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Útdráttur. 

Megintilgangur ritgerðarinnar er að athuga hvort álagning fjallskila sé í eðli sínu þjónustugjald 

og samræmist þeim skilyrðum sem álagningu þjónustugjalda eru sett. Auk þess verður leitast 

við að varpa ljósi á þau sérstöku gjöld sem fjallskil eru og sögulegar forsendur þess. Litið verður 

til dómaframkvæmdar héraðsdómstóla landsins og álita umboðsmanns Alþingis. Ekki hefur 

reynt á gjaldtöku fjallskila fyrir lands- eða hæstarétti, einkum sökum þess að áfrýjunarfjárhæð 

hefur ekki verið náð. Fjallskil hafa í aldanna rás skipað stóran sess í sauðfjárbúskap hérlendis. 

Í gegnum aldirnar hafa búskaparhættir og búseta til sveita breyst, auk þess sem lagareglurnar 

hafa lítillega breyst. Fjallskil byggja í grunninn á því að verið sé að greiða fyrir þá þjónustu að 

afréttir séu smalaðir og fé sé með þeim hætti komið til byggða. Fjallskilalögin kveða á um að 

nánari útfærsla þeirra reglna sem þar er að finna eigi að vera í fjallskilasamþykktum. Komist 

var að þeirri niðurstöðu að fjallskilasamþykktir uppfylli ekki þann skýrleika og nánari útfærslu 

á lögunum, sem fram hefur komið í framkvæmd að skuli vera til staðar. Helstu niðurstöður 

ritgerðarinnar byggja á því að um sé að ræða mjög sérstakt gjald sem fellt hefur verið undir 

þjónustugjald hingað til. Gjaldheimild fjallskila uppfyllir flest þau skilyrði sem 

þjónustugjöldum eru sett nema skýrleika og þá kröfu að allir gjaldendur séu að njóta þeirrar 

þjónustu sem upprekstrarrétturinn hefur uppá að bjóða. Heldur hafi upprekstrarréttarhafar hag 

af þjónustunni. Höfundur telur að um sé að ræða sérstakt „hagsmunagjald“ þeirra sem 

upprekstrarrétt eiga. Þegar gjald er lagt á aðila skv. 2. ml. 42. gr. fjallskilalaga sé um að ræða 

gjald til að viðhalda upprekstrarréttinum auk þess sem huga skal að sameiginlegum hagsmunum 

rétthafa á afréttum.  
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Abstract. 

The aim of this thesis is to examine the special Icelandic service fee of sheep herding in the 

Icelandic mountain pasture. Attempts are made to answer if this fee fulfills the conditions that 

have been agreed on for a traditional service fee or if this fee is by any chance a specific category 

of fees. Mountain sheep herding has been very similar since it began decades ago. Throughout 

the ages farming and residency in the Icelandic countryside has changed and the rules of law 

have taken a slight change. The service fee of sheep herding in the Icelandic mountain pasture 

is based on the right to operate sheep in the pasture. The aim of the fee is to pay for the service 

of sheep herding and getting the herd to the inhabited. The main conclusion of the thesis is that 

the service fee of sheep herding in the Icelandic mountain pasture does not fulfill all the clarity 

and conditions that have been agreed on for a traditional service fee. It is a very specific fee for 

the reason that the fee is payed based on the right to operate sheeps in the pasture, not use of 

the right, which is unsimilar to traditional service fee. This specific fee should be categorized 

as a „interestsfee“ payed by those who have the right to operate sheep in the pasture.  
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1. Inngangur 

Fyrirkomulag fjallskila á sér langa sögu og hefur framkvæmd þeirra verið með sama móti frá 

örófi alda. Fjallskil vísa til þess þegar búfénaði er komið niður af fjalli að hausti eftir sumarbeit. 

Afréttir landsins eru smalaðir og búfénaði sem þar hefur gengið hagagöngu að sumri er með 

þeim hætti komið til síns heima. Auk þess taka fjallskil til heimasmölunar jarðeigenda. Um 

fjallskil er fjallað í lögum nr. 6/1986 um afréttarmálefni, fjallskil o.fl. (hér eftir fjallskilalög). 

Með lögunum eru lagðar skyldur á landeigendur í þeim tilgangi að tryggja hreinsun heimalanda 

og afrétta af búfé áður en vetrar. Helstu skyldurnar er varða fjallskil eru smölunar- og 

greiðsluskylda.  

Sameiginlegir hagsmunir af framkvæmd fjallskila eru af ýmsum toga, almannahagsmunir, 

sameiginlegir meðal jarðeigenda sem eiga upprekstrarrétt og svo einkahagsmunir 

búfjáreigenda. Á síðustu áratugum hafa breytingar orðið á búfjárhaldi hérlendis, eyðijörðum 

hefur fjölgað og þeim jörðum fækkað þar sem sauðfjárbúskapur er stundaður. Hagsmunir 

jarðeigenda falla því ekki eins vel saman og áðurfyrr þegar meirihluti jarða var í ábúð og flestir 

þeirra sem byggðu bú sitt til sveita héldu sauðfé.  

Síðustu ár hefur ágreiningur um fjallskil aukist og meðal annars verið deilt um lögmæti 

álagningar fjallskila og fyrirkomulag þeirra. Ábendingar varðandi fjallskil er að finna í skýrslu 

milliþinganefndar búnaðarþings frá árunum 2008-2009, álitum umboðsmanns Alþingis og 

dómum héraðsdómstóla landsins. Ekki hafa fallið dómar í Landsrétti eða Hæstarétti er varða 

álagningu fjallskila eftir gildistöku laga nr. 42/1969, nú fjallskilalög nr. 6/1986. Einkum hefur 

reynt á hvaða aðila megi leggja á fjallskil, grundvöll álagningarinnar og þá kostnaðarliði sem 

heimilt er að fella undir gjaldið. Ágreining fjallskila undanfarin áratug má að mati 

milliþinganefndar helst rekja til breyttra búskaparhátta og rofinna tengsla sveitarstjórna við 

landeigendur. Helstu ábendingar nefndarinnar vegna álagningar fjallskila, lúta að ágöllum á 

fjallskilasamþykktum og mikilvægi afréttarskráa sveitarfélaga, þar sem fram á að koma hvaða 

aðilar njóti upprekstrarréttar.  

Rannsókn þessarar ritgerðar beinist að framkvæmd álagningar fjallskila á grundvelli 

fjallskilalaga, með hliðsjón af þeim kröfum sem gerðar eru til álagningar þjónustugjalda 

samkvæmt almennum reglum stjórnsýsluréttarins. Leitast verður við að svara því hvort 

álagning fjallskila uppfylli skilyrði um álagningu þjónustugjalda. Þau álitaefni sem hafa komið 

fram eru meginefni rannsóknarinnar og leitað verður svara við því hvort álagning vegna 

fjallskila feli í sér skattheimtu eða þjónustugjöld. Lögmæti álagningarinnar verður kannað og 
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að lokum verður leitast við að svara því hvort þörf sé á lagabreytingum eða breytingum á 

fjallskilasamþykktum, með hliðsjón af breyttum búskaparháttum. Við rannsókn efnisins var 

beitt hefðbundinni lögfræðilegri aðferðafræði, þar sem leitast er við að skýra inntak reglna um 

fjallskilaskyldu og lögmæti álagningar vegna fjallskila á grundvelli viðeigandi réttarheimilda. 

Vegna ábendinga um vankanta á framkvæmd álagningarinnar var rannsókn í formi 

spurningalista send á sveitarfélög landsins. Spurningarnar voru settar fram í þeim tilgangi að 

geta lagt betur mat á hvort framkvæmdin samrýmist þeim reglum sem um hana gilda og þá 

sérstaklega 42. og 43. gr. fjallskilalaga. 

Í öðrum kafla ritgerðarinnar verður fjallað um fjallskil, framkvæmd þeirra og stjórnsýslu. Í 

þeim kafla verður viðfangsefnið einnig afmarkað nánar og efnistök skýrð. Í þriðja kafla verður 

tekinn fyrir munurinn á þjónustugjöldum og sköttum auk þess sem eðli fjallskila verður greint. 

Í fjórða kafla verður farið yfir skilyrði þjónustugjalda, bæði almenn og sértæk. Á þeim 

grundvelli verður skoðað nánar hvort og þá að hvaða leyti álagning fjallskila uppfylli skilyrði 

þjónustugjalda. Í lok verksins mun höfundur draga saman helstu niðurstöður. 
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2. Um fjallskil, stjórnsýslu fjallskila og nánari afmörkun viðfangsefnis 

2.1. Fjallskil 

2.1.1. Almennt 

Heimildir eru ekki skýrar varðandi upphaf samstöðu bænda og annarra um samtök sem tóku til 

smölunar heimalanda og síðar afrétta hérlendis. Talið er að eftir landnám hafi fjallskil þróast 

og aukist einkum sökum aukins fjárfjölda, notkunar afrétta og dreifðari búsetu.1 Á þeim tíma 

voru bændur meirihluti landsmanna og höfðu þeir einir nyt af afréttum landsins.  

Frá Þjóðveldisöld og fram til dagsins í dag hefur framkvæmd fjallskila verið með svipuðu sniði. 

Bændur, sem voru allt fram á síðustu öld meirihluti þjóðarinnar, sinntu sinni skyldu að smala 

sitt heimaland og þá afrétti sem þeir höfðu kost á að nýta.2 Upphaflegu reglurnar um fjallskil 

má rekja að hluta til landabrigðisþáttar Grágásar.3 Af honum tóku við landabrigða- og 

búnaðarbálkar Jónsbókar4 sem voru við lýði fram til ársins 1969, þegar fyrstu rammalögin um 

fjallskil voru lögfest og tóku gildi 2. maí 1969, sbr. lög nr. 42/1969, um afréttamálefni, fjallskil 

o.fl. Sú lagasetning byggði einkum á þeim fornu lögbókarfyrirmælum sem að ofan eru talin, að 

því leyti sem þau samrýmdust ríkjandi réttarhugmyndum auk fjallskilasreglugerða sem 

sýslunefndir landsins höfðu sett.5   

Undirbúningstími frumvarpsins til fjallskilalaganna var talsverður og mikið í lagt. Með 

fjallskilareglugerðum, sem í dag eru nefndar fjallskilasamþykktir6, telur milliþinganefnd 

búnaðarþings, sem starfrækt var á árunum 2008-2009, að fjallskil hafi orðið samræmdari.7 Lagt 

var upp með að koma þeim reglum í lög sem tóku á aðalatriðum fjallskila og hægt væri að 

notast við á landsvísu. Með lagasetningunni 1969 kom inn sérstakt gjaldtökuákvæði sem ekki 

hafði verið til staðar áður og með því breyttist álagning fjallskila úr því að vera einungis 

álagning vinnuskyldu í að heimilt væri að leggja einnig á fjallskil í formi greiðsluskyldu sbr. 

42. gr. fjallskilalaga. 

                                                           
1 Bragi Sigurjónsson, Göngur og réttir I (Bókaútgáfan Skjaldborg 1983) 9–11. 
2 Bragi Sigurjónsson, Göngur og réttir I (Bókaútgáfan Skjaldborg 1983) 9–11. 
3 Gunnar Karlsson, Kristján Sveinsson og Mörður Árnason (ritstj.), GRÁGÁS Lagasafn íslenska þjóðveldisins (1. 

útg., Mál og menning 1992) 285–367.  
4 Már Jónsson (ritsjt.), Jónsbók Lögbók Íslendinga (Háskólaútgáfan 2004) 151–198. 
5 Alþt. 1968-1969, A-deild, þskj. 21 – 21 fylgiskjal II, 3. 
6 Alþt. 1968-1969, A-deild, þskj. 21 - 21. mál athugasemdir við 3. gr. 
7 Milliþinganefnd búnaðarþings, „Fjallskil Skýrsla milliþinganefndar búnaðarþings“ (Búnaðarþing 16. febrúar 

2009) 1 <http://bondi.lbhi.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=1743> skoðað 20. apríl 2018. 
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Fram kemur í athugasemdum við 41. gr. frumvarpsins sem varð að lögum 42/1969 (nú 42. gr. 

fjallskilalaga), að rétt þyki að lögfesta ákvæði sem heimilar niðurjöfnun kostnaðar á landverð 

jarða þar sem sum staðar hafi hluta fjallskilakostnaðar verið jafnað niður á landverð.8  

Því var haldið til haga, af Bjartmari Guðmundssyni framsögumanni frumvarpsins, að með 

lagasetningunni væri um að ræða sveigjanlega löggjöf sem ætti að taka mið af staðháttum svo 

fjallskilasamþykktir á hverjum stað gætu rúmast innan laganna.9 Lög um afréttarmálefni, 

fjallskil o.fl. nr. 42/1969 voru endurútgefin 1986, í formi laga nr. 6/1986. Síðan lögin voru sett 

árið 1969 hafa ekki verið gerðar breytingar á álagningarákvæðum 42. og  43. gr. fjallskilalaga, 

sem ritgerðin fjallar fyrst og fremst um.   

Fjallskilahugtakið hefur ekki verið skilgreint sérstaklega hvorki í eldri lögum né gildandi rétti. 

Fjallskilalögin fjalla meðal annars um skyldu til að smala fé og nær hún jafnt til afrétta og 

heimalanda. Jarðeigendur eru skyldugir til að smala sínar jarðir, svokölluð heimasmölun, burt 

séð frá því hvort þeir eigi fjárvon í sínu landi. Einnig felast í fjallskilaskyldunni tvennar, eftir 

atvikum fleiri, smalanir á afréttum að hausti og ber jarðeigendum að sinna þeirri skyldu. 

Fjallskilaskylda á afréttum og í heimalöndum falla hvort tveggja undir hugtakið fjallskil. 

Fjallskilaskyldan byggir á þeim grundvallar sjónarmiðum að búfé sé komið til byggða svo það 

gangi ekki eftirlitslaust úti yfir vetrarmánuðina, auk þess sem það eru almanna- og 

sameiginlegir hagsmunir upprekstrarréttarhafa að búfé sé ekki á beit á afréttum landsins allan 

ársins hring. Þar að auki er um að ræða fjárhagslega hagsmuni bænda af því að fá búfé sitt heim 

og ýmist selja til sláturhúsa eða halda til undaneldis.10 

Eitt af þeim álitaefnum sem upp hefur risið og komið til umfjöllunar er hvort handhöfn 

upprekstrarréttar sé grundvöllur þess að heimilt sé að leggja á jarðeigendur ofangreinda 

fjallskilaskyldu á afréttum. Það er því rétt að skýra inntak réttarins og reglur fjallskilalaga um 

upprekstrarrétt. Í grundvallaratriðum felur upprekstrarréttur í sér rétt til að reka búfé á afrétt á 

þeim tíma sem heimild er til upprekstrar skv. fjallskilalögum og gildandi fjallskilasamþykktum. 

Rétturinn er almennt tengdur landsafnotum á ákveðnu svæði. Ekki er það þó skilyrði fyrir 

upprekstrarrétti að jörð sé í ábúð. Fram kemur í 1. mgr. 7. gr. laganna að: 

Upprekstrarrétt á afrétt hrepps eða annars upprekstrarfélags eiga allir búfjáreigendur, sem 

landsafnot hafa í hreppi eða á félagssvæði, nema þar frá sé, að fengnu samþykki jarðeiganda, 

gerð undantekning í fjallskilasamþykkt.  

                                                           
8 Alþt. 1968-1969, A-deild, þskj. 21 - 21. mál 16. 
9 Alþt. 1968-1969, B-deild, 21. mál, 68. fundur (Bjartmar Guðmundsson) mgr. 6, skoðað 23. september 2018. 
10 Nánari umfjöllun um upprekstrarrétt er að finna í kafla 4.4.2.2. 
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Heimild til takmörkunar á upprekstrarrétti er til staðar í fjallskilalögunum, á grundvelli ákvæða 

um ítölu sbr. III. kafla fjallskilalaga. Ítala felur í sér að heimilt er að takmarka ágang búfés bæði 

á heimalönd sem og afrétti landsins. Ef rökstuddar ábendingar berast þess efnis að um ofbeit 

eða óskynsamlega nýtingu sé að ræða er skylt að leita til þar til bærra aðila sbr. 2. mgr. 15. gr. 

laganna. Ef talið verður að bæta þurfi meðferð beitarlands eða vernda gróður er stjórnum 

fjallskiladeilda heimilt að grípa til aðgerða sbr. 16. gr. Ákvæði 22. gr. tekur á því hvernig ítala 

skuli ákvörðuð, þar segir:  

Ítala skal svo ákvörðuð að landnýting sé sjálfbær og að hún samræmist leiðbeiningum og 

viðmiðum um  sjálfbæra landnýtingu, sbr. 11. gr. laga um landgræðslu. Ítala getur falið í sér 

ákvörðun um stjórn beitarnýtingar og aðgerðir í samræmi við 16. gr. eða friðun lands fyrir 

beit. Reglubundið skal vakta land þar sem ítala hefur verið ákvörðuð með tilliti til ástands 

jarðvegs og gróðurs og skal ítala endurskoðuð í ljósi niðurstaðna vöktunar ef þörf þykir. 

Samkvæmt 24. gr. fjallskilalaganna sér ítölunefnd um að ákveða heildartölu þess búfjár sem 

heimilt er að beita á hverju svæði og hefur sveitarstjórn eftirlit með að ekki sé fleira fé í högum 

en heimilt er. Sé fleira búfé innan ítölusvæðis en þar má ganga samkvæmt úrskurði ítölunefndar 

má fela nefndinni að ákveða hlutdeild hvers býlis af heildarsveitaréttindum. Hafi ítala verið 

ákveðin í afréttarland hefur sveitarstjórn heimild til að jafna fjallskilakostnaði niður í hlutfalli 

við ítölu hvers býlis sbr. 6. mgr. 24. gr. Heimilt er að sekta hvern þann sem ekki fylgir ítölu 

skv. 28. gr. fjallskilalaganna. Nánari ákvæði um ítölu er heimilt að setja í staðbundnar 

fjallskilasamþykktir skv. 30. gr. fjallskilalaga.  

Einnig getur verið um að ræða skyldu til upprekstrar á afrétt fyrir búfjáreigendur skv. 2. mgr. 

7. gr. fjallskilalaga, þar segir: „um skyldu til að reka búfé á afrétt fer eftir því, sem fyrir er mælt 

í fjallskilasamþykkt“. Til að hægt sé að kynna sér hverjir eiga rétt til upprekstrar er 

sveitarfélögum gert að halda afréttarskrá. Þar eiga að koma fram hverjir rétt eiga til upprekstrar 

og á hvaða afrétt viðkomandi aðilar eiga kost á að reka sinn búfénað. Skyldu sveitarfélaga til 

að halda slíkar skrár er að finna í 6. gr. fjallskilalaga. þar kemur fram:  

„Stjórn fjallskilaumdæmis semur skrá yfir alla afrétti er héraðsbúar nota. Skal þar lýst 

merkjum þeirra og tekið fram, hvaða jarðir eiga upprekstur á hvern afrétt svo og hverjir séu 

afréttareigendur, ef um afrétt í einkaeign er að ræða. Skrá þessi gildir sem heimild fyrir 

upprekstrarrétti hverrar jarðar í fjallskilaumdæminu, og verður henni ekki breytt, nema eftir 

tillögum sveitarstjórnar og með samþykki  jarðeiganda eða umráðamanns jarðar. Breytingar 

á afréttum eða réttindum yfir þeim skulu þegar færðar í afréttaskrá. Afréttaskrá skal geymd 

í skjalasafni sýslunnar“. 

Afréttarskrá er mikilvægur grundvöllur álagningar fjallskila, þar kemur fram hvaða aðilar eigi 

rétt til upprekstrar á afrétt. Í þessu ákvæði kemur fram að hægt sé að afsala sér upprekstrarrétti 

með þeim skilyrðum að tillagan komi frá sveitarstjórn og samþykki jarðeiganda eða 

umráðamanns jarðar liggi fyrir. Breytingar sem þessar er mikilvægt að skrá í afréttarskrá þar 

sem hún gildir sem heimild til upprekstrar sbr. ofangreint ákvæði. Þá kemur fram í 1. mgr. 7. 
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gr. fjallskilalaga að hægt sé að gera undantekningu í fjallskilasamþykkt á því að allir sem 

landsafnot hafi í hreppi njóti réttar til upprekstrar. Til að svo megi verða skal viðkomandi 

jarðeigandi veita samþykki sitt. Í athugasemdum við 7. gr. laganna kemur fram: „Sú er venjan, 

að upprekstrarrétt á afrétt eigi allir búfjáreigendur á upprekstrarsvæðinu, nema jarðeigendi hafi 

afsalað jörð sinni þeim rétti og ákvæði þar að lútandi tekið upp í fjallskilasamþykkt og tilgreint 

í afréttarskrá.“11 Þegar litið er til orðalags ofangreindra ákvæða auk lögskýringargagna telur 

höfundur að hægt sé að afsala sér upprekstrarrétti með því að tiltaka það í fjallskilasamþykkt 

og viðkomandi afréttarskrá.  

Komist hefur verið að því að fjallskil feli í sér smölun afréttar af fé. Heimild til uppreksturs er 

á hendi búfjáreigenda á grundvelli upprekstrarréttar. Þeim rétti geta rétthafar afsalað. Nú verður 

gerð grein fyrir þeim aðilum sem fjallskilaskyldir teljast og hvar þeim beri að sinna 

fjallskilaskyldu.    

2.1.2. Hverjir eru fjallskilaskyldir og hvar? 

Í þessum kafla verður fjallað nánar um það til hverra álagning vegna fjallskila tekur og til hvaða 

svæða hún nær. Þau lagaákvæði sem varða álagningu fjallskila og koma til skoðunar í þessari 

ritgerð er að finna í V. kafla fjallskilalaga. Sú fjallskilaskylda sem þar kemur fram er að 

mörgum háttum sérstæð. Hún felur í sér að fjallskilaskyldum aðilum er gert að sinna 

smalamennskum á tilteknum tíma og tilteknu svæði. Skyldan skiptist í smölun heimalanda og 

afrétta. Í 38., 39. og 41. gr. afréttalaganna er tekið á þátttökuskyldu jarðeigenda í fjallskilum, 

sem felur í sér smölun þess lands sem fjallskilaframkvæmd tekur til sbr. 4. gr. laganna, þar sem 

fram kemur:  

Land, sem fjallskilaframkvæmd tekur til, skiptist í afrétti og heimalönd. Þar sem almenningar 

(óbyggðir) þurfa hreinsunar við, tekur og fjallskilaframkvæmd til þeirra, eftir því sem þörf 

krefur og nánar er fyrir mælt í lögum þessum. 

Í reglum um fjallskil er gerður greinarmunur á fjallskilum eftir svæðum. Sú flokkun hefur 

þýðingu að því leyti að ekki gilda sömu fjallskilareglur á öllum svæðum. Í frumvarpi til 

upphaflegra rammalaga fjallskila nr. 42/1969 kemur fram í athugasemdum við 4. gr.: 

Hér er kveðið á um að vald fjallskilastjórna nái til allra landssvæða, sem búfé getur farið um, 

hvort heldur eru afréttir eða heimalönd, hvort heldur um er að ræða heimalönd í þrengri 

merkingu eða úthaga, en framkvæmd fjallskilanna getur vitaskuld orðið mismunandi eftir 

því hvort um er að ræða afrétti, sameiginleg sumarbeitilönd eða önnur heimalönd.12  

                                                           
11 Alþt. 1968-1969, A-deild, þskj. 21 - 21. mál, athugasemdir við 7. gr. 
12 Alþt. 1968-1969, A-deild, þskj. 21 - 21. mál, athugasemd við 4. gr. 
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2.1.2.1. Heimalönd 

Fjallskil í heimalöndum, svokölluð heimasmölun og fjallskil í afréttum grundvallast á 

fjallskilaskyldu 38., 39. og 41. gr. fjallskilalaga. Í 38. gr. er um að ræða sérstakt 

smölunarskylduákvæði sem beint er að þeim sem halda  fjallskilaskylt búfé. Þar kemur fram:  

Öllum, sem búfé hafa undir höndum, sem fjallskilaskylt er, ber að taka þátt í göngum og 

hreinsun heimalanda samkvæmt fyrirmælum þessara laga og eftir því og á þann hátt, er 

sveitarstjórn mælir fyrir  um á hverjum stað. Húsbændur skulu inna af höndum fjallskil fyrir 

heimamenn sína, nema sveitarstjórn leggi þau á þá sérstaklega. 

Samkvæmt greininni er lögð almenn skylda á alla eigendur fjallskilaskylds búfénaðar að taka 

þátt í göngum á afrétti og hreinsun heimalanda auk þess sem húsbændur skuli taka á sig þá 

skyldu að inna af hendi fjallskil fyrir heimamenn sína, nema lagt sé á þá sérstaklega.  

Í 39. gr. er fjallað sérstaklega um skyldu bænda og eigenda eyðibýla til að smala heimahaga 

sína samhliða leitum. Þar segir:  

Hver bóndi er skyldur að smala heimaland sitt á hausti samhliða leitum, ef sveitarstjórn 

mælir svo fyrir. Sama gildir um eigendur eyðibýla, þó að þeir eigi þar ekki fjárvon. Hlýði 

umráðamaður lands ekki fyrirmælum sveitarstjórnar, ber honum að greiða smölunarkostnað 

eftir mati sveitarstjórnar. Ekki verður umráðamaður lands þó krafinn um þátttöku í 

smölunarkostnaði, sé honum meinað að nota land sitt til sumarbeitar eða leigja það 

samkvæmt 8. gr. eða vegna búfjárveikivarna.  

Í fjallskilasamþykkt skal ákveða nánar, hvað skuli vera aðalleitir, er ákvæði þessi taka til. 

Í 41. gr. er svo fjallað sérstaklega um skyldur eigenda jarða sem eru í eyði. Þar segir:  

Nú er jörð í eyði og land hennar ekki lagt til afréttar viðkomandi hrepps með samningum, 

og er þá eiganda eða umboðsmanni hans skylt að annast um hreinsun heimalands jarðarinnar 

vor og haust sem og önnur fjallskil, eins og byggð væri. Nú fellur sveitarfélag eða verulegur 

hluti þess úr byggð, og skal þá [stjórn fjallskilaumdæmis] 1) sjá um, að fjallskil séu 

framkvæmd á eyðilöndum. Kostnaður við þau skiptist þannig, að eigendur bera 1/ 2, hreppar 

þeir, er fjárvon eiga í löndunum, 1/ 4 og ríkið 1/ 4. [Bændasamtök Íslands úrskurða] 2) 

kostnaðarreikninga. 

Meginreglan er að allir jarðeigendur beri skyldu til að sinna smölun heimalanda. Skyldan er 

óháð því hvort bændur eða aðrir jarðeigendur beiti heimahaga sína. Grundvallartilgangur 

smölunar heimalanda er að koma óskilafé sem þar getur fundist til skila, smölun sem á sér stað 

á þeim grundvelli eftir réttir má einnig fella undir fjallskil sbr. 1. mgr. 52. gr. fjallskilalaga. Þar 

kemur fram: „Hreppsnefnd skal sjá um, að eftir réttir á haustum séu öll heimalönd rækilega 

smöluð samtímis, svo oft sem þurfa þykir, og að afbæjarfé komist til réttra eigenda“.   

Mikilvægt er að allir jarðeigendur taki þátt í smölun heimalanda sinna. Mikilvægt er að smala 

á réttum tíma og koma fé til réttar, svo framkvæmd fjallskila virki sem skyldi. Þar sem 
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jarðeigendur koma óskilafé til réttar þar sem eigendur hafa tök á að nálgast það ásamt því fé 

sem kemur af fjalli. Það hefur auk þess mikla þýðingu til dæmis fyrir fjáreigendur að heimta fé 

sitt svo hægt sé að koma því í verð til sláturhúsa, en sláturhús taka við lömbum í slátrun á 

ákveðnu tímabili á haustin. Því til viðbótar fá margir bændur aðila til að meta lömb sín til 

undaneldis, þar sem mikilvægt er að geta valið úr öllu sínu fé.   

Frá meginreglunni um skyldu til að sinna heimasmölun eru gerðar undantekningar. Annars 

vegar ef landið hefur verið lagt til afréttar sbr. 41. gr. fjallskilalaga. Höfundur telur að þegar 

land hefur verið lagt til afrétta, beri jarðeigandi ekki skyldu til að sinna heimasmölun á þeim 

grundvelli að landið flokkist ekki lengur sem heimaland heldur afréttur. Viðkomandi aðili sé 

þó enn fjallskilaskyldur á afrétt skv. 41. gr. laganna og beri þar af leiðandi takmarkaða 

fjallskilaskyldu. Sú skylda sem hér er tiltekin kemur á móti þeim rétti sem jarðeigendur hafa 

til uppreksturs, á nánar tiltekinn afrétt. 

Reynt hefur á heimasmölunarskyldu jarðeigenda fyrir umboðsmanni Alþingis í máli nr. 

2638/1999 (Dalabyggð). Þar tók umboðsmaður fram að í 39. og 41. gr. fjallskilalaga væri 

kveðið á um skyldu eigenda eyðijarða sem og annarra jarða, að smala og hreinsa heimalönd sín 

bæði að vori og hausti, þrátt fyrir að eiga þar ekki fjárvon. Sú skylda sem tekin er fram í 39. gr. 

er þó háð því að sveitastjórn mæli fyrir um heimasmölun. Umboðsmaður taldi að tilvitnuð 

ákvæði hefðu að geyma kvöð á hendur öllum jarðeigendum sem væri tilkomin frá þeim tíma 

er ekki var á færi jarðeigenda að girða lönd sín fjárheldum girðingum. Með þessum ákvæðum 

væri um að ræða samfélagslegt verkefni á grundvelli dýraverndar. Einnig kom hann fram með 

sjónarmið um nauðsyn samræmdar framkvæmdar fjallskila og að jarðeigandi þyrfti með þessu 

móti ekki að líða umferð óviðkomandi inn á hans land við slíka smalamennsku nema hann 

sinnti henni ekki sem skyldi. Umboðsmaður taldi að lagaheimildin varðandi skyldu jarðeigenda 

til að smala eigið land væri skýr og hefði verið til staðar í lögum í langan tíma.  

Hugtakið „heimaland“ hefur ekki verið skilgreint í fjallskilalögunum né er það skilgreint í 

gildandi fjallskilasamþykktum. Skylda landeigenda til að setja glögg merki milli jarða og halda 

þeim við er að finna í 1.-3. gr. landamerkjalaga nr. 41/1919. Frá því reglur Grágásar voru við 

lýði hefur verið gert ráð fyrir að landsvæði sem tilheyrir jörð væri afmarkað með landamerkjum 

og fram til dagsins í dag hefur jarðeigandi haft vald á og stjórnað beit innan sinnar jarðar.13 

Hugtakið heimaland kemur fram í eldri lagaheimildum. Í 53. kafla landsleigubálks Jónsbókar 

                                                           
13 Óbyggðanefnd, „Almennar niðurstöður óbyggðanefndar með viðaukum“ (Óbyggðanefnd 15. ágúst 2019) 14-

15 <https://obyggdanefnd.is/wp-content/uploads/almennar_nidurstodur_obyggdanefndar.pdf> skoðað 20. 

nóvember 2019. 
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stendur „Um afréttarfé ef það gengur í heimaland.“ Auk þess kemur fram í réttarbót Hákons 

Magnússonar konungs árið 1305: „Þat er góðr vilji várr um geldfé at þat sé sektalaust í 

heimalöndum ef hreppstjórar og grannar lofa ok gefa enga sök á því.“ 

Óbyggðanefnd taldi að af framangreindum heimildum mætti ráða að heimaland jarðar hafi að 

jafnaði tekið til alls lands sem tilheyri jörð og um væri að ræða landssvæði jarðar sem aðskilið 

sé frá afréttum.14 Fjallskilaframkvæmd tekur til heimalanda skv. 4. gr. fjallskilalaga. 

Heimaland jarða er með hliðsjón af ofangreindu og almennri málvenju það land sem tilheyrir 

jörð samkvæmt landamerkjum hennar og er í einkaeigu jarðeigenda. Kostnaður vegna 

smölunar heimalanda fer eftir ákvæðum 39. og 41. gr. fjallskilalaga. Fram hefur komið í áliti 

umboðsmanns Alþingis 12. september 2000 í máli nr 2638/1999 (Dalabyggð): 

... að jörðinni X fylgdi aðeins réttur til að nota eigið heimaland til búfjárbeitar, en um smölun 

á því og kostnað við hana færi eftir 39. og 41. gr. laga nr. 6/1986. Ákvæði síðari málsliðar 

42. gr. laganna yrði að  skýra á þann veg að heimilt væri að jafna niður kostnaði af 

fjallskilum á öðrum landssvæðum en heimalöndum. 

2.1.2.2. Afréttir 

Um þau landssvæði sem teljast afréttir gilda reglur II. kafla fjallskilalaganna þar sem fjallað er 

um afrétti og notkun þeirra. Afréttarhugtakið er ekki skilgreint sérstaklega, fram kemur að 

framkvæmd fjallskila taki til afrétta skv. 4. gr. og það skuli vera afréttir sem að fornu hafa verið 

sbr. 1. mgr. 5. gr. laganna. Óbyggðanefnd telur að efnisleg merking fjallskilalaganna á 

hugtakinu „afréttur“ taki til “afmarkað(s) landsvæði(s) utan byggðar sem að fornu og/eða nýju 

hefur verið nýtt sem sumarbeitiland“.15 Nefndin telur að flokka megi afrétti í þrennt með tilliti 

til uppruna. Í fyrsta lagi sé um að ræða samnotaafrétti. Þeir hafi verið nýttir sameiginlega af 

jörðum innan afmarkaðs svæðis í gegnum aldirnar. Nefndin telur hinar fornu lögbækur, Grágás 

og Jónsbók, einkum geyma ákvæði er varða þennan flokk afrétta. Í öðru lagi sé um að ræða 

afrétti einstakra jarða eða stofnana. Á þá afrétti var rekstur annarra en eigenda heimill gegn 

greiðslu afréttartolls. Í síðasta lagi hafi verið um að ræða land eða hluta af landi jarða, sem lagt 

hafi verið til afréttar16 sbr. 12. gr. fjallskilalaga sem segir: „Nú eru beitilönd einstakra jarða 

                                                           
14 Óbyggðanefnd, „Almennar niðurstöður óbyggðanefndar með viðaukum“ (Óbyggðanefnd 15. ágúst 2019) 15-

19 <https://obyggdanefnd.is/wp-content/uploads/almennar_nidurstodur_obyggdanefndar.pdf> skoðað 20. 

nóvember 2019. 
15 Óbyggðanefnd, „Almennar niðurstöður óbyggðanefndar með viðaukum“ (Óbyggðanefnd 15. ágúst 2019) 13, 

22 <https://obyggdanefnd.is/wp-content/uploads/almennar_nidurstodur_obyggdanefndar.pdf> skoðað 20. 

nóvember 2019; sbr. efnisleg skilgreining á lögum um afréttarmálefni, fjallskil o.fl. nr. 6/1986; 1. gr. 

þjóðlendulaga, nr. 58/1998. 
16 Óbyggðanefnd, „Almennar niðurstöður óbyggðanefndar með viðhaukum“ (Óbyggðanefnd 15. ágúst 2019) 22-

23 <https://obyggdanefnd.is/wp-content/uploads/almennar_nidurstodur_obyggdanefndar.pdf> skoðað 20. 

nóvember 2019. 

https://obyggdanefnd.is/wp-content/uploads/almennar_nidurstodur_obyggdanefndar.pdf
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notuð til upprekstrar eða sem sameiginlegur bithagi með líkum hætti og afréttir, og skal þá 

reglum laga þessara um afrétti beitt um þau eftir því, sem við getur átt og nánar er fyrir mælt í 

fjallskilasamþykkt“. 

Ekki verður fjallað nánar um þennan flokk afrétta þar sem það hefur ekki sérstaka þýðingu fyrir 

umfjöllunarefni ritgerðarinnar. Skipting fjallskilalaganna á afréttum, niður í afrétti í eigu 

hreppanna eða upprekstrarfélaga annars vegar sbr. 1. mgr. 7. gr. og síðan afrétti í eigu stofnana 

eða einkaaðila hins vegar sbr. 1. mgr. 8. gr., kemur heim og saman við þá skiptingu sem 

óbyggðanefnd hefur komið fram með. Þeir afréttir sem óbyggðanefnd nefnir „samnotaafréttir“ 

má fella undir þá afrétti sem hrepparnir eiga eða upprekstrarfélög. Þar sem talað er um að afnot 

þessara afrétta hafi verið í formi samnota jarða innan afmarkaðs svæðis. Hrepparnir voru á 

sínum tíma afmarkað svæði. Síðan er um að ræða afrétti í eigu einstakra jarða eða stofnana. 

Þegar rekið var á þá afrétti þurftu aðrir en eigendur, að greiða afréttartoll.17 Minnst er á 

afréttargjald í 3. mgr. 8. gr. fjallskilalaga sem líta má á sem samskonar gjald til eigenda 

afréttanna.  

Fjallskil á afréttum landsins grundvallast á fjallskilaskyldu 38., 39. og 41. gr. fjallskilalaga. 

Einnig má fella undir fjallskil á afréttum þær eftirleitir sem farnar eru þegar talið er að fé sé 

enn á fjalli eftir tvennar skylduleitir skv. 37. gr. Ákvæði 54. gr. fjallskilalaga tekur á eftirleitum 

á afréttum en þar kemur fram að eftirleitir skuli gera á afrétt ef líklegt er að þar sé fé að finna. 

Nánari reglur um eftirleitir skulu vera í fjallskilasamþykkt.   

2.1.2.3. Fjallskilaskyldur aðili  

Þegar litið er til þeirra ákvæða sem fjallskylaskylda grundvallast á er hægt að fella alla 

jarðeigendur undir hugtakið „fjallskilaskyldur aðili“, burt séð frá upprekstrarrétti á afrétt eða 

notkunar hans, þar sem allir jarðeigendur bera skyldu til að inna af hendi fjallskil í formi 

heimasmölunar sem fellur undir framkvæmd fjallskila skv. 4. gr. fjallskilalaga. Hins vegar er 

hluti fjallskilaskyldra aðila sem einnig bera skyldu til að inna af hendi fjallskil á afréttum. Nú 

verður tekin fyrir álagning fjallskila í formi smölunar- og greiðsluskyldu á afréttum.  

2.1.3. Álagning smölunar-og greiðsluskyldu í afréttum 

Álagning fjallskila í formi smölunar-og greiðsluskyldu á afréttum fer eftir 42. og 43. gr. 

fjallskilalaga. Eins og áður segir reynir hvað mest á þær greinar í þessu verki. Í 2. mgr. 43. gr. 

                                                           
17 Óbyggðanefnd, „Almennar niðurstöður óbyggðanefndar með viðhaukum“ (Óbyggðanefnd 15. ágúst 2019) 23 

<https://obyggdanefnd.is/wp-content/uploads/almennar_nidurstodur_obyggdanefndar.pdf> skoðað 20. nóvember 

2019. 
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kemur fram meginregla um að álagning fjallskila á afréttum sé í formi vinnuskyldu. 43. gr. 

hljóðar svo:  

Hver fjallskiladeild ritar gerðabók og færir sérstakt bókhald. Skal fjallskilareikningur 

endurskoðaður á sama hátt og sveitarsjóðsreikningur. 

Fjallskil skulu innt af hendi í vinnu, eftir því sem þörf krefur og við verður komið, ella goldin 

í peningum eftir mati sveitarstjórnar. 

Þeim kostnaði fjallskilasjóðs, sem ekki verður inntur af hendi með skylduvinnu og óvissar 

tekjur  sjóðsins hrökkva ekki fyrir, er heimilt að jafna niður eftir fyrirmælum 42. gr. 

Fjallskilagjöld má taka lögtaki. 

Vinnuskyldan ræðst af þörf og þeim möguleikum sem fyrir hendi eru til að inna hana af hendi. 

Um álagningu í formi peningagreiðslu er svo nánar fjallað um í 3. mgr. 43. gr. Af þeirri 

málsgrein leiðir að tvenn skilyrði þurfi að vera uppfyllt svo heimilt sé að leggja á fjallskil í 

formi peningagreiðslu. Til staðar þarf að vera kostnaður sem ekki er hægt að vinna af sér með 

skylduvinnu og að sá kostnaður sé umfram óvissar tekjur sjóðsins sem geta meðal annars verið 

arðgreiðslur af hlunnindum afrétta viðkomandi fjallskiladeildar.  

Samkvæmt ákvæði 42. gr. skulu sveitarfélög jafna niður fjallskilum á tiltekinn hátt. Í greininni 

segir:  

Fjallskilum í afréttum og öðrum sumarbeitarhögum skal jafnað niður á fjallskilaskylda aðila 

í hlutfalli við tölu fjallskilaskylds búpenings. Heimilt er þó að leggja hluta fjallskilakostnaðar 

á landverð jarða að frádregnu verði ræktaðs lands og hlunninda, enda séu um það ákvæði í 

fjallskilasamþykkt. 

Samkvæmt 1. ml. 42. gr. er meginreglan sú að fjallskilum skuli jafnað niður á fjallskilaskylda 

aðila í hlutfalli við fjölda fjallskilaskylds búfjár. Þannig ræðst fjallskilaskyldan af því hversu 

mikið fé hver fjallskilaskyldur aðili heldur. Þar af leiðandi er bústofn hvers og eins gjaldstofn 

þessarar málsgreinar. Í fjallskilalögunum er ekki skilgreining á „fjallskilaskyldum aðila“ né 

„fjallskilaskyldu búfé“.  Flestar fjallskilasamþykktir skilgreina þau hugtök innan síns svæðis. 

Í 2. ml. 42. gr. er að finna undanþágu frá meginreglunni að fjallskilaskyldu skuli inna af hendi 

með vinnu. Hún felur í sér heimild til að leggja hluta af kostnaði vegna fjallskila á landverð 

jarða að frádregnu verði ræktaðs lands og hlunninda. Þessari undanþáguheimild verður ekki 

beitt nema fyrir hendi sé ákvæði um beitingu slíkrar undanþágu í fjallskilasamþykkt. 

Samkvæmt 2. ml. er gjaldstofninn landverð jarða að frádregnu verði ræktaðs lands og 

hlunninda. Þegar 37. gr. laga nr. 42/1969, samhljóða núgildandi 42. gr. fjallskilalaga var til 
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umfjöllunar á Alþingi á sínum tíma var sérstaklega tekið fram í athugasemdum við tilvitnaða 

grein að:  

Fjallskilaskyldir [væru] ekki aðeins þeir sem búpening [hefðu] undir höndum, heldur og hver 

sá er ábúð hefur eða umráðarétt jarðar. Er það ákvæði sett með sérstöku tilliti til einstakra 

eyðijarða svo og hins, að sums staðar er venja að jafna nokkrum hluta fjallskilakostnaðar 

niður á landverð jarða.
18  

Um er að ræða heimildarákvæði sem hægt er að beita samhliða 1. ml. 42. gr. sem hefur þau 

áhrif að ekki er heimilt að beita einungis álagningu samkvæmt 2. ml. heldur verður einnig að 

beita 1. ml. sbr. álit umboðsmanns Alþingis 12. september 2000 í máli nr. 2638/1999 

(Dalabyggð), þar sem fram kom:  

Ákvæði 42.gr. laga nr. 6/1986 kveða á um tvenns konar niðurjöfnun fjallskilakostnaðar. 

Annars vegar er hin skyldubundna niðurjöfnun skv. fyrri málslið greinarinnar, þ.e. að 

fjallskilum skuli jafnað  niður á fjallskilaskylda aðila í hlutfalli við tölu fjallskilaskylds 

búpenings. Hins vegar er valkvætt úrræði sem unnt er að beita samhliða niðurjöfnun eftir 

búfjáreign, þ.e. að leggja hlutafjallskilakostnaðar á landverð jarða með tilteknum hætti, og 

verður þá að kveða á um slíka heimild í fjallskilasamþykkt. Fjallskilakostnaði verður skv. 

þessu einungis jafnað niður á landverð jarða samhliða niðurjöfnun eftir búfjáreign skv. 1. 

ml. 42. gr. Skal fjallskilakostnaði því ávallt jafnað niður í hlutfalli við tölu fjallskilaskylds 

búpenings en heimilt er þó að leggja hluta þess kostnaðar á landverð  jarða. Kostnaðinum 

verður þannig aldrei að öllu leyti jafnað niður á landverð jarða. 

Undanþágur frá gjaldtöku skv. 43. og 42. gr. eru til staðar. Heimilt er að undanþiggja búfénað 

fjallskilum að einhverju eða öllu leyti gangi það í öruggum girðingum eða á eyjum sbr. 40. gr. 

fjallskilalaga. Samkvæmt rannsókn höfundar er sú undantekning meðal annars nýtt í Skagafirði 

þar sem einungis er lagt á það fé sem rekið er á afrétt að undanskilinni einni fjallskiladeild.19
  

Sveitarstjórn hefur heimild til að undanþiggja fjallskiladeildir hluta þess kostnaðar sem af 

fjallskilum hlýst, með því að greiða tiltekna kostnaðarliði úr sveitarsjóði skv. 46. gr. 

fjallskilalaga. Á grundvelli þeirra svara sem höfundi bárust vegna rannsóknar á framkvæmd 

álagningar fjallskila hjá sveitarfélögum landsins kom í ljós að meðal annars Ásahreppur nýtir 

sér heimild 46. gr. Hann hefur þann háttinn á að greiða til fjallskiladeildarinnar þá fjárhæð sem 

samsvarar þeirri álagningu sem lögð er á fjallskilaskylda aðila á grundvelli 1. ml. 42. gr.20 

Auk þess er sérstakt undantekningarákvæði um skiptingu kostnaðar vegna fjallskila í 2. ml. 41. 

gr. sem verður virkt ef sveitarfélag eða verulegur hluti þess fellur úr byggð. 

Landbúnaðarráðuneytið hefur talið að ef byggð hefur farið hnignandi yfir langan tíma, fjárbú 

                                                           
18 Alþt. 1968-1969, A-deild, þskj. 21 - 21. mál, athugasemdir við 37.gr. 
19 Sveitarfélagið Skagafjörður, tölvupóstur til höfundar (17. september 2018). 
20 Ásahreppur, tölvupóstur til höfundar (24. september 2018). 
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sveitarfélagsins eru dreifð um byggðarlagið og búseta sé á þeim jörðum sem fjárlausar eru, 

verði að telja sveitarfélagið enn í byggð.21 

Samandregið eru þær reglur sem gilda um álagningu vegna fjallskila í afréttum með þeim hætti 

að hún skal að jafnaði vera í formi vinnuskyldu, sbr. 2. mgr. 43. gr. Heimildir til undanþágu er 

svo til staðar í  40. gr. þar sem búfénaður er undanþeginn og í 46. gr. þar sem sveitarstjórn hefur 

heimild til að ákveða að undanþiggja fjallskiladeildir hluta þess kostnaðar sem af fjallskilum 

hlýst. Nú verður vikið enn frekar að stjórnsýslu fjallskila og kæruheimild fjallskilalaga. 

2.2. Stjórnsýsla fjallskila og kæruheimild laga nr. 6/1986 

Um stjórn og stjórnsýslu fjallskilamála er fjallað í I. kafla fjallskilalaga. Af honum má ráða að 

fjallskilamálefni eru meðal lögbundinna verkefna sveitarfélaga, sbr. 1. mgr. 7. gr. 

sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011. Þar sem kveðið er á um að sveitarfélögum sé skylt að annast 

þau verkefni sem þeim eru falin í lögum. Í 1. gr. fjallskilalaga kemur fram:  

Hvert sveitarfélag er fjallskilaumdæmi sem skiptist í fjallskiladeildir. Ef þörf er á eða hentugt 

þykir vegna skipulags leita eða annarra atriða sem mælt er fyrir um í lögum þessum skal 

fjallskilaumdæmi þó taka til fleiri sveitarfélaga. 

Nú eru sveitarfélög sameinuð og skulu þá umdæmi fjallskiladeilda haldast óbreytt frá því 

sem áður gilti og upprekstrarréttur standa óbreyttur miðað við eldri skipan nema um annað 

sé samið. 

Af þessu ákvæði má sjá að fjallskilaumdæmi fylgja stærð sveitarfélaga, nema samið sé um að 

fleiri sveitarfélög myndi fjallskilaumdæmi á grundvelli þarfa eða hentugleika. Í þeim tilfellum 

tekur fjallskilaumdæmi til þeirra sveitarfélaga sem samið er um. Fjallskilaumdæmi skiptast í 

fjallskiladeildir en misjafnt er á milli sveitarfélaga hversu margar fjallskiladeildir tilheyra 

hverju fjallskilaumdæmi. Í 1. mgr. 3. gr. fjallskilalaga er kveðið á um skyldu stjórnar 

fjallskilaumdæmis til að setja því fjallskilasamþykkt. Í þeim samþykktum skulu koma fram 

ákvæði er varða mörk umdæmisins og skiptingu þess í fjallskiladeildir. Því til viðbótar skal 

kveða á um réttindi og skyldur manna er varða afnot afréttarins og þeirra landa sem falla undir 

sameiginleg sumarbeitilönd. Þá skulu koma fram reglur um fjallskil og smalanir heimalanda, 

bæði vor og haust smalanir, auk annarra atriða er varða fjallskil og framkvæmd þeirra.  

Ákvæði 2. gr. fjallskilalaga felur sveitarstjórn hlutverk stjórnar fjallskilaumdæmis. Ef 

sveitarfélög mynda saman fjallskilaumdæmi skulu sveitarstjórnir þeirra sveitarfélaga setja sínu 

                                                           
21 Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytið, tölvupóstur til Langanesbyggðar (14. júlí 2009). 
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fjallskilaumdæmi sérstaka samþykkt þar sem kveðið skal á um skipan í sérstaka stjórn 

umdæmisins.  

Stjórn fjallskilaumdæmis fer með yfirstjórn allra afrétta og fjallskilamála samkvæmt lögum, 

sbr. 2. mgr. 2. gr. fjallskilalaga. Sveitarstjórnir annast síðan stjórn og framkvæmd fjallskilamála 

innan sinna fjallskiladeilda samkvæmt fjallskilasamþykktum og ákvörðunum fjallskilastjórnar 

sameiginlega umdæmisins, ef svo háttar til. Hver fjallskilasamþykkt gildir fyrir eitt 

fjallskilaumdæmi og eru þau sextán talsins. 

Í frumvarpi til upphaflegu rammalaga fjallskila nr. 42/1969 kom fram að hver sýsla væri eitt 

fjallskilaumdæmi sem skiptist niður í fjallskiladeildir eftir hreppum.22
 Enn þann dag í dag fer 

skipting fjallskilaumdæma niður í fjallskiladeildir eftir gömlu hreppaskipaninni á grundvelli 1. 

mgr. 1. gr. fjallskilalaga.    

Til fyllingar fjallskilalögunum eru settar fjallskilasamþykktir af stjórn fjallskilaumdæmis sbr. 

1. mgr. 3. gr. fjallskilalaga. Hægt er að rekja fyrstu fjallskilasamþykktina til ársins 1792, þegar 

Ólafur amtmaður Stefánsson gaf út reglugerð meðal annars um fjallrekstur og fjallskil fyrir 

Borgarfjarðarsýslu.23 Í sumum fjallskilasamþykktum er kveðið á um tilvist fjallskilanefnda, 

sem mikilvægt er að greina frá þar sem það er oft á tíðum í þeirra höndum að leggja fram 

tillögur til sveitarstjórnar um álagningu fjallskila fyrir þeirra fjallskiladeild. Í 

fjallskilasamþykktum eru ákvæði varðandi heimild sveitarstjórnar til að fela ýmist stjórn 

fjallskiladeilda24,  fjallskilanefndum,25 fjallskilastjóra,26 upprekstrar-eða afréttarfélögum27 að 

gera tillögur að álagningu fjallskila. Í flestum tilfellum eru það fjallskilanefndir sem leggja 

tillögu að álagningu fjallskila fyrir sveitarstjórn, sem ákvarðar álagningu og ber ábyrgð á henni 

á grundvelli 2. gr. fjallskilalaga.  

                                                           
22 Alþt. 1968-1969, A-deild, þskj. 417 - 21. mál, 1. gr. 
23 Lýður Björnsson, Saga sveitarstjórnar á Íslandi fyrra bindi (Almenna bókafélagið 1972-1979) 186–188. 
24 Fjallskilasamþykkt fyrir Austur Skaftafellssýslu nr. 601/1999, 1. mgr. 3. gr. (skv. upplýsingum frá ráðuneyti og 

sveitarfélagi er þessi samþykkt í endurskoðun). 
25 Fjallskilasamþykkt fyrir Landnám Ingólfs Arnarsonar nr. 733/2012, 3. gr.; Fjallskilasamþykkt fyrir 

Barðastrandar- og Ísafjarðarsýslur nr. 716/2012, 2. ml. 2. mgr. 2. gr.; Fjallskilasamþykkt fyrir Strandasýslu nr. 

715/2012, 3. ml. 2. gr.; Fjallskilasamþykkt fyrir sveitarfélög við Eyjafjörð nr. 173/2011, 1. mgr. 2. gr.; 

Fjallskilasamþykkt fyrir Vestur- Skaftafellssýslu nr. 360/2006, 3. gr.; Fjallskilasamþykkt fyrir Múlasýslur nr. 

9/2006, 1. mgr. 3. gr.; Fjallskilasamþykkt fyrir Rangárvallasýslu nr. 633/2007, 2. gr.; Fjallskilasamþykkt fyrir 

sveitarfélögin Akraneskaupstað, Borgarbyggð, Hvalfjarðarsveit og Skorradalshrepp nr. 714/2015,  3. mgr. 2. gr. 
26 Fjallskilasamþykkt fyrir umdæmi sýslumanns Snæfellinga nr. 791/2012, 5. gr.;1. mgr. 2. gr.; 

Fjallskilasamþykktar fyrir svæðið austan Vaðlaheiðar að mörkum Langanesbyggðar og Vopnafjarðarhrepps nr. 

618/2010, 3. gr.; Fjallskilasamþykkt fyrir Skagafjarðarsýslu nr. 488/1998, 1. mgr. 2. gr. (skv. upplýsingum frá 

ráðuneyti og sveitarfélagi er þessi samþykkt í endurskoðun) 
27 Fjallskilasamþykkt fyrir Austur- Húnavatnssýslu nr. 299/2009, 1. gr., Fjallskilasamþykkt fyrir Árnessýslu 

austan vatna nr. 711/2012, 10. gr. 
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Fjallskilalögin kveða á um hvað skuli koma fram í fjallskilasamþykktum sveitarfélaga, sem 

settar eru af sveitarstjórn skv. 1. mgr. 2. gr. sbr. 1. mgr. 3. gr. fjallskilalaga. Í 3. gr. kemur meðal 

annars fram að í fjallskilasamþykkt skuli koma fram ytri mörk fjallskilaumdæmis, skiptingu 

umdæmis í fjallskiladeildir, réttindi manna og skyldur að því er varðar afnot afrétta og annarra 

sameiginlegra sumarbeitilanda, fjallskil og smalanir heimalanda vor og haust, svo og um öll 

önnur atriði er að framkvæmd fjallskila lúta. Þá tekur 10. gr. á leyfi annarra en 

upprekstrarréttarhafa til upprekstrar á afrétt og gjaldskyldu þeirra. Einnig skal koma fram í 

fjallskilasamþykktum ákvæði um vorsmölun heimalanda og afrétta sbr. 36. gr. auk þess skal 

kveða nánar á um tvennar almennar leitir á afrétti að hausti skv. 37. gr. og hvað skuli vera 

aðalleitir skv. 39. gr. sbr. 48. gr. þar sem fram kemur:  

Í fjallskilasamþykkt skal ákveða hvar aðalréttir og aukaréttir skuli vera í fjallskilaumdæmi, 

að fengnum tillögum sveitarstjórna. Þar skal og tiltekið á sama hátt, hvaða leitarsvæði skuli 

gengin til hverrar réttar og hvaða daga göngur skuli gerðar á hverjum stað. Gangnadögum 

má þó breyta fyrir eitt haust í senn með samþykki stjórnar fjallskilaumdæmis, enda sé þess 

gætt, ef göngum er flýtt eða frestað, að breytingin nái til þeirra leitarsvæða, er saman liggja. 

Auk þess skal vera ákvæði sem tekur á eftirleitum á afréttum sbr. 54. gr. og skil afbæjarfjár 

eftir að fjallgöngum er lokið skv. 53. gr. 

Í 47. gr. laganna kemur fram mikilvægi samræmdrar smölunar. Þar er fjallskilasamþykktum 

gert að geyma ákvæði sem tryggir eins vel og verða má að göngur í samliggjandi löndum, sem 

ekki eru aðgreind með girðingum, vötnum eða fjallgörðum, skuli smala samtímis. Fram kemur 

einnig að ákvæði er varðar gjald vegna ágangs búfénaðar sé rétt að hafa í fjallskilasamþykktum 

sbr. 2. mgr. 47. gr. Þá skal koma fram í fjallskilasamþykktum hvers konar mörk megi taka upp 

og nota sbr. 3. mgr. 65. gr. 

Löggjafinn hefur með ofangreindri lagasetningu veitt stjórnum fjallskilaumdæma rúmt 

svigrúm til að skipa málum innan umdæmisins eftir því sem þykir best út frá staðháttum og 

þróun fjallskila. Þegar viðmið löggjafans eru rýr geta þær reglur sem fyrirfinnast í 

fjallskilasamþykktum orðið mjög ólíkar.  

Fjallskilasamþykktir sem settar eru af stjórnvöldum skulu staðfestar af ráðuneyti 

landbúnaðarmála skv. 2. mgr. 3. gr. fjallskilalaga. Þar segir: „Fjallskilasamþykkt tekur ekki 

gildi, fyrr en staðfest hefur verið af ráðuneyti því, sem fer með landbúnaðarmál, enda komi 

ákvæði hennar eigi í bág við þessi lög“.  

Ráðherra ber ábyrgð á að þær fjallskilasamþykktir sem hann samþykkir stangist ekki á við 

fjallskilalög. Eins og fram hefur komið er samþykktum ætlað að kveða á um nánari afmörkun 
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á þeim reglum sem þar er að finna. Umboðsmaður Alþingis tók fram í áliti sínu 12. september 

2000 í máli nr. 2638/1999 (Dalabyggð) eftirfarandi um ábyrgð ráðherra: 

Almennt verður að líta svo á að ákvæði sem mæla fyrir um samþykki eða staðfestinguá 

ákvörðunum, reglum eða áætlunum annars aðila feli í sér skyldu fyrir viðkomandi stjórnvald 

til endurskoðunar eða eftirlits með lögmæti hlutaðeigandi gernings, sbr. álit Umboðsmanns 

Alþingis frá 17. nóvember 1994 í máli nr. 818/1993 (SUA 1994, bls. 104), 13. mars 1995 í 

máli nr. 1041/1994 (SUA 1995, bls. 407) og 30. desember 1999 í málum nr. 2584 og 

2585/1998. Samkvæmt 4. mgr. 7. gr. sveitarstjórnarlaga nr.  45/1998 skulu sveitarfélög hafa 

sjálfstæða tekjustofna og sjálfsforræði á gjaldskrá eigin fyrirtækja og stofnana til þess að 

mæta kostnaði við framkvæmd þeirra verkefna sem þau annast. Með tilliti til þessa ákvæðis 

verður landbúnaðarráðherra við staðfestingu á fjallskilasamþykkt, þar sem tekin eru upp 

ákvæði um að leggja hluta fjallskilakostnaðar á landverð jarða, meðal annars að gæta þess 

að ákvæðin feli í sér fullnægjandi útfærslu á gjaldtökuheimildinni þannig að hún sé í  

samræmi við lög og grundvallarreglur stjórnsýsluréttar. Í því felst meðal annars að 

gjaldtakan sé ekki umfram kostnað hlutaðeigandi fjallskiladeildar við þau fjallskil sem 

gjaldtakan á að mæta. Þá þarf að gæta þess að samþykktirnar hafi að geyma meginreglur um 

hvernig gjaldið skuli ákvarðað þannig að hver aðili eigi þess kost að kanna hvort það gjald 

sem honum er gert að greiða sé í samræmi við heimildina og jafnræðis sé gætt milli greiðenda 

gjaldsins. 

Af ofangreindu má ráða að umboðsmaður telur að meðal annars sé það hlutverk ráðherra 

landbúnaðarmála, að ganga úr skugga um að ákvæði fjallskilasamþykkta landsins standist þær 

kröfur sem gerðar eru til þeirra í fjallskilalögunum og almennum meginreglum 

stjórnsýsluréttar.  

V. kafli fjallskilalaganna tekur á álagningu fjallskila. Álagningin er ákveðin af sveitarstjórn. 

Um er að ræða ákvörðun sem tekin er af stjórnvaldi, gagnvart tilteknum aðila. Þar sem kveðið 

er á um skyldu hans til að inna af hendi nánar tiltekin fjallskil hverju sinni, í formi dagsverka 

og/eða greiðsluskyldu á grundvelli 43. og 42. gr. fjallskilalaga og ítarlegri fyrirmælum í 

staðbundnum fjallskilasamþykktum. Sú ákvörðun er stjórnvaldsákvörðun í skilningi 2. mgr. 1. 

gr. stjórnsýslulaga nr. 37/1993, af hálfu sveitarstjórnar viðkomandi sveitarfélags. 

Álagning fjallskila er með þeim hætti að sveitarfélag sendir út fjallskilaseðil á þá aðila sem 

teljast fjallskilaskyldir. Þar sem fram kemur með hvaða hætti hverjum og einum jarðeiganda 

beri að inna af hendi sín fjallskil. Algengt er, samkvæmt yfirferð höfundar á 

fjallskilasamþykktum landsins, að fjallskilaseðill berist um það bil 2-4 vikum fyrir áætlaðar 

leitir eða göngur á afrétti. Sé aðili ósáttur með álagningu fjallskila er kæruheimild að finna í 

45. gr. fjallskilalaga sem segir: 

Þyki einhverjum sér gerð of mikil fjallskil, getur hann kært til hreppsnefndar eða 

bæjarstjórnar, er úrskurðar kæruna. Úrskurði hreppsnefndar má skjóta til sýslumanns. 

Enginn getur með því að kæra skotið sér undan að inna af hendi þau fjallskil, er honum voru 

gerð. 
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Í stað hreppsnefndar eða bæjarstjórna, sem tiltekið er í greininni, kemur sveitarstjórn sem 

úrskurðar um þær kærur sem berast. Eftir að úrskurður kærunnar er kominn fram má í 

framhaldinu skjóta honum til sýslumanns. Sýslumaður úrskurðar þá um álagningu fjallskila og 

í framhaldinu má skjóta úrskurði sýslumanns til dómstóla. Þá er sérstaklega tekið fram, og 

byggir það á mikilvægi þess að fjallskilum sé sinnt, að með kæru geti enginn skotið sér undan 

því að inna af hendi þau fjallskil sem honum hafa verið gerð.  

Samkvæmt framangreindri umfjöllun er það sveitarstjórn sem ber ábyrgð á fjallskilum, setur 

fjallskilasamþykkt fyrir sitt umdæmi og sér um álagningu fjallskila, á grundvelli fjallskilalaga 

og gildandi fjallskilasamþykktar. Henni er falin framkvæmd fjallskila álagningar og hefur 

svigrúm til að skipa málum í fjallskilasamþykktum. Það er þó háð ákveðnum takmörunum, 

annars vegar í ákvæðum fjallskilalaganna og síðan takmörkunum sem leiða af 

stjórnsýslulögum og almennum reglum. Hvað gjaldtökuna snertir kemur það til skoðunar í 

næsta kafla hvort um hana eigi við reglur stjórnskipunarlaga um álagningu skatta eða reglur 

stjórnsýsluréttar um álagningu þjónustugjalda. Ábyrgðin á því að fjallskilasamþykktir 

samræmist lögum er hjá ráðuneyti landbúnaðarmála. Nú verður viðfangsvefni ritgerðarinnar 

afmarkað frekar og efnistök skýrð.  

2.3. Nánari afmörkun viðfangsefnis og efnistök 

Markmið fjallskila er að smala það land sem fellur undir fjallskil skv. 4. gr. fjallskilalaga og 

koma fé til síns heima áður en vetrar. Til þess að mögulegt sé að ná því markmiði þarf í mörgum 

tilfellum að standa skil á kostnaði sem myndast við fjallskil. Nú til dags eru áskoranir fyrir 

hendi við að ná markmiðum fjallskila. Þær áskoranir má að miklu leyti rekja til þess að jörðum 

í ábúð hefur fækkað. Margar jarðir eru ýmist í eyði eða nýttar til annars en búreksturs. Þær 

jarðir þar sem ekki er heilsársbúseta eða eyðijarðir eru oft á tíðum illa eða ekki smalaðar, sem 

gerir það að verkum að það fé sem þar gengur skilar sér ekki til réttar eða síns heima. Á síðustu 

áratugum hefur borið meira á því að þeir aðilar sem ekki halda búfé sem rekið er á afrétt, hafi 

verið tregari til að taka þátt í kostnaði fjallskila og telji sig ekki bera skyldu til. 

Ágreiningsmál hafa risið vegna fjallskila sem rekja má til þessara breyttu viðhorfa. 

Ágreiningsefnin hafa meðal annars lotið að því hvort í álagningu fjallskila felist álagning skatts 

eða þjónustugjalds. Þá hafa komið upp ágreiningsmál fyrir héraðsdómstólum og umboðsmanni 

Alþingis sem lúta álagningunni sjálfri út frá þeim kröfum sem gerðar eru til þjónustugjalda þar 

á meðal fyrir hvaða þjónustu heimilt er að taka gjald, grundvöll álagningar fjallskila og þá 

kostnaðarliði sem felldir eru undir gjaldið.  
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Auk þess sem reynt hefur á hvaða aðilar eru gjaldskyldir skv. 42. gr. fjallskilalaga. 

Bændasamtök Íslands ítrekuðu ágreining um afmörkun aðila sem leggja megi á fjallskil, í grein 

sem birtist í Bændablaðinu í nóvember 2017. Þar kom fram að samtökin teldu vafa leika á um 

hverjir teljist til fjallskilaskyldra aðila og í hvaða tilvikum heimilt sé að leggja fjallskilagjöld á 

landverð jarða á grundvelli 2. ml. 42. gr. fjallskilalaga.28  

Ofangreindur ágreiningur hefur einkum komið til álita á síðustu tuttugu árum. Nú á dögum 

takmarkast verðmæti afréttarlanda og hálendisins ekki við afnot bænda til sumarbeitar. Virði 

landsins vegna ferðaþjónustu hefur vaxið og með aukinni tækni og þekkingu er jafnframt hægt 

að nýta landið á aðra vegu, til dæmis er þar að finna orkulindir auk ýmissa annarra auðlinda. 

Nú til dags eru fleiri jarðir en áður voru í eigu aðila sem ekki stunda búskap og þar af leiðandi 

geta orðið hagsmunaárekstar jarðeigenda tengdir smölun og/eða greiðslu fjallskila.  

Eins og sjá má eru álitaefni fjallskila af ýmsum toga og reynir mest á þann grundvöll álagningar 

sem er að finna í 42. og 43. gr. laganna og er sú álagning til skoðunar í þessu verki. Umfjöllun 

þessarar ritgerðar byggir aðallega á rýni á fjallskilalögunum og fjallskilasamþykktum sem 

settar eru á grundvelli þeirra. Auk þess verður farið yfir þau mál þar sem reynt hefur á gjaldtöku 

fjallskila, í þeim tilgangi að varpa ljósi á hvort álagning fjallskila uppfylli skilyrði um álagningu 

þjónustugjalda. Málin voru alls þrjú29 sem reyndi á fyrir héraðsdómstólum landsins auk tveggja 

álita umboðsmanns Alþingis.30 Í þessari ritgerð verður viðfangsefnið afmarkað við fjallskil á 

afréttum landsins og álagningu fjallskila á grundvelli 43. og 42. gr. fjallskilalaga. 

Milliþinganefnd búnaðarþings skilaði skýrslu um fjallskil árið 2009 þar sem lýst var yfir 

áhyggjum sem lutu að fjallskilum. Þar er vísað til áðurnefndra ágreiningsmála sem hafa komið 

til úrlausnar hjá héraðsdómstólum og umboðsmanni Alþingis. Taldi nefndin að rekja mætti 

ágreining fjallskila til breytinga á búfjárhaldi og ábúð. Með stækkun sveitarfélaga og fækkun 

sauðfjáreigenda hafi tengsl milli sveitarstjórna og jarðeigenda rofnað. Nefndin kom með 

tillögur að lausnum í skýrslu sinni. Þeir tiltóku sérstaklega mikilvægi afréttarskráa sveitarfélaga 

svo aðgengilegt væri hverjir njóti upprekstrarréttar hverju sinni. Þá var lagt til að sett yrði 

hámark á þann hluta kostnaðar sem leggja mætti á skv. 2. ml. 42. gr. fjallskilalaga þó með þeim 

fyrirvara að svigrúm væri til staðar til frekari álagningar ef sérstaklega stæði á sbr. 41. gr. 

                                                           
28 Ólafur Dýrmundsson og Guðrún V. Steingrímsdóttir, „Ábendingar um fjallskil“ Bændablaðið (Reykjavík 16. 

nóvember 2017) 8. 
29 Héraðsdómur Vesturlands 4. júlí 2017 í máli nr. E-15/2016 (Sólheimatunga); Héraðsdómur Norðurlands eystra 

19. mars 2008 í máli nr. Y-2/2007 (Hvammur); Héraðsdómur Norðurlands vestra 22. nóvember 2006 í máli nr. 

Y-1/2006 (Uppsalir). 
30 Álit umboðsmanns Alþingis 12. september 2000 í máli nr. 2638/1999 (Dalabyggð); Álit umboðsmanns Alþingis 

frá 30. nóvember 2018 í máli nr. 9305/2017 (Borgarbyggð). 
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fjallskilalaga. Nefndin taldi að álagningarflokkar sameiginlegra fjallskila, sem viðfangsefni 

þessarar ritgerðar afmarkast við, gætu orðið þrír: 

1. Búfjáreigendur sem nýta upprekstrarrétt: lagt á vetrarfóðraða gripi og 

landverð 

2. Búfjáreigendur sem nýta ekki upprekstrarrétt: lagt hálft gjald á 

vetrarfóðraða gripi og landverð. 

 3. Búfjárlausir landeigendur: lagt á landverð.31 

Í kjölfar ábendinga milliþinganefndar var farið í endurskoðun og breytingar á hluta af 

þágildandi fjallskilasamþykktum, sem er á hendi sveitarstjórna eða sameiginlegra 

yfirfjallskilanefnda sveitarfélaga. Kveikjan af þeirri endurskoðun var niðustaða Héraðsdóms 

Norðurlands eystra 19. mars 2008, í máli nr. Y-2/2007(Hvammur) þar sem fram kom:   

Ekki er kveðið á um það í 42. gr. laga nr. 6/1986 hvert skuli vera hámarkshlutfall 

kostnaðarins sem megi leggja á eftir landverði eða hvernig gjaldið skuli ákvarðað. Tilvitnuð 

orð niðurlags lagagreinarinnar verða hins vegar skilin svo, að sú útfærsla skuli gerð í 

fjallskilasamþykkt, sem eðli málsins samkvæmt er mikilvægt til þess að hver greiðsluskyldur 

aðili eigi þess kost að kanna hvort álagt gjald sé í samræmi við heimildir og gætt sé eðlilegs 

jafnræðis milli gjaldenda.  

Í frramhaldinu var hluta af fjallskilasamþykktum landsins breytt með þeim hætti að komið var 

fyrir ákvæði sem tók á því hvert hámarkshlutfall kostnaðar væri sem heimilt væri að jafna niður 

á landverð jarða á grundvelli 2. ml. 42. gr. fjallskilalaga. Að öllu ofangreindu má sjá að 

réttaróvissa ríkir um mikilvæga þætti álagningar fjallskila. Þannig er meðal annars ekki skýrt 

hverjir eru fjallskilaskyldir, hverjir beri gjaldskyldu, fyrir hvaða þjónustu heimilt er að taka 

gjald og hvaða kostnaðarliði megi leggja til grundvallar gjaldinu.  

Í eftirfarandi umfjöllun verður leitast við að skýra nánar réttarstöðuna um þessi atriði og hvort 

úrbóta sé þörf á lögum eða samþykktum. Í þeim efnum verður einkum horft til tillagna 

milliþinganefndar sem áður er lýst. Leitast verður við að svara því hvort gjaldtaka fjallskila sé 

í eðli sínu þjónustugjald, hvernig beri að ákvarða hverjir séu gjaldskyldir og hvort leggja megi 

fjallskil á alla fjallskilaskylda aðila. Að því gefnu að fjallskilaskylda teljist þjónustugjald er 

fjallað sérstaklega um hvort álagning fjallskila uppfylli kröfur laga um álagningu 

þjónustugjalda. Í því sambandi verður horft til þess að gjaldið er bæði í formi vinnuskyldu og 

greiðsluskyldu. Þá verður fjallað um hvaða kostnaði sú álagning, sem lögð er á í formi 

                                                           
31 Milliþinganefnd búnaðarþings, „Fjallskil Skýrsla milliþinganefndar búnaðarþings“ (Búnaðarþing 16. febrúar 

2009) 4-5 <http://bondi.lbhi.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=1743> skoðað 20. apríl 2018. 
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peningagreiðslu, eigi að standa undir. Einnig verður athugað hvort þeir aðilar sem greiða 

fjallskilagjöld séu í raun að fá á móti sinni greiðslu sérgreint endurgjald, sem er eitt af 

skilyrðum þjónustugjalda.  

Umfjöllunin byggir á greiningu laga og reglna út frá viðurkenndum lögskýringarsjónarmiðum 

auk rannsóknar höfundar.   Höfundur fór yfir fjallskilasamþykktir með það í huga að greina 

hvort kveðið væri skýrt á um álagningu fjallskila og hvernig þeirri álangingu væri háttað. Auk 

þess var kannað hvort þar sem ekki er kveðið skýrt á um álagningu fjallskila í samþykktum séu 

fyrir hendi viðmiðunarreglur eða hvort rúm sé fyrir geðþóttaákvarðanir þegar álagning 

fjallskila er annars vegar.  

Spurningalisti höfundar, sem sendur var á sveitarfélög landsins, beindist að 

rannsóknarspurningu ritgerðarinnar um hvort álagning fjallskila á grundvelli 42. og 43. gr. 

fjallskilalaga nr. 6/1986 uppfylli þau skilyrði sem þjónustugjalda álagningum eru sett. 

Tilgangurinn var að varpa frekari ljósi á hvernig framkvæmdin væri í raun. Óskað var svara 

við því hvernig álagningu fjallskila væri háttað í viðkomandi sveitarfélagi. Eftirfarandi 

spurningar voru lagðar fyrir:  

1. Hvernig er álagningu fjallskila háttað innan ykkar sveitarfélags með 

tilliti til 42. gr.  laga nr. 6/1986 um afréttarmálefni og fjallskil? 

2. Er stuðst við aðrar reglur svo sem verklagsreglur? 

3. Hafi jarðeigendur neitað að greiða eða ekki greitt, hvernig hefur 

sveitarfélagið tekið á  slíku? 

4. Hvernig er álagningu leitarmanna/gangnamanna/dagsverka háttað? 

5. Er stuðst við einhverskonar reglur við þá álagningu eða viðmið? 

6. Hafi jarðeigendur neitað að senda menn, þrátt fyrir álagningu, hvernig 

hefur sveitarfélagið tekið á slíku? 

Alls bárust svör frá tuttugu og fjórum sveitarfélögum og af þeim voru 65% sem lögðu á fjallskil. 

Unnið var úr þeim svörum sem bárust á þann hátt að þau voru flokkuð niður eftir eðli svarsins 

og búið var til líkan sem sýndi niðurstöður og prósentur fundnar út frá fjölda svara. Þau svör 

sem þóttu skera sig úr voru tekin sérstaklega fyrir og nýtt sem dæmi um réttarframkvæmd. 

Stuðst verður við niðurstöður rannsóknarinnar í þessari ritgerð þar sem við á, til að sýna fram 

á hvernig ákvæðum fjallskilalaga er beitt í framkvæmd af sveitarfélögum landsins. 
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3. Eru fjallskil þjónustugjöld í eðli sínu? 

Í þessum kafla verður athugað hvort álagning fjallskila samkvæmt 43. og 42. gr. fjallskilalaga 

sé í eðli sínu þjónustugjald. Fyrst verður fjallað almennt um gjaldtöku hins opinbera í kafla 3.1. 

Í kafla 3.2. verður farið yfir eðlismun skatta og þjónustugjalda og sérstakt eðli fjallskila skýrt í 

kafla 3.3. 

3.1. Almennt  

Meginregla íslensks stjórnsýsluréttar er að þjónusta á vegum opinberra aðila sé borgurunum að 

kostnaðarlausu. Frá þeirri meginreglu er að finna undantekningar er varða heimild ríkis og 

sveitarfélaga til að leggja á borgara sína þjónustugjöld og skatta sbr. 40., 77. og 2. mgr. 78. gr. 

Stjórnarskrár lýðveldisins Íslands nr. 33/1944 (hér eftir stjskr.). Oft á tíðum er það helsta 

álitamálið þegar reynir á gjaldtöku hins opinbera, hvort um sé að ræða þjónustugjald eða 

skattlagningu. Áhersla er lögð á að skilja á milli þessara flokka þar sem um þá gilda 

mismunandi reglur og ríkja mismunandi sjónarmið. Hvorn flokkinn gjaldið fellur í ræðst af 

túlkun lagaheimildar hverju sinni. Þegar túlkun fer fram á lagaákvæði, með það að markmiði 

að taka afstöðu til þess hvort um sé að ræða gjaldtökuheimild sem teljist til skattlagningar eða 

álagningar þjónustugjalds, verður að hafa eðli og markmið gjaldtökunnar hugfast auk þeirra 

einkenna sem gjaldtakan býr yfir hverju sinni.32 Þegar hið opinbera innheimtir gjald af 

borgurunum er mikilvægt að greint sé á milli þess sem telst til skattlagningar og síðan 

þjónustugjalda, þar sem einkenni gjaldtökunnar eru ekki þau sömu. Í báðum tilfellum þarf að 

vera til staðar lagaheimild til álagningar gjalds en misjafnt er hvaða kröfur eru gerðar til þeirrar 

heimildar eftir eðli gjaldsins hverju sinni. Þá eru markmið gjaldanna ekki þau sömu og 

endurgjaldið með misjöfnum hætti. 

Hér á eftir verður farið yfir einkenni fjallskila með þetta í huga, en álitaefni hafa risið um hvort 

fjallskil teljist til skatta eða þjónustugjalda. Reynt hefur á eðlismun skatta og þjónustugjalda í 

tengslum við fjallskil þar sem ekki eru sömu kröfur gerðar til álagningar auk þess sem því 

fjármagni sem safnast með álagningu þjónustugjalds skal varið í þá þjónustu sem innheimt er 

fyrir.33 Þegar skattar eru annarsvegar er ekki krafa á að það fé sem innheimtist sé varið í nánar 

tiltekna þjónustu eða sérgreint endurgjald komi fyrir eins og þegar þjónustugjald er annars 

vegar.   

                                                           
32 Hafsteinn Dan, „Þjónustugjöld“ (2014) 3 Úlfljótur 437, 441. 
33 Páll Hreinsson, „Þjónustugjöld“ (1996) 1, 23. 
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Í kafla 3.2. verður fjallað um hugtakaskilgreiningar skatta og þjónustugjalda og þeirri 

spurningu svarað hvort fjallskil séu í eðli sínu þjónustugjöld, með tilliti til einkenna og 

markmiða gjaldsins, á grundvelli þeirra lagaheimilda sem þau byggja á. 

3.2. Eðlismunur skatta og þjónustugjalda 

Hugtakið skattur hefur verið skilgreint svo:   

Skattur er greiðsla, venjulega peningagreiðsla, sem tilteknir hópar einstaklinga eða lögaðila 

verða að gjalda til hins opinbera samkvæmt einhliða ákvörðun ríkisvaldsins eftir almennum, 

efnislegum mælikvarða og án sérgreinds endurgjalds frá hinu opinbera.34  

Meginþættir skilgreiningarinnar eru peningagreiðsla sem tilteknir aðilar greiða gjald sem 

grundvallast á almennum og efnislegum mælikvarða. Þeir fá  ekki í staðinn sérgreint endurgjald 

heldur er hinu opinbera heimilt að verja því sem safnast óháð því hvort greiðendur fái þá 

þjónustu sem gjaldinu er ráðstafað í. Skattlagningarheimildir þurfa, ólíkt heimildum til töku 

þjónustugjalda, að lúta sérstökum lagaáskilnaðarreglum sem kveðið er á um í ákvæðum 40., 

77. og 2. mgr. 78. gr. stjskr. Í 1. ml. 40. gr. stjórnarskrárinnar kemur fram: „Engan skatt má á 

leggja né breyta né af taka nema með lögum ... .“ Þá hefur framsal á skattlagningavaldi til 

stjórnvalda ekki verið talið heimilt sbr. 77. gr. sem segir: „Skattamálum skal skipað með lögum. 

Ekki má fela stjórnvöldum ákvörðun um hvort leggja skuli á skatt, breyta honum eða afnema 

hann. Enginn skattur verður lagður á nema heimild hafi verið fyrir honum í lögum þegar þau 

atvik urðu sem ráða skattskyldu“. Skattheimta er mikilvægasta tekjuöflunarleið hins opinbera. 

Enda byggist rekstur þess á að fjármagn til reksturs ríkis og sveitarfélaga sé aðallega aflað í því 

formi.35 

Undantekningarákvæði varðandi skattlagningu er að finna í 2. mgr. 78. gr. stjskr. sem hljóðar 

svo: „Tekjustofnar sveitarfélaga skulu ákveðnir með lögum, svo og réttur þeirra til að ákveða 

hvort og hvernig þeir eru nýttir“. Af 2. mgr. 78. gr. stjskr. leiðir að sveitarfélög verða að fá 

svigrúm við ákvörðun um nýtingu sinna tekjustofna auk þess sem þeim er falið vald til að 

ákveða álagningu skatta innan vissra lögákveðinna marka. Verður að gera strangar kröfur til 

þess lagaramma sem mælir fyrir um heimildir sveitarfélaga til skattheimtu. Skattheimta þeirra 

verður líkt og almennt á við um skattlagningu hins opinbera að uppfylla efnisleg skilyrði á borð 

við jafnræði og meðalhóf.36 Hins vegar er ekki hægt að gefa sveitarfélögum algjörlega lausan 

tauminn, þó torvelt þyki að koma fram með skilgreiningu á því hversu mikið svigrúm þeim 

                                                           
34 Jónatan Þórmundsson, „Fyrirlestrar í skattarétti“ (1982) 2. 
35 Björg Thorarensen, Stjórnskipunarréttur mannréttindi (Bókaútgáfan Codex 2008) 479.  
36 Björg Thorarensen, Stjórnskipunarréttur mannréttindi (Bókaútgáfan Codex 2008) 481. 
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skuli veitt. Það grundvallar sjónarmið gildir um skatta að þeir eru lagðir á og innheimtir óháð 

þeirri þjónustu sem ríkið veitir hverjum einstökum skattgreiðanda.37  

Þjónustugjöldum er hins vegar ætlað að standa undir þeim kostnaði sem af þjónustunni hlýst 

og þurfa ekki að uppfylla skilyrði ofangreindra lagaáskilnaðarreglana stjórnarskrárinnar. 

Hugtakið „þjónustugjald“ hefur verið skilgreint svo að um sé að ræða:   

greiðslu, venjulega peningagreiðslu, sem tilteknir hópar einstaklinga og lögaðila verða að 

greiða hinu opinbera eða öðrum, sem hefur heimild til að taka við henni, fyrir sérgreint 

endurgjald sem látið er í té og er greiðslunni ætlað að standa að hluta eða öllu leyti undir 

kostnaði við endurgjaldið.38 

Skilgreiningin byggir á framkvæmd og felur í sér ákveðin skilyrði sem þurfa að vera til staðar 

svo heimilt sé að innheimta þjónustugjöld. Skilyrðin eru í meginatriðum fimm: að 

þjónustugjald sé greiðsla, gjaldinu sé beint að tilteknum hópum, af þeim sem heimild hefur til 

viðtöku þjónustugjalds og að á móti greiðslu gjaldsins komi sérgreint endurgjald sem 

þjónustugjaldinu er ætlað að standa undir að hluta eða öllu leyti. Þessi skilyrði koma til nánari 

umfjöllunar í kafla 4.3. í tengslum við umfjöllun um lögmæti álagningar fjallskila.  

Hugtakið þjónustugjald felur í eðli sínu í sér að verið er að greiða fyrir tiltekna þjónustu. Þar 

af leiðandi sé þeim gjöldum ætlað að standa straum af kostnaði sem hlýst af því að veita 

þjónustuna. Til að finna út hvaða þjónusta fellur undir gjaldtökuheimild hverju sinni er 

nauðsynlegt að túlka þá lagaheimild sem gjaldtakan byggir á. Æskilegt væri að sú  þjónusta 

sem gjaldinu er ætlað að standa undir sé tiltekin glögglega og skýrt sé tekið fram í lagaákvæðinu 

hvað falli undir gjaldtökuheimildina hverju sinni. Ef það er ekki gert og til staðar er vafi um 

hvort nánar tilgreindur kostnaður falli undir gjaldtökuheimildina skal beita þrengjandi 

lögskýringu.39  

Ef ekki er tiltekið sérstaklega hvaða kostnaðarliðir falli undir gjaldtökuheimildina, þarf sú 

þjónusta sem innheimt er fyrir að vera í beinu sambandið við gjaldtökuheimildina. Ef ekki er 

talið að þjónustan sé í beinu sambandi ber að athuga hvort hún sé í nánu og efnislegu sambandi 

við þann kostnað sem innheimtur er. Óheimilt er að rjúfa tengsl þjónustu og kostnaðar þegar 

þjónustugjöld eru annars vegar. Séu tengslin rofin eru allar líkur á því að gjaldið hallist frekar 

að því að falla í flokk skattlagningar.40 Sá aðili sem innir þjónustugjald af hendi á rétt á því að 

fá þess í stað sérgreint endurgjald. Auk þess sem sú upphæð sem innt er af hendi verður að vera 

                                                           
37 Trausti Fannar Valsson, Sveitarstjórnarréttur (Bókaútgáfan Codex 2014) 207. 
38 Páll Hreinsson, „Þjónustugjöld“ (1996) 2. 
39 Davíð Þór Björgvinsson, Lögskýringar (JPV útgáfa 2008) 170. 
40 Hafsteinn Dan kristjánsson, „Þjónustugjöld“ (2014) 3 Úlfljótur 437, 442. 
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til þess fallin að mæta raunverulegum kostnaði41 og ekki fara umfram hann. Ekki virðist 

skilgreining þjónustugjalda hafa breyst í gegnum árin og  notast Hæstiréttur enn við 

ofangreinda skilgreiningu sbr. Hæstaréttardómur 28. nóvember 2013, í máli nr. 397/2013 

(Orkuveita Reykjavíkur). Þar sem fram kom bein tilvísun í hugtakaskilgreiningu 

þjónustugjalda. Notast verður við framangreindar skilgreiningar í þessari ritgerð.  

3.2. Eðli fjallskila 

Vegna eðlismismunar á sköttum og þjónustugjöldum er mikilvægt að afmarka eðli þess gjalds 

sem til skoðunar er í þessari ritgerð það er fjallskilagjalds. Ef litið er til gildandi 

fjallskilasamþykkta þá er álagning fjallskila í flestum tilfellum með þeim hætti að  

fjallskilanefndir sem sitja í hverri fjallskiladeild leggja tillögu að álagningu fyrir sveitarstjórn 

sem síðan tekur ákvörðun um álagningu. Fjallskil eru ýmist lögð á í formi vinnu- og/eða 

greiðsluskyldu á þá aðila sem teljast gjaldskyldir, fjallað verður nánar um gjaldskylda aðila í 

kafla 4.4.2.  

Héraðsdómstólar hafa fjallað um hvort fjallskil séu í eðli sínu þjónustugjald. Í  niðurstöðu 

héraðsdóms Norðurlands vestra 22. nóvember 2006 í máli nr. Y-1/2006 (Uppsalir) 

varniðurstaðan sú að ganga mætti út frá því að  fjallskilagjaldi væri ætlað að standa undir þeim 

kostnaði sem hlýst af smölun afrétta og sameiginlegs beitarlands auk annars kostnaðar sem 

hlytist af fjallskilum. Þá var kveðið á um í héraðsdómi Norðurlands eystra 19. mars 2008 í máli 

nr. Y-2/2007 (Hvammur) að dómurinn teldi 42. gr. fela í sér gjaldtökuheimild sem standa ætti 

straum af fjallskilakostnaði og mætti ekki vera umfram þann kostnað. Þar af leiðandi væri ekki 

um að ræða almenna tekjuöflun sveitarfélaga og teldist gjaldið því til þjónustugjalda en ekki 

skattlagningar. Héraðsdómur Vesturlands 4. júlí 2017 í máli nr. E-15/2016 (Sólheimatunga) 

komst að þeirri niðurstöðu að ákvæði 42. gr. fjallskilalaga heimilaði niðurjöfnun vinnu og 

kostnaðar vegna fjallskila og sú gjaldtaka mætti ekki vera umfram þann kostnað sem til felllur 

vegna þeirra fjallskila sem gjaldtakan á að mæta. Héraðsdómstólar landsins eru sammála um 

að gjaldtaka fjallskila megi ekki vera umfram þann kostnað sem af fjallskilum hlýst. Þar af 

leiðandi er ekki um að ræða almenna tekjuöflun sveitarfélaga, heldur eyrnamerkta fjárhæð sem 

nýta ber í fjallskil. 

Það hefur einnig verið til umfjöllunar í álitum umboðsmanns Alþingis hvert eðli þessa gjalds 

sé. Í áliti umboðsmanns Alþingis frá 30. nóvember 2018, nr. 9305/2017 (Borgarbyggð) 

kvartaði A yfir ákvörðun sýslumannsins á Vesturlandi, sem staðfest hafði álagningu fjallskila 

                                                           
41 Hafsteinn Dan Kristjánsson, „Þjónustugjöld“ (2014) 3 Úlfljótur 437, 444. 
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á jörð í Borgarbyggð sem ekki naut upprekstrarréttar á afrétt. Umboðsmaður tók sérstaklega 

fyrir í álitinu þá afstöðu sýslumanns að í 2. ml. 42. gr. fjallskilalaga væri skattlagningarheimild 

til handa sveitarfélögum sem ekki grundvallaðist á eiginlegri nýtingu, rétti til upprekstrar eða 

kostnaðar að baki fjallskilum. Sýslumaðurinn á Vesturlandi rökstuddi niðurstöðu sína með því 

að vísa til þess að þegar fjallskil væru álögð á grundvelli 2. ml. 42. gr. skipti ekki máli hvort 

upprekstrarréttur fylgdi þeirri jörð sem lagt væri á. Sýslumaður túlkaði 42. gr. með þeim hætti 

að í henni fælust tveir álagningarvalkostir. Í 1. ml. 42. gr. væri um að ræða almenna álagningu 

í hlutfalli við tölu fjallskilaskylds búpenings, sem væri sá valkostur sem byggði á eiginlegri 

nýtingu og hefði þar af leiðandi eðliseinkenni þjónustugjalds. Ákvæði 2. ml. 42. gr. fæli hins 

vegar í sér sértæka álagningu á landverð jarða að frádregnu ræktuðu landi og hlunnindum. 

Ástæðu fyrir setningu 2. ml. 42. gr. telur sýslumaður sýna sérstakan vilja löggjafans til að veita 

sveitarfélögum sértæka heimild til álagningar án tillits til eiginlegrar nýtingar eða 

upprekstrarréttar viðkomandi jarðar. Seinni valkosturinn væri því óháður nýtingu eða 

möguleika til nýtingar og hefði þar af leiðandi eðliseinkenni skattlagningar. Þá taldi hann að á 

grundvelli ofangreindrar ályktunar um 2. ml. 42. gr., þyrfti ekki að taka til skoðunar hvernig 

gjaldi fjallskila væri varið. Umboðsmaður Alþingis taldi hins vegar ljóst að þegar litið væri til 

42. gr. og forsögu hennar væri um að ræða heimild til töku þjónustugjalds til að mæta 

fjallskilakostnaði. Í niðurstöðu hans kom fram að: 

42. gr. geti ekki falið í sér óhefta heimild fyrir sveitarfélög til þess að leggja á eigendur allra 

jarða kostnað við hvers kyns starfsemi sveitarfélaganna eða það sem leiðir af búfjárhaldi 

innan þeirra. Þvert á móti verður að leggja þá merkingu í ákvæðið að þar sé aðeins gert ráð 

fyrir afmarkaðri heimild til að láta fjallskilaskylda aðila, sem eiga upprekstrrarétt, hvort sem 

þeir nýta hann eða ekki, greiða fyrir kostnað sem leiðir af því að gera fjallskil í þeim löndum, 

afréttum og sameiginlegum sumarbeitilöndum sem falla undir fjallskilin. Hann benti á að sá 

skilningur hafi verið lagður til grundvallar hjá dómstólum, sbr. dóm héraðsdóms Vesturlands 

frá 4. Júlí 2017, í máli nr. E-15/2016, dóm héraðsdóms Norðurlands eystra frá 19. mars 2008, 

í máli nr. Y-2/2007 og dóm héraðsdóms Norðurlands vestra frá 22. nóvember 2006, í máli 

nr. Y-1/2006.  

Í málinu ítrekaði Umboðsmaður einnig fyrri sjónarmið sín úr áliti frá 12. september 2000 í máli 

nr. 2638/1999 (Dalabyggð). Þar tók hann fram að samkvæmt 42. gr. fjallskilalaga skyldi 

fjallskilum jafnað niður á fjallskilaskylda aðila í hlutfalli við fjallskilaskyldan búpening sbr. 1. 

ml. 42. gr. fjallskilalaga. Hluta af þeim kostnaði væri síðan heimilt að jafna niður á landverð 

jarða að frádregnu ræktuðu landi og hlunnindum. Taldi umboðsmaður að framangreind ákvæði 

fælu í sér niðurjöfnun þess kostnaðar sem leiðir af fjallskilum sem er eitt af lögbundnum 

verkefnum sveitarfélaga. Einskorðist niðurjöfnunin við þann kostnað sem af fjallskilum hlýst 

og megi ekki vera umfram hann. Að því gefnu væri ekki um að ræða almenna tekjuöflun 

sveitarfélaga, sem er eitt helsta einkenni skattlagningar.  
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Hér að ofan vísar umboðsmaður til sjónarmiða í áliti frá 12. september 2000 í máli nr. 

2638/1999 (Dalabyggð). Þar voru málavextir með þeim hætti að eigandi jarðar í Dalasýslu 

kvartaði yfir því að honum væri gert að taka þátt í fjallskilum með smölun sinnar jarðar og 

greiðslu fjallskilagjalds þó hann héldi ekki búfénað né byggi á jörðinni. Í því máli reyndi meðal 

annars á hvort fjallskil teldust til þjónustugjalda eða hvort um væri að ræða skattlagningu. 

Umboðsmaður rakti aðdraganda og lögskýringargögn með upphaflegum rammalögum 

fjallskila nr. 42/1969. Hann tók fram að 42. gr. fjallskilalaga kvæði á um niðurjöfnun kostnaðar 

sem leiðir af fjallskilum, með tilteknum hætti. Þar af leiðandi heimili ákvæðið töku gjalds til 

að koma til móts við þann kostnað sem af fjallskilum hlýst og megi gjaldtakan ekki vera 

umfram þann kostnað hverju sinni. Tilgangur löggjafans með framangreindu ákvæði hefði 

verið að heimila töku þjónustugjalds, en ekki skattaálagningu eins og hugtakið skattur hefur 

verið skilgreint. Umboðsmaður taldi ekki skipta máli hvort gjaldið væri innt af hendi með vinnu 

eða í formi peningagreiðslu, um sé að ræða greiðslu þjónustugjalds í báðum tilfellum. Við 

málarekstur fyrir umboðsmanni á málinu frá 1999, fór hann þess á leit við 

lanbúnaðarráðuneytið að það lýsti skoðun sinni á fjallskilagjaldi og hvort það gjald sem 

innheimt er á grundvelli 2. ml. 42. gr. teldist til þjónustugjalds. Ráðuneytið lýsti yfir 

neðangreindri skoðun sinni í svarbréfi sínu til umboðsmanns Alþingis: 

Heimild 2. málsl. 42. gr. felur í sér heimild til niðurjöfnunar kostnaðar sem hlýst af 

ákveðnum framkvæmdum og er fjallskilagjöldum ekki varið til annarra og óskyldra 

verkefna. Hér er því ekki um almenna tekjuöflun ríkis eða sveitarfélags að ræða eins og gildir 

um skatta, heldur það að fjallskilagjöld á landeigendur eru látin standa að hluta til undir 

tiltekinni afmarkaðri framkvæmd. Ráðuneytið bendir á að það fyrirkomulag að láta 

þjónustugjöld standa undir starfsemi í heild sinni, það er að skipta kostnaði niður á 

gjaldendur, hefur verið talið lögmætt af dómstólum ... . Í því tilviki sem hér um ræðir stendur 

gjaldtakan einungis undir tiltekinni afmarkaðri framkvæmd, fjallskilum, og einungis að hluta 

til. Með fjallskilagjöldum er ekki verið að láta gjaldendur bera kostnað af öðru en 

fjallskilunum. Ráðuneytið áréttar að lokum að í því tilviki sem hér um ræðir er heimildin til 

gjaldtökunnar ákveðin með lögum og þá er gjaldstofninn ennfremur ákveðinn í lögum, 

þ.e.a.s. landverð jarða. Almenni löggjafinn hefur kveðið á um að heimilt sé að leggja hluta 

fjallskilakostnaðar á landeigendur, óháð búfjáreign, og hefur löggjafinn því ákveðið að það 

geti að hluta til verið jarðeigendum í hag að lönd í sveitarfélaginu séu smöluð ... .Verður að 

telja að álagning fjallskilagjalda á grundvelli 2. málsl. 42. gr. nr. 6/1986 sé í fullu samræmi 

við þær reglur sem gilda um þjónustugjöld. 

Af ofangreindu má sjá að ekki eru allir á sama máli hvað varðar eðli fjallskilagjalda. 

Sýslumaðurinn á Vesturlandi hefur haldið því fram að munur sé á milli 1. ml. og 2. ml. 42. gr. 

hvað varðar eðli gjaldtökunnar. Fram kom að hann væri sammála umboðsmanni að 1. ml. fæli 

í sér heimild til innheimtu þjónustugjalds. Hins vegar taldi hann að 2. ml fæli í sér heimild 

sveitarfélaga til skattlagningar. Því væri heimilt að leggja gjald á landverð burt séð frá nýtingu 

eða rétti til upprekstrar og bæri því gjaldið eðliseinkenni skattlagningar. Þar af leiðandi taldi 
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sýslumaðurinn að ekki þyrfti að útskýra frekar hvernig því gjaldi væri varið. Því eru 

héraðsdómstólar, umboðsmaður Alþingis og Landbúnaðarráðuneytið ekki sammála. Þau telja 

að álagning fjallskila feli í sér álagningu þjónustugjalds og þeim kostnaði sem jafna má niður 

eftir 42. gr. sé einungis ætlað að standa undir kostnaði við fjallskil, sem ekki er unnt að inna af 

hendi með dagsverkum. Meginreglu um niðurjöfnun kostnaðar sé að finna í 1. ml. 42. gr. og 2. 

ml. 42. gr. feli í sér undantekningu frá fyrri málsliðnum, þar sem heimild sé veitt til að leggja 

hluta þess kostnaðar á landverð jarða.   

Af ofangreindu má sjá að fjallskilum er ætlað að standa undir kostnaði vegna tiltekinnar 

þjónustu: smölun afréttar. Markmið smölunarinnar er að hreinsa afrétti af fé og koma því til 

byggða. Þessi rök skipta máli þegar litið er til þess hvort eðli fjallskila sé skattlagning eða 

gjaldtaka þjónustugjalds. Þegar kemur að álagningu fjallskilagjalda eru ýmsar áskoranir sem 

felast meðal annars í breyttum búskaparháttum. Á árum áður var sauðfé á nánast öllum bæjum 

og bændur unnu allflestir heimavið. Nú til dags vinna þeir oft á tíðum aðra atvinnu samhliða 

búskap. Einnig er mikið um jarðir sem nýttar eru í annað en hefðbundinn búrekstur. Þessir 

breyttu búskaparhættir verða til þess að hagur heildarinnar og sveitasamfélagsins fer ekki jafn 

vel saman og áður fyrr, þegar allflestir bændur höfðu beinan hag af því að afréttir væru 

smalaðir. Þar að leiðandi fjarlægist gjaldið notkun þjónustunnar og beinan hag notenda. 

Fjallskil hafa frá upphafi snúist um samvinnu upprekstrarréttarhafa um smölun, óháð notkun 

upprekstrarréttarins. Fjallskil og kostnaður vegna smölunar á afrétti voru vissulega nátengdari 

smölun hér áðurfyrr þegar búfjárhald var almennt. Nú til dags eru, í mörgum tilfellum, eigendur 

jarða ekki sauðfjárbændur sem veldur því að þeir sjá hag sínum ekki best borgið í að greiða 

fjallskilagjald, né átta þeir sig á þeirri þjónustu sem þeir eru að fá og vilja reyna á lögmæti 

gjaldsins og hvers eðlis það er.   

Þegar litið er til ákvæða fjallskilalaganna kemur fram í 42. gr. að jafna skuli fjallskilum á 

afréttum niður á fjallskilaskylda aðila, sem er tiltekinn hópur innan sveitarfélags. Um er að 

ræða lögbundið hlutverk sveitarfélaga sbr. orðalag 1. ml. 42. gr. Þar af leiðandi er ekki heimild 

fyrir sveitarfélög að leggja gjaldið á alla íbúa þess og er því ekki um að ræða almenna 

tekjuöflun sveitarfélags. Með álagningu fjallskila er verið að niðurjafna vinnu sbr. 2. mgr. 43. 

gr. og kostnaði sbr. 42. gr. til að standa straum að fjallskilum á afréttum.   

Að mati höfundar leiðir það af lögum um fjallskil að ekki er um að ræða skatt heldur fremur 

þjónustugjald. Í því sambandi skipta eftirtalin atriði mestu máli: að gjaldið sé ekki almenn 

tekjuöflun sveitarfélaga, heldur er gjaldinu jafnað niður í samræmi við þá gjaldstofna sem fram 
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koma í 42. gr. Auk þess sem álagning fjallskila hefur það að markmiði að standa undir kostnaði 

við fjallskil, gjöldunum sé einungis ætlað að standa straum af kostnaði við fjallskil. Ráðstöfun 

á fjallskilagjaldi væri með þeim hætti eyrnamerkt fjallskilum sem bæri með sér að þau féllu í 

flokk þjónustugjalda. Eðli þeirra er að standa undir kostnaði af sérgreindri þjónustu en ekki 

sem almenn tekjuöflun. Þar af leiðandi var komist að þeirri niðurstöðu að hægt væri að líta á 

þau sem þjónustugjöld í eðli sínu. Álagning fjallskila sé í eðli sínu þjónustugjald hvort sem 

álagningin grundvallast á 1. ml. eða 2. ml. 42. gr. og telur höfundur erfitt að skilja á milli 

málsliða þegar kemur að eðli gjaldsins með þeim hætti að 1. ml. 42. gr. feli í sér heimild til 

álagningar þjónustugjalds á meðan 2. ml. 42. gr. geti verið heimild til skattlagningar þar sem 

um er að ræða gjald byggt á sama grunni og er því ætlað að standa undir sama kostnaði það er 

kostnaði við fjallskil. 

Með hliðsjón af framansögðu er það niðurstaða höfundar að álagning fjallskila hafi einkenni 

þjónustugjalds fremur en skatta. Við mat á lögmæti álagningar fjallskila í afréttum koma því 

til skoðunar þær kröfur sem gerðar eru til álagningar þjónustugjalda. Fyrst verður fjallað 

almennt um skilyrði þjónustugjalda bæði almenn og sértæk. Þar á eftir verður athugað 

sérstaklega hvort álagning fjallskila uppfylli þau sértæku skilyrði sem þjónustugjöldum eru 

sett. 

4. Samræmist álagning fjallskila skilyrðum um álagningu þjónustugjalda? 

4.1. Almennt um skilyrði fyrir álagningu þjónustugjalda 

Við álagningu þjónustugjalds þurfa ákveðin skilyrði að vera uppfyllt, bæði almenn og sértæk, 

svo að álagning geti talist lögmæt. Almennu skilyrðin lúta meðal annars að lögmæti og 

skýrleika álagningarinnar, auk þess sem stjórnvald þarf að gæta jafnræðis og samræmis við 

álagningu þjónustugjalds.42 Hér á eftir verður lögð áhersla á skilyrðin um lagastoð og skýrleika 

álagningar. Ekki verður farið sérstaklega yfir álagningu fjallskila út frá sjónarmiðum um 

jafnræði og meðalhóf. Þeim reglum verður ekki gerð skil í þessari ritgerð þó áhugaverð séu og 

grundvöllur undir frekari skrif um málefni fjallskila. Til viðbótar við almenn skilyrði verður 

þjónustugjald að uppfylla sértæk skilyrði sem fram koma í skilgreiningu 

þjónustugjaldahugtaksins. Skilgreining þess er eftirfarandi: „greiðslu, venjulega 

peningagreiðslu, sem tilteknir hópar einstaklinga og lögaðila verða að greiða hinu opinbera eða 

öðrum, sem hefur heimild til að taka við henni, fyrir sérgreint endurgjald sem látið er í té og er 

                                                           
42 Páll Hreinsson, „þjónustugjöld“ (1996) 3, 14-15, 19. 
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greiðslunni ætlað að standa að hluta eða öllu leyti undir kostnaði við endurgjaldið“.43  Nú 

verður farið yfir þau almennu og sértæku skilyrði sem álagning fjallskila þarf að uppfylla.  

4.2. Almenn skilyrði  

Í íslenskum stjórnskipunar- og stjórnsýslurétti gildir grunnregla þess efnis að stjórnvöld séu 

bundin af þeim lögum sem í gildi eru hverju sinni, oft nefnd lögmætisregla. Reglan felur í sér 

tvenns konar reglur í raun. Annars vegar reglu sem tekur til þess að ákvarðanir stjórnvalda skuli 

byggja á lögum (heimildarregla) sem byggir á því að ákvarðanir stjórnvalda skuli hafa stoð í 

lögum og felur í sér að stjórnvöld geti ekki íþyngt borgurunum með stjórnvaldsákvörðunum 

nema hafa til þess heimild í lögum settum af löggjafanum. Hins vegar að þær ákvarðanir sem 

stjórnvöld taka brjóti ekki í bága við lög (formregla). Formreglan byggir á því að ekki megi 

brjóta í bága við rétthærri réttarheimild.44 Með því að krefjast lagaheimildar vegna álagningar 

gjaldtöku á borgarana í formi þjónustugjalds er aðkoma löggjafans tryggð varðandi innheimtu 

þjónustugjalds.45 Ofangreind grunnregla byggir á lögbundinni stjórnsýslu auk þess sem hún 

felur í sér að íþyngjandi stjórnvaldsákvarðanir verði að byggjast á lagaheimild.  

Til töku þjónustugjalda nægir almennt einföld lagaheimild, þar sem mælt er með almennum 

hætti fyrir um gjaldtöku. Ef lagaákvæðið ber ekki með sér fjárhæð gjaldsins þarf að taka tillit 

til endurgjaldsins við ákvörðun fjárhæðar sbr. Hæstaréttardómur 13. mars. 2014 í máli nr. 

161/2014. Í því máli reyndi á eftirlitsgjald með fjármálafyrirtækjum, kröfu þess í réttindaröð 

við gjaldþrotaskipti og þá meðal annars hvort það teldist til skatts eða þjónustugjalds. Tekið 

var fram í því máli að einföld lagaheimild sem heimilaði gjaldtöku dygði þegar taka 

þjónustugjalda væri annars vegar. Þá var talið að ef lagaákvæði kvæði ekki á um fjárhæð gjalds 

skyldi ákvörðun þess taka mið af því endurgjaldi, sem kæmi í stað greiðslunnar. Til staðar er 

lagaheimild til töku þjónustugjalds í 42. og 43. gr. fjallskilalaga til að innheimta gjald sem 

standa á undir kostnaði við fjallskil. Verður það talið uppfylla skilyrði um heimild til töku 

þjónustugjalds vegna fjallskila, hvort sem er í formi vinnu- og/eða greiðsluskyldu og skal 

gjaldið sem innheimt er taka mið af þeirri þjónustu.  

Þar er í 42. og 43. gr. gerð krafa um nánari útfærslu fjallskilagjalds í fjallskilasamþykktum. Til 

viðbótar því að lagaheimild þurfi að vera til staðar þegar þjónustugjöld eru álögð þurfa þau 

stjórnvaldsfyrirmæli sem gjaldtakan byggir á að uppfylla þau skilyrði sem fram koma í lögum. 

Fjallskilasamþykktir þurfa þar af leiðandi að uppfylla þær kröfur sem gerðar eru til þeirra í 

                                                           
43 Páll Hreinsson, „Þjónustugjöld“ (1996) 2.  
44 Skúli Magnússon, „Grunnreglur stjórnsýsluréttar og siðferði“ (2001) 2 Tímarit lögfræðinga 107, 115–116. 
45 Páll Hreinsson, „Þjónustugjöld“ (1996) 3. 
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fjallskilalögunum og mega ekki ganga í berhögg við þau. Ráðherra skal yfirfara allar 

fjallskilasamþykktir áður en þær taka gildi eins og fram kom í kafla 2.2.  

Í framkvæmd hefur verið tiltekið hvað skuli koma fram í ákvæðum fjallskilasamþykkta þegar 

verið er að útfæra álagningu fjallskila frekar. Héraðsdómstóll Norðurlands eystra 19. mars 2008 

í máli nr. Y-2/2007 (Hvammur) tók fram, varðandi 2. ml. 42. gr.: 

Tilvitnuð orð niðurlags lagagreinarinnar verða hins vegar skilin svo, að sú útfærsla skuli gerð 

í fjallskilasamþykkt, sem eðli málsins samkvæmt er mikilvægt til þess að hver 

greiðsluskyldur aðili eigi þess kost að kanna hvort álagt gjald sé í samræmi við heimildir og 

gætt sé eðlilegs jafnræðis milli gjaldenda. Í 1. mgr. 3. gr. laganna segir að fjallskilasamþykkt 

taki ekki gildi fyrr en ráðherra  landbúnaðarmála hafi staðfest hana, enda fari ákvæði hennar 

ekki í bága við lögin, og verður að ætla að ráðherranum sé þar meðal annars falið að líta eftir 

því að gjaldtökuheimildir séu í samræmi við lög. 

Einnig hefur reynt á 2. ml. 42. gr. fjallskilalaga fyrir umboðsmanni Alþingis 12. september 

2000 í máli nr. 2638/1999 (Dalabyggð). Þar var komist að þeirri niðurstöðu að í 

fjallskilasamþykktum skyldi vera ákvæði þar sem fram kæmi hversu mikinn hluta 

fjallskilakostnaðar mætti leggja á landverð á grundvelli 2. ml. og hvernig honum skyldi jafnað 

niður á einstaka jarðir. Landbúnaðarráðuneytið hefur haldið því fram að ekki nægi að kveða á 

um í fjallskilasamþykkt að heimilt sé að leggja hluta kostnaðar af fjallskilum á landverð jarða, 

heldur sé nauðsynlegt að fram komi afdráttarlaus regla í fjallskilasamþykkt um það hversu hátt 

hlutfall skuli lagt á landverð.46  

Almennt hefur því verið haldið fram að þegar borgurum er íþyngt með álagningu gjalds eða 

verkkvaða skuli túlka þá heimild þröngt.47 Þar af leiðandi ber að túka gjaldtökuheimildir 

þröngri lögskýringu. Ákvæði 42. og 43. gr. fjallskilalaga fela í sér íþyngjandi greiðsluskyldu í 

formi vinnuframlags og peningagreiðslu, sem ber samkvæmt framansögðu að túlka þröngt. Sú 

heimild sem álagning byggir á þarf að vera skýr og þess efnis að þeir aðilar sem lagt er á 

þjónustugjald geti kynnt sér grundvöll álagningarinnar.  

Fjallskilasamþykktir eru stjórnvaldsfyrirmæli sett af sveitarfélögum landsins48 og er þeim ætlað 

að útfæra fjallskilalögin með frekari reglum. Í 3. gr. fjallskilalaganna er kveðið á um skyldu 

stjórnar fjallskilaumdæmis til að setja fjallskilasamþykkt sem gildir fyrir viðkomandi umdæmi 

og eru þar af leiðandi staðbundnar. Ákvæði 3. gr. fjallskilalaganna hljómar svo:  

Stjórn fjallskilaumdæmis setur fjallskilasamþykkt fyrir viðkomandi umdæmi. Í 

fjallskilasamþykkt skal  kveðið á um ytri mörk fjallskilaumdæmis, skiptingu umdæmis í 

                                                           
46 Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytið, tölvupóstur til Héraðsnefndar Austur-Húnvetninga (26. ágúst 2008). 
47 Ármann Snævarr, Almenn lögfræði, (Bókaútgáfa Orators 1988) 474. 
48 Sigurður Líndal, Um lög og lögfræði (Hið íslenzka bókmenntafélag 2010) 142. 
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fjallskiladeildir, réttindi manna og skyldur að því er varðar afnot afrétta og annarra 

sameiginlegra sumarbeitilanda, fjallskil og smalanir heimalanda vor og haust, svo og um öll 

önnur atriði er að framkvæmd fjallskila lúta. 

Fjallskilasamþykkt tekur ekki gildi, fyrr en staðfest hefur verið af ráðuneyti því, sem fer með 

landbúnaðarmál, enda komi ákvæði hennar eigi í bág við þessi lög. 

Ekki er að finna í öllum fjallskilasamþykktum reglur sem útfæra nánar fjallskilalögin og getur 

það haft áhrif á gjaldtökuheimildina. Svo að fjallskilasamþykktir geti talist fullnægjandi 

gjaldtökuheimildir er nauðsynlegt að þær geymi nánari útfærslu á þeim reglum sem lögin kveða 

á um, meðal annars reglur um réttindi manna og skyldur.  

Í 2. ml. 42. gr. fjallskilalaga kemur fram það skilyrði að í fjallskilasamþykkt skuli vera ákvæði 

um álagningu á grundvelli 2. málsliðar. Í héraðsdómi Norðurlands eystra 19. mars 2008 í máli 

nr. Y-2/2007 (Hvammur) er þess krafist að fram komi í fjallskilasamþykkt með hvaða hætti 

álagning fer fram (útfærsla álagningar), hversu hátt hlutfall leggja megi á skv. 2. ml. 42. gr. 

fjallskilalaga og hvernig því er jafnað niður. Fjallskilagjöld mega ekki standa undir nema þeim 

kostnaði sem stafar af því að gera fjallskil. Því telur höfundur æskilegt að kostnaðarliðir 

fjallskila væru afmarkaðir í fjallskilasamþykktum. Framangreind eru þau skilyrði sem 

fjallskilasamþykktir skulu uppfylla við nánari útfærslu á reglum fjallskilalaganna. Höfundur 

kannaði hvort skilyrðin væru uppfyllt í fjallskilasamþykktum landsins.  

Yfirferð höfundar á fjallskilasamþykktum leiddi í ljós að dæmi eru um að ákvæði 2. ml. 42. gr. 

fjallskilalaga sé ekki útfært með fullnægjandi hætti í staðbundnum fjallskilasamþykktum, 

heldur er ákvæðið tekið beint upp úr fjallskilalögunum. Svo dæmi sé tekið kemur til dæmis 

fram í ákvæðum fjallskilasamþykkta:  

„Fjallskilum skal jafnað niður á fjallskilaskylda aðila í hlutfalli við tölu fjallskilaskylds 

fénaðar. Fjallskil skulu innt af hendi með vinnu eftir því sem þörf krefur og við verður komið, 

ella goldin í peningum eftir mati sveitarstjórnar. Heimilt er sveitarstjórnum að leggja allt að 

2% á landverð allra jarða í sveitarfélaginu, þar með taldar eyðijarðir, að frádregnu verði 

ræktaðs lands og hlunninda, miðað við gildandi fasteignamat á hverjum tíma“.49 

„Fjallskilum skal jafna niður á fjallskilaskylda aðila í hlutfalli við tölu fjallskilaskylds 

búpenings. Fjallskil skulu innt af hendi í vinnu eftir því sem þörf krefur og við verður komið, 

ella goldin í peningum eftir mati sveitarstjórna. Heimilt er sveitarstjórn að leggja allt að 

helming áætlaðs kostnaðar fjallskilasjóðs á landverð allra jarða í hreppnum, þar með taldar 

eyðijarðir, að frádregnu verði ræktaðs lands og hlunninda, miðað við gildandi fasteignamat 

á hverjum tíma“.50     

                                                           
49 Fjallskilasamþykkt fyrir Barðastrandar- og Ísafjarðarsýslur nr. 716/2012, 6. gr. 
50 Fjallskilasamþykkt fyrir Strandasýslu nr. 715/2012, 16. gr. 
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Hér eru ákvæði fjallskilasamþykkta sem samanstanda af mismunandi ákvæðum 

fjallskilalaganna. Ákvæði 1. ml. 42. gr. fjallskilalaga hljómar svo: „Fjallskilum í afréttum og 

öðrum sumarbeitihögum skal jafnað niður á fjallskilaskylda aðila í hlutfalli við tölu 

fjallskilaskylds búpenings“. Þá segir 2. mgr. 43. gr.: „Fjallskil skulu innt af hendi í vinnu, eftir 

því sem við verður komið, ella goldin í peningum eftir mati sveitarstjórnar“. Eftir endurritun 

ofangreindra lagagreina í ákvæði tilvitnaðra fjallskilasamþykkta koma málsgreinar um hlutfall 

álagningar á landverð. Ætla má að þær breytingar hafi komið inn í fjallskilasamþykktirnar í 

kjölfar endurskoðunar fjallskilasamþykkta landsins eftir niðurstöðu héraðsdóms Norðurlands 

eystra 19. mars 2008 í máli nr. Y-2/2007 (Hvammur). Í niðurstöðu dómsins kom fram: 

Að því er snertir álitaefni þessa máls, geymir 15. gr. fjallskilasamþykktar því samskonar 

ákvæði og téð 42. gr. laga nr. 6/1986, en ekki nokkura ákvörðun um álagningu eða útfærslu 

gjaldtökunnar, eins og ráða verður af orðum 42. gr. að rétt sé að gera í fjallskilasamþykkt, 

eigi að leggja fjallskilakostnað á eftir landverði. Ekkert er um það í samþykktinni hvernig 

gjaldið skuli ákvarðað eða hversu hátt hlutfall fjallskilakostnaðarins megi leggja á eftir 

landverði. Verður því ekki talið að 15. gr. fjallskilasamþykktar fyrir sveitarfélög á svæði 

Héraðsnefndar Eyjafjarðar veiti fullnægjandi stoð fyrir þeirri aðferð að leggja hluta 

innheimtukostnaðar á eftir landverði jarðar. 

Þau ákvæði sem að ofan voru tekin til útskýringar hafa að geyma samskonar ákvæði og 42. gr. 

fjallskilalaga. Þó er komið inn í bæði ákvæði það hlutfall sem heimilt er að leggja á landverð 

skv. 2. ml. 42. gr. fjallskilalaga. Hins vegar er það skilyrði sem fram kemur í héraðsdómi 

Norðurlands eystra 19. mars 2008 í máli nr. Y-2/2007 (Hvammur) um að ákvæði 

fjallskilasamþykktar skuli geyma ákvæði um álagningu eða útfærslu gjaldtökunnar ekki til 

staðar. Því geta ofangreind ákvæði ekki talist samræmast meginreglunni um skýrleika, þar sem 

þær eru ekki nægjanlega skýrar svo greiðendur geti kynnt sér ákvörðun gjaldtökunnar. 

Í fjallskilasamþykkt þarf að koma fram hvert skuli vera hámarkshlutfall kostnaðarins sem 

leggja megi á eftir landverði skv. 2. ml. 42. gr. og hvernig gjaldið skuli ákvarðað.51 Þá þurfa að 

koma fram í samþykktunum þau meginsjónarmið sem liggja til grundvallar ákvörðun 

gjaldsins.52 Þessi ákvæði þurfa að vera skýr svo gjaldandi geti kynnt sér grundvöll 

álagningarinnar. Auk þess þarf að koma fram hvaða kostnaði gjaldinu er ætlað að standa undir. 

Við yfirferð höfundar á fjallskilasamþykktum landsins komu í ljós ákvæði sem taka á álagningu 

fjallskila sbr. t.d. eftirfarandi dæmi:  

Til leita í hverju upprekstrarlandi ber einkum að skipa þá er það nýta. Fjallskilakostnaði má 

jafna niður og leggja á í vinnu eða peningum í hlutfalli við tölu fjallskilaskylds sauðfjár. Þó 

                                                           
51 Héraðsdómur Norðurlands eystra 19. mars 2008 í máli nr. Y-2/2007 (Hvammur) 
52 Álit umboðsmanns Alþingis 12. september 2000 í máli nr 2638/1999 (Dalabyggð) 
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er heimilt að leggja allt að þriðjung fjallskilakostnaðar á landverð jarða að frádregnu verði 

ræktaðs lands og hlunninda. 

Í þessu ákvæði kemur fram hámarkshlutfall sem leggja má á landverð skv. 2. ml. 42. gr. Ekki 

kemur fram við hvað landverð miðast, skýrara væri ef fram kæmi að landverð miðaðist til 

dæmis við fasteignamat hverju sinni. Þá kemur fram að til leita skuli skipa þá aðila er nýta 

upprekstrarlandið, ekki eru tiltekin meginsjónarmið sem liggja þar að baki, svo sem fjöldi fjár 

að baki dagsverki. Tekið er skýrt fram að leggja megi á vinnu eða peningagreiðslu í hlutfalli 

við tölu fjallskilaskylds sauðfjár, sem er í samræmi við 1. ml. 42. gr. Hins vegar kemur ekki 

fram í ákvæðinu hvaða kostnaði gjaldinu er ætlað að standa undir. Ef það væri tekið fram myndi 

það auka á skýrleika ákvæðisins og álagningarinnar, þar sem gjaldendur gætu kynnt sér 

grundvöll gjaldsins og auka gagnsæi við álagningu þar sem kostnaður vegna fjallskila væri 

afmarkaður. Ekki verður ofangreint ákvæði talið nægilega skýrt svo hægt sé að byggja á því 

gjaldtöku þar sem það uppfyllir ekki nægilega þau skilyrði fjallskilalaganna um nánari útfærslu 

þeirra. Við yfirferð höfundar á fjallskilasamþykktum landsins kom fram að ekki er þar að finna 

ákvæði sem uppfyllir öll þau skilyrði sem krafist hefur verið í framkvæmd er varðar skýrleika 

álagningar. Þá vantaði sérstaklega að kostnaðarliðir fjallskila væru tilgreindir.  

Kröfurnar um lagastoð og skýrleika skipta máli við túlkun allra þátta þeirrar gjaldtökuheimildar 

sem um ræðir. Meðal annars við afmörkun þess hóps sem standa ber skil á þjónustugjaldi, það 

er hverjir teljist gjaldskyldir samkvæmt 42. og 43. gr. fjallskilalaga. Þá hefur það þýðingu við 

afmörkun þeirrar þjónustu sem gjaldinu er ætlað að standa undir og afmörkun þeirra 

kostnaðarþátta sem stjórnvaldi er heimilt að reikna með þegar gjaldið er ákvarðað. Þegar ekki 

er tiltekið hvaða kostnaði gjaldið á að standa undir skiptir máli að skoða hvort kostnaðurinn sé 

í beinu sambandi við þjónustuna eða hvort hægt er að telja hann í nánum og efnislegum 

tengslum. Ef kostnaðurinn verður ekki talinn tengjast þjónustunni, sem er í þessu tilfelli fjallskil 

á afréttum, er ekki til staðar heimild til að fella hann undir gjaldið.   

Til viðbótar við almenn skilyrði þjónustugjalda þarf álagning fjallskila að uppfylla þau sértæku 

skilyrði sem þjónustugjöldum eru sett og fram koma í skilgreiningu þjónustugjalda sbr. 

umfjöllun í kafla 3.1 

4.3. Sértæk skilyrði 

Sértæk skilyrði þjónustugjalda koma fram í skilgreiningu þjónustugjalda. Í fyrsta lagi skilyrði 

um „greiðslu, venjulega peningagreiðslu“. Í öðru lagi „sem tilteknir hópar einstaklinga og 

lögaðila verða að greiða“. Í þriðja lagi að greiðsla skuli berast hinu „opinbera eða öðrum, sem 
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hefur heimild til að taka við henni“. Í fjórða lagi að í stað greiðslu komi „sérgreint endurgjald“. 

Í fimmta lagi “er greiðslunni ætlað að standa að hluta eða öllu leyti undir kostnaði við 

endurgjaldið“.53 

Fyrsta hugtaksskilyrðið lýtur að greiðslu, almennt er gerð krafa um peningagreiðslu. Þó eru 

dæmi um að gerð sé krafa um að greiðsla sé innt af hendi með öðru móti. Þegar krafist er 

greiðslu í öðru formi en peningum verður gjaldandi að útvega sér rétta greiðslu, ef svo má að 

orði komast og verður að telja það almennt enn meira íþyngjandi en krafa um peningagreiðslu. 

Æskilegt væri í þeim tilfellum þar sem krafist er greiðslu í öðru formi en peningum að það 

komi skýrt fram í lögum svo aðilar geti áttað sig á því með hvaða hætti þeir skuli inna af hendi 

tiltekið þjónustugjald. Ákvæði 2. mgr. 43. gr. fjallskilalaga hefur að geyma meginreglu þar sem 

krafist er greiðslu í formi vinnuframlags en samhliða því má gera kröfu um peningagreiðslu.  

Annað skilyrðið lýtur að því að greiðslan þarf að beinast að tilteknum aðilum. Þetta skilyrði 

felur í sér að ekki er hægt að leggja þjónustugjald á alla íbúa ríkis eða sveitarfélaga, né er hægt 

að velja þá af handahófi. Oft á tíðum má sjá á lagaheimild hverjum beri að greiða tiltekið 

þjónustugjald, eða hverjir nýti eða hafi kost á að nýta þjónustuna. Samkvæmt 42. gr. er 

gjaldskyldan lögð á þá sem eru fjallskilaskyldir. Óvissa hefur verið um það í réttarframkvæmd 

hverjir falla þar undir, en nánar verður um það fjallað í kafla 4.4.2. hér á eftir.  

Þriðja skilyrðið er krafa um viðtökuheimild hins opinbera eða annars aðila sem heimild hefur 

til að taka við greiðslu þjónustugjalds. Í kafla 2.2. hér að framan hefur verið komist að þeirri 

niðurstöðu að sveitarstjórn uppfylli skilyrði um viðtöku, ekki verður nánar vikið að því í þessari 

ritgerð.  

Fjórða skilyrðið er að sá sem greiðir þjónustugjald fái sérgreint endurgjald á móti. Hið 

sérgreinda endurgjald er nánar tilgreind þjónusta sem viðkomandi aðili fær í stað greiðslu 

þjónustugjaldsins. Mismunandi er hvaða þjónustu er um að ræða, hverjir nýta sér hana og í hve 

miklum mæli. Í lögum sem kveða á um þjónustugjaldaheimild kemur yfirleitt fram hvaða 

endurgjald eigi í eðli sínu að koma fyrir þjónustugjaldið. Með þeim hætti er ráðstöfun gjaldsins 

lögbundin og fræðimenn hafa talið það grundvöll þjónustugjalda að einungis megi verja þeim 

til þeirra kostnaðarliða sem heimilt er að leggja til grundvallar gjaldinu.54 Í kafla 4.5.2. verður 

fjallað nánar um kostnaðarliði fjallskila.  

                                                           
53 Páll Hreinsson, „Þjónustugjöld“ (1996) 2. 
54 Páll Hreinsson, „Þjónustugjöld“ (1996) 23–25. 
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Þegar til staðar er einföld lagaheimild sem kveður á um heimild til gjaldtöku má, samkvæmt 

eðli þjónustugjalda, sú fjárhæð sem innheimt er ekki fara fram úr þeim kostnaði sem hlýst við 

að veita þjónustuna,55 hið sérgreinda endurgjald. Mikilvægt er að stjórnvöld gæti þess að það 

gjald sem innheimt er standi straum af þeirri þjónustu sem lagaheimildin kveður á um. Ef 

þjónustugjald er innheimt án þess að þjónusta komi í staðinn er gjaldtakan komin út fyrir 

lagaheimild til töku þjónustugjalda  og í raun farið að beita heimildinni sem skattheimtu. 

Einungis er heimild til að taka gjald fyrir þá þjónustu sem rúmast innan gjaldheimildarinnar og 

óheimilt er að leggja annan gjaldstofn til grundvallar en þann sem lögmæltur er.56 Almennt 

verður heimild til töku þjónustugjalds einungis nýtt til að innheimta gjald sem svarar til veittrar 

þjónustu hverju sinni. Undantekning á þeirri meginreglu, felur í sér að þjónustugjaldi megi 

jafna niður með tilteknum hlutlægum aðferðum á gjaldendur, á grundvelli laga.57  

Fimmta skilyrðið er að greiðslan standi undir kostnaði við sérgreinda endurgjaldið að hluta eða 

öllu leyti.58 Almennt má lesa af eðli þjónustugjalda í lögum hvað heimilt sé að ráðstafa þeim í. 

Innheimta þjónustugjalda er með það að markmiði að standa undir kostnaðarliðum ákveðinnar 

þjónustu og er með þeim hætti tengd gjaldtökuheimildinni. Þegar löggjafinn tekur ekki fram 

fjárhæð þjónustugjalds, er þörf á að tilgreina þá kostnaðarliði sem gjaldinu er ætlað að standa 

undir í lögum.59 Fjallskilalögin taka ekki fram hvaða kostnaðarliðum fjallskilagjaldinu er ætlað 

að standa undir. Nánari umfjöllun um kostnaðarliði fjallskila er í kafla 4.5.  

Regla 1. mgr. 43. gr. kveður á um fjárhagslegt sjálfstæði fjallskiladeildanna, þar sem fram 

kemur að hver fjallskiladeild haldi gerðarbók og færi sérstakt bókhald. Þar af leiðandi er ekki 

til staðar heimild til að nýta það fjármagn sem safnast með álagningu fjallskilagjalda í annað 

en þeim er ætlað lögum samkvæmt. Hér er grunnurinn lagður að því að sá kostnaður sem 

fjallskiladeildirnar standa skil á ár hvert skuli vera skýr og til haga haldið. Fjallskilagjöld bera 

með sér að vera eyrnamerkt þeim gjöldum sem standa eigi undir fjallskilum sbr. 42. og 43. gr. 

fjallskilalaga. 

Þegar svo stendur á að innheimt hafi verið of háar fjárhæðir er heimilt að lækka þjónustugjöld 

vegna sömu gjalda næsta ár eða gjaldtímabil sbr. álit umboðsmanns Alþingis í máli nr. 

                                                           
55 Páll Hreinsson, „Þjónustugjöld“ (1996) 12-13. 
56 Páll Hreinsson, „Þjónustugjöld“  (1996) 7, 22.  
57 Hæstaréttardómur 4. október 2018 í máli nr. 656/2017, þar sem fram kom: heimild til töku þjónustugjalds verður 

almennt aðeins nýtt í því skyni að hið innheimta gjald svari til hinnar veittu þjónustu. Í réttarframkvæmd hefur 

verið viðurkennd sú undantekning frá þessari almennu reglu að þjónustugjaldi megi á grundvelli lagafyrirmæla 

jafna með tilteknum hlutlægum aðferðum á gjaldendur þess. 
58 Páll Hreinsson, „Þjónustugjöld“ (1996) 2. 
59 Páll Hreinsson, „Þjónustugjöld“ (1996) 28. 
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1041/1994 frá 13. mars 1995. Þar kom fram að óhjákvæmilega væru óvissuþættir við útreikning 

á fjárhæð þjónustugjalda. Þegar tekjuafgangur myndast vegna ófyrirséðra atvika og ekki er um 

að ræða skattlagningarheimild, sé almennt óheimilt að ráðstafa því fé til annarra verkefna nema 

með sérstakri lagaheimild. Þar af leiðandi sé óheimilt að nýta afganginn til annars en lækkunar 

á fjárhæð þess þjónustugjalds árið eftir eða gjaldtímabilið á eftir. Hafi gjöld verið oftekin af 

öðrum ástæðum vísast til laga nr. 29/1995 um endurgreiðslu oftekinna skatta og gjalda. 

Ráðstöfun þjónustugjalda á að takmarkast við þá þjónustu sem greiðandi nýtur.60  

Í eftirfarandi umfjöllun um einstök skilyrði eru þau flokkuð í þrjá flokka. Í fyrsta lagi fyrir 

hvaða þjónustu heimilt sé að taka gjald, sem verður fjallað um í kafla 4.4. Hér undir fellur 

einnig greining á þeim aðilum sem fella má þjónustugjald á. Í öðru lagi fyrir hvaða kostnaði 

megi innheimta gjald, sem fjallað verður um í kafla 4.5. og í þriðja lagi ráðstöfun 

þjónustugjaldsins sem fjallað hefur verið um hér að framan. 

4.4. Fyrir hvaða þjónustu er heimilt að taka gjald og hverjir eru gjaldskyldir? 

4.4.1. Sérgreint endurgjald 

Eitt af skilyrðum þjónustugjalda er að það endurgjald sem kemur í stað greiðslu þjónustugjalds 

sé sérgreint. Sérgreining felur í sér að eitthvað er skilgreint af nægilegri nákvæmni.61 Reynt 

hefur á hvað teljist til sérgreinds endurgjalds þeirra sem fjallskilagjald greiða, bæði fyrir 

héraðsdómstólum landsins og umboðsmanni Alþingis. Um niðurjöfnun og sérgreint endurgjald 

kom fram í áliti umboðsmanns Alþingis frá 12. september 2000 í máli nr. 2638/1999 

(Dalabyggð): 

Verður að skýra 42. gr. ... þannig að hún heimili aðeins að jafna niður þeirri vinnu og 

kostnaði sem verður við fjallskil í afréttum og öðrum sumarbeitarhögum sem eigendum er 

ekki gert skylt að smala  á grundvelli þess að um heimaland sé að ræða. Þá verður að líta á 

42. gr. ... sem heimild til töku þjónustugjalds hvort sem gjaldið er innt af hendi með vinnu 

eða peningagreiðslu. Það má því orða það svo að þjónustan sem þarna er verið að greiða 

fyrir felist í því að nota þau beitilönd sem falla undir fjallskilin og smölun þeirra.   

Hér er sú þjónusta sem kemur í stað greiðslu fjallskilagjalds talin vera nýting beitarlanda sem 

falla undir fjallskilin og smölun þeirra. Einnig hefur reynt á skilgreiningu þjónustu fjallskila 

fyrir Héraðsdómi Norðurlands vestra 22. nóvember 2006 í máli nr. Y-1/2006 (Uppsalir). Þar 

kom fram að sú þjónusta sem fjallskilakostnaði væri ætlað að standa undir væri sá kostnaður: 

“sem hlýst af smölun afrétta og sameiginlegs beitarhaga svo og öðrum kostnaði sem hlýst af 

fjallskilum“. Héraðsdómur Norðurlands eystra 19. mars 2008 í máli nr. Y-2/2007 (Hvammur) 

                                                           
60 Páll Hreinsson, „Þjónustugjöld“ (1996) 23-25. 
61 Páll Sigurðsson (ritstj.), Lögfræðiorðabók með skýringum (Bókaútgáfan Codex 2008) 379. 
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kom einnig fram með skilgreiningu á sérgreindu endurgjaldi fjallskila þar sagði: „Verður fallizt 

á, að hreinsun afréttarins af fé, uppfylli skilyrði um sérgreint endurgjald gagnvart öllum 

upprekstrarréttarhöfum“. Einnig kom fram skilgrining á þeim kostnaði sem heimilt væri að 

jafna niður skv. 1. ml. 42. gr. fjallskilalaga í niðurstöðu héraðsdóms Vesturlands 4. júlí 2017 í 

máli nr. E-15/2016 (Sólheimatunga) þar kom fram að: 

Með hliðsjón af því orðalagi 1. ml 42. gr. að fjallskilum í afréttum og öðrum 

sumarbeitarhögum skuli jafnað niður á fjallskilaskylda aðila verður að líta svo á að 

lagagreinin heimili aðeins að jafna niður vinnu og kostnaði, sem falli til vegna fjallskila í 

afréttum og öðrum sumarbeitarhögum sem eigendum er ekki gert skylt að smala á grundvelli 

þess að um heimaland sé að ræða.  

Því til viðbótar féllst umboðsmaður Alþingis í áliti sínu frá 30. nóvember 2018, nr. 9305/2017 

(Borgarbyggð) á: „Að ljóst [væri] af orðalagi 42. gr. laga nr. 6/1986 og forsögu þess að það 

heimili eingöngu töku gjalds til að standa straum af fjallskilakostnaði“. 

Af framangreindu má sjá að samhljómur hefur verið meðal héraðsdómstóla og umboðsmanns 

Alþingis um að þjónustan sem fjallskilagjaldinu er ætlað að standa undir sé smölun á afréttum 

og sé gjaldinu ætlað að standa undir kostnaði sem tilfellur vegna fjallskila. Þar af leiðandi 

uppfylli smölun afrétta og annarra sumarbeitihaga skilyrði um sérgreint endurgjald allra 

fjallskilaskyldra aðila sem upprekstrarréttar njóta. Sú smölun þarf að eiga sér stað burtséð frá 

fjölda fjár á afrétti eða notkun upprekstrarréttarins, samanber skylda fjallskilalaganna sem tekur 

til hreinsunar afrétta af fé samanber 37. gr. fjallskilalaga. Af því leiðir að framangreind þjónusta 

tengist ekki beitarnotkun afréttarins heldur upprekstrarréttinum. Þegar búið er að átta sig á 

þjónustunni sem gjaldinu er ætlað að standa undir verður að skilgreina þá fjallskilaskyldu aðila 

sem geta talist gjaldskyldir vegna fjallskila á afréttum.  

4.4.2. Hverjir njóta þjónustunnar og eru gjaldskyldir? 

Greiðsla fjallskila á afréttum er ýmist lögð á í formi dagsverka, á grundvelli 2. mgr. 43. gr. eða 

í formi peningagreiðslu skv. 3. mgr. 43. gr. og skal henni jafnað niður á grundvelli 42. gr. 

fjallskilalaga, fjallskilaskylda samkvæmt framangreindum ákvæðum vísar því bæði til vinnu 

og peningagreiðslu. Eins og fjallað hefur verið um í kafla 2.1.1. þá eru allir jarðeigendur 

fjallskilaskyldir þegar hugtakið er skýrt út frá 38.-39. gr. og 41.-43. gr. fjallskilalaga. Á þeim 

grundvelli telur höfundur koma til greina að skipta fjallskilaskyldum aðilum niður í 

fjallskilaskylda aðila: 

1. sem halda fjallskilaskylt búfé, njóta upprekstrarréttar og reka á afrétt, 
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2. sem halda fjallskilaskylt búfé, njóta upprekstrarréttar en reka ekki á 

afrétt, 

3. sem ekki halda fjallskilaskylt búfé en njóta upprekstrarréttar,  

4. sem ekki njóta upprekstrarréttar, burt séð frá búfjárhaldi. 

Í eftirfarandi umfjöllun verður leitast við að skýra hverjir af þeim hópum fjallskilaskyldra aðila, 

sem tilgreindir eru hér að ofan, geti talist gjaldskyldir skv. 42. og 43. gr. fjallskilalaga. Í 

umfjöllun hér á eftir verður farið yfir hverjir teljist gjaldskyldir, því næst tengsl gjaldskyldunnar 

og upprekstrarréttar og að lokum hvort álagning fjallskila uppfylli kröfur sem gerðar eru til 

álagningu þjónustugjalda að um sé að ræða gjald fyrir notkun á þjónustu. 

4.4.2.1. Gjaldskyldir aðilar skv. 42. og 43. gr. fjallskilalaga 

Meginreglan er að fjallskil skuli innt af hendi með vinnu skv. 43. gr. og heimilt er að leggja 

vinnuskyldu á gjaldskylda aðila sem upprekstrarréttar njóta, nánar verður fjallað um 

upprekstrarrétt hér á eftir í kafla 4.4.2.2.  

Niðurjöfnunarreglur kostnaðar vegna fjallskila er að finna í ákvæði  42. gr. Hin rúma 

skilgreining fjallskilaskyldra aðila sem fram hefur komið í kafla 2.1.2. er þrengd samkvæmt 

orðalagi 1. ml. 42. gr. fjallskilalaganna. Þar sem fram kemur að kostnaði vegna fjallskila í 

afréttum og öðrum sumarbeitarhögum skuli jafnað niður á fjallskilaskylda aðila í hlutfalli við 

tölu fjallskilaskylds búpenings. Sú álagning er óháð notkun upprekstrarréttarins. Skýrlega má 

ráða af framangreindu ákvæði að þeir aðilar sem falla í fyrstu tvo flokkana, samkvæmt 

skilgreiningu höfundar hér að framan, séu gjaldskyldir á grundvelli 1. ml. 42. gr. þar sem þeir 

halda fjallskilaskylt búfé og eiga rétt til upprekstrar á afrétt. Ekki hefur verið mikið um álitamál 

tengd því hverjir falli undir fyrri málslið greinarinnar. Til staðar er undanþáguheimild frá 

álagningarákvæði 1. ml. 42. gr. fjallskilalaga í ákvæði 2. ml. 1. mgr. 40. gr. þar sem fram 

kemur: „Undanþiggja má fjallskilum að einhverju eða öllu leyti fénað, sem gengur í öruggum 

girðingum eða á eyjum“.  

Á grundvelli 1. mgr. 3. gr. fjallskilalaga eru til staðbundnar fjallskilasamþykktir sem þrengja 

hugtakið „fjallskilaskyldur aðili“ og ber þeim ekki öllum saman. Þrengingin tekur til þeirra 

aðila sem gjaldskyldir eru á grundvelli 1. ml. 42. gr. fjallskilalaga. Með þeim hætti er verið að 

þrengja þann hóp aðila sem getur talist gjaldskyldur samkvæmt 2. mgr. 43. og 1. mgr. 42. gr. 

fjallskilalaganna.  
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Hver telst fjallskilaskyldur getur ráðist af fjallskilasamþykkt. Afmörkun fjallskilaskylds aðila 

hefur þá þýðingu að einungis er heimilt að leggja fjallskil á grundvelli 1. ml. 42. gr. 

fjallskilalaga á þá sem fjallskilaskyldir teljast og halda fjallskilaskyldan búfénað. Í gildandi 

fjallskilasamþykkt í hverju fjallskilaumdæmi kann að vera úr því leyst hverjir teljist 

fjallskilaskyldir. Í þeim samþykktum þar sem ekki er skilgreint hverjir séu fjallskilaskyldir 

verður að notast við áðurgreinda rúma skýringu hugtaksins, það er að hún nái til allra sem eiga 

jörð. Fjallskilaskyldur aðili og gjaldskyldur aðili virðast ekki samheiti þegar borin eru saman 

fjallskilalögin og þrengingarákvæði fjallskilasamþykkta. Höfundur hefur farið yfir gildandi 

fjallskilasamþykktir og fundið eftirfarandi dæmi um skilgreiningar á hugtakinu 

„fjallskilaskyldur aðili“.  

Til eru fjallskilasamþykktir sem skilgreina ekki fjallskilaskylda aðila62 eða skilgreina þá á sama 

hátt og gert er í 1. ml. 42. gr. fjallskilalaga. Fram kemur í ákvæði fjallskilasamþykktar: 

„Fjallskilaskyldur er hver fjáreigandi og hver sem á stóðhross“.63 Hér falla fjár- og 

hrosseigendur undir fjallskilaskylda aðila. Almennt hafa einungis hross og sauðfé verið rekið 

á afrétti landsins og er þar af leiðandi það búfé sem almennt er fellt undir fjallskilaskylt búfé. 

Hér er um að ræða skilgreiningu í samræmi við 1. ml. 42. gr. og þar af leiðandi ekki um að 

ræða þrengri merkingu á gjaldskyldum aðilum en þá sem falla undir 1. ml. 42. gr. laganna. 

Til staðar eru einnig fjallskilasamþykktir sem þrengja hugtakið fjallskilaskyldur aðili en 

þrengja ekki hverjir eru gjaldskyldir. Dæmi um slíka þrengingu er eftirfarandi: 

„fjallskilaskyldur sé hver fjáreigandi og leggi hann til fjallskila á þann hátt sem sveitarstjórn 

ákveður. Eigendur sauðlausra jarða skulu gera fjallskil eftir ákvörðun sveitarstjórnar“.64 Í 

tilvitnaðri fjallskilasamþykkt er einungis talað um fjáreigendur, ekki búfjáreigendur, sem 

fjallskilaskylda aðila. Sem felur í sér að ekki er heimilt að leggja gjald skv. 1. ml. á aðra en þá 

sem sauðfé eiga og falla þar af leiðandi eigendur hrossa utan þessarar skilgreiningar. 

Jarðeigendur eru ekki undir hugtakaskilgreiningu fjallskilaskyldra aðila í þessu ákvæði, en 

fram kemur í niðurlagi ákvæðisins að eigendur sauðlausra jarða skuli einnig gera fjallskil. Í 

þessu ákvæði er hugtakið fjallskilaskyldur aðili þrengt en ekki er þrengdur sá hópur sem ber 

gjaldskyldu. Þeir aðilar sem halda fjallskilaskylt búfé annað en sauðfé bera enn gjaldskyldu 

eftir mati sveitarstjórnar skv. 2. ml. þó þeir falli ekki í flokk fjallskilaskyldra aðila samkvæmt 

                                                           
62 Fjallskilasamþykkt fyrir sveitarfélög við Eyjafjörð nr. 173/2011; Fjallskilasamþykkt fyrir svæðið austan 

Vaðlaheiðar að mörkum Langanesbyggðar og Vopnafjarðarhrepps nr. 618/2010; Fjallskilasamþykkt fyrir 

Múlasýslur nr. 9/2006; Fjallskilasamþykkt fyrir rangárvallasýslu nr. 633/2007.  
63 Fjallskilasamþykkt fyrir Austur-Húnavatnssýslu nr. 299/2009, 11. gr. 
64 Fjallskilasamþykkt fyrir Barðastrandar- og Ísafjarðarsýslur nr. 716/2012, 4. gr. 
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skilgreiningu fjallskilasamþykktarinnar. Hér er um að ræða þrengingu á fjallskilaskyldum 

aðilum samkvæmt 1. ml. 42. gr. fjallskilalaga. 

Hér að framan er hugtakið „fjallskilaskyldur aðili“ afmarkað með misjöfnum hætti. Þrenging 

hugtaksins hefur þau áhrif að fjallskilaskyldur aðili er ekki skilgreindur á sama hátt milli 

sveitarfélaga. Það getur orðið til þess að ekki eru sömu aðilar gjaldskyldir alls staðar á landinu, 

þar sem misjafnt er hvort og hvernig fjallskilaskyldur aðili er skilgreindur í 

fjallskilasamþykktum sveitarfélaga.   

Í 2. ml. 42. gr. er um að ræða heimild til álagningar fjallskilagjalds, sem getur eingöngu verið 

nýtt ef um álagningu er mælt í fjallskilasamþykkt. Misjafnt er hvort og þá hvernig þessi heimild 

er nýtt. Í flestum tilfellum er heimilað í samþykktum að leggja á landverð jarða allt að 1/3 hluta 

kostnaðar vegna fjallskila, að frádregnu verði ræktaðs lands og hlunninda,65 samanber 

eftirfarandi dæmi: „Þó er heimilt að leggja allt að þriðjung fjallskilakostnaðar á landverð jarða 

að frádregnu verði ræktaðs lands og hlunninda“.66 Auk þess að kveða á um heimild til að leggja 

þriðjung fjallskilagjalds á landverð jarða að frádregnu verði ræktaðs lands og hlunninda hefur 

álagning verið bundin fasteignamati jarðar í ákvæðum fjallskilasamþykkta, þar kemur fram: 

„fjallskilanefnd er heimilt að leggja allt að 33% af fjallskilakostnaði á landverð jarða, að 

frádregnu verði ræktaðs lands og hlunninda samkvæmt fasteignamati á hverjum tíma“.67 Þá 

hafa tvær samþykktir að geyma ákvæði sem kveða á um heimild til að leggja hærra hlutfall 

fjallskilakostnaðar á landverð jarða sbr. eftirfarandi ákvæði: „Heimilt er sveitarstjórn að leggja 

allt að helming áætlaðs kostnaðar fjallskilasjóðs á landverð allra jarða í hreppnum, þar með 

taldar eyðijarðir, að frádregnu verði ræktaðs lands og hlunninda, miðað við gildandi 

fasteignamat á hverjum tíma“.68
 Ekki er í öllum tilfellum miðað við hlutfall kostnaðar við 

fjallskil, í sumum ákvæðum er um að ræða ákvæði sem tiltaka prósentuhlutfall landverðs sbr: 

„Heimilt er í hverri fjallskiladeild að leggja á allt að 5% af landverði jarða, jafnt þó í eyði séu, 

að frádregnu verði ræktaðs lands og hlunninda, vegna fjallskilakostnaðar, ef talið er  

                                                           
65 Fjallskilasamþykkt fyrir svæðið austan Vaðlaheiðar að mörkum Langanesbyggðar og Vopnafjarðarhrepps nr. 

618/201, 3. mgr. 19. gr.; Fjallskilasamþykkt fyrir umdæmi sýslumanns Snæfellinga nr. 791/2012, 3. mgr. 14. gr.; 

Fjallskilasamþykkt fyrir Austur-Húnavatnssýslu nr. 299/2009, 2. mgr. 11. gr.; Fallskilasamþykkt fyrir Árnessýslu 

austan vatna nr. 711/2012, d.-liður 10. gr.   
66 Fjallskilasamþykkt fyrir Landnám Ingólfs Arnarsonar nr. 733/2012, 1. mgr. 10. gr. 
67 Fjallskilasamþykkt fyrir sveitarfélagið Dalabyggð nr. 1085/2011, 3. mgr. 5. gr.; Fjallskilasamþykkt fyrir 

sveitarfélög við Eyjafjörð nr. 173/2011, 2. mgr. 14. gr. 
68 Fjallskilasamþykkt fyrir Strandasýslu nr. 715/2012, 16. gr.; Fjallskilasamþykkt fyrir Vestur-Skaftafellssýslu nr. 

360/2006, 3. mgr. 15. gr. 
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nauðsynlegt til að standa straum af útgjöldum vegna girðinga, skilarétta og fjallhúsa“69 Þá er 

að finna eitt dæmi um þrepaskiptingu fjallskilagjalds á grundvelli 2. ml. 42. gr. sbr.:  

Sveitarstjórn er heimilt að leggja til fjallskilasjóðs fjárhæð sem nemur kostnaði við hreinsun 

afréttarins, miðað við að ekki væri rekið til afréttar. Þeirri fjárhæð sem eftir stendur jafnar 

hún svo niður á hlutaðeigendur, skv. afréttarskrá ... , þannig, að 1/3 hluti leggist á landverð, 

að frádregnu verði ræktaðs lands og hlunninda með gjaldi sem sveitarstjórn ákveður í 

tveimur þrepum, þannig að lægra gjaldið komi á landverð allt að kr. 5.000.000 og hærra 

gjaldið komi á landverð yfir kr. 5.000.000.70  

Af ofangreindu má sjá að mismunandi aðferðir eru við útfærslu gjaldtöku samkvæmt 2. ml. 42. 

gr. fjallskilalaga, þó er algengast að heimild sé til niðurjöfnunar á allt að þriðjungi af kostnaði 

vegna fjallskila á grundvelli 2. ml. 

Einkum hefur reynt á álagningu á grundvelli 2. ml. 42. gr. fjallskilalaga. Álitaefni hafa risið 

um hverjir geti talist gjaldskyldir samkvæmt 2. ml. 42. gr. fjallskilalaga. Reynt hefur á 

álagningu fjallskila fyrir umboðsmanni Alþingis í áliti hans 30. nóvember 2018 í máli nr. 

9305/2017 (Borgarbyggð). Þetta er nýjasta álit umboðsmanns er lýtur að álagningu fjallskila. 

Þar reyndi á hvort jarðeiganda væri skylt að inna af hendi fjallskil. Jarðeigandinn var ekki með 

búskap og naut ekki réttar til uppreksturs. Þar var tekið fram eftirfarandi um 42. gr.: 

Ákvæði 42. gr. getur ... ekki falið í sér óhefta heimild fyrir sveitarfélög til þess að leggja á 

eigendur allra jarða kostnað við hvers kyns starfsemi sveitarfélaganna ... . Þvert á móti verður 

að leggja þá merkingu í ákvæðið að þar sé aðeins gert ráð fyrir afmarkaðri heimild til að láta 

fjallskilaskylda aðila, sem eiga upprekstrarétt, hvort sem þeir nýta hann eða ekki, greiða fyrir 

kostnað sem leiðir af því að gera fjallskil í þeim löndum, afréttum og sameiginlegum 

sumarbeitilöndum sem falla undir fjallskilin. Ég bendi í því sambandi á að sá skilningur 

hefur verið lagður til grundvallar hjá dómstólum, sbr. fyrrnefndan dóm héraðsdóms 

Vesturlands frá 4. júlí 2017, í máli nr. E-15/2016, dóm héraðsdóms Norðurlands eystra frá 

19. mars 2008, í máli nr. Y-2/2007 og dóm héraðsdóms Norðurlands vestra frá 22. nóvember 

2006, í máli nr. Y-1/2006.   

Heimildin í síðari málslið 42. gr. laga nr. 6/1986 er aftur á móti bundin við kostnað við 

fjallskil „í afréttum og öðrum sumarbeitarhögum“ og hljóðar um að leggja hluta 

fjallskilakostnaðar á „landverð jarða“ og gjaldskyldan er bundin við fjallskilaskyldan aðila. 

Af orðalaginu sem slíku verður því ekki dregin sú ályktun að heimildin eigi við „allar jarðir“ 

... .  

Hér kemst umboðsmaður að þeirri niðurstöðu að gjaldskylda á grundvelli 2. ml. 42. gr. sé 

bundin við fjallskilaskylda aðila sem fer saman við skilgreiningu höfundar í kafla 2.1.2. Fram 

kemur að til staðar þurfi að vera upprekstrarréttur, óháð notkun, svo heimilt sé að leggja 

gjaldskyldu á aðila auk þess sem gjaldskyldan á grundvelli 2. ml. 42. gr. er bundin við 

                                                           
69 Fjallskilasamþykkt fyrir sveitarfélögin Akraneskaupstað, Borgarbyggð, Hvalfjarðarsveit og Skorradalshrepp nr. 

714/2015, 2. mgr. 11. gr.; Fjallskilasamþykkt fyrir Barðarstrandar-og Ísafjarðarsýslur nr. 716/2012, 6. gr. 
70 Fjallskilasamþykkt fyrir Rangárvallasýslu nr. 633/2007, 1. mgr. 15. gr.  



49 
 

fjallskilaskylda aðila.  Niðurstaðan var sú að Borgarbyggð hefði ekki verið heimilt að leggja 

kostnað vegna sameiginlegra fjallskila á þá jörð sem um ræddi þar sem hún naut ekki 

upprekstrarréttar. Einnig hefur umboðsmaður Alþingis tekið afstöðu til samspils 

upprekstrarréttar og álagningar fjallskila fyrir áratugum síðan. Í áliti hans frá 12. september 

2000 í máli nr. 2638/1999 (Dalabyggð) kom fram að:   

Í 7. gr. laga nr. 6/1986 væri kveðið á um að allir búfjáreigendur, sem landsafnot hefðu í 

hreppi eða á félagssvæði fjallskiladeildar, ættu upprekstrarrétt á afrétt hrepps eða annars 

upprekstrarfélags. Tók umboðsmaður fram að í bréfi Dalabyggðar kæmi fram að jörðinni X 

fylgdi aðeins réttur til að nota eigið „heimaland“ til búfjárbeitar, en um smölun á því og 

kostnað við hana færi eftir 39. og 41. gr. laga nr. 6/1986. Ákvæði síðari málsliðar 42. gr. 

laganna yrði að skýra á þann veg að heimilt væri að jafna niður kostnaði af fjallskilum á 

öðrum landssvæðum en heimalöndum.  

Hér komst umboðsmaður að þeirri niðurstöðu að þar sem A hafi einungis átti rétt til að beita 

heimaland sitt en ekki rétt til upprekstrar þá hafi Dalabyggð ekki verið heimilt að leggja 

fjallskilagjöld á A samkvæmt 2. ml. 42. gr. Af því leiðir að upprekstrarréttur jarðar verður að 

vera til staðar svo heimilt sé að leggja á gjald skv. 2. ml. 42. gr. fjallskilalaga. 

Í héraðsdómi Norðurlands vestra 22. nóvember 2006 í máli nr. Y-1/2006 (Uppsalir) var deilt 

um greiðsluskyldu á fjallskilagjöldum. Deilan snérist um hvort heimilt væri að krefja aðila um 

fjallskilagjöld vegna hrossa sem voru í hans eigu og hann hélt á heimalandi jarða innan 

fjallskiladeildarinnar, án tillits til nýtingar á sumarbeitihögum innan deildarinnar. Fram kom í 

niðurstöðu dómsins:  

Fjallskilagjöld tengjast óumdeilanlega upprekstrarrétti eigenda búfjár og jarða en ekki skiptir 

máli hvort sá réttur er nýttur eða ekki  ... . Þessi réttur er óframseljanlegur og er öllum 

óheimilt að taka til upprekstrar sauðfé eða hross af öðrum, nema með samþykki viðkomandi 

fjallskilastjórnar sem tekur þá hagagjald fyrir ... . Samkvæmt þessu á sá ekki upprekstrarrétt 

sem ekki hefur landsafnot í viðkomandi fjallskiladeild. 

Af ofangreindri niðurstöðu má sjá að svo heimilt sé að leggja á aðila fjallskilagjald verður hann 

að njóta upprekstrarréttar og hafa landsafnot innan fjallskiladeildar. Ekki skiptir máli hvort 

upprekstrarrétturinn er nýttur þegar kemur að gjaldtöku fjallskila. Í héraðsdómi Norðurlands 

eystra 19. mars 2008 í máli nr. Y-2/2007 (Hvammur) kom fram eftirfarandi um nýtingu 

upprekstrarréttar:  

Þegar 42. og 41. gr. laganna eru skoðaðar í samhengi, þykir ... verða að draga þá ályktun að 

síðari  málsliður 42. gr. taki til þeirra bænda er upprekstrarrétt eiga, óháð því hvort þeir nýta 

réttinn ... . Þessi niðurstaða fær nokkurra stoð í athugasemdum með frumvarpi því sem varð 

að lögum nr. 42/1969, ... . Af athugasemdunum og öðrum lögskýringargögnum verður ráðið, 

að við meðferð frumvarpsins hafi verið gert ráð fyrir því að ákvæði laganna myndu einnig 

geta veitt gjaldtökuheimild á hendur þeim landeigendum sem ekki nýttu upprekstrarrétt sinn.  
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Rannsókn höfundar beindist að álagningaraðferðum sveitarfélaga landsins. Lögð var fyrir 

spurningin: Hvernig er álagningu fjallskila háttað innan ykkar sveitarfélags með tilliti til 42. 

gr.  laga nr. 6/1986 um afréttarmálefni, fjallskil o.fl.? Í ljós kom að 43% þeirra sveitarfélaga 

sem leggja á fjallskil nýta sér ekki heimildarákvæði 2. ml. 42. gr. fjallskilalaga um álagningu 

hluta af fjallskilakostnaði á landverð. Helstu ástæður þess má einkum rekja til réttaróvissu, það 

er sveitarfélög eru í vafa um hvort heimilt sé að nýta ákvæði 2. ml. 42. gr. til álagningar71 og 

að hve miklu leyti. Höfundur veltir því fyrir sér, þar sem ágreiningur um álagningu hefur 

einkum komið upp á síðastliðnum áratugum, hvort hægt sé að tengja það fjárhæð álagningar, 

það er að segja hvort álagning á landverð hafi vaxið með minnkandi búfjáreign. Það er í flestum 

tilfellum svipaður kostnaður frá ári til árs vegna fjallskila, þar sem standa þarf undir smölun 

afrétta burt séð frá nýtingu upprekstrarréttarins. Það leiðir líkum að því að ef færri 

búfjáreigendur eru þá geti verið að jafnað sé niður meiri kostnaði á landverð skv. 2. ml. 42. gr. 

eða hækkað verð á fjallskilaskylt búfé skv. 1. ml. til að standa undir nauðsynlegum kostnaði.  

Reynt hefur sérstaklega á hvort aðilar sem falla í flokk 3 og 4 séu gjaldskyldir skv. 2. ml. 42. 

gr. Þeir sem falla í þá flokka halda ýmist ekki fjallskilaskylt búfé eða njóta ekki 

upprekstrarréttar og falla þar af leiðandi utan 1. ml. Talsvert hefur reynt á hvort aðilar njóti 

réttar til uppreksturs á afrétt þegar kemur að gjaldskyldu. Til þess að mögulegt sé að leggja á 

aðila eftir 2. ml. þarf að vera skýrt hvort þeir njóti réttar til upprekstrar. Þeir aðilar sem 

fjallskilaskyldir teljast og njóta upprekstrarréttar, bera gjaldskyldu á grundvelli fjallskilalaga 

og leggja má á þá fjallskil á afrétti. Þar af leiðandi má leggja á flokka 1, 2 og 3 fjallskil á 

grundvelli 2. ml. 42. gr. fjallskilalaga, þar sem þeir eiga allir rétt til upprekstrar. Þegar litið er 

til ofangreindrar umfjöllunar sést að ekki er heimilt að leggja fjallskil á þá aðila sem falla í 

flokk 4 þar sem þeir njóta ekki réttar til upprekstrar á afrétt og teljast þeir aðilar því ekki 

gjaldskyldir samkvæmt 42. gr. fjallskilalaga. Þeir bera þó skyldu til að inna af hendi fjallskil í 

formi smölunar heimalanda sinna á grundvelli 39. gr. þar sem fram kemur að ef jarðeigandi 

hlýðir ekki fyrirmælum sveitarstjórnar um að smala sitt heimaland, og sinni þar af leiðandi ekki 

sinni fjallskilaskyldu, beri honum að greiða smölunarkostnað eftir mati sveitarstjórnar. 

Álagning verður ekki lögð á aðra en þá sem eiga upprekstrarrétt, en ekki skiptir máli hvort hann 

sé nýttur. Því telur höfundur máli skipta að fjalla frekar um upprekstrarréttinn. Nú verður fjallað 

frekar um tengsl upprekstrarréttar við álagningu fjallskila.   

                                                           
71 Blönduósbær, tölvupóstur til höfundar (17. september 2018); Borgarbyggð, tölvupóstur til höfundar (20. 

september 2018). 
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4.4.2.2. Upprekstrarréttur 

Upprekstrarréttur felur í sér heimild til að reka búfénað á fjall, í flestum tilfellum er þar um að 

ræða sauðfé, þó hross séu enn rekin á afrétt sum staðar á landinu. Rétturinn felst í beitarrétti til 

nýtingar graslendis á afrétti eða öðrum sumarbeitarhögum.  

Misjafnt er hvort þeir sem sauðfé halda reki fé á afrétt og eru mismunandi ástæður þar að baki. 

Meðal annars getur verið að þeir sem velja að reka fé sitt ekki á afrétt telji það þjóna 

hagsmunum sínum að halda búfé sínu í heimalandi yfir sumarið. Ástæðurnar geta verið að 

viðkomandi telji afréttinn ekki nægilega gróinn til að hagur sé að reka fé á hann, vilji til að 

fylgjast með fénu yfir sumarið heimavið og svo mætti áfram telja. Einnig eru ýmsar ástæður 

fyrir því að menn reka á afrétt. Þær geta meðal annars verið að búfjáreigendur telji afréttinn 

það gróskumikinn að hagur sé í að reka fé þangað. Auk þess getur verið að viðkomandi sé 

knúinn til að nýta upprekstrarrétt sinn þar sem hann búi sjálfur ekki yfir nægu landi til að beita 

sínu sauðfé í heimahaga yfir sumarið. Þar af leiðandi getur afrétturinn verið undirstaða 

sauðfjárbúskapar sem atvinnugreinar í mörgum tilfellum. Eins og að framan er rakið geta verið 

margskonar skýringar á því hvort aðilar nýti rétt sinn til upprekstrar eður ei og eru þær ekki 

tæmandi taldar hér að ofan.  

Fjallskil eru samofin upprekstrarréttinum. Frá upphafi fjallrekstrar hefur fjallskilaskyldan verið 

tengd þeim rétti að reka á afrétt og búfjáreign. Það skýrir þá meginreglu að jafna skuli 

fjallskilum, hvort sem er í formi vinnu eða peninga á fjallskilaskylda aðila í samræmi við fjölda 

fjallskilaskylds búfjár samkvæmt 1. ml. 42. gr. fjallskilalaga. Af nauðsyn bar öllum þeim sem 

réttinn áttu að sinna fjallskilum á afrétti, til að ná fé niður af fjalli og var það óneitanlega hagur 

heildarinnar þegar litið er aftur til þess tíma sem fjallskilaskyldan fór að ryðja sér til rúms og 

byggði á samvinnu og nauðsyn. Rétturinn til upprekstrar á afrétt hafði mikla þýðingu fyrir 

bændur þar sem ekki höfðu allir nægilega mikið land til að halda sínu fé heima. Rétturinn til 

upprekstrar hefur verið með sama sniði í gegnum aldirnar, ekki eru margir áratugir síðan farið 

var að leggja á fjallskil í peningagreiðslu. Einkum má rekja þá álagningu til þess að huga þarf 

að upprekstrarrréttinum með þeim hætti að hugsa vel um afréttina og forða þeim frá ofbeit. Í 

sumum tilfellum er borinn áburður á eða girt af landssvæði til að vernda það frá beit. Þetta er 

allt gert til að rétturinn geti verið til staðar næstu ár og áratugi, með þessum hætti er verið að 

horfa til framtíðar, þar sem til dæmis þeir sem upprekstrarrétt eiga en nýta ekki, geta ákveðið 

að hefja nýtingu hvenær sem er og er þá afrétturinn í góðu ásigkomulagi og þar af leiðandi 

rétturinn til staðar. Kostnaður myndast við að sinna afréttinum og þar með hag 



52 
 

upprekstrarréttarhafa. Því er upprekstrarrétturinn grundvöllur gjaldskyldu fjallskila og tengist 

búfjáreign að því er varðar notkun afréttarins.  

Þeir aðilar sem landsafnot hafa í fjallskiladeild njóta upprekstrarréttar skv. 1. mgr. 7. gr. þar 

sem fram kemur: „Upprekstrarrétt á afrétt hrepps eða annars upprekstrarfélags eiga allir 

búfjáreigendur, sem landsafnot hafa í hreppi eða á félagssvæði, nema þar frá sé, að fengnu 

samþykki jarðeiganda, gerð undantekning í fjallskilasamþykkt“. Til að vitneskja sé um þær 

jarðir sem njóta upprekstrarréttar hverju sinni er skylda lögð á sveitarstjórn að halda afréttarskrá 

skv. 1. mgr. 6. gr. fjallskilalaga. Í ákvæðinu er tekið fram:  

Stjórn fjallskilaumdæmis semur skrá yfir alla afrétti er héraðsbúar nota. Skal þar lýst 

merkjum þeirra og tekið fram, hvaða jarðir eiga upprekstur á hvern afrétt svo og hverjir séu 

afréttareigendur, ef um afrétt í einkaeign er að ræða. Skrá þessi gildir sem heimild fyrir 

upprekstrarrétti hverrar jarðar í fjallskilaumdæminu, og verður henni ekki breytt, nema eftir 

tillögum sveitarstjórnar og með samþykki jarðeiganda eða umráðamanns jarðar. Breytingar 

á afréttum eða réttindum yfir þeim skulu þegar færðar í afréttaskrá. Afréttaskrá skal geymd 

í skjalasafni sýslunnar. 

Landbúnaðarráðuneytið hefur tekið fram að afréttarskrár hafi verið haldnar í áratugi og myndi 

þann grunn sem álagning fjallskilagjalda er byggður á,72 þar af leiðandi þurfa þær að vera 

uppfærðar og aðgengilegar sveitarstjórnum og undirnefndum þeirra. Það liggur því í augum 

uppi að mikilvægi afréttarskráa er mikið, þar liggur heimild jarðeigenda til upprekstrar. Þar af 

leiðandi er hægt að staðfesta þá aðila sem eiga upprekstrarrétt og grundvöll álagningar.  

Byggja verður á því að almennt fylgist að réttindi og skyldur, sem á við um  upprekstrarréttinn. 

Skyldan leiðir af því að um sé að ræða sameiginlegan rétt og þeim rétti fylgi sameiginlegar 

skyldur sem lúta að því að hugsa um þá hagsmuni sem tengjast réttinum. Upprekstrarréttur er 

bundinn við jörð og tengist henni að því leiti að rétturinn er óframseljanlegur. Skráð er í 

afréttarskrá hvaða jarðir eigi rétt til upprekstrar og á hvaða afrétt. Rétturinn helst óháð 

búfjáreign jarðeigenda eða nýtingu. Umboðsmaður Alþingis hefur talið að ekki sé hægt að 

útiloka að aðili sem hafi kost á að nýta sér þjónustuna sem gjaldtakan á að standa undir, geti í 

einhverjum tilfellum verið greiðsluskyldur og sé þá um að ræða „geymdan rétt“ sbr. 

umboðsmaður Alþingis 12. september 2000 í máli nr. 2638/1999 (Dalabyggð). Þar sem fram 

kom: 

Ég tel jafnframt ekki hægt að útiloka að sú aðstaða að eigandi jarðar eigi þess kost að nota 

slíkan upprekstrarrétt á viðkomandi land, komi til þess að búfjárhald verði tekið upp á 

jörðinni, leiði til þess að hann sé greiðsluskyldur. Er þá byggt á því að hann eigi val um það 

hvort hann nýtir umrædda þjónustu. Með tilliti til þess lagagrundvallar að um þjónustugjald 

                                                           
72 Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytið, tölvupóstur til Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytis (27. október 

2010). 
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er að ræða tel ég að skýra verði heimildina í síðari málslið 42. gr. þannig að henni verði 

aðeins beitt gagnvart eigendum þeirra jarða sem nota eða eiga með framangreindum hætti 

kost á að nýta það land sem fjallskilin taka til. 

Samkvæmt 7. gr. laganna eiga allir búfjáreigendur, sem landsafnot hafa í hreppi eða á 

félagssvæði fjallskiladeildar, upprekstrarrétt á afrétt hrepps eða annars upprekstrarfélags. Í 

framkvæmd hefur þetta ákvæði verið skýrt svo að í þeim tilvikum þar sem skilyrði 

upprekstrarréttarins um búfjáreign er ekki  uppfyllt af hálfu jarðareigenda sé þetta geymdur 

réttur, ef svo má að orði komast. Rétturinn verði virkur þegar stofnað er til búfjárhalds á 

jörðinni. 

Rétturinn sé þá aðeins geymdur en ekki niður fallinn og þar af leiðandi hefur verið fallist á að 

aðilar skuli greiða fjallskilagjald á grundvelli upprekstrarréttar. Umboðsmaður Alþingis tók 

einnig fram, í nýlegu áliti sínu, 30. nóvember 2018 í máli nr. 9305/2017 (Borgarbyggð) að: 

Hluti kostnaðar sem til félli vegna fjallskila, eða annar kostnaður sveitarfélaga, yrði því ekki 

lagður á alla eigendur jarða heldur eingöngu á þá aðila sem ættu rétt til að nýta umrædda 

þjónustu.  

Ákvæði 42. gr. getur því ekki falið í sér óhefta heimild fyrir sveitarfélög til þess að leggja á 

eigendur allra jarða kostnað við hvers kyns starfsemi sveitarfélaganna eða það sem leiðir af 

búfjárhaldi innan þeirra. Þvert á móti verður að leggja þá merkingu í ákvæðið að þar sé 

aðeins gert ráð fyrir afmarkaðri heimild til að láta fjallskilaskylda aðila, sem eiga 

upprekstrarétt, hvort sem þeir nýta hann eða ekki, greiða fyrir kostnað sem leiðir af því að 

gera fjallskil í þeim löndum, afréttum og sameiginlegum sumarbeitilöndum sem falla undir 

fjallskilin. Ég bendi í því sambandi á að sá skilningur hefur verið lagður til grundvallar hjá 

dómstólum, sbr. fyrrnefndan dóm héraðsdóms Vesturlands frá 4. júlí 2017, í máli nr. E-

15/2016, dóm héraðsdóms Norðurlands eystra frá 19. mars 2008, í máli nr. Y-2/2007 og dóm 

héraðsdóms Norðurlands vestra frá 22. nóvember 2006, í máli nr. Y-1/2006. 

Það er niðurstaða mín að síðari málsliður 42. gr. laga nr. 6/1986, um afréttamálefni, fjallskil 

o.fl. mæli fyrir um töku þjónustugjalds. Kostnaður sem til fellur vegna fjallskila í afréttum 

og öðrum sumarbeitihögum verður því einungis lagður á þá aðila sem eiga rétt á umræddri 

þjónustu.  

Hagur upprekstrarréttarhafa er að hugað sé að þeirra upprekstrarrétti. Það er ýmist gert með því 

að hreinsa afréttina af fé, bera áburð á afréttinn svo hann sé í sem bestu ásigkomulagi og girða 

hann af til að forðast ágang búfjár annars staðar frá, svo hann verði ekki fyrir ofbeit. 

Upprekstrarrétturinn er mjög sérstaks eðlis þar sem ekki er um að ræða beina þjónustu allra 

upprekstrarréttarhafa heldur er verið að huga að afréttinum og hafa rétthafar hag af því þar sem 

upprekstrarrétturinn heldur virði sínu ef hugað er vel að honum. Upprekstrarréttur er því 

forsenda gjaldtöku samkvæmt 2. mgr. 43. og 42. gr. fjallskilalaga eins og fram hefur komið.  

Aðilar sem falla í flokk 1-3 eiga allir rétt til upprekstrar og er því heimilt að leggja á þá aðila 

fjallskil á grundvelli heimildarákvæðis 2. ml. 42. gr. fjallskilalaga. Nú verður fjallað um 

upprekstrarrétt með tilliti til notkunar upprekstrarréttarhafa. 
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4.4.2.3. Notkun þjónustu eða raunverulegur möguleiki á nýtingu 

Eitt af skilyrðum þjónustugjalda er að sá sem það greiðir fái í stað greiðslu, sérgreint endurgjald 

í formi þjónustu. Þegar litið er til dómaframkvæmdar á öðrum réttarsviðum hefur, í tengslum 

við álagningu þjónustugjalda, verið byggt á því að gjaldskylda geti aðeins náð til þeirra sem 

nýta þjónustuna.  

Meginreglan við álagningu þjónustugjalda er að einungis megi leggja þjónustugjöld á þá sem 

nýta sér þjónustu, nema annað komi fram í lögum. Ef leggja skal þjónustugjald á þá sem ekki 

nýta þjónustu, en hafa kost á að nýta hana, skal gjaldstofn þjónustugjaldsins koma fram í 

lögunum.73 Fram kemur í áliti umboðsmanns Alþingis 6. janúar 1994 í máli nr. 795/1993 

(Vatns-og holræsagjald): „Ef ætlunin er að fjárhæð þjónustugjalda taki mið af öðru en kostnaði 

af þjónustu, verður að koma fram í“. 

Höfundur telur rétt að skoða hvort sú túlkun sem fram hefur komið í álitum umboðsmanns 

Alþingis og héraðsdómum um að það nægi að eiga upprekstrarrétt til að vera gjaldskyldur 

samkvæmt 2. ml. 42. gr. og ekki skipti þar máli hvort viðkomandi eigi búfé eða nýti réttinn, 

samræmist þessari meginreglu. Í áliti umboðsmanns Alþingis 12. september 2000 í máli nr. 

2638/1999 (Dalabyggð) er tekið fram:  

Eins og áður greinir verður að skýra 42. gr. laga nr. 6/1986 þannig að hún heimili aðeins að 

jafna niður þeirri vinnu og kostnaði sem verður við fjallskil í afréttum og öðrum 

sumarbeitarhögum sem eigendum er ekki gert skylt að smala á grundvelli þess að um 

heimaland sé að ræða ... . Ég tel jafnframt ekki hægt að útiloka að sú aðstaða að eigandi 

jarðar eigi þess kost að nota slíkan upprekstrarrétt á viðkomandi land, komi til þess að 

búfjárhald verði tekið upp á jörðinni, leiði til þess að hann sé greiðsluskyldur. Er þá byggt á 

því að hann eigi val um það hvort hann nýtir umrædda þjónustu. Af framangreindu leiðir að 

ég tel að greiðsluskylda samkvæmt síðari málslið 42. gr. laga nr. 6/1986 sé ekki bundin við 

þá sem teljast fjallskilaskyldir. Með tilliti til þess lagagrundvallar að um þjónustugjald er að 

ræða tel ég að skýra verði heimildina í síðari málslið 42. gr. þannig að henni verði aðeins 

beitt gagnvart eigendum þeirra jarða sem nota eða eiga með framangreindum hætti kost á að 

nýta það land sem fjallskilin taka til. 

Höfundur telur ástæðu til að kanna hvort þetta fái samrýmst dómum Hæstaréttar sem fjallað 

hafa um töku vatns- og fráveitugjalda, en þar hefur verið vísað til þess að eingöngu sé heimilt 

að leggja á gjald ef viðkomandi nýtur þjónustu.  

Í Hæstaréttardómi 28. nóvember 2013 nr. 396/2013 (Vatnsgjald I) reyndi á hvort eigendur 

fasteignar hefðu átt að standa skil á greiðslu vatnsgjalds vegna bílskúrs sem ekki var 

sambyggður fjölbýlishúsi og ekki tengdur við vatnsveitu O. Samkvæmt 1. mgr. 6. gr. laga nr. 

32/2004 var heimilt að leggja vatnsgjald á þær fasteignir sem vatns gátu notið. Deilt var um 

                                                           
73 Páll Hreinsson, „Þjónustugjöld“ (1996) 22.  
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hvort nægilegt væri að bílskúr gæti tengst vatnsveitunni til að innheimt væri vatnsgjald eða 

hvort hann yrði sannanlega að vera tengdur. Í úrskurði réttargæslustefnda í málinu var tekið 

fram að þó vatnsæðar lægju inn á lóð bílskúrs skorti enn nauðsynlegar tengingar svo hægt væri 

að hefja notkun vatns. Í niðurstöðu dómsins var tekið fram: 

Í úrskurðinum er talið að túlka beri orðalagið um að fasteign geti notið vatns í 1. mgr. 6. gr. 

laga um vatnsveitur sveitarfélaga þannig að þótt vatnsæðar liggi inn á lóð þá skorti enn 

nauðsynlegar tengingar við vatnsveitukerfi vatnsveitu en slíkt sé nauðsynlegt skilyrði 

álagningar vatnsgjaldsins. Vatnsgjald verði þannig ekki gjaldkræft fyrr en raunverulegur 

möguleiki sé á því að hefja notkun. Haft sé enn fremur í huga að við álagningu þjónustugjalda 

skuli tryggja að gjaldtaka sé í sem bestu samræmi við þá þjónustu sem veitt er.  

Hér kemur fram að þegar ekki eru til staðar nauðsynlegar tengingar sé ekki um að ræða 

raunverulegan möguleika á að hefja notkun og því ekki heimilt að innheimta þjónustugjald. 

Einnig reyndi á vatnsgjald í dómi  

Hæstaréttar 28. nóvember 2013 nr. 397/2013 (Vatnsgjald II). Þar var tekist á um hvort O hefði 

verið heimilt að heimta vatnsgjald af fasteign fyrir árið 2011, sem tengdist vatnsveitu í apríl 

2011. O hélt því fram að samkvæmt 1. mgr. 6. gr. laga nr. 32/2004 hefði verið heimilt að 

innheimta gjald þegar eigandi fasteignarinnar hefði getað tengt hana vatnsveitunni. Fram kom 

í niðurstöðu Hæstaréttar:  

Í úrskurðinum er talið að túlka beri orðalagið í 1. mgr. 6. gr. laga um vatnsveitur sveitarfélaga 

um að fasteign geti notið vatns þannig að þótt heimæð hafi verið lögð væri ekki komin á slík 

tenging við vatnið að fasteignin geti notið vatns í skilningi lagaákvæðisins. Til þess skorti 

enn nauðsynlegar tengingar við vatnsveitukerfi vatnsveitu en slíkt sé nauðsynlegt skilyrði 

álagningar vatnsgjaldsins og að vatnsgjald verði þannig ekki gjaldkræft fyrr en 

raunverulegur möguleiki sé á því að hefja nýtingu vatnsins. 

Við úrlausn á því hvernig beri að túlka lagaákvæðið verður að miða við og leggja til 

grundvallar að öll skilyrði þurfi að vera fyrir hendi til þess að fasteign teljist geta notið vatns 

í skilningi lagaákvæðisins. Sú röksemd stefnanda stenst því ekki að lagastoð skorti fyrir 

þeirri niðurstöðu réttargæslustefnda að fasteignin þurfi að vera tengd við vatnsveitu til að 

hún teljist geta notið vatns. 

Hæstiréttur taldi að í samræmi við gildandi reglur um þjónustugjöld, yrði vatnsgjald ekki 

innheimt fyrr en eignin væri tengd vatnsveitunni og gjaldandi fengi þá þjónustu sem gjaldinu 

væri ætlað að standa undir.  

Í Hæstaréttardómi 6. febrúar 2014 nr. 613/2013 (Fráveitugjald) var deilt um hvort O hefði verið 

heimilt að leggja gjald á heildar fermetrafjölda fasteignar eða einungis þann hluta sem tengdur 

var fráveitu. Hluti fasteignar var tengdur fráveitukerfi O en aðrir hlutar tengdir öðru 

fráveitukerfi. Í 1. mgr. 14. gr. laga nr. 9/2009 er heimilt að innheimta fráveitugjald „af öllum 

fasteignum sem tengdar eru eða munu tengjast fráveitu sveitarfélags“. Í frumvarpi sem varð að 
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lögum nr. 9/2009 kom fram ákvæði þar sem stóð að heimilt væri að innheimta fráveitugjald af 

fasteignum sem „tengdar væru eða gætu tengst“ fráveitu sveitarfélags. Ábending kom fram í 

nefndaráliti umhverfisnefndar að ákvæðið þætti of víðtækt þegar það heimilaði innheimtu af 

fasteignum sem gætu tengst fráveitu sveitarfélaga. Því var lagt til orðalagsbreyting þar sem 

heimildin yrði þrengd og næði til þeirra fasteigna sem „væru tengdar eða myndu tengjast“ 

fráveitu sveitarfélags. Með orðalagsbreytingunni var talið að verið væri að fækka þeim 

fasteignum sem undir ákvæðið gætu fallið auk þess sem það gæti komið upp að fasteignir sem 

geti tengst fráveitu muni ekki gera það. Þessi breyting var ákvörðuð á þeim forsendum að 

gjaldtaka fráveitugjalds væri í sem bestu samræmi við þá þjónustu sem veitt væri. Dómurinn 

taldi að í samræmi við lögskýringargögn yrði farið með fráveitugjald eftir reglum um 

þjónustugjald. Samkvæmt eðli gjaldsins að vera þjónustugjald yrði það ekki lagt á nema 

greiðandi fengi þá þjónustu sem svaraði til gjaldtökunnar. Fram kom í niðurstöðu dómsins:  

Eftir þessu er einnig hafnað þeim skilningi stefnanda að álagning gjaldsins sé heimil við það 

tímamark er húseigandi nýtur raunhæfs möguleika á að nota fráveitu sem sé þegar unnt er 

að tengja fasteign fráveitu. 

Þá segir í greinargerð sem fylgdi lagafrumvarpinu að ekki væri gert ráð fyrir að hús þar sem 

engu vatni er veitt inn og ekkert frárennsli er frá, svo sem hjallar sem svo um háttar, greiði 

fráveitugjald. Þrátt fyrir að ætlunin sé sú samkvæmt 2. mgr. 15. gr. laganna að gjöldin standi 

undir rekstri fráveitu má af framangreindu ráða að lögin gera ráð fyrir frávikum frá álagningu 

sem miðar við fermetrafjölda og að grundvöllur greiðsluskyldu sé raunveruleg notkun 

þjónustu. 

Því var hafnað að nægilegt væri að um raunhæfan möguleika á notkun þjónustu væri að ræða, 

heldur yrði að vera raunveruleg notkun þjónustu. Niðurstaðan var að O hafi verið óheimilt að 

leggja fráveitugjald á þann hluta fasteignarinnar sem ekki var tengdur fráveitukerfi O.   

Af ofangreindum niðurstöðum Hæstaréttar má ráða að til staðar þurfi að vera raunveruleg 

notkun þjónustu svo heimilt sé að leggja þjónustugjald á aðila. Það er því skilgreiningaratriði 

að gjaldandi njóti þjónustunnar. Þessi nálgun Hæstaréttar vekur upp spurningar um hvort 

heimilt sé að leggja fjallskilagjald á skv. 2. ml. 42. gr. fjallskilalaga óháð búfjárhaldi, þar sem 

margar jarðir eru nýttar til annars en búreksturs og ekki allir sem nýta rétt sinn til upprekstrar 

á afrétt, þar sem hann er til staðar. Vikið verður nú að álitaefni fjallskila með áherslu á 

raunverulega notkun þjónustu og leitast við að svara því hvort þær forsendurnar sem fram koma 

í ofangreindum hæstaréttardómum eigi líka við um álagningu vegna fjallskila eða hvort um þau 

gildi sérreglur í framkvæmd.  

Aðilar sem njóta upprekstrarréttar og halda fjallskilaskyldan búfénað hafa val um að reka fé 

sitt á fjall. Af þeirri ástæðu mætti halda því fram að þegar svo háttar til að þeir reki ekki fé sitt 



57 
 

á fjall sé upprekstrarrétturinn ekki nýttur. Þeir aðilar, sem falla í flokk 2 og reka ekki fé á afrétt 

hafa þó raunverulegan möguleika á nýtingu þar sem þeir eiga fjallskilaskyldan búfénað sem 

jafna má að einhverju leiti við nauðsynlegar tengingar sem fram kom hér að framan. Hins vegar 

hefur Hæstiréttur talið að það nægi ekki svo heimilt sé að innheimta þjónustugjald. Fjallskil 

eru hins vegar gjöld með mjög sérstakt eðli, þar sem gjaldtaka tengist upprekstrarréttinum. Hér 

er ekki um að ræða eiginlega nýtingu upprekstrarréttarins, heldur „geymdan rétt“ eins og 

umboðsmaður kemst að orði og fer það ekki saman við niðurstöðu Hæstaréttar hér að ofan um 

notkun. 

Þá verður að athuga hvort upprekstrarréttarhafar „njóti þjónustu“ sem þeir eiga að greiða fyrir 

á grundvelli 2. ml. 42. gr. fjallskilalaga. Upprekstrarrétturinn er á margan hátt sérstakur og ber 

með sér sérstakt eðli. Í tilfellum aðila sem falla í flokk 3, það er þeir sem eiga ekki búfé, má 

líkja upprekstrarréttinum við það þegar aðilar vatnsveitu eða fráveitu kjósa að nýta ekki rétt 

sinn. Í niðurstöðu dóms Hæstaréttar í málinu 656/2017 (vatns og fráveitugjald) kom fram:  

Með dómum Hæstaréttar 28. nóvember 2013 í málum nr. 396 og 397/2013 var því slegið 

föstu að þar sem um þjónustugjald væri að ræða yrði það ekki lagt á nema gjaldandi fengi 

þá þjónustu sem svaraði til gjaldtökunnar. Samkvæmt því væri óheimilt að heimta vatnsgjald 

áður en búið væri að tengja eign við vatnsveitu. Með sama hætti var það niðurstaða 

Hæstaréttar í dómi 6. febrúar 2014 í máli nr. 613/2013 að ekki stæðu heimildir til álagningar 

fráveitugjalds nema gjaldandi fengi þá þjónustu sem svaraði til gjaldtökunnar og því væri 

óheimilt að heimta það vegna þeirra hluta húsa á tiltekinni fasteign sem ekki væru tengd 

fráveitukerfi viðkomandi sveitarfélags. 

Húsið nr. 9 við Aðalstræti í Reykjavík hefur um áratugaskeið verið tengt við vatns- og 

fráveitu stefnda. Eignarhlutar áfrýjanda eru á 2. hæð hússins og er óumdeilt að þeir eru 

hvorki beintengdir við vatnsinntak hússins né fráveitukerfi þess. Á hinn bóginn liggur fyrir 

að í sameignarrými á hæðinni er salerni og þrifvaskur sem áfrýjandi hefur aðgang að. 

Af gögnum málsins verður ekki annað ráðið en að álagning vegna umræddra eignarhluta 

áfrýjanda hafi verið í samræmi við gjaldskrár. 

Heimild til töku þjónustugjalds verður almennt aðeins nýtt í því skyni að hið innheimta gjald 

svari til hinnar veittu þjónustu. Í réttarframkvæmd hefur verið viðurkennd sú undantekning 

frá þessari almennu reglu að þjónustugjaldi megi á grundvelli lagafyrirmæla jafna með 

tilteknum hlutlægum aðferðum á gjaldendur þess. 

Hér er komist að þeirri niðurstöðu að þar sem fasteignin er tengd þá sé aðili gjaldskyldur burt 

séð frá eiginlegri notkun og tekið er fram að í sameignarrými sé salerni og þrifvaskur sem aðili 

hafi aðgang að. Þar af leiðandi er hann talinn gjaldskyldur á grundvelli þeirrar 

undantekningarreglu að jafna megi niður þjónustugjaldi með tilteknum hlutlægum aðferðum á 

gjaldendur þess á grundvelli gjaldskrár. Eðlismunur er á gjöldum vegna vatns-og fráveitu og 

gjöldum vegna fjallskila. Í fyrsta lagi er hægt að hugsa sem svo að það nægi að eiga 

upprekstrarrétt til að vera gjaldskyldur, en það má líta svo á að þú sért að njóta þjónustunnar 
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þar sem þú nýtur góðs af því að hugað sé að afréttinum, þar er um að ræða hagsmuni sem 

tengjast réttinum til upprekstrar en ekki notkun réttarins. Þar sem þjónustan er meðal annars í 

formi smölunar afréttarins. Síðan er í 42. gr. ákvæði um niðurjöfnun þess kostnaðar sem fellur 

til vegna fjallskila, óháð því hvort það sé nákvæmlega sá kostnaður sem nýtist aðilum eða ekki.  

Þegar gjaldtakan er skoðuð út frá Hæstaréttardómum um vatns- og fráveitugjald, þá hefur 

dómstóllinn gert greinarmun á því hvort þú sért tengdur vatns- eða fráveitu eða ekki. Þar sem 

komist hefur verið að því að ef þú ert ekki tengdur sé ekki um að ræða gjaldskyldu. En ef þú 

ert tengdur þá sértu gjaldskyldur ef þú ákveður að nýta þjónustuna eða getur notið hennar, sem 

samræmist því sem komið hefur fram varðandi upprekstrarréttinn og tengsl hans við álagningu 

fjallskila. Ef viðkomandi er tengdur þá þarf hann að greiða samkvæmt Hæstarétti og ef 

viðkomandi á upprekstrarrétt þarf hann að greiða samkvæmt álitum umboðsmanns Alþingis og 

héraðsdóma um fjallskilagjald. Þar af leiðandi er gjaldskylda í báðum tilfellum. Hafa verður í 

huga að um er að ræða ólík gjöld og erfitt er að bera þau saman. Samanburður þeirra er háður 

ákveðnum takmörkunum og varar höfundur við því að þessi gjöld séu borin saman án fyrirvara. 

Einkum sökum þess að upprekstrarrétturinn er það sérstaks eðlis að ekki er hægt að bera hann 

saman við neitt annað gjald. Það mætti halda því fram að það megi jafna þessu saman á þann 

hátt að tenging og upprekstrarréttur beri með sér ákveðin líkindi. Um er að ræða þjónustugjald 

sérstaks eðlis þar sem aðilar njóta þjónustu einungis með því að eiga upprekstrarrétt. Tenging 

gjaldtöku við þann rétt er mjög eðlileg og gengur upp út frá þeim þjónustugjaldahugmyndum 

sem fjallað hefur verið um.  

Það má auk þess líta á álagningu fjallskila samkvæmt 2. ml. sem greiðslu fyrir einskonar aðild 

að sameiginlegum réttindum, gjöld sem innt eru af hendi af þeim sem eiga sameiginleg réttindi 

með öðrum. Þar sem standa þarf skil á ákveðnum kostnaði burt séð frá eiginlegri nýtingu aðila. 

Þó eru gjöldin frábrugðin og háð takmörkunum í samanburði. Ekki er um að ræða beinan 

eignarétt upprekstrarréttarhafa á afrétt heldur réttindi í formi afnotaréttar. Þar sem allir þeir 

aðilar sem hlut eiga í upprekstrarréttinum beri skyldu til að greiða þegar lagt er á þá fjallskil á 

grundvelli heimildarákvæðis 2. ml. 42. gr. til að viðhalda réttinum og hugsa um afréttinn.  

Þegar litið er til þess hvort sú þjónusta að afrétturinn sé smalaður feli í raun í sér þjónustu fyrir 

þá sem eiga upprekstrarrétt, óháð því hvort þeir nýti hann eða ekki er á grundvelli ofangreindrar 

umfjöllunar hægt að líta svo á að um sé að ræða þjónustu í þágu allra upprekstrarrétthafa sem 

er í samræmi við niðurstöður umboðsmanns Alþingis og héraðsdómstóla landsins. Hagur 

upprekstrarréttarhafa, liggur meðal annars í að þar sé ekki beitt búfé allt árið um kring á 
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grundvelli landverndar-, umhverfis- og dýraverndunarsjónarmiða. Þar fari ekki fram ofbeit eða 

ósjálfbær landnýting og grundvallast sá hagur af því að afrétturinn sé í sem bestu ásigkomulagi 

þegar og ef viðkomandi jarðeigandi ákveður að nýta sér upprekstrarrétt sinn. Hagurinn liggur 

því í hagsmunum afréttarins sem slíks og að hugað sé að og hugsað vel um réttinn til 

upprekstrar. Hagur aðila sem falla í flokk 3 er sá sami og þeirra í flokki 1 og 2 að því leyti að 

verið er að hugsa um hag upprekstrarréttarhafa þegar fjallskilum er sinnt á afréttum, það er að 

segja verið er að hugsa um beitilandið sem rétturinn grundvallast á. Þjónustan felst í því að 

koma fé af fjallinu og stjórna beitinni með þeim hætti. 

Þeir aðilar sem upprekstrarrétt eiga og greiða þjónustugjald á grundvelli 2. ml. 42. gr. hafa ekki 

val um greiðslu fjallskilagjalds, nema að því leyti að mögulegt er að afsala sér 

upprekstrarréttinum, sem gerir það að verkum að viðkomandi telst ekki lengur gjaldskyldur 

vegna fjallskila á afréttum. Séu aðilar ósáttir við greiðslu fjallskila og vilja ekki greiða af 

þessum sameiginlegu réttindum er möguleiki á að afsala sér upprekstrarréttinum eins og fram 

kom í kafla 2.1. sbr. 6. gr. og 1. mgr. 7. gr. fjallskilalaga. Ekkert kemur þó fram í lögunum um 

hvort heimilt sé að veita aðilum þann rétt aftur eftir að honum hefur verið skilað inn.  

Greiðsla fjallskila tekur ekki mið af notkun þjónustunnar og er gjaldinu jafnað niður á 

grundvelli landverðs jarða að frádregnum þeim frádráttarliðum sem fram koma í 2. ml. 42. gr. 

Álagningin á að taka mið af kostnaði við fjallskil hverju sinni sem getur verið breytilegur milli 

ára. Greiðslunni er ætlað að standa straum af smölun á afréttinum og því er heimilt að leggja 

gjald á upprekstrarréttarhafa, þó þeir haldi ekki fjallskilaskylt búfé né nýti upprekstrarrétt sinn. 

Að öllu ofangreindu má álykta sem svo að greiðsla fjallskila á grundvelli 2. ml. 42. gr. sé óháð 

nýtingu viðkomandi á upprekstrarréttinum en tengist þó upprekstrarréttinum. 

Þegar kemur að fjallskilum er um að ræða mjög rótgróna venju þess að upprekstrarréttarhafar 

hjálpist að við að koma fé af fjalli. Sú greiðsla fjallskila sem niðurjöfnuð er á grundvelli 42. gr. 

fjallskilalaga á að standa undir þeim kostnaði sem af fjallskilum hlýst hverju sinni. Sérstök 

sjónarmið eiga við þegar fjallskil eru annars vegar þar sem um er að ræða skyldu sem nátengd 

er upprekstrarréttinum og þjóna fjallskil á afrétti hagsmunum allra rétthafa upprekstrarréttar 

óháð því hvort þeir nýti réttinn eða ekki. Hagsmunirnir felast einkum í að koma fé af fjalli og 

vernda með þeim hætti beitarland afrétta. Þjónustan sem kemur á móti því gjaldi sem innt er af 

hendi á grundvelli 2. ml. 42. gr. fjallskilalaga er því smölun afréttarins burt séð frá fjölda fjár 

sem þar hefur verið rekið á afrétt. Þó að sveit legðist í eyði og enginn innan fjallskiladeildar 

myndi reka fé á afrétt, þá þyrfti samt sem áður að hreinsa afréttinn af fé á grundvelli 37. gr. 
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fjallskilalaga, þar sem ágangur getur verið frá öðrum afréttum eða jörðum og tilgangurinn er 

að hreinsa afréttinn af fé. Eðlilegt er að þeir sem njóti réttarins til upprekstrar beri þá skyldu.   

Þjónusta vegna veitustarfsemi er þannig eðlisólík þjónustu vegna fjallskila. Samanburðurinn 

takmarkast af þessum eðlismun. Við skrif þessarar ritgerðar fundust ekki önnur gjöld sem jafna 

má við fjallskilagjöld að öllu leyti eða hafa eiginleika sem samræmast því svo hægt sé að bera 

saman án takmarkana. Því stendur fjallskilagjaldið eitt og sér án þess að hafa gjöld sem hægt 

er að samsama eða líta til við álagningu. Þar af leiðandi telur höfundur, þó að fjallskil eigi 

margt sameiginlegt með þjónustugjöldum, að um sé að ræða þjónustugjald sérstaks eðlis. Gjald 

sem innt er af hendi af þeim sem eiga rétt til upprekstrar með það að leiðarljósi að hugsað sé 

um hag afréttarins og upprekstrarréttarhafanna. Nefna mætti gjaldið „hagsmunagjald“, þar sem 

hagsmunir rétthafa eru hafðir að leiðarljósi óháð því hversu umfangsmikil þjónustan eða 

notkunin er. Staðhættir hafa mikið að segja þegar fjallskil eru annars vegar og ræðst umfang af 

því. Misjafnt er hversu oft afréttir eru smalaðir, þó skylda sé til staðar í fjallskilalögunum um 

að leita skuli tvisvar sinnum hið minnsta skv. 37. gr. þá getur þurft að gera það oftar. 

Til að heimilt sé að leggja fjallskilagjöld á gjaldskylda aðila verða þeir kostnaðarliðir sem 

lagðir eru undir gjaldið að vera skýrir. Nú verða teknir fyrir þeir kostnaðarliðir fjallskila sem 

reynt hefur á fyrir héraðsdómi og færð rök fyrir því hvort leggja megi þá til grundvallar 

fjallskilagjaldi. 

4.5. Til hvaða kostnaðar má álagningin taka? 

4.5.1. Almennt 

Þegar sú þjónusta sem fella má undir gjaldtökuákvæði 42. gr. hefur verið skilgreind74 auk þess 

að skilgreina þá sem skulu inna af hendi fjallskil, gjaldskylda aðila,75 þarf að komast að því 

hversu hátt fjallskilagjaldið má vera á grundvelli þess raunkostnaðar sem myndar gjaldið. 

Skilgreining þjónustugjalda kveður á um að það gjald sem innheimt er, standi einungis undir 

þeim kostnaði sem myndar grundvöll gjaldsins, að hluta eða öllu leyti. Þegar til staðar er einföld 

lagaheimild til töku þjónustugjalds verður að gæta að því við álagningu að ekki sé innheimt 

umfram kostnað. Einungis er heimilt að leggja á gjald sem almennt hlýst af því að veita 

þjónustuna. Þeir sem nýta sér þjónustu þurfa að greiða þjónustugjald nema kveðið sé á annan 

                                                           
74 Sjá umfjöllun í kafla 4.4.1. 
75 Sjá umfjöllun í kafla 4.4.2. 
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veg í lögum. Þegar lög kveða á um að aðilar skuli greiða þjónustugjald án tillits til notkunar 

skal koma fram gjaldstofn í lagaheimildinni.76 

Til að geta komist að því hvaða upphæð skuli innheimta vegna tiltekinnar þjónustu, verður að 

skilgreina þá kostnaðarliði sem fella má undir heimildina, þar sem þeir mynda grundvöll 

þjónustugjaldsins sem lagt er á.77 Afmörkun þeirra hefur grundvallarþýðingu og byggir 

greining kostnaðarliða á lögskýringu á þeirri heimild sem byggt er á.78 Kostnaðarliðir fjallskila 

eru hvorki tilgreindir í fjallskilalögunum né lögskýringargögnum.   

Í áliti umboðsmanns Alþingis 28. nóvember 2018 í máli nr. 9688/2018 

(Vatnajökulsþjóðgarður) reyndi á skilgreiningu kostnaðarliða vegna töku þjónustugjalds í 

Vatnajökulsþjóðgarði. Þar laut athugun umboðsmanns einkum að því hvort þeir kostnaðarliðir 

og þjónustuþættir sem lagðir voru til grundvallar gjaldinu hafi rúmast innan gjaldtökuheimildar 

laganna. Um afmörkun kostnaðarliða þjónustugjalda kom fram:  

Við innheimtu þjónustugjalds hefur það grundvallarþýðingu að afmarka þá kostnaðarliði 

sem felldir verða undir gjaldtökuheimild. Stjórnvaldi er í meginatriðum aðeins heimilt að 

taka gjald fyrir beinan kostnað eða kostnað sem er í nánum og efnislegum tengslum við þá 

þjónustu sem er sérstaklega tilgreind í gjaldtökuheimildinni. Almennt er ekki heimilt að líta 

til annarrar og óskyldrar starfsemi stjórnvaldsins. Þegar er ekki til að dreifa 

skattlagningarheimild í skilningi 40. og 77. gr. stjórnarskrárinnar leiðir af þessum 

grundvallarreglum að stjórnvaldi er jafnan óheimilt að afla almennra rekstrartekna með 

innheimtu þjónustugjalda. Af því leiðir að stjórnvald verður að haga gjaldtöku með þeim 

hætti að það séu bein tengsl á milli skyldu til að greiða gjald og fjárhæða þess annars vegar 

og hins vegar þeirrar þjónustu ... sem um ræðir. Þá hefur almennt verið gengið út frá því að 

ákvörðun fjárhæðar þjónustugjalda verði að byggjast á traustum útreikningi á þeim kostnaði 

sem almennt hlýst af því að veita umrædda þjónustu. Þó er heimilt að byggja á skynsamlegri 

áætlun ef ekki er hægt að sérgreina nákvæmlega ákveðna kostnaðarliði. 

Páll Hreinsson telur að  nokkuð sé um að: 

kastað sé til þess hendinni, þegar kemur að útreikningi á fjárhæð þjónustugjalda og fjárhæð 

þeirra ákveðin án útreiknings. Það geti leitt til þess að lagaheimildir sem heimila töku 

þjónustugjalda, eru þá notaðar í skattalegu sjónarmiði um almenna fjáröflun, en með því er 

þá brotið gegn 40. og 77. gr. stjórnarskrárinnar sbr. 15. gr. stjórnskipunarlaga nr. 97/1995.79 

Skýrleiki útreikninga við álagningu þjónustugjalda, grundvallast af því að niðurjöfnun 

kostnaðar sé skýr og að sá kostnaður sem henni er ætlað að standa undir sé tiltekinn. Greiðendur 

verða að sæta því að greiða reiknað meðaltal af þeim kostnaði sem hlýst við að veita tilgreinda 

þjónustu.80 Ekki er skilgreint í fjallskilalögunum hvaða kostnað fella megi undir fjallskil. Auk 

                                                           
76 Páll Hreinsson, „Þjónustugjöld“ (1996) 13, 22. 
77 Hafsteinn Dan Kristjánsson, „Þjónustugjöld“ (2014) 3 Úlfljótur 462. 
78 Páll Hreinsson, „Þjónustugjöld“ (1996) 19. 
79 Páll Hreinsson, „Þjónustugjöld“ (1996) 14-15. 
80 Páll Hreinsson, „Þjónustugjöld“ (1996) 17. 
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þess koma í lögskýringargögnum með lögunum hvorki fram kostnaðarliðir né hvernig ætlast 

er til að þeir séu afmarkaðir. Þar af leiðandi er til staðar réttaróvissa varðandi þá kostnaðarliði 

sem heimilt er að leggja undir gjaldstofn fjallskila. Sjaldgæft er að heiti þjónustugjalds í lögum 

sé nægjanlega skýrt svo hægt sé að lesa út úr því hvaða kostnaðarliði leggja megi til grundvallar 

gjaldinu.81 Því er mikilvægt að reyna að skilgreina þá. Nú verður gerð tilraun til að skilgreina 

þá kostnaðarliði sem reynt hefur á og athugað hvort þeir geti fallið undir gjaldtökuheimild 

fjallskila. Þeir liðir eru þó ekki tæmandi taldir hér á eftir heldur einungis ætlaðir til að gera 

grein fyrir þeim kostnaðarliðum sem reynt hefur á í framkvæmd og þeirri réttaróvissu sem til 

staðar er varðandi þá kostnaðarliði sem fella má undir fjallskil. 

4.5.2. Einstakir kostnaðarliðir 

Þegar löggjafanum er ekki fært að tilgreina sérstaklega í lögum fjárhæð þjónustugjalds er 

almennt talin þörf á að afmarka sérstaklega annað hvort í lögum eða lögskýringargögnum þá 

kostnaðarliði sem leggja má undir gjaldið, sem grundvöll þess við útreikning á fjárhæð. Ekki 

er talið að heiti þjónustugjalds gefi nægjanlega skýra mynd á þeim kostnaðarliðum sem undir 

þau falla eins og fram hefur komið. Talið hefur verið að algengustu deilur sem upp rísa vegna 

þjónustugjalda tengist þeim kostnaðarliðum sem leggja megi til grundvallar gjaldinu82 enda eru 

það kostnaðarliðir gjaldsins sem eru til þess fallnir að ákvarða fjárhæð þess. 

Fjallskilasamþykktum er ætlað að útfæra reglur fjallskilalaganna frekar og tiltaka meðal annars 

hvernig álagningu skuli háttað og hvaða viðmið skuli styðjast við þegar ákvörðun kostnaðarliða 

er annars vegar.   

Ein af fyrirspurnum höfundar til sveitarfélaga landsins var hvort stuðst væri við aðrar reglur 

svo sem verklagsreglur við álagningu fjallskila. Athugun á þeim svörum sem bárust við 

rannsóknarspurningum höfundar gefur til kynna að engar viðmiðunarreglur séu þar sem 

fjallskilasamþykktir eru hljóðar og útfæra lögin ekki frekar. Má í þeim tilfellum velta því upp 

hvort það opni fyrir svigrúm þeirra sem leggja á fjallskil til geðþóttaákvarðana við álagningu.  

Við rannsókn höfundar var farið skipulega yfir fjallskilasamþykktir sveitarfélaga landsins. Til 

eru fjallskilasamþykktir sem kveða á um hvaða kostnaðarliðum fjallskilagjaldi er ætlað að 

standa undir. Í 2. mgr. 42. gr. Fjallskilasamþykktar fyrir Rangárvallasýslu, nr. 633/2007 kemur 

fram:  

Tekjum fjallskilasjóðs má sveitarstjórn aðeins verja til að standa straum af smölunarkostnaði 

heimalanda vegna ágangs búfjár af afrétti í heimahaga skv. 31. gr. fjallskilalaga, 

                                                           
81 Páll Hreinsson, „Þjónustugjöld“ (1996) 28. 
82 Páll Hreinsson, „Þjónustugjöld“ (1996) 28.  
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leitarkostnaði (fjallskilakostnaði) skv. V. kafla fjallskilalaga og réttarbyggingu skv. 51. gr. 

fjallskilalaga.83 

Í 11. gr. Fjallskilasamþykktar fyrir sveitarfélögin Akraneskaupstað, Borgarbyggð, 

Hvalfjarðarsveit og Skorradalshrepp, nr. 714/2015 segir: 

Heimilt er í hverri fjallskiladeild að leggja á allt að 5% af landverði jarða, jafnt þó í eyði séu, 

að frádregnu verði ræktaðs lands og hlunninda, vegna fjallskilakostnaðar, ef talið er 

nauðsynlegt til að standa straum af útgjöldum vegna girðinga, skilarétta og fjallhúsa. Þó skal 

álagning á landverð jarða aldrei vera meira en ¾ af heildarálagningu hverrar fjallskiladeildar. 

Ef heimild þessi er notuð skal vera sama álagningarhlutfall á landverð allra jarða innan 

hverrar fjallskiladeildar, óháð búfjáreign á hverri jörð.84 

Í þessum ákvæðum er tiltekið hvaða kostnaði gjaldinu er ætlað að standa undir sem ætla má að 

auki á skýrleika. Reynt hefur á ofangreinda kostnaðarliði 11.  gr. fjallskilasamþykktar fyrir 

sveitarfélögin Akraneskaupstað, Borgarbyggð, Hvalfjarðarsveit og Skorradalshrepp nr. 

714/2015, fyrir héraðsdómi Vesturlands 4. júlí 2017 í máli nr. E-15/2016 (Sólheimatunga). 

Málið var höfðað á grundvelli ágreinings um greiðslu fjallskilagjalda. Borgarbyggð taldi að 

upprekstrarrétti fylgdi sú skylda að inna af hendi fjallskil, í þessu tilfelli í formi greiðslu sem 

ætlað væri að standa undir rekstri fjallskiladeildarinnar. Tekið var fram af hálfu Borgarbyggðar 

að kostnaði sem innheimtist með álagningu fjallskilagjalda væri ekki einungis ætlað að mæta 

þeim kostnaði sem af smölun á afréttum hlytist heldur einnig öðrum kostnaði á borð við viðhald 

á afréttargirðingum og réttum með stoð í 2. mgr. 11. gr. Sú afstaða var rökstudd með þeim hætti 

að burt séð frá notkun þeirra sem upprekstrarréttar nytu, þyrfti alltaf að smala afréttinn og þurfi 

hann í flestum tilfellum að vera girtur. Auk þess sem til staðar þurfi að vera rétt skv. 49. gr. svo 

jarðeigendur óháð búfjárhaldi, sem smala á grundvelli smölunarskyldu V. og VI. kafla 

fjallskilalaga og geti komið því fé sem finnst við smölun af sér.  

Eigendur Sólheimatungu héldu því fram að með „fjallskilum“ í skilningi laganna og á 

grundvelli almennrar málvenju, væri átt við smölun og leitir, eða skyldu bænda til að inna af 

hendi þá vinnu. Þá töldu þeir leiða af lagaákvæðum að gjaldinu væri einungis ætlað að standa 

straum af raunkostnaði við fjallskil, leitir og smölun og mætti ekki fara umfram þann kostnað. 

Þar sem Borgarbyggð tók fram að gjaldinu væri ætlað að standa straum af öðrum kostnaði en 

leiddi af smölun og leitum á afréttum taldi eigandi Sólheimatungu að útreikningur gjaldsins 

byggðist á ólögmætum kostnaðarliðum. Ekki var gerð nákvæm grein fyrir þeim kostnaðarliðum 

sem lagðir voru til grundvallar fjallskilagjaldinu af hálfu Borgarbyggðar, né voru lagðir fram 

                                                           
83 Fjallskilasamþykkt fyrir Rangárvallasýslu nr. 633/2007, 2. mgr. 42. gr. 
84 Fjallskilasamþykkt fyrir sveitarfélögin Akraneskaupstað, Borgarbyggð, Hvalfjarðarsveit og Skorradalshrepp nr. 

714/2015, 11. gr. 
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sundurliðaðir útreikningar í málinu um niðurjöfnun kostnaðarins eftir fyrirmælum 42. gr. Því 

töldu eigendur Sólheimatungu að þeim gjöldum, sem innheimt voru sem fjallskilagjöld hafi 

verið ætlað að standa undir kostnaði sem ekki leiddi beinlínis af fjallskilum. Álagning 

kostnaðarins hafi ekki fullnægt þeim lagakröfum sem gerðar eru til heimilda sem stjórnvöld 

byggja gjaldtöku á.  

Ekki kom fram í fjallskilasamþykkt hvernig gjaldið skyldi ákvarðað svo það færi ekki fram yfir 

raunkostnað. Með hliðsjón af 1. ml. 42. gr. fjallskilalaga. taldi héraðsdómur að ákvæðið 

heimilaði aðeins að jafna niður vinnu og kostnaði sem falli til vegna fjallskila á afréttum og 

öðrum sumarbeitihögum, sem jarðeigendum er ekki skylt að smala á grundvelli 

heimasmölunar. Ákvæði 42. gr. í heild sinni heimili því ekki að kostnaður vegna annarra þátta 

sé tekinn inn í slíka niðurjöfnun. Þá tekur dómurinn sérstaklega fram að ekki sé heimilt að fella 

viðhald girðinga og rétta undir ákvæði 42. gr. Gjaldtakan megi ekki vera hærri en sem nemur 

þeim kostnaði sem tilfellur við þau fjallskil sem gjaldtökunni er ætlað að mæta. Niðurstaðan 

var að álagning fjallskilagjalds á eigendur Sólheimatungu ætti sér ekki lagastoð í 42. gr. 

fjallskilalaga.      

Hér að framan afmarkar héraðsdómur mjög þröngt þá kostnaðarliði sem hann telur að fella 

megi undir fjallskilagjald í samræmi við þá túlkunaraðferð sem talin hefur verið að beita eigi 

þegar um er að ræða íþyngjandi gjaldtöku sbr. umfjöllun í kafla 3.2. Þar sem hann hafnar því 

að heimilt sé að leggja kostnað vegna viðhalds girðinga og rétta undir ákvæði 42. gr. Höfundur 

telur að erfitt sé að skilgreina kostnaðarliði svo þröngt sem að ofan er gert. Í 2. mgr. 43. gr. er 

tekið fram að fjallskil skuli innt af hendi með vinnuskyldu eftir því sem þörf krefur eða við 

verður komið, annars með peningagreiðslu eftir mati sveitarstjórnar. Þá kveður ákvæði 3. mgr. 

43. gr. á um að þeim kostnaði fjallskilasjóðs, sem ekki verður inntur af hendi með skylduvinnu 

og óvissar tekjur sjóðsins hrökkva ekki fyrir, er heimilt að jafna niður eftir fyrirmælum 42. gr. 

Ef fjallskilagjöldum sem eftir standa, þegar búið er að jafna niður vinnuskyldunni mega 

einungis standa undir vinnuskyldunni, er ekki um neinn kostnað að ræða sem heimilt er að láta 

gjöldin koma á móti. Það leiðir að því líkum að fjallskilum sé ætlað að standa undir öðrum 

kostnaði en einungis þeim sem tekur til smölunar í þröngri merkingu.  

Nú verður þeim kostnaðarliðum sem fram komu í niðurstöðu ofangreinds héraðsdóms, 

girðingar, réttir og leitarmannakofar, gerð skil auk vinnuskyldu við fjallskil, svokallaðra 

dagsverka. Rétt er að taka fram að ekki er um að ræða tæmandi talningu á þeim kostnaðarliðum 

sem menn getur greint á um hvort fella megi undir fjallskil.   
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4.5.2.1. Dagsverk 

Nú skal vikið að sérstöku álitaefni fjallskila sem tekur til álagningar dagsverka. Dagsverk eru 

ekki skilgreind sérstaklega í lögum um afréttamálefni, fjallskil o.fl. nr. 6/1986 og ekki kemur 

fram þar regla eða viðmið um hvernig dagsverkamat skuli metið eða því deilt niður með 

skylduvinnu fjallskilaskyldra aðila.  

Dagsverk er sú vinnuskylda sem jarðeigendur inna af hendi við fjallskil á afréttum, á grundvelli 

fjallskilaskyldu sbr. 38., 39. og 41. gr. fjallskilalaga. Ekki kemur fram í fjallskilalögunum né 

lögskýringargögnum með hvaða hætti verðmæti dagsverka skuli fundið. Dagsverk eru lögð á 

samkvæmt meginreglu 2. mgr. 43. gr. fjallskilalaga sem skýrð var í kafla 2.2. Ekki kemur fram 

í tilgreindu ákvæði hverja skuli leggja á dagsverk eða hvernig skuli staðið að þeirri álagningu. 

Hins vegar kemur fram í 1. mgr. 42. gr. hvernig jafna skuli niður fjallskilum, eftir fjölda búfjár 

hverju sinni. Athygli vekur að í þeim tilfellum sem dagsverk eru innt af hendi er jarðeigandi að 

sinna þjónustunni með vinnu, en getur samhliða verið að greiða fyrir hana.  

Eins og fram hefur komið í kafla 4.5.2. notast sveitarfélög almennt ekki við neinar aðrar skráðar 

reglur en fjallskilalögin og gildandi fjallskilasamþykktir þegar kemur að álagningu 

vinnuskyldu dagsverka. Auk þess sem ekki er samræmi milli sveitarfélaga hvernig dagsverk er 

metið, hversu hátt það er metið til fjár eða hvernig því er niðurjafnað. Einnig er ósamræmi 

innan sveitarfélags, milli fjallskiladeilda, hversu hátt dagsverkið er metið. Af rannsókn 

höfundar á framkvæmd álagningar fjallskila má ráða að í sumum sveitarfélögum sé dagsverkið 

metið til fjár og síðan sé upphæðin „unnin af sér“ ef svo má að orði komast.85 Í öðrum 

sveitarfélögum er dagsverk lagt á allar jarðir. Eitt dagsverk á sauðlausar jarðir og dagsverk eftir 

fjárfjölda á þær jarðir sem búskapur er.86 Í framkvæmd hefur meðal annars skynsemi verið látin 

ráða því á hvaða aðila skuli lagt dagsverk87 og hverjir inni af hendi fjallskil í formi 

peningagreiðslu. Innan sama sveitarfélags er dæmi um að dagsverk sé metið frá tíu þúsund 

krónum og upp í tuttugu og fimm þúsund krónur.88 Dæmi um mismunandi álagningaraðferðir 

dagsverka sem notast er við: 

Í Dalvíkurbyggð er lagt eitt dagsverk á hverja jörð þar sem ekki er búið með fé, síðan eru 11 

kindur að baki hverju dagsverki hjá sauðfjárbændum. Ekki eru lögð á frekari fjallskil í formi 

peningagreiðslu.89 Í Fjallabyggð er lagt á þá aðila dagsverk sem halda fé og er dagsverkið metið 

                                                           
85 Borgarbyggð, tölvupóstur til höfundar (20. september 2018). 
86 Dalvíkurbyggð, tölvupóstur til höfundar (13. september 2018). 
87 Svalbarðshreppur, tölvupóstur til höfundar (19. september 2018). 
88 Borgarbyggð, tölvupóstur til höfundar (20. september 2018). 
89 Dalvíkurbyggð, tölvupóstur til höfundar (13. september 2018). 
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á tólf þúsund krónur. Notast er við þá reglu að eitt dagsverk sé að baki hverjum átta ám, upp 

að 120 ám og eftir það sé eitt dagsverk á móti hverjum 16 ám.90 Sama er upp á teninginn í 

Fljótsdalshéraði91 og Langanesbyggð, þar sem dagsverk miðast við fjárfjölda sauðfjárbænda.92 

Í Skagafirði eru dagsverk einungis lögð á þá aðila sem reka búfénað á fjall.93 Í fjallskiladeildum 

Borgarbyggðar er notast við sjö mismunandi aðferðir við álagningu og ekki eru til staðar 

viðmiðunarreglur er varða álagningu dagsverka, heldur er byggt á gömlum hefðum og 

aðstæðum innan hvers svæðis.94 Ef litið er til orðalags niðurjöfnunarreglu 1. ml. 42. gr. 

fjallskilalaga sem hljóðar svo: „fjallskilum í afréttum og öðrum sumarbeitarhögum skal jafnað 

niður á fjallskilaskylda aðila í hlutfalli við tölu fjallskilaskylds búpenings“, er það í samræmi 

við textaskýringu ákvæðisins að jafna dagsverkum niður eftir fjárfjölda. Þá er tekinn allur 

fjárfjöldi innan fjallskiladeildarinnar, burtséð frá upprekstri og vinna við fjallskil jöfnuð niður 

á þá aðila sem halda fé.  

Fram kemur í Héraðsdómi Vesturlands 4. júlí 2017 í máli nr. E-15/2016 (Sólheimatunga) að 

42. gr. fjallskilalaga heimili einungis að vinna og kostnaður sem falli til vegna fjallskila í 

afréttum og öðrum sumarbeitilöndum sé felld undir ákvæðið. Því má ætla að fjallskil geti tekið 

til fleiri kostnaðarliða en eingöngu vinnu við fjallskilin sjálf það er dagsverk samanber. 

orðalagið „kostnaður“. Aukinn kostnaður fylgir því fyrir fjallskilaskylda aðila að lagt sé á þá 

dagsverk. Oft á tíðum þurfa þeir að finna leitarmenn sem verða síðan að verða sér úti um hross 

og nesti sem bætist við fjallskilaálagningu viðkomandi aðila.   

Þegar litið er til þess hvort kostnað vegna leitarmanna við smölun megi fella undir fjallskil, á 

þeim grundvelli að verið sé að inna af hendi sérgreint endurgjald ofangreindra aðila í formi 

smölunar afréttarins, verður að álykta sem svo að sá kostnaður sé óumdeilanlega hluti fjallskila 

og í beinum tengslum við þjónustuna, þar sem ekki færu fram nein fjallskil ef leitarmenn sinntu 

ekki leitum. Auk þess þarf að greiða þeim sem fara í eftirleit, þegar svo stendur á, sem farin er 

eftir tvennar almennar leitir samanber 1. ml. 37. gr. fjallskilalaga ef þurfa þykir. Má ætla að 

þann kostnað megi einnig leggja undir fjallskil enda um að ræða sömu þjónustu, smölun 

afréttarins.   

Fjallskilalögin kveða á um að reglum þeirra séu gerð frekari skil í staðbundnum samþykktum. 

Ganga má út frá því að álagning dagsverka sé meira íþyngjandi en álagning peningagreiðslu 

                                                           
90 Fjallabyggð, tölvupóstur til höfundar (19. september 2018). 
91 Fljótsdalshérað, tölvupóstur til höfundar (11. september 2018). 
92 Langanesbyggð, tölvupóstur til höfundar (14. september 2018). 
93 Sveitarfélagið Skagafjörður, tölvupóstur til höfundar (17. september 2018). 
94 Borgarbyggð, tölvupóstur til höfundar (20. september 2018). 
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þar sem um er að ræða sérgreint þjónustugjald á grundvelli vinnuskyldu. Nú til dags vinnur 

meginþorri sauðfjárbænda úti við meðfram búskap og má því ætla að álagning dagsverka sé 

enn meira íþyngjandi en hefðbundin gjaldtaka og hafi í för með sér tekjutap þess aðila sem lagt 

er á, hvort sem um er að ræða sauðfjárbónda eða aðra jarðeigendur. Hér vill höfundur benda á 

að við yfirferð á fjallskilasamþykktum og þeim fjallskilaseðlum sem bárust, var auðséð að 

vinna til fjallskila það er dagsverk, eru metin undir lágmarkslaunum á flestum stöðum. Eðlilegt 

væri að mælt væri fyrir um ákveðið lágmarksviðmið í fjallskilasamþykktum. Þá væri það ekki 

á valdi álagningar aðila að meta dagsverkið til fjár, svo að ekki sé um að ræða 

geðþóttaákvarðanir fjallskilanefnda og sveitarstjórna hverju sinni auk þess sem ákveðið 

samræmi næðist milli og innan sveitarfélaga. 

4.5.2.2. Girðingar 

Ekki er að finna ákvæði í fjallskilalögum sem tekur á skiptingu kostnaðar vegna girðinga. Í 

girðingarlögum nr. 135/2001 (gnl.) er ákvæði sem tekur á kostnaði vegna girðinga. Markmið 

laganna samkvæmt 1. gr. er að fjalla um girðingar, hverjir fara með forræði yfir þeim og 

kostnaðarskiptingu við uppsetningu þeirra á landamerkjum. Lögin gilda um allar girðingar. Þá 

er tekið fram að sérlög sem fjalla um girðingar haldi gildi sínu, en þó gilda ákvæði girðingarlaga 

og reglugerða sem settar eru með stoð í þeim alltaf um gerð girðinga. Í 6. gr. gnl. segir:  

Vilji meiri hluti landeigenda sem eiga lönd er liggja að afrétti girða milli afréttar og 

heimalanda sinna skulu eigendur eða notendur afréttar greiða 4/5 hluta stofnkostnaðar 

girðingarinnar, en eigendur eða ábúendur hlutaðeigandi jarða 1/5. Þó er hægt að semja um 

aðra skiptingu kostnaðar nái aðilar um það samkomulagi. Ef forráðamenn sveitarfélaga 

ákveða einhliða að reisa slíka girðingu greiðir sveitarfélagið allan stofnkostnað 

girðingarinnar. Ef ágreiningur verður um framkvæmd verksins fer um það eins og segir í 5. 

og 7. gr. Um girðingarkostnað milli afréttarlanda gilda sömu reglur og um 

landamerkjagirðingar sé að ræða. Viðhaldskostnaður allra girðinga greiðist í sömu 

hlutföllum og stofnkostnaður, nema þeirra girðinga er Vegagerðin setur upp, sbr. vegalög, 

nr. 45/1994. 

Í athugasemd við 6. gr. gnl. kemur fram: 

Greinin er að mestu óbreytt frá 7. gr. gildandi laga nema hvað tilvísanir í lagagreinar eru 

breyttar þar sem uppröðun greinanna hefur verið breytt. Þó er þeim málslið bætt inn í 

greinina að ef samið er um aðra skiptingu kostnaðar eða þegar forráðamenn sveitarfélaga 

ákveða einhliða að reisa afréttargirðingu greiði sveitarfélagið allan stofnkostnað 

girðingarinnar. Þessi framkvæmd er víða tíðkuð og þykir eðlilegt að lögfesta hana.95 

Hér að ofan kemur fram að val sé á milli þess að eigendur afrétta eða notendur hans greiði hluta 

stofnkostnaðar sem og viðhald vegna girðinga á afrétti. Héraðsdómur Vesturlands frá 4. júli 

                                                           
95 Alþt. 2001-2002, A-deild, þskj. 183 – 180. mál, athugasemdir við 6. gr. 
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2017 í máli E-15/2016 (Sólheimatunga) telur að fjallskilagjöld eigi að mæta beinum kostnaði 

af smölun afréttarins og að viðhald á girðingum falli ekki undir beinan kostnað af smölun 

afréttarins. Því er höfundur sammála þar sem girðingar og kostnaður vegna þeirra tengjast ekki 

beint þeim fjallskilum sem sinnt er á afrétti, þó þær auðveldi verkið til muna. Eins og fram 

hefur komið verða kostnaðarliðirnir sem ekki eru taldir í beinum tengslum við þjónustuna að 

vera í nánum og efnislegum tengslum. Í hæstaréttardómi 13. maí 1998 í máli nr. 173/1998 kom 

fram að óheimilt væri að rjúfa tengsl milli gjaldtöku og veittrar þjónustu þegar um 

þjónustugjaldaálagningu væri að ræða. Þegar svo háttaði til væri óljóst hvort heildargjaldtakan 

svari til kostnaðar, sem leiðir til þess að í raun sé verið að heimila skattlagningu á aðila af 

handahófi. Oft á tíðum eru afréttir girtir, sem auðveldar smölun afréttarins. Hægt er að ætla 

sem svo að það fé sem rekið er á afrétt, haldist frekar innan landssvæðis afréttarins ef það er 

girt af. Því er hægt er telja girðingar vera í nánum og efnislegum tengslum við fjallskil.  

Tíðkast hefur að fella girðingakostnað á afréttum undir fjallskil sem jafnað er niður á grundvelli 

42. gr. Ekki kemur fram í 6. gr. gnl. með hvers konar gjaldi eigi að jafna niður girðingakostnaði. 

Ef girðingakostnaði er jafnað niður í gegnum álagningu fjallskila þarf að gera það í samræmi 

við kostnaðarskiptingu 6. gr. gnl. Þar sem kostnaði er jafnað niður á eiganda eða notanda, ekki 

upprekstrarréttarhafa. Ljóst er að álagning gjalds vegna girðinga verði að samræmast 6. gr. gnl. 

Hvað kostnað vegna girðinga varðar leiðir af ofangreindu að eigendum eða notendum 

afréttarins, það er fjallskilaskyldir aðilar sem reka búfé á afrétt hverju sinni, greiði stofnkostnað 

og viðhald girðinga, þegar þess er ætlast á grundvelli 6. gr. gnl. Því sé heimilt að jafna niður 

kostnaði vegna girðinga með fjallskilagjaldi, sem jafnað er niður á grundvelli 1. ml. 42. gr. þar 

sem í gildi er sérstakt ákvæði sérlaga sem taka verður tillit til og tekur á kostnaðarskiptingu 

vegna girðinga á afréttum. 

4.5.2.3. Réttir 

Samkvæmt 49. gr. fjallskilalaga ber sveitarstjórn eða fjallskilastjórn að sjá um, að til sé á 

hverjum réttarstað hæfilega stór fjárrétt, nægilegt dilkrými við hverja rétt og að réttinni sé vel 

við haldið. Í 51. gr. laganna kemur síðan fram hvernig skipta eigi kostnaði vegna réttar. Þar 

segir: 

Nú er ákveðið að reisa eða endurbyggja almenningsrétt, og skal þá, ef ekki er öðruvísi 

ákveðið með samkomulagi aðila, kostnaður við bygginguna greiddur úr fjallskilasjóði 

viðkomandi fjallskiladeildar eða deilda. Heimilt er sveitarstjórn að jafna sérstaklega niður á 

fjallskilaskylda aðila gjaldi í fjallskilasjóð vegna réttarbyggingar, sbr. 42. gr. og 46. gr. 

Viðhald réttar greiðist með sama hætti. Nánari ákvæði má setja í fjallskilasamþykkt. 
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Að ofangreindu má sjá að ábyrgðin liggur á sveitarstjórn eða fjallskilastjórn að rétt sé til staðar. 

Kostnaðurinn liggur hins vegar á hverri fjallskiladeild fyrir sig, nema samið sé um annað. Í 

tilvitnuðu ákvæði er auk þess að finna heimild til að jafna sérstaklega niður kostnaði vegna 

rétta á fjallskilaskylda aðila sem skiptist, samkvæmt ákvæðinu, eftir niðurjöfnunarákvæði 42. 

gr. fjallskilalaga. Allir fjallskilaskyldir aðilar eru háðir því að til staðar sé rétt innan þeirra 

fjallskiladeildar svo þeir geti komið af sér óskilafé til réttar eftir smölun heimalanda, samkvæmt 

fjallskilaskyldu sinni samanber 38., 39. og 41. gr. fjallskilalaga. Algengast er að heimasmölun 

fari fram nokkrum dögum fyrir leitir og réttir ár hvert. Tilgangur þess er að aðilar nái að koma 

óskilafé til réttar áður en réttað er. Iðulega er réttað þegar safnið kemur niður af fjalli eða daginn 

eftir. Með þeim hætti geta bændur dregið sitt fé í réttum, bæði það sem kemur af fjalli og einnig 

það sem hefur fundist í heimalöndum annarra og komið því til síns heima.  

Tekin var afstaða til kostnaðar vegna rétta í dómi héraðsdóms Vesturlands 4. júlí 2017 í máli 

nr. E-15/2016 (Sólheimatunga). Þar var komist að þeirri niðurstöðu að kostnaður vegna 

viðhalds rétta ætti ekki undir fjallskilakostnað sem jafnað væri niður á grundvelli 42. gr. 

fjallskilalaga. Sú niðurstaða er þversögn við orðalag ákvæðis 51. gr. fjallskilalaga. Réttir eru 

nýttar eftir að fé kemur af fjalli, þegar það fé sem finnst við hefðbundin fjallskil á afréttum og 

öðrum sumarbeitilöndum er komið niður auk þess sem þangað er skilað því óskilafé sem finnst 

í heimalöndum. Féð er síðan geymt í svokölluðu geymsluhólfi þar til því er réttað ýmist 

samdægurs eða daginn eftir. Réttirnar sjálfar nýtast því ekki beint við smölun afréttarins en eru 

þó nýttar í nánum og efnislegum tengslum við smalamennskur á afrétti. Þær eru nýttar með 

þeim hætti að fé sem finnst á afrétti og í heimalöndum safnast þar saman og er flokkað til síns 

heima þegar réttað er.  

Í meginþorra fjallskilasamþykkta landsins er tekið á kostnaði vegna rétta. Í flestum tilfellum er 

tekið fram að fjallskilasjóðir viðkomandi fjallskiladeilda skuli standa skil á kostnaði vegna 

byggingar og viðhalds skilarétta.96 Þá er dæmi um að heimilt sé að leggja kostnað vegna rétta 

á sveitarsjóð ef fjallskilasjóður er ekki til staðar97 eða að val sé á milli þess hvor sjóðinn 

kostnaðurinn er lagður á.98 Þá er sveitarstjórn gert að sjá um að til staðar sé rétt og henni sé vel 

                                                           
96 Fjallskilasamþykkt fyrir Landnám Ingólfs Arnarsonar nr. 733/2012, 2. mgr. 7. gr.; Fjallskilasamþykkt fyrir 

umdæmi sýslumanns Snæfellinga nr. 791/2012, 24. gr.; Fjallskilasamþykkt fyrir svæðið austan vaðlaheiðar að 

mörkum Langanesbyggðar og Vopnafjarðarhrepps nr. 618/2010, 1. mgr. 14. gr.; Fjallskilasamþykkt fyrir Austur 

Skaftafellssýslu nr. 601/1999, 5. gr. (skv. upplýsingum frá ráðuneyti og sveitarfélagi er þessi samþykkt í 

endurskoðun). 
97 Fjallskilasamþykkt fyrir Strandasýslu nr. 715/2012, 1. mgr. 5. gr. 
98 Fjallskilasamþykkt fyrir Vestur-Skaftafellssýslu nr. 360/2006, 1. mgr. 27. gr. 
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viðhaldið án þess að taka fram nánar um hver beri kostnaðinn af þeim framkvæmdum.99 Auk 

þess sem tekið er fram í einni fjallskilasamþykkt að sé um að ræða meiriháttar viðhald eða 

endurbyggingu skuli sá kostnaður greiðast úr sveitarsjóði.100 Þá eru dæmi þess að 

réttarkostnaður sé alfarið í umsjá sveitarfélaganna101 og tekið fram að þau séu eigendur 

réttarbygginganna.102 

Allir aðilar sem teljast til fjallskilaskyldra aðila á grundvelli afréttarlaganna, það er þeir sem 

sinna fjallskilum ýmist einungis í heimalöndum eða einnig á afréttum og öðrum 

sumarbeitihögum, eru háðir því að til staðar sé rétt innan þeirra fjallskiladeildar sem þeir nýta 

ef fé finnst í heimasmölun. Þá koma þeir fénu til réttar og þar kemst það til eigenda sinna þegar 

réttað er. Héraðsdómar og álit umboðsmanns Alþingis sem að framan hafa verið rakin renna 

stoðum undir þá túlkun að ekki megi leggja á aðila skyldu til að inna af hendi fjallskil nema 

þeir njóti upprekstrarréttar. Höfundur telur á þeim grundvelli að gjöld sem hljótast af réttum, 

hvort sem um er að ræða byggingu réttar eða viðhald, sé heimilt að jafna niður á fjallskilaskylda 

aðila sem njóta upprekstrarréttar á grundvelli 42. gr fjallskilalaga.  

4.5.2.4. Leitarmannakofar 

Ekki er minnst á kostnaðarskiptingu vegna viðhalds eða byggingar leitarmannakofa í 

fjallskilalögum eða öðrum lögum. Reynt hefur á slíka kostnaðarskiptingu í (Sólheimatunga). 

Þar komst héraðsdómur að þeirri niðurstöðu að ekki mætti fella viðhaldskostnað vegna 

leitarmannakofa undir fjallskilagjald á grundvelli 42. gr. fjallskilalaga. Í framangreindu máli 

var ekki tekin afstaða til hvernig beri að jafna niður þeim kostnaði sem hlýst af 

leitarmannakofum.  

Það gefur auga leið að kostnaður við leitarmannakofa er ekki beinn kostnaður af leitum eða 

smalamennskum á afréttum, þar sem þeir eru ekki nýttir við eiginlegar smalamennskur. Hins 

vegar ber að athuga hvort sá kostnaður sé í nánum og efnislegum tengslum við það sérgreinda 

endurgjald sem fjallskilaskyldir aðilar njóta, það er smölun afréttarins þar sem heimilt er að 

fella undir þjónustugjald þann kostnað sem er í nánum og efnislegum tengslum við þjónustuna. 

Í flestum tilfellum er þörf á því að til staðar sé leitarmannakofi í sæmilegu ásigkomulagi þar 

sem smalar fara langar leiðir og oft langt frá byggðum. Því má telja óraunhæft að ætla þeim að 

vera selfluttir til byggða á hverju kvöldi og aftur upp á afrétt að morgni. Þar að auki er fénu oft 

                                                           
99 Fjallskilasamþykkt fyrir Austur-Húnavatnssýslu nr. 299/2009, 1. mgr. 25. gr. 
100 Fjallskilasamþykkt fyrir Múlasýslur nr. 9/2006, 5. gr. 
101 Fjallskilasamþykkt fyrir Rangárvallasýslu nr. 633/2007, 23. gr. 
102 Fjallskilasamþykkt fyrir Árnessýslu austan vatna nr. 711/2012, 24. gr. 
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á tíðum smalað langar vegalengdir og haldið í safngirðingum eða afskekktum svæðum við 

leitarmannakofa á næturnar. Innan sveitarfélaga er ekki í öllum tilfellum möguleiki á að sinna 

afréttarsmölun eins og best verður á kosið nema með því að leitarmenn gisti á afréttum og þá 

þarf að vera til staðar gistiaðstaða. Auk þess sem telja má salernisaðstöðu til nauðsynja við 

leitir á afréttum nú til dags. Gistiaðstaða  leitarmanna og salernisaðstaða, þar sem ekki er salerni 

í skála, getur því talist vera í nánum og efnislegum tengslum við smölun afréttarins að mati 

höfundar. Óhagstætt og jafnvel ómögulegt er að smala afrétti landsins án þess að hafa gisti- og 

salernisaðstöðu fyrir leitarmenn. Að því gefnu má ætla að kostnaður vegna leitarmannakofa 

falli undir kostnað sem er í nánum og efnislegum tengslum við smölun afrétta. Því má að mati 

höfundar leggja þann kostnað sem af byggingu og viðhaldi leitarmannakofa hlýst, undir 

fjallskil að einhverju leyti. Hafa ber í huga að þar sem leitarmannakofar eru nýttir í 

ferðaþjónustu eða annað utan við framkvæmd fjallskila verður að taka tillit til þess þegar 

kostnaður vegna byggingar eða viðhalds er reiknaður út og lagður á fjallskilaskylda aðila, þar 

sem þeir eru einungis nýttir vegna smölunar á afréttum mjög lítinn hluta ársins. Þá skal kostnaði 

vegna leitarmannakofa jafnað niður eftir niðurjöfnunarreglu 42. gr. fjallskilalaga.  
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5. Niðurstöður 

Fjallað hefur verið um fjallskil, stjórnsýslu fjallskila og framkvæmd. Fjallskil má skýra sem þá 

aðferð sem nýtt er við að koma fé úr sumarbeitihögum til síns heima. Skylda jarðeigenda til að 

inna af hendi fjallskil er tiltekin í V. kafla fjallskilalaga. Ekki hefur orðið mikil þróun á 

framkvæmdinni sjálfri en breyting varð á þeirri skyldu sem aðilar þurftu að inna af hendi með 

tilkomu gjaldtökuákvæðis sem nú er í 42. gr. fjallskilalaga. 

Fjallskilum er ætlað að standa undir þeirri þjónustu að smala afrétti og önnur sumarbeitilönd 

auk annars kostnaðar sem hlýst af fjallskilum. Ekki er ætlast til að fjallskil séu innheimt umfram 

þann kostnað sem af þjónustunni hlýst. Þar af leiðandi er ekki um að ræða almenna tekjuöflun 

hins opinbera, sem er eitt af megineinkennum skattlagningar. Það gjald sem innheimtist með 

álagningu fjallskila er eyrnamerkt fjallskilum og má ekki verja gjaldinu í aðra þjónustu. Þegar 

litið er til fjallskilalaga, lögskýringargagna og ofangreindra eðliseinkenna er komist að þeirri 

niðurstöðu að fjallskil séu í eðli sínu þjónustugjöld samanber niðurstöðuna í 3. kafla.  

Markmið ritgerðarinnar var að leita svara við því hvort álagning fjallskila samræmist þeim 

skilyrðum sem álagningu þjónustugjalda er sett. Ákvæði 42. og 43. gr. fjallskilalaga hafa að 

geyma einfalda lagaheimild sem kveður á um gjaldheimtu, þar kemur fram gjaldstofn og hverjir 

séu gjaldskyldir. Talið er að framangreind ákvæði uppfylli þau skilyrði sem lagaheimildum til 

gjaldtöku þjónustugjalda eru sett. Fjallskilalögin gera ráð fyrir að álagning fjallskila sé nánar 

útfærð í fjallskilasamþykktum og að meginsjónarmið gjaldtöku komi þar fram.  

Fram hefur komið í framkvæmd að fjallskilasamþykkt skuli geyma ákvæði sem kveður á um  

með hvaða hætti álagning fer fram, hversu hátt hlutfall leggja megi á landverð skv. 2. ml. 42. 

gr. fjallskilalaga og hvernig því er jafnað niður.103 Þá mega fjallskilagjöld ekki standa undir 

nema þeim kostnaði sem af fjallskilum stafa eins og fram hefur komið í 3. Kafla. Því væri 

æskilegt að kostnaðarliðir fjallskila væru afmarkaðir í lögum eða fjallskilasamþykktum svo 

skýrt væri hvaða kostnaði gjaldinu væri ætlað að standa undir. Þau ákvæði sem hafa að geyma 

nánari útfærslu fjallskilalaganna þurfa að vera skýr svo gjaldandi geti kynnt sér grundvöll 

álagningarinnar. Framangreind eru þau skilyrði sem fjallskilasamþykktir skulu uppfylla við 

nánari útfærslu á reglum fjallskilalaganna. Við yfirferð höfundar á fjallskilasamþykktum 

landsins komu í ljós ákvæði sem taka á álagningu fjallskila samanber eftirfarandi dæmi:  

                                                           
103 Héraðsdómur Norðurlands eystra 19. mars 2008, í máli nr. Y-2/2007 (Hvammur); álit umboðsmanns Alþingis 

12. september 2000 í máli nr. 2638/1999. 
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Til leita í hverju upprekstrarlandi ber einkum að skipa þá er það nýta. Fjallskilakostnaði má 

jafna niður og leggja á í vinnu eða peningum í hlutfalli við tölu fjallskilaskylds sauðfjár. Þó 

er heimilt að leggja allt að þriðjung fjallskilakostnaðar á landverð jarða að frádregnu verði 

ræktaðs lands og hlunninda. 

Þetta ákvæði kveður á um hámarkshlutfall sem leggja má á landverð skv. 2. ml. 42. gr. 

fjallskilalögum sem er eitt af þeim atriðum sem þurfa að vera til staðar svo ákvæði samþykkta 

teljist uppfylla skilyrði laganna um nánari útfærslu. Hins vegar er mörgu ábótavant. Ekki kemur 

fram í ákvæðinu við hvað landverð miðast né við hvaða meginsjónarmið skuli styðjast þegar 

álagning fjallskila er annars vegar. Ákvæðið tiltekur auk þess ekki hvaða kostnaði gjaldinu er 

ætlað að standa undir. Við yfirferð höfundar á fjallskilasamþykktum landsins kom fram að ekki 

er þar að finna ákvæði sem uppfyllir öll þau skilyrði sem krafist hefur verið af umboðsmanni 

Alþingis og héraðsdómstólum, að skuli kveða á um í fjallskilasamþykkt. Á meðan samþykktir 

fullnægja ekki ofangreindum atriðum uppfylla þær ekki skilyrði laganna um nánari útfærslu 

þeirra reglna sem lögin kveða á um og verða ekki taldar fullnægjandi stoð fyrir innheimtu 

fjallskilagjalda. 

Vankantar fjallskilasamþykkta eru einkum þeir að ekki er tekin fram nánari útfærsla álagningar 

á grundvelli 2. mgr. 43. gr. og 2. ml. 42. gr. fjallskilalaga. Þá koma í flestum tilfellum ekki 

fram þeir kostnaðarliðir sem álagning í formi peningagreiðslu er ætlað að standa undir.  

Í rannsókn höfundar var leitað svara við því hvort aðrar verklagsreglur en fjallskilalögin og 

samþykktir giltu innan sveitarfélaga um álagningu fjallskila. Fjallskil eru íþyngjandi 

stjórnvaldsákvörðun. Þegar lögð er á vinnuskylda samkvæmt meginreglu 2. mgr. 43. gr. 

fjallskilalaga er um að ræða álagningu þjónustugjalds, sem er að mati höfundar enn meira 

íþyngjandi en gjald í formi peningagreiðslu þar sem verið er að leggja á menn sértæka greiðslu 

sem erfiðara er að inna af hendi. Ekkert sveitarfélag sem tók þátt í rannsókninni og leggur á 

fjallskil er með skriflegar verklagsreglur fyrir sveitarstjórnir eða fjallskilanefndir til að fara eftir 

við álagningu fjallskila, þar með talið um hvernig haga skuli álagningu samkvæmt meginrelgu 

2. mgr. 43. gr. fjallskilalaga um skylduvinnu eða hvaða kostnaði gjaldið eigi að staunda undir. 

Við þá álagningu er einungis stuðst við fjallskilalög og fjallskilasamþykktir sem getur gefið 

fjallskilanefndum rúm til að byggja álagningu á geðþóttaákvörðunum hverju sinni. Dæmi um 

slíkt rúm er þegar ákveðið er hverjir skuli inna af hendi skylduvinnu og að hve miklu leyti. 

Einnig hversu hátt gjald skuli leggja á aðila skv. gjaldstofni 1. mgr. 42. gr. laganna. 

Samkvæmt rannsókn höfundar á framkvæmd fjallskila er til staðar réttaróvissa um álagningu 

fjallskila þar sem sveitarfélög landsins eru óviss um hvenær heimilt sé að nýta heimildarákvæði 
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2. ml. 42. gr. fjallskilalaga og að hversu mikið hlutfall kostnaðar megi leggja á með þeim hætti. 

43% þeirra sveitarfélaga sem leggja á fjallskil nýta sér ekki heimildarákvæði 2. ml. 42. gr. 

fjallskilalaga um álagningu hluta af fjallskilakostnaði á landverð. Auk þess telja þau ekki skýrt 

hvaða kostnaðarliði leggja megi til grundvallar gjaldinu sem lagt er á skv. 2. ml. 42. gr. 

fjallskilalaga. Því telur höfundur að kveða verði skýrar á um framangreinda þætti í 

fjallskilalögum eða herða eftirlit með fjallskilasamþykktum svo þær uppfylli kröfur laganna 

um nánari útfærslu.  

Fjallskil og upprekstrarréttur eru nátengd og er handhöfn upprekstrarréttar forsenda þess að  

heimilt sé að leggja á aðila fjallskil. Meginregla við álagningu þjónustugjalda er að þau séu 

lögð á aðila sem njóta þjónustu, sem er eitt af skilyrðum þjónustugjalda. Þegar kemur að notkun 

þjónustu þeirra sem upprekstrarrétt eiga, er misjafnt hvort aðilar eru að nýta sér réttinn. Aðilar 

sem njóta upprekstrarréttar og halda fjallskilaskyldan búfénað hafa val um að reka fé sitt á fjall. 

Það mætti því halda fram að þegar svo háttar til að þeir reki ekki fé sitt á fjall sé 

upprekstrarrétturinn ekki nýttur. Þeir aðilar, sem falla í flokk 2 og reka ekki fé á afrétt hafa þó 

raunverulegan möguleika á nýtingu þar sem þeir eiga fjallskilaskyldan búfénað sem jafna má 

að einhverju leyti við nauðsynlegar tengingar sem fram kom hér að framan. Hins vegar hefur 

Hæstiréttur talið í máli sem varðaði vatns- og fráveitugjöld að það nægi ekki svo heimilt sé að 

innheimta þjónustugjald heldur þurfi að vera um að ræða eiginlega nýtingu þjónustu. Að mati 

höfundar eru fjallskil hins vegar gjöld með mjög sérstakt eðli, þar sem gjaldtaka tengist 

sameiginlegum upprekstrarrétti í afrétti og svo lengi sem menn kjósa að halda honum njóti þeir 

í raun hags af fjallskilum.  

Fjallskil eru mjög sérstaks eðlis, rótgróin innan sveitasamfélaga og byggð á samvinnu aðila. Í 

upphafi voru fjallskil framkvæmd og afréttir nýttir af nauðsyn. Það má líta á álagningu fjallskila 

samkvæmt 2. ml. sem greiðslu fyrir þjónustu vegna sameiginlegra réttinda. Gjöld sem innt eru 

af hendi af þeim sem eiga sameiginleg réttindi með öðrum þar sem standa þarf skil á ákveðnum 

kostnaði burt séð frá eiginlegri nýtingu aðila. Gjaldið er í eðli sínu þjónustugjald sem lagt er á 

alla sem njóta hagsmuna af þjónustunni, nokkurs konar hagsmunagjald. Gjaldið byggir á 

réttinum til upprekstrar en ekki notkun hans og er grundvöllur gjaldskyldu skv. 42. gr. 

fjallskilalaga. 

Með gjöldum sem álögð eru í formi fjallskila er verið að standa undir þjónustu við að hreinsa 

afréttinn af fé og huga að hagsmunum upprekstrarréttarins. Það eru sameiginlegir hagsmunir 

jarðeigenda sem upprekstrarrétt eiga að búfé sé ekki á beit á afréttinum allan ársins hring auk 
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þess sem hugsað sé um réttinn svo hann sé til staðar ef upprekstrarréttarhafi ákveður að nýta 

hann. Allir þeir sem  upprekstrarrétt eiga njóta góðs af því að hugsað sé um réttinn.  
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