta landi. Í niðurlagi dóms Hæstaréttar 

sagði að veiðiréttur S yrði ekki leiddur af meginreglu íslensks réttar um að veiðiréttur 

sé á hendi þeirra sem land eiga að vatni, enda fullnægði S ekki því skilyrði. Það 

gerðu á hinn bóginn stefndu, L o. fl. Því næst sagði að: 

Að því gættu verður að leggja á [S] sönnunarbyrði fyrir því að 

[K] hafi fram til 15. júlí 1963 tilheyrt hlutdeild í óskiptu landi, sem 

liggur að þessum vatnsföllum, þannig að veiðiréttur hans verði 

af því leiddur í skjóli 1. mgr. 3. gr. landskiptalaga. Að virtu öllu 

framangreindu hefur áfrýjandi ekki axlað þá sönnunarbyrði.112 

Stefndu voru því sýknuð af kröfum S í málinu. Af tilvitnuðun ummælum Hæstaréttar 

má draga þá ályktun að fullnægjandi sönnun um að K hefði tilheyrt óskiptu landi V 

hefði leitt til annarrar niðurstöðu í málinu, enda K þá átt hlutdeild í veiðirétti fyrir V. 

Kaupi maður hlut eins eða fleiri sameiganda í óskiptu landi sem liggur að vatni 

eignast kaupandi veiðirétt fyrir hinu óskipta landi í sama hlutfalli og hlutur seljanda í 

sameignarlandinu. Öðru máli gegnir þegar hluti úr landi eins eða fleiri sameigenda er 

seldur til þriðja manns með samþykki annarra sameiganda, þannig að hluti þess 

sameiganda minnkar að sama skapi, án þess uppskipting fari að öðru leyti fram á 

hinu óskipta landi. Í Hrd. 20. desember 2007 í máli nr. 239/2007 var deilt um túlkun 

á kaupsamningi af þessum toga. Málavextir voru þeir að Ó o. fl. höfðuðu málið til 

viðurkenningar á því að jörðinni BM fylgdi ekki veiðiréttur í Berufjarðará. Jörðin BM 

hafði áður fyrr verið hluti af óskiptri jörð, B, sem lá að Berufjarðará, en þeirri jörð 

fylgdi veiðiréttur í ánni. Með kaupsamningi dagsettum 20. júlí 1961 voru 4/5 hlutar 

eins eigenda jarðarinnar B seldir en seljandi taldist þá „eiga 1/4 hluta af óskiptu landi“ 

B og mörk voru „hins selda lands“ síðan nánar útlistuð í samningnum.113 Merkjalýsing 

jarðarinnar var óumdeild og náði jörðin hvergi að ánni. Um rétt jarðarinnar til afnota 

eða hlutdeildar í hlunnindum B var í kaupsamningi og afsali aðeins tekið fram að 

jörðinni fylgdi beitarréttur í óskiptu landi B, hlutfallslega að 1/5 af heildarlandi 

jarðarinnar. Hvergi var minnst á að jörðinni fylgdi réttur til veiða. Jörðin, BM, komst að 

lokum í hendur stefndu í málinu 7. ágúst 2002 sem stóðu í þeirri trú að BM væri 20% 

af óskiptu landi B og að með kaupsamningnum frá 1961 hefði kaupandi þar af 

leiðandi eignast 20% hlutdeild í veiðirétti fyrir B. 
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Héraðsdómur taldi að „ef bregða hefði átt frá þeirri meginreglu að veiðiréttur fylgdi 

landi jarðeiganda fyrir sínu landi í samræmi við 1. mgr. 2. gr. og 2. mgr. 4. gr. 

þágildandi lax- og silungsveiði [sic, nr. 53/1957, innsk. höf] hefði kaupanda 

jarðarinnar [...] borið að gæta þess sérstaklega við samningsgerðina.“114 Í þessu máli 

hefði veiðirétturinn ekki verið skilinn frá jörðinni heldur samið um að hann fylgdi ekki 

tilteknum jarðarhluta. Héraðsdómari tók síðan „einfalt dæmi“ um: 

eiganda laxveiðiár, sem selur Vegagerðinni hluta úr jörð sinni, 

sem hvergi liggur að ánni, til vegaframkvæmda. Því verður 

fráleitt haldið fram að veiðiréttur hafi þá verið skilinn frá jörðinni 

eða að vegagerðinni beri hlutdeild í laxveiðiréttindum 

landeigandans.115 

Krafa stefnenda var því tekin til greina og viðurkennt að jörðinni BM fylgdi ekki 

veiðiréttur í ánni. Hæstiréttur taldi skilning stefndu, um að þau væru sameigendur að 

landi B, ekki eiga sér stoð í kaupsamningnum frá 1961 og að þessi skilningur færi 

frekar gegn orðalagi hans. Taldi rétturinn að með orðalaginu „af óskiptu landi“ væri 

aðeins vísað til eignar seljandans en ekki landshlutans sem seldur var úr jörðinni B. 

Var niðurstaða héraðsdóms staðfest. Önnur niðurstaða, á þann veg að BM yrði talið 

tilheyra óskiptu landi B, hefði vitanlega tryggt stefndu hlutdeild í veiðirétti fyrir landinu 

í fimmtungs hlutfalli, sbr. 1. mgr. 8. gr. lsvl. 
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6. Flutningur veiðiréttar til fasteignar sem liggur ekki að vatni 

6.1. Almennt 

Veiðiréttindi geta fylgt fasteignum sem hvergi eiga land að vatni. Sökum fyrirmæla 

vatnalaga, og síðar lax- og silungsveiðilaga, um að óheimilt hafi verið að skilja 

veiðirétt frá landareign, beinist umfjöllunin annars vegar að flutningi veiðiréttar til 

lands í þessu sambandi fyrir gildistöku vatnalaga og hins vegar eftir gildistöku 

laganna. 

6.1.1. Fyrir gildistöku vatnalaga 

Ítak getur stofnast fyrir hefð samkvæmt 8. gr. laga um hefð nr. 46/1905. Hefð á 

ósýnilegum ítökum getur unnist með 40 ára notkun og að uppfylltum sömu skilyrðum 

og gilda um eignarhefð samkvæmt 2.-4. gr. laganna.116 Í þessu samhengi er hins 

vegar mikilvægt að hafa til hliðsjónar fyrirmæli vatnalaga sem tóku gildi 20. júní 1923 

og í framhaldinu lax- og silungsveiðilöggjafarinnar um bann við aðskilnaði veiðiréttar 

frá landareign, og hvernig fyrirmælin spila saman við vinning veiðiítaks fyrir hefð. 

Ummæli Hæstaréttar í Hrd. 1974, 368 eru afdráttarlaus um þetta álitaefni en í málinu 

taldi einn málsaðila sig hafa unnið veiðiítak fyrir landi annars manns með hefðarhaldi 

sem staðið hefði í 40 ár, allt eftir gildistöku vatnalaga. Dómur Hæstiréttur féllst ekki á 

þetta sjónarmið enda leiddi það þegar af þeirri ástæðu; 

að frá gildistöku laga nr. 15/1923 hefur verið bann við því í 

lögum, að veiðiréttur sé skilinn frá jörð nema að fullnægðum 

nánar tilgreindum skilyrðum, sbr. 121. gr. þeirra laga og nú 

síðast 4. tl. 2. gr. laga nr. 76/1970. Verður að skýra ákvæði 

þessi þannig, að þau m.a. banni stofnun veiðiítaks fyrir hefð.117 

Að þessum ummælum er vikið í dómi Héraðsdóms Norðurlands vestra 20. febrúar 

2003, sem staðfestur var með Hrd. 2003, 4626. Stefndi í málinu reisti tilkall sitt til 

veiðiréttar í vatninu S fyrir jörðinni N meðal annars á ákvæðum hefðarlaga. Um þetta 

sagði í dómnum að: 

Allt frá gildistöku laga nr. 15/1923 hefur verið lagt bann við því í 

lögum að veiðiréttur sé skilinn frá jörð, nema að fullnægðum 
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 Meðal skilyrða er að hefðandi má ekki hafa náð umráðum veiðiréttarins með glæp eða 
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nánar tilgreindum skilyrðum, sbr. 121. gr. þeirra laga og nú 

síðast ákvæði í 4. tl. 2. gr. lax- og silungsveiðilaga nr. 76/1970.  

Í dómi Hæstaréttar Íslands í máli nr. 36/1972 komst rétturinn að 

þeirri niðurstöðu að ákvæði þessi verði að skýra þannig að þau 

m.a. banni stofnun veiðiítaks fyrir hefð.  Sala [N] átti sér stað á 

árinu 1896 en [seljandi] seldi jörðina á árinu 1919 og þá fyrst 

gat hefðartími byrjað að líða enda út frá því gengið að ósannað 

sé að hann hafi skilið veiðiréttinn frá við söluna. Samkvæmt 8. 

gr. laga nr. 46/1905 um hefð getur hefð á ósýnilegum ítökum 

eingöngu unnist með 40 ára óslitinni notkun og öðrum skilyrðum 

eignarhefðar uppfylltum.  Er því útilokað að fullur hefðartími hafi 

verið liðinn þegar lög nr. 15/1923 tóku gildi og verður því ekki 

fallist á með stefnda að hann hafi eignast veiðiréttindin fyrir 

hefð.118 

Hæstiréttur féllst á þennan skilning héraðsdómara og staðfesti niðurstöðu hans hvað 

þetta atriði varðaði. Á sama sjónarmiði var byggt í Hrd. 3. nóvember 2011 í máli nr. 

453/2009 en í dóminum sagði að eftir gildistöku 2. mgr. 121. gr. vatnalaga getur 

veiðiréttur ekki hafa stofnast fyrir hefð.119 Af þessum þremur dómum má sjá að 

hefðarhald, sem hófst eftir 20. júní 1883, getur aldrei leitt til stofnunar veiðiítaks fyrir 

hefð, enda hefðu fyrirmæli vatnalaga, sem tóku gildi 20. júní 1923, girt fyrir stofnun 

veiðiréttar með þessum hætti.  

Í öðru lagi getur landareign, sem ekki liggur að vatni, fylgt veiðiréttur enda hafi eldri 

eigandi hennar keypt veiðirétt í vatni fyrir landi annars manns fyrir gildistöku 

vatnalaga eins og áður var rakið. Mögulegt er að enn þann dag í dag fylgi veiðiréttur 

jörðum, sem ekki eiga land að vatni, sem fenginn var með þessum hætti. Réttur 

landeiganda til að leysa inn veiðirétt fyrir sínu landi féll aftur á móti niður 1. júní 2011, 

sbr. umfjöllun í kafla 4.9. 

6.1.2. Eftir gildistöku vatnalaga 

Eftir gildistöku vatnalaga hefur veiðiréttur aðeins getað flust til lands, sem ekki liggur 

að vatni, eftir þeim „takmörkuðu heimildum, sem veittar hafa verið frá gildistöku 

[laganna] allt til þessa dags til að skilja veiðirétt frá eignarrétti að landi, sem að vatni 

liggur.“120 Samkvæmt 1. mgr. 9. gr. lsvl. er nú óheimilt að skilja veiðirétt að nokkru 

leyti eða öllu frá fasteign, hvorki fyrir fullt og allt né um tiltekinn tíma. Undanþágu frá 
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þessu banni má finna í 2. ml. 1. mgr. 9. gr. en þar segir að ráðherra geti, að fenginni 

jákvæðri umsögn Fiskistofu, veitt undanþágu frá þessu banni. Nánari skilyrði fyrir 

þessari undanþágu er að finna í síðari málsliðum 1. mgr. 9. gr. og þar tekið fram að á 

lögbýlum þar sem stundaður er landbúnaður, skuli gæta þess við veitingu undanþágu 

að aðskilnaður valdi því ekki að torvelt verið eftirleiðis að stunda þar landbúnað. Þá 

má slíkur aðskilnaður ekki valda hættu á að fiskistofnar viðkomandi veiðivatns verði 

ofnýttir. Af athugasemdum við 9. gr. í frumvarpi til lsvl. má sjá að þessi tilhögun þótti: 

í betra samræmi við þau meginmarkmið frumvarpsins sem áður 

hefur verið gerð grein fyrir og er m.a. ætlað að tryggja 

áframhaldandi sjálfstæði og rekstrargrundvöll þeirra jarða sem 

byggja afkomu sína, að öllu leyti eða að hluta, á veiðinytjum.121 

Hafa verður hugfast að heimild 2. ml. 1. mgr. 9. gr. lsvl. um aðskilnað veiðiréttar frá 

landi er undantekningarheimild  frá meginreglu 1. ml. 1. mgr. 9. gr. sem eðli málsins 

samkvæmt verður að túlka þröngt.  

Landeigendur, sem ekki eiga land að vatni, hafa freistað þess að byggja á öðrum 

atriðum en hér eru nefnd til stuðnings því að þeir eigi rétt til veiða í vatni , svo sem 

aðild að veiðifélagi og hlutdeild í arðskráð þess. Á þessi atriði var látið reyna í Hrd. 3. 

nóvember 2011 í máli nr. 453/2009, sem fjallað var um í kafla 5.3. Málavextir voru 

þeir að S, sem höfðaði málið gegn L o. fl., krafðist viðurkenningar á því að hann sem 

eigandi jarðarinnar K ætti veiðirétt í ánum E og F. Óumdeilt var að K átt ekki land að 

ánum. S reisti kröfu sína meðal annars á því, að árið 1999 var jörðinni K ákveðinn 

hlutur í arðskrá Veiðifélags E og að með því hefðu stefndu viðurkennt veiðirétt K í 

ánni. Þar að auki hefðu umráðamenn K átt aðild að veiðifélaginu í áratugi og að 

jörðinni fylgdi þar af leiðandi veiðiréttur í E.  

Hæstiréttur vísaði til reglu fornlaga um að hver maður ætti veiði fyrir sinni jörðu og að 

ekki mætti skilja veiðirétt frá landareignum nema að uppfylltum nánar tilgreindum 

skilyrðum, sbr. nú 5. og 9. gr. lsvl. Um málsástæður L o.fl. um að jörðinni K fylgdi 

veiðiréttur vegna aðildar að veiðifélagi E og að jörðinni hefði verið ákveðinn hlutur í 

félaginu sagði í dóminum að: 

samkvæmt framangreindum lagaákvæðum hefur að meginreglu 

ekki verið unnt frá gildistöku vatnalaga nr. 15/1923 að eignast 

veiðirétt í straumvatni eða stöðuvatni hér á landi nema með því 
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að eignast land, sem liggur að slíku vatni. [S] hefur hvorki borið 

því við að eigendur [K] hafi fyrir þann tíma fengið afsal fyrir 

veiðirétti í [E] og [F] án þess að eiga land að þeim vötnum eða 

þá unnið sér þann rétt fyrir hefð né að veiðiréttur hafi eftir þann 

tíma komist í hendur þeirra fyrir afsal eftir þeim takmörkuðu 

heimildum, sem veittar hafa verið frá gildistöku vatnalaga allt til 

þessa dags til að skilja veiðirétt frá eignarrétti að landi, sem að 

vatni liggur. Að virtum þessum lagaákvæðum getur ekki staðist 

að áfrýjandi hafi eignast veiðirétt í [E] og [F] með því einu 

að  [K] hafi verið ákveðin hlutdeild í einingum vegna þessara 

vatna í arðskrá fyrir [E] ... Af sömu ástæðum er ekki unnt að líta 

svo á að aðild ábúanda [K] að Veiðifélagi Rangæinga, sem að 

minnsta kosti var komin til á fyrrnefndum framhaldsaðalfundi í 

félaginu 8. apríl 1960, og síðan Veiðifélagi [E] frá stofnun þess 

10. nóvember 1991 geti ein og sér hafa stofnað til veiðiréttar 

fyrir jörðina í  [E] og  [F], þótt þessi félagsaðild geti komið til álita 

við mat hér á eftir á því hvort sannað sé að  [K] hafi átt þann 

veiðirétt af öðrum sökum.122  

Af niðurstöðu dómsins má sjá að veiðiréttur fyrir landi sem ekki liggur að vatni verður 

hvorki reistur á aðild að veiðifélagi né hlutdeild í arðskrá þess. Þrátt fyrir að 

Hæstiréttur hafi í tilvitnuðum orðum hafnað því að veiðiréttur K í ánum yrði reistur á 

hlutdeild K í arðskrá veiðifélagsins árið 1999 sá dómurinn sig knúinn til að árétta 

afstöðu sína enn frekar með vísan til þess að hluturinn hefði verið umdeildur meðal 

veiðiréttarhafa frá upphafi. Dómurinn taldi að hluturinn hefði ekki sjálfstætt gildi til 

stuðnings því að veiðiréttur hefði fylgt K vegna þeirra deilna sem risið höfðu í kjölfar 

útgáfu arðskrárinnar, sem réttinum virtist mega rekja málið til. Með orðunum „af 

öðrum sökum“ er meðal annars vísað til mögulegrar hlutdeildar K í óskiptu landi V 

sem skipt var upp árið 1963, og að veiðiréttur hefði eftir skiptingu landsins haldist í 

óskiptri sameign sameigenda, þar með talið eigenda K, sbr. umfjöllun í kafla. 5.3. 
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7. Niðurstöður 

Réttur landeiganda til fiskveiða fyrir sínu landi nýtur verndar 72. gr. stjórnarskrárinnar 

og verður landeigandi þar af leiðandi ekki sviptur veiðiréttindum nema að uppfylltum 

nánar tilgreindum skilyrðum greinarinnar. Meginreglan um að eignarhaldi á landi fylgi 

veiðiréttur í vatni á eða fyrir því landi var lögfest þegar í fornlögum Íslendinga, sbr. 

ákvæði 52. kap. landabrigðisþáttar Grágásar og 56. kap. landsleigubálks Jónsbókar. 

Með lögum um friðun á laxi, nr. 5/1886, voru veiðiákvæði Jónsbókar felld út gildi en í 

lögum nr. 5/1886 var aftur á móti hvergi að finna sérstakt ákvæði um að hver maður 

ætti fiskveiði fyrir sínu landi. Reglan var ekki leidd í lög aftur fyrr en við gildistöku 

vatnalaga nr. 15/1923, sbr. þágildandi 1. mgr. 121. gr. laganna um að landeiganda 

væri einum heimil veiði í vatni á landi sínu. Í millitíðinni tóku gildi lög um brot á 

veiðirjetti í ám og vötnum, nr. 9/1900 og lög um samþykktir um friðun silungs og 

veiðiaðferðir í vötnum, nr. 55/1909, en í báðum þessum lögum var tekið mið af 56. 

kap. landsleigubálks Jónsbókar um að landeiganda væri einum heimil fiskveiði fyrir 

sínu landi.  

Verður að líta svo á, meðal annars með hliðsjón af síðastnefndum lögum, að 

meginregla 56. kap. landsleigubálks Jónsbókar hafi gilt fullum fetum í íslenskum rétti 

allt frá setningu laga nr. 5/1886 fram að gildistöku vatnalaga. Með gildistöku fyrstu 

heildarlaganna um lax- og silungsveiði, nr. 61/1932 voru veiðiákvæði vatnalaga felld 

úr gildi en þess í stað kveðið á um í 1. mgr. 2. laganna að landeiganda væri einum 

heimil veiði í vötnum á landi sínu. Reglan var sömuleiðis tekin upp í 1. mgr. 2. gr. 

laga um lax- og silungsveiði nr. 53/1957 og 76/1970 en er nú lögfest í 1. mgr. 5. gr. 

lax- og silungsveiðilaga, nr. 61/2006 með breyttu orðalagi, þar sem kveðið er á um að 

eignarhaldi á landi fylgi veiðiréttur í vatni á eða fyrir því landi. 

Fyrir gildistöku vatnalaga voru engar takmarkanir á aðskilnaði veiðiréttar frá 

landareign, sbr. Hrd. 1996, 2245 og Hrd. 2003, 4626. Ef séreign var skipt upp fyrir 

gildistöku vatnalaga er ljóst að veiðiréttur fylgi hinu selda landi enda hafi það legið 

vatni og seljandi ekki undanskilið veiðiréttinn sérstaklega í afsali, sbr. Hrd. 1963, 173. 

Við gildistöku vatnalaga var aðskilnaði veiðiréttar frá landareign í fyrsta sinn settar 

tilteknar skorður, sem hertar voru með lögum um lax- og silungsveiði, nr. 61/1932. Í 

gildistíð vatnalaga og lax- og silungsveiðilaga nr. 61/1932, nr. 53/1957 og nr. 76/1970 

var að meginstefnu til óheimilt að skilja veiðirétt frá landareignum, nema að 

uppfylltum þeim skilyrðum sem kveðið var á um hverju sinni. Við sölu á spildum úr 



 

44 
 

jörðum sem höfðu farið í eyði var þannig ekkert því til fyrirstöðu að veiðiréttur fylgdi 

hinu selda landi, enda ekki landareignir í skilningi laga á þeim tíma, sbr. Hrd. 1994, 

924 og Hrd. 15. október 2009 í máli nr. 553/2008. Orðalag laga um lax- og 

silungsveiði nr. 61/2006 um aðskilnað á veiðirétti frá lóð hefur verið rýmkað og er nú 

óheimilt að skilja veiðirétt að nokkru eða öllu leyti frá fasteign, sbr. 1. mgr. 9. gr. 

laganna. Í lögum nr. 61/1932 var þar landeigendum að auki veittur réttur til innlausnar 

á veiðiréttindum, sem skilin höfðu verið frá landareignum áður en lögin tóku gildi en 

hefðu ella fylgt þeim samkvæmt meginreglu 1. mgr. 2. gr. laganna, en réttur til 

innlausnar á veiðiréttindum samkvæmt lax- og silungsveiðilögum nr. 61/2006 féll 

niður 1. júlí 2011, sbr. 5. mgr. 10. gr. og 1. mgr. 56. gr. laganna. 

Eftir uppskiptingu á fasteign í óskiptri sameign helst veiðiréttur í óskiptri sameign 

sameigenda, þar á meðal þeirra sem ekki eiga land að vatni eftir landskiptin, nema 

allir sameigendur samþykki staðbindingu veiðiréttinda, sbr. 1. mgr. 3. gr. 

landskiptalaga nr. 46/1941 og Hrd. Hrd. 2. desember 2010 í máli nr. 488/2009. 

Leiðir þetta meðal annars af 72. gr. stjórnarskrárinnar um vernd eignarréttinda og 

meginreglu 20. kap. kaupabálks Jónsbókar um að við slit sameignar skuli hver 

sameiganda fá sinn hluta eignar án þess að hljóta tjón af skiptunum. Öðru máli 

gegnir þegar hluti úr óskiptu landi sameiganda er seldur til þriðja manns með 

samþykki annarra sameigenda, þannig að eignarhluti sameiganda hins selda 

minnkar að sama skapi. Við þær aðstæður fylgir veiðiréttur ekki hinu selda landi, sbr. 

Hrd. 20. desember 2007 í máli nr. 239/2007 en um túlkun á slíkum kaupsamningum 

fer eftir reglum samningaréttar þar að lútandi.  

Um flutning veiðiréttar til fasteignar sem á ekki land að vatni tók höfundur meðal 

annars til skoðunar möguleikann á stofnun veiðiréttinda samkvæmt hefðarlögum nr. 

45/1905. Fyrirmæli vatnalaga, og síðar lax- og silungsveiðilöggjafarinnar, um bann 

við aðskilnaði á veiðirétti frá lóð hafa girt fyrir að veiðiréttur stofnist á grundvelli 

hefðarlaga, sbr. ummæli í Hrd. 1974, 368 og Hrd. 2003, 4626. Af niðurstöðu 

Hæstaréttar í Hrd. 3. nóvember 2011 í máli nr. 453/2009 dró höfundur þá ályktun að 

veiðiréttur getur ekki stofnast til handa eiganda fasteignar sem ekki á land að vatni 

með vísan til aðildar að veiðifélagi eða að fasteign hafi verið ákveðin hlutdeild í 

arðskrá veiðifélags. 

 



 

45 
 

8. Heimildaskrá 

Alþt. 1885, B-deild. 

- - 1919, A-deild. 

- - 1921, A-deild. 

- - 1921, C-deild. 

- - 1930, A-deild. 

- - 1932, A-deild. 

- - 1932, B-deild. 

- - 1954, A-deild. 

- - 1955, B-deild. 

- - 1956, A-deild. 

- - 1956, B-deild. 

- - 1967, B-deild. 

- - 1968, A-deild. 

- - 1969, A-deild. 

- - 1969, B-deild. 

- - 1997-1998, A-deild. 

- - 2005-2006, A-deild. 

Björn Þorsteinsson og Sigurður Líndal, Íslandssaga III (Hið íslenzka bókmenntafélag 

– Sögufélagið 1978). 

Einar Arnórsson, „Um vatnsrjettindi“ í G. Björnson, Björn Jónsson og Jón Þorláksson, 

Nefndarálit meiri hluta fossanefndarinnar er skipuð var 22. okt. 1917 : með 

lagafrumvörpum, ritgerðum og fylgiskjölum. (Prentsmiðjan Gutenberg 1919). 



 

46 
 

Eyvindur G. Gunnarsson, „Eignaréttur“ í Róbert R. Spanó (ritstj.), Um lög og rétt : 

Helstu greinar íslenskrar lögfræði (2. útg. Bókaútgáfan Codex 2009) 

Falkanger T og Haagense K, Vassdrags- og energirett (Universitetsforlaget 2002). 

- - og Falkanger A T, Tingsrett (6. utg., Universitetsforlaget 2007). 

- -, Fast eiendoms rettsforhold (3. utg. Universitetsforlaget 2005). 

G. Björnson, Björn Jónsson og Jón Þorláksson, Nefndarálit meiri hluta 

fossanefndarinnar er skipuð var 22. okt. 1917 : með lagafrumvörpum, ritgerðum og 

fylgiskjölum. (Prentsmiðjan Gutenberg 1919). 

Gaukur Jörundsson, Eignarréttur I (Bóksala stúdenta 1982-1983). 

- -, Um eignarnám (Bókaútgáfa Menningarsjóðs 1969). 

 

Gunnar G. Schram, Stjórnskipunarréttur (Háskólaútgáfan 1998). 

Karl Axelsson, „Landnáma í dómum Hæstaréttar“ í Pétur Kr. Hafstein o.fl. (ritstj.), 

Guðrúnarbók (Hið íslenska bókmenntafélag 2006). 

- -, „Um skorður umhverfisréttar við hagnýtinu lands og náttúruauðlinda“ (1996) 46 

Tímarit Lögfræðinga 

- - og Arnar Þór Stefánsson, „Um veiðifélög“ (2007) 60 Úlfljótur 

- -, Hreinn Hrafnkelsson og Dýrleif Kristjándóttir, “Um jarðrænar auðlindir og 

framtíðarnýtingu þeirra” (2007) 4 Tímarit Lögréttu 

G. Eggertz og Sveinn Ólafsson, Nefndarálit minnihluta fossanefndar 1917-1919. 

(Prentsmiðjan Gutenberg 1919) 

Ólafur Lárusson, Eignarréttur I (Hlaðbúð 1950) 

- -, Vatnsrjettur (Reykjavík 1929) 

Páll Sigurðsson, „Um Jónsbók - Sjö alda afmælisminning -“ (1982) 35 Úlfljótur. 

Tryggvi Gunnarsson, „Landamerki fasteigna“, í Katrín Jónasdóttir o.fl. (ritstj.), 

Afmælisrit Gaukur Jörundsson sextugur 24. september 1994 (Bókaútgáfa Orators 

1994). 



 

47 
 

Viðar Már Matthíasson, „Fasteignarhugtakið“ (Ársskýrsla Fasteignamats ríkisins 

2003) 

- -, Fasteignir og fasteignakaup, (Bókaútgáfan Codex 2008) 

Þorgeir Örlygsson, „Um eignarhald á landi og náttúruauðlindum“ í Katrín Jónasdóttir 

o.fl. (ritstj), Afmælisrit Gaukur Jörundsson sextugur 24. september 1994 (Bókaútgáfa 

Orators 1994). 

- -, Kaflar úr Eignarrétti I (Reykjavík 1998) . 
 
 

 

 

 

 


