
Kjartan Þór Ragnarsson 

 

 

 

 

 

 

 

Almannaréttur til veiða  

á villtum fuglum  
-BA ritgerð til BA prófs í lögfræði - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Umsjónarkennari: Sif Guðjónsdóttir 

Lagadeild Háskóla Íslands 

Júní  2010 
 
 



2 
 

EFNISYFIRLIT 
 
1 Inngangur   ................................................................................................................................ 4

2 Eignarréttur yfir fasteignum   .................................................................................................... 5

2.1 Almenn atriði   .................................................................................................................... 5

2.2 Bein og óbein eignarréttindi   ............................................................................................. 5

2.3 Stofnun eignarréttar yfir landi   .......................................................................................... 6

3 Flokkun lands   .......................................................................................................................... 7

3.1 Almenn atriði   .................................................................................................................... 7

3.2 Eignarlönd   ........................................................................................................................ 8

3.3 Afréttir   .............................................................................................................................. 9

3.3.1 Hugtakið afréttur   ....................................................................................................... 9

3.3.2 Afréttarland sem fullkomið eignarland   ..................................................................... 9

3.3.3 Afréttarland sem afréttareign   .................................................................................... 9

3.4 Almenningar   ................................................................................................................... 10

3.4.1 Hugtakið almenningur   ............................................................................................. 10

3.4.2 Flokkun almenninga   ................................................................................................ 10

3.5 Þjóðlendur   ...................................................................................................................... 10

4 Réttarsöguleg þróun veiðiréttar   ............................................................................................. 11

4.1 Ákvæði Grágásar og Jónsbókar   ...................................................................................... 11

4.2 Tilskipun um veiði 1849  ................................................................................................. 12

4.3 Sérlög um fuglaveiðar og fuglafriðun   ............................................................................ 12

5 Gildandi réttarreglur um veiðar á villtum fuglum   ................................................................. 13

5.1 Lög um vernd, friðun og veiðar á villtum fuglum og villtum spendýrum   ..................... 13

5.2 Skýring 1. mgr. 8. gr. laga nr. 64/1994   .......................................................................... 15

5.3 Fuglaveiðar   ..................................................................................................................... 17

5.3.1 Veiðitímabil   ............................................................................................................. 18

5.3.2 Veiðikort og veiðiaðferðir   ....................................................................................... 19

6 Þjóðlendur og veiðiréttur   ....................................................................................................... 20

6.1 Þjóðlendulög nr. 58/1998   ............................................................................................... 20

6.2 Óbyggðanefnd   ................................................................................................................ 21

6.3 Skýring ákvæða 5. gr. þjóðlendulaga   ............................................................................. 22

7 Veiðiréttartakmarkanir friðlýsingar og náttúruverndar   ......................................................... 23

7.1 Friðun og friðlýsing í veiðilögum nr. 64/1994   ............................................................... 23



3 
 

7.2 Þjóðgarðar, friðlönd og verndun lífríkis   ......................................................................... 25

7.2.1 Þjóðgarðar   ............................................................................................................... 25

7.2.2 Friðlönd og verndun lífríkis   .................................................................................... 26

8 Niðurstöður   ............................................................................................................................ 28

Heimildaskrá   ............................................................................................................................ 29

Viðauki I - Yfirlitskort yfir þjóðlendur á svæðum 1-7a   ........................................................... 31

Viðauki II - Yfirlitskort friðlýstra svæða og þjóðgarða   ........................................................... 32

Viðauki III - Hefðbundin nytjasvæði innan Vatnajökulsþjóðgarðs   ......................................... 33

 
  



4 
 

1 Inngangur 
Almannaréttur fjallar um takmörkuð réttindi almennings til nýtingar lands eða landsgæða. Í 

umfjöllun fræðimanna hefur almannaréttur einnig verið nefndur útilífsréttur. Þessi réttindi fela 

í sér ýmis konar athafnir á landi og í hafi auk réttar til töku tiltekinna verðmæta úr náttúrunni.1 

Réttindin eru þó takmörkuð og fela aldrei í sér heimildir til að nýta landið með öllum gögnum 

og gæðum eins og er um bein eignarréttindi eða afnotaréttindi í vissum tilvikum.2 

Almannarétt er unnt að greina í þrennt eftir andlagi réttindanna, þ.e. í umferðar- og dvalarrétt, 

nýtingarrétt og veiðirétt. Hafa ber í huga að þessi svið eru oft hvert öðru háð eins og tengsl 

veiðiréttar og umferðarréttar bera augljós merki. Forsenda þess að menn geti haldið til 

tiltekinna veiðisvæða er að þeir hafi rétt til aðgengis og umferðar að þeim svæðum.3

Almannaréttur til veiða á villtum fuglum er umfjöllunarefni þessarar ritgerðar. 

Meginmarkið ritgerðarinnar er að gera grein fyrir þeim réttarreglum sem nú gilda um 

almannarétt til fuglaveiða og skýra frá þeim takmörkunum sem þessi veiðiréttur kann að sæta. 

Leitast verður við að skýra með fullnægjandi hætti þær réttarreglur sem nú gilda um veiðirétt 

á villtum fuglum samkvæmt ákvæðum laga, nr. 64/1994, um vernd, veiðar og friðun á villtum 

fuglum og spendýrum. Einnig verður veiðiréttur innan þjóðlendna tekinn til sérstakrar 

umfjöllunar og leitað svara við því að hve miklu leyti almannaréttur til fuglaveiða gildir innan 

þjóðlendna, sbr. ákvæði laga, nr. 58/1998, um þjóðlendur og ákvörðun marka eignarlanda, 

þjóðlendna og afrétta. Er leitast við að komast að greinargóðri niðurstöðu um almannarétt til 

fuglaveiða út frá þeirri uppbyggingu sem hér að neðan greinir. 

 

Í öðrum kafla er gerð grein fyrir helstu atriðum eignarréttar yfir fasteignum og í þriðja 

kafla er fjallað um flokkun lands eftir eignarhaldi. Réttarsöguleg þróun veiðiréttar er rakin í 

fjórða kafla frá fornlögum fram að gildandi rétti. Fimmti kafli tekur til núgildandi veiðiréttar 

út frá lögum, nr. 64/1994, og þeim reglugerðum sem settar hafa verið með stoð í þeim lögum. 

Þar er nánar gerð grein fyrir þeim réttarreglum sem gilda um fuglaveiðar og veiðileyfa til 

þeirra. Umfjöllun sjötta kafla snýr að veiðirétti í þjóðlendum og hlutverki óbyggðanefndar. 

Lög, nr. 58/1998, eru þar tekin til athugunar og almennu ljósi varpað á veiðirétt á villtum 

fuglum í þjóðlendum. Sjöundi kafli fjallar um helstu takmarkanir sem veiðiréttur sætir á 

grundvelli náttúruverndar og er um þær stjórnvaldsheimildir fjallað sem vægi hafa varðandi 

takmarkanir á almannarétti til veiða. Loks er í lokakafla ritgerðarinnar gerð grein fyrir 

niðurstöðum þessarar umfjöllunar. 

                                                 
1 Finnur Torfi Hjörleifsson: Almannaréttur. Hlutverk hans og staða í íslenskri réttarskipan, bls. 4-5. 
2 Bragi Björnsson: ,,Umferðarréttur“, bls. 71-72. 
3 Bragi Björnsson: ,,Umferðarréttur“, bls. 72. 
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2 Eignaréttur yfir fasteignum 
2.1 Almenn atriði 

Eignarréttur hefur verið skilgreindur sem einkaréttur aðila til að ráða yfir tilteknum 

líkamlegum hlut innan þeirra marka, sem í þessum rétti eru sett af lögum og óbeinum 

eignaréttindum annarra aðila, sem stofnað hefur verið yfir hlutnum.4

Viðfangsefni þessarar umfjöllunar snýr að eignarrétti fasteigna. Með fasteign er í 

lagalegum skilningi átt við tiltekið afmarkað land, ásamt lífrænum og ólífrænum hlutum 

landsins sem eru varanlega við það skeyttir.

 Í þessari skilgreiningu 

eignarréttar felst víðtækur réttur eiganda til ráðstöfunar, umráða og nota eignarinnar. 

Takmarkast þessi réttur einungis af fyrirmælum laga og af óbeinum réttindum annarra aðila 

yfir eigninni, ef slík réttindi eru til staðar. Eignin, sem andlag eignarréttinda, er tiltekinn 

líkamlegur hlutur en með því er átt við hvers kyns efnislega hluti, óháð uppruna. Geta þeir því 

verið manngerðir eða af náttúrunnar völdum, lífrænir eða ólífrænir. 

5 Hugtakið vísar til afmarkaðs landsvæðis og er 

þessi skilgreining óháð því hvort einhver mannvirki eru á landsvæðinu. Rúmast umfjöllun 

eignarréttar yfir landi því innan þessa fasteignahugtaks.6 Ef lífrænir eða ólífrænir hlutar 

landsins eru endanlega aðskildir frá landinu þá teljast þeir ekki lengur til fasteignarinnar. 

Einnig er unnt er að aðskilja einstaka þætti eignarréttar frá fasteign og telja til sérstakra 

réttinda. Meðal slíkra réttinda, sem eru óhjákvæmilega tengd því landsvæði sem fasteignin 

tekur til, eru m.a. veiðiréttindi, námuréttindi og vatnsréttindi.7

 

 Ef slík réttindi eru veitt öðrum 

aðila en eiganda fasteignarinnar þá teljast þau til óbeinna eignarréttinda yfir fasteigninni. 

Verður nú nánar vikið að því. 

2.2 Bein og óbein eignarréttindi 

Eignarréttur greinist í beinan eignarrétt og óbein eignarréttindi. Fer skiptingin eftir því hve 

víðtækur eignarréttur rétthafans er. Beinn eignarréttur lands veitir grunneignarrétt að landinu 

en það er óvéfengdur eignarréttur yfir landinu öllu og gæðum þess. Óbein eignarréttindi, sem 

einnig eru nefnd takmörkuð eignarréttindi, verða einungis leidd af þessum grunneignarrétti.8

Beinn eignarréttur er víðtækur réttur sem veitir rétthafanum öll umráð eignarinnar, 

einkarétt á nýtingu hennar og ráðstöfun með löggerningi. Á það jafnt við um fasteignir sem og 

aðrar eignir. Þessi réttur umráða og nýtingar kann þó að sæta takmörkunum sökum fyrirmæla 

 

                                                 
4 Gaukur Jörundsson: Eignaréttur I, bls. 4. 
5 Lögfræðiorðabók með skýringum, bls. 117; Gaukur Jörundsson: Eignarréttur I, bls. 30. 
6 Þorgeir Örlygsson: Kaflar úr Eignarétti I, bls. 59-61. 
7 Gaukur Jörundsson: Eignaréttur I, bls. 31-32. 
8 Páll Sigurðsson: ,,Eignar- og afnotaréttur yfir hálendi Íslands“, bls. 229. 
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laga eða óbeinna eignarréttinda annarra aðila. Að þeim takmörkunum undanskildum hefur 

eigandi frjálsar heimildir m.a. til að gefa út afsal fyrir eigninni, nýta hana sem grundvöll 

lánstrausts eða láta hana ganga að erfðum. Þar að auki getur eigandi leitað aðstoðar dómstóla 

og eftir atvikum stjórnvalda við að halda uppi lögvernd yfir eigninni.9

Óbein eignarréttindi fela það í sér að tiltekin aðili á hlutdeild í víðtækari rétti annars 

manns. Slík eignarréttindi heimila ákveðnum aðila, einum eða fleiri, tiltekin afnot lands. Geta 

óbein eignarréttindi verið samningsbundin, byggð á lögum, venju eða hefð. Óbein 

eignarréttindi takmarka að þessu leyti ráðstöfunarrétt landeigenda. Til óbeinna eignarréttinda 

teljast m.a. veðréttindi, forkaupsréttur, afnotaréttindi og ítaksréttur. Í tilviki veiðiréttar koma 

afnotaréttindi og ítaksréttur helst til athugunar. Hvoru tveggja taka til tiltekinna umráða og 

afnota eignar sem er háð beinum eignarrétti annars aðila. Munurinn á  þessum réttindum er 

ekki alltaf ljós og miðast aðgreiningin einkum við það hve víðtækar nytjaheimildirnar eru. 

Afnotaréttindi fela í sér nokkuð víðtæk réttindi rétthafa til nytja á hlut eða fasteign sem 

bundinn er grunneignarrétti annars. Með ítaksrétti er hins vegar átt við tiltekin skýrt afmörkuð 

not fasteignar sem er í eigu og umráðum annars aðila. Ef ítaksréttur veitir rétthafanum 

veiðirétt í landi annars manns nefnist það veiðiítak.

 

10

 

 

2.3 Stofnun eignarréttar yfir landi 

Stofnun eignarréttar er skipt í frumstofnun, afleidda stofnun og útrýmandi stofnun. 

Frumstofnun er sjálfstæð stofnun eignarréttar, óháð fyrri eignarrétti. Með afleiddri stofnun 

eignarréttar er stofnað til nýrri eignarréttinda út frá eldri réttindum, eða að aðilaskipti verða að 

eignarréttindum. Með útrýmandi stofnun er eignarrétti fyrri eiganda vikið til hliðar með 

heimild í lögum. Stofnunarhættir eignarréttar geta verið nám, hefð, venjuréttur, erfðir, 

afsalsgerningar, útlagning við skipti eða sökum beinna fyrirmæla í settum lögum.11

Frumstofnun eignarréttar yfir landi er einkum fyrir tilstilli náms þar sem landsvæði sem 

ekki er háð eignarrétti er numið og tekið til eignar. Í dag er það talin meginregla íslensk réttar 

að ekki er unnt að stofna til eignarréttinda yfir landi með námi.

 

12 Frumstofnun eignarréttar 

hefur þó einnig farið fram hér á landi fyrir tilstilli hefðar eða fyrirmæla í settum lögum, sbr. 

nýbýlatilskipun frá 15. apríl 1776 og lög um nýbýli frá 6. nóvember 1897.13

                                                 
9 Lögfræðiorðabók með skýringum, bls. 53, 95. 

 

10 Gaukur Jörundsson: Eignaréttur I, bls. 5-6. 
11 Þorgeir Örlygsson: ,,Um eignarhald á landi og náttúruauðlindum“, bls. 564. 
12 Þorgeir Örlygsson: Kaflar úr eignarétti I, bls. 41, 80. 
13 Almennar niðurstöður óbyggðanefndar, bls. 60-61. 
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Afleidd stofnun felur í sér ráðstöfun eignarréttinda með löggerningi í lifanda lífi, við 

erfðir, útlagningu við skipti, með dánargerningum og mögulega fyrir venjurétt. Afleidd 

stofnun eignarréttar þarf að byggjast á eldri eignarheimild sem unnt er að rekja til 

frumstofnunar eignarréttarins eða a.m.k. fullnægjandi sönnur séu færðar fyrir tilvist slíkrar 

frumstofnunar.14 Útrýmandi stofnun eignarréttar yfir landi er einkum fyrir hefð samkvæmt 

ákvæðum laga, nr. 46/1905, um hefð.15

Í íslenskum rétti gildir sú meginregla að sá sem heldur fram eignarrétti yfir landi verður að 

færa fram heimildir fyrir eignartilkalli sínu.

 

16 Slíkar heimildir eru grundvöllur sönnunar 

eignarhalds yfir landi. Heimildir um eignarhald eru margvíslegar og í raun hver þau opinberu 

gögn og löggerningar sem til þess eru fallin að sýna fram á tilfærslu réttinda eða eignarrétt yfir 

tilteknu landi. Ber þar helst að nefna þinglýsingabækur, merkjaskrár samkvæmt lögum, nr. 

41/1919, um landamerki, máldagabækur, lögfestur og heimildaskjöl.17

 

 

3 Flokkun lands 
3.1 Almenn atriði 

Land er greint í flokka eftir því hvernig eignarhaldi þess er háttað. Hefur það löngum verið 

venja hér á landi að flokka land eftir því, í eignarlönd, afrétti og almenninga. Verður þessi 

flokkun eignarhalds hér nefnd eldri flokkun eignarhalds til einföldunar.18 Á þessari flokkun 

var almennt byggt allt fram að gildistöku laga, nr. 58/1998, um þjóðlendur og ákvörðun marka 

eignarlanda, þjóðlendna og afrétta (hér eftir nefnd þjóðlendulög). Byggja mörg núgildandi lög 

þó enn á þessari eldri flokkun eignarhalds og hugtakanotkun þeirra, þar á meðal lög, nr. 

64/1994, um vernd, friðun og veiðar á villtum fuglum og villtum spendýrum (hér eftir nefnd 

veiðilög). Með þjóðlendulögum varð hins vegar veruleg breyting á flokkun lands eftir 

eignarhaldi þar sem land er þar aðeins greint í eignarlönd og þjóðlendur. Tekið skal fram að 

með gildistöku þjóðlendulaga eru nú engin landsvæði á Íslandi sem enginn er eigandi að. 

Íslenska ríkið hefur nú gert eignartilkall til þeirra landsvæða sem ekki voru háð beinum 

eignarrétti. Nefnast þessi landsvæði nú þjóðlendur og taka til þeirra landsvæða sem 

samkvæmt eldri flokkun töldust almenningar og afréttir.19

                                                 
14 Þorgeir Örlygsson: ,,Um eignarhald á landi og náttúruauðlindum“, bls. 564-565. 

 Með þjóðlendulögum fékk sérstök 

stjórnsýslunefnd, óbyggðanefnd, það hlutverk að skipta landinu upp í eignarlönd og 

15 Lögfræðiorðabók með skýringum, bls. 466. 
16 Almennar niðurstöður óbyggðanefndar, bls. 67. 
17 Þorgeir Örlygsson: Kaflar úr eignarétti I, bls. 78-79. 
18 Þorgeir Örlygsson: Kaflar úr eignarétti I, bls. 68. 
19 Þorgeir Örlygsson: Kaflar úr eignarétti I, bls. 97, 100. 
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þjóðlendur.20

Öll núgildandi lög og lagaákvæði veiðiréttar byggjast á flokkun lands eftir eignarhaldi 

fyrir gildistöku þjóðlendulaga, nr. 58/1998. Í ljósi þess og af þeirri ástæðu að verki 

óbyggðanefndar er enn ólokið er óhjákvæmilegt að fjalla með ítarlegum hætti um báðar 

flokkanir eignarhalds yfir landi. Jafnt þá eldri sem og skiptingu þjóðlendulaga í eignarlönd og 

þjóðlendur. Er sú leið farinn, í þessari umfjöllun um veiðirétt, að gera hvoru tveggja skil og 

heimfæra eldri flokkun eignarhalds yfir landi til þeirrar skiptingar sem felst í þjóðlendulögum. 

Í undirköflum 3.3. og 3.4. um afrétti og almenninga, er fjallað um eldri flokkun eignarhalds 

eins og veiðilögin byggja á. Þá umfjöllun ber að skoða í ljósi veiðiréttar og þeirra lagaákvæða 

sem hann byggir á, sbr. fjórða og fimmta kafla þessarar ritgerðar. Í undirkafla 3.5 hér á eftir er 

hins vegar sérstaklega gerð grein fyrir hugtakinu þjóðlenda og þeirri skiptingu eignarhalds yfir 

landi sem felst í þjóðlendulögum. Í sjötta kafla ritgerðarinnar verður veiðiréttur í ljósi 

veiðilaga loks heimfærður til þeirrar réttarskipunar sem felst í þjóðlendulögum, með skiptingu 

lands í eignarlönd og þjóðlendur. 

 Því verki er enn ólokið þótt stefnt sé að ljúka því árið 2014, sbr. 8. gr. 

þjóðlendulaga. Sökum þessa byggja vissir landshlutar enn á sjónarmiðum eldri flokkunar 

eignarhalds yfir landi. 

 

3.2 Eignarlönd 

Eignarland er landsvæði þar sem tiltekin aðili eða lögpersóna hefur einkarétt á nýtingu og 

ráðstöfun landsins og fer með öll venjuleg eignarráð innan þeirra marka sem lög kveða á um, 

sbr. skilgreiningu 5. mgr. 2. gr. jarðalaga, nr. 81/2004. Eigandinn fer með beinan eignarrétt 

eignarlandsins og getur með gerningi ráðstafað vissum réttindum landsins til annarra aðila. 

Öðlast þá rétthafar þeirra réttinda óbein eignarréttindi í eignarlandi landeiganda.21

Eignarréttur landeiganda að eignarlandi grundvallast á þeim heimildum um eignarhald 

sem hann hefur yfir landinu um stærð þess og afmörkun. Samkvæmt 2. gr. laga, nr. 41/1919, 

um landamerki ofl. er landeiganda skylt að gera glöggva merkjaskrár um allar jarðir, 

húsmannabýli og þurrabúðir sem afskipt land hafa. Auk þess skal þar getið ítaka og hlunninda 

sem aðrir menn eiga í það eignarland.

  

22 Inntak eignarréttar landeiganda er enn fremur túlkað á 

þann veg að ef einhver landauki eða eyjar myndast að eignarlandi innan netlaga, hvort sem er 

af manna völdum eða af náttúrulegum ástæðum að þá telst sá landauki til eignarlandsins.23

 

 

                                                 
20 Alþt. 1997-1998, A-deild, bls. 2598. 
21 Gaukur Jörundsson: Eignarréttur I, bls. 5. 
22 Þorgeir Örlygsson: ,,Um eignarhald á landi og náttúruauðlindum“, bls. 560, 563. 
23 Gaukur Jörundsson: Eignarréttur II, bls. 136. 
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3.3 Afréttir 

3.3.1 Hugtakið afréttur 

Afréttur er almennt skilgreindur sem hvers konar land ofan byggða sem notað er til 

sumarbeitar fyrir búfé.24

Ólíkt þjóðlendulögum er í eldri flokkun lands eftir eignarhaldi litið á afrétti sem ákveðið 

form eignarhalds yfir landi og nefnast þá einu nafni afréttarlönd. Með þjóðlendulögum er hins 

vegar sá skilningur afnuminn og hugtakið aðeins talið fela í sér tiltekin afnot lands hvort sem 

það er innan þjóðlendu eða eignarlands. Þegar rætt er um afrétt sem ákveðið form eignarhalds 

eins og gert er í veiðilögum, nr. 64/1994, er venja að flokka afrétti eftir því hve víðtækur 

eignarréttur til afréttarlandsins er. 

 Á þessi skilgreining stuðning í lögum, sbr. 1. mgr. 2. gr. jarðalaga, 

nr. 81/2004, auk ákvæða laga, nr. 6/1986, um afréttarmálefni og fjallaskil ofl. Sami skilningur 

afréttarhugtaksins er einnig í þjóðlendulögum, nr. 58/1998, sbr. 1. gr. laganna. 

 

3.3.2 Afréttarland sem fullkomið eignarland 

Afréttarland getur talist fullkomið eignarland tiltekins aðila, sbr. 5. og 6. gr. laga, nr. 6/1986, 

um afréttarmálefni og fjallaskil ofl. Sem fullkomið eignarland hefur landeigandi full yfirráð 

og beinan eignarrétt yfir afréttarlandinu.25 Í ljósi dóma Hæstaréttar hefur sú skoðun 

fræðimanna mótast að afréttur geti almennt ekki talist til fullkomins eignarlands nema fyrir 

liggi ótvíræðar sannanir um órofa eignarhald frá landnámi. Landeigandi sem heldur því fram 

að tiltekið afréttarland sé fullkomið eignarland ber sönnunarbyrði fyrir því í samræmi við 

almennar reglur.26

  

 

3.3.3 Afréttarland sem afréttareign 

Um afréttareign er að ræða þegar tiltekin jörð eða jarðir eiga upprekstrarrétt fjár til 

afréttarlandsins.27

                                                 
24 Gaukur Jörundsson: Eignarréttur II, bls. 131. 

 Afréttareign fylgir nú einnig réttur til fiskveiða í ám og vötnum, sbr. 7. gr. 

laga, nr. 61/2006, um lax- og silungsveiði. Aðili kann einnig að eiga einhverjar aðrar 

takmarkaðar nýtingarheimildir, s.s. dýra- eða fuglaveiðirétt, en þarf að færa fullnægjandi 

sönnur fyrir þeim rétti. Afréttareigandi á ekki grunneignarréttinn að landinu heldur aðeins 

upprekstrar- og fiskveiðirétt og eftir atvikum önnur takmörkuð nýtingarréttindi. Afréttareign 

25 Þorgeir Örlygsson: ,,Um eignarhald á landi og náttúruauðlindum“, bls. 568. 
26 Gunnar F. Guðmundsson: ,,Afréttareign í sögu og samtíð“, bls. 33. 
27 Almennar niðurstöður óbyggðanefndar, bls. 24. 



10 
 

að landi er þó ekki bundin því skilyrði að einhver eigi grunneignarréttindin að landinu. Þannig 

gat aðili átt afréttareign án þess að nokkur eigandi hafi fundist að landinu sjálfu.28

 

 

3.4 Almenningar 

3.4.1 Hugtakið almenningur 

Hugtakið almenningur, líkt og afréttur, byggist á eldri flokkun eignarhalds yfir landi fyrir 

gildistöku þjóðlendulaga. Fyrir gildistöku þjóðlendulaga tók hugtakið til landssvæða, sem 

enginn aðili gat talið til eignarréttinda yfir.29 Í upphafi byggðar er talið að land hafi skipts í 

eignarlönd og almenninga sem óbyggð landsvæði utan eignarlanda. Hugtakið er rakið til 

Grágásar en þar er því lýst sem landsvæði þar sem fjórðungsmenn höfðu allir jafnan rétt til 

landnytja, fugla- og fiskveiða. Þótt almenningar hafi verið landsvæði sem enginn átti 

eignarréttartilkall til að þá útilokar það ekki að aðilar geti átt einstök réttindi í almenningum.30

 

 

3.4.2 Flokkun almenninga 

Almenninga er unnt að greina í þrennt eftir staðsetningu, þ.e. landalmenninga, hafalmenninga 

og almenninga stöðuvatns. Þessi svæði eru oft nefnd almenningar frá fornu fari, hið efra og 

hið ytra, sbr. 52. kapítula Landsleigubálks Jónsbókar. Almennt er gengið út frá því að allir 

landsmenn geti notið þeirra réttinda sem felast í almenningum.31

Landalmenningur er tiltekið landsvæði á þurrlendi utan eignarlanda, afrétta og friðlanda. 

Skilyrði þess að um landalmenning sé ræða gagnvart afréttum er að hið tiltekna landsvæði sé 

ekki nýtt til sumarfjárbeitar né nokkurs konar upprekstrar fjár. Landalmenningar teljast 

einkum til afmarkaðra svæða hálendisins sem og jökla landsins. Hafalmenningur er svæði til 

sjávar við strendur landsins, fyrir utan netlög sjávarjarða. Almenningur stöðuvatns er sá hluti 

stöðuvatns og vatnsbotns sem liggur utan 115 metra netlaga landareigna,

 

32

 

 sbr. 1. gr. 

vatnalaga, nr. 15/1923, sbr. 3. gr. vatnalaga, nr. 20/2006, sem taka gildi 1. júlí 2010. 

3.5 Þjóðlendur 

Með þjóðlendulögum, nr. 58/1998, var hugtakinu þjóðlenda komið á. Hugtakið tekur til þeirra 

landssvæða sem liggja utan eignarlanda. Eignarhald að landi er því flokkað í tvennt eins og 

áður segir, í eignarlönd og þjóðlendur. Þau lönd sem eru háð beinum eignarrétti landeigenda 

                                                 
28 Þorgeir Örlygsson: ,,Um eignarhald á landi og náttúruauðlindum“, bls. 569, 587. 
29 Gaukur Jörundsson: Eignarréttur II, bls. 133. 
30 Þorgeir Örlygsson: ,,Um eignarhald á landi og náttúruauðlindum“, bls. 575. 
31 Þorgeir Örlygsson: ,,Um eignarhald á landi og náttúruauðlindum“, bls. 575, 588. 
32 Þorgeir Örlygsson: ,,Um eignarhald á landi og náttúruauðlindum“, bls. 589, 592. 
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nefnast nú einu nafni eignarlönd. Er þar um að ræða eignarlönd sem og afrétti sem teljast 

fullkomin eignarlönd samkvæmt eldri flokkun eignarhalds. Í þjóðlendulögum teljast 

almenningar og afréttir ekki sem tiltekið form eignahalds yfir landi. Nú teljast einfaldlega þau 

landsvæði sem ekki eru háð beinum eignarrétti til þjóðlendna. Hugtakið afréttur felur því 

aðeins í sér tiltekin afnot lands hvort sem þau eru innan þjóðlendu eða eignarlands en ekki 

sem sérstakt eignarform.33

Í úrskurðum óbyggðanefndar er landsvæðum innan þjóðlendna enn fremur skipt í þrennt 

eftir óbeinum eignarréttindum afnota sem tilteknir aðilar eiga innan þjóðlendnanna. Þau 

eignarréttindi sem einkum um ræðir eru upprekstrarréttur fjár og réttur til lax- og silungsveiði. 

Eftir þessu eru þjóðlendur greindar í eftirfarandi flokka: Þjóðlenda í afréttareign, þjóðlenda og 

afréttur, og „aðrar þjóðlendur“. Má til einföldunar nefna þessa flokkun ,,innri“ flokkun 

þjóðlendna. Það telst þjóðlenda í afréttareign ef afrétt tilheyrir eigendum tiltekinnar jarðar, 

einnar eða fleiri. Þjóðlenda og afréttur vísar til þess þegar um afrétt sveitarfélags er að ræða 

þar sem ótiltekin fjöldi jarða er tilheyra sveitarfélaginu hafa þann rétt sem afrétt fylgir. 

Munurinn á þessum tveimur flokkum felst einfaldlega í því hvort afrétturinn tilheyrir 

tilteknum jörðum eða öllum þeim jörðum sem tilheyra sveitarfélaginu. Ef hvorki afréttur eða 

afréttareign er til staðar er um svokallaðar „aðrar þjóðlendur“ að ræða þar sem enginn á tilkall 

til neinna óbeinna eignarréttinda.

 

34

 

 

4 Réttarsöguleg þróun veiðiréttar 
4.1 Ákvæði Grágásar og Jónsbókar 

Fyrstu réttarheimildir um veiðar á Íslandi er að finna í fornlögum Grágásar. Þar gilti sú 

meginregla að landeigandi ætti einn veiðirétt í sínu landi. Talið er að þessi regla hafi tekið til 

helstu nytjafugla landsins og litið á þá sem hlunnindi landeiganda. Einkaréttur landeiganda 

var þó ekki án undantekninga. Ferðalöngum sem áttu ferð um eignalönd var heimilt að veiða 

ómerkta fugla svo fremi sem ekki var veiðistöð á landinu. Talið er víst að með hugtakinu 

ómerktir fuglar sé átt við aðra fugla en húsfugla. Þar að auki var öllum heimilt að veiða vissar 

tegundir fugla í landi annars manns, einkum spörfugla, hrafna og fugla sem taldir voru 

hættulegir s.s. erni.35 Utan eignarlanda var öllum mönnum veiði jafnheimil.36

                                                 
33 Alþt. 1997-1998, A-deild, bls. 2598; Gunnar F. Guðmundsson: ,,Afréttareign í sögu og samtíð“, bls. 45. 

 Ákvæði 

Jónsbókar frá 1281 um veiðirétt eru að mestu leyti hliðstæð ákvæðum Grágásar og giltu þar 

sömu meginreglur. Hélst þessi réttarskipan á Íslandi næstu fimm aldir en talið er að eftir því 

34 Sif Guðjónsdóttir: ,,Megindrættir í þjóðlendumálum 1998-2005“, bls. 509. 
35 Kjartan Júlíusson: Fuglaveiðiréttur, bls. 14. 
36 Finnur Torfi Hjörleifsson: ,,Veiðiréttur – ákvæði og viðhorf fyrr og síðar“, bls. 15. 
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sem leið á tímabilið hafi framkvæmdin farið þvert gegn gildandi rétti. Hafi menn veitt flesta 

fugla og landdýr hvar sem er og litið á veiðiréttinn sem saklausan afnotarétt á Íslandi.37

 

 

4.2 Tilskipun um veiði 1849 

Með tilskipun um veiði á Íslandi frá 20. júní 1849 (hér eftir nefnd veiðitilskipun) var þrengt 

að almannarétti til veiða. Með veiðitilskipun var heildstæðum sérlögum fugla- og dýraveiði 

komið á. Tilskipunin var samin með hliðsjón af dönsku veiðilögunum frá 20. maí 1840 en þar 

voru hagsmunir landeigenda í fyrirrúmi. Í ljósi þess var veiðitilskipunin mjög frábrugðin 

ákvæðum Jónsbókar og viðteknum venjum á Íslandi. Þó byggði tilskipunin á þeim ákvæðum 

Jónsbókar sem voru hagstæð landeigendum, s.s. reglunni um einkarétt landeigenda til 

fuglaveiða í netlögum jarðar. Sökum þess varð réttur landeiganda á Íslandi jafnvel víðtækari 

en hann var í Danmörku.38

Helstu atriði veiðitilskipunarinnar voru að allar undantekningar á veiði annarra en 

landeigenda í eignarlöndum voru afnumdar. Einkaréttur landeigenda til veiða á villtum 

fuglum og spendýrum var einnig rýmkaður og tók nú einnig til afrétta.

 

39 Tilskipunin var 

afdráttarlaus í þessum málum eins og segir í upphafsorðum: ,,Á Íslandi skulu héðan í frá 

landeigendur einir eiga dýraveiði.“40 Í 2. gr. segir svo: ,,Á afréttum, sem fleiri eiga saman, ber 

veiði þeim mönnum, sem afrétt heyrir til. Á almenningum er veiði öllum mönnum 

jafnheimil.“41 Einu undantekningar frá einkarétti landeigenda til veiða í tilskipuninni voru þær 

að leigu jarðar til ábúðar fylgdi einnig veiðiréttur. Veiði hættulegra landdýra var þó öllum 

hvarvetna heimil en það sama gilti ekki um veiðar hættulegra fugla eins og áður hafði verið.42

 

 

4.3 Sérlög um fuglaveiðar og fuglafriðun 

Meginreglur veiðitilskipunar héldust fram yfir miðja 20. öld þar til lög, nr. 63/1954, um 

fuglaveiðar og fuglafriðun, voru sett. Lögin voru sérlög um fuglaveiðar og fuglafriðun og með 

þeim var almannaréttur til fuglaveiða var rýmkaður til muna. Tilefni þessarar löggjafar var að 

Ísland gerðist árið 1948 aðili að alþjóðasambandi um fuglaverndun. Fól menntamálaráðherra 

fimm manna nefnd, sem hlotið hefur nafnið fuglafriðunarnefnd, það hlutverk að endurskoða 

                                                 
37 Kjartan Júlíusson: Fuglaveiðiréttur, bls. 12-13, 15. 
38 Kjartan Júlíusson: Fuglaveiðiréttur, bls. 16, 21-22; 25. 
39 Finnur Torfi Hjörleifsson: ,,Veiðiréttur – ákvæði og viðhorf fyrr og síðar“, bls. 15-16. 
40 Alþt. 1847, A-deild, bls. 16. 
41 Alþt. 1847, A-deild, bls. 16. 
42 Kjartan Júlíusson: Fuglaveiðiréttur, bls. 25, 27. 
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gildandi ákvæði um friðun fugla. Taldi nefndin nauðsynlegt að semja heildarlöggjöf um þessi 

málefni og var henni falið að semja frumvarp til laga sem síðar varð að lögum, nr. 63/1954.43

Meginregla almannaréttar til fuglaveiða kom fram í 2. mgr. 5. gr. laga, nr. 63/1954: 

,,Öllum íslenzkum ríkisborgurum eru fuglaveiðar heimilar í afréttum og almenningum utan 

landareigna lögbýla, enda geti enginn sannað eignarétt sinn til þeirra.“ Fuglaveiðar voru 

jafnframt heimilaðar í landhelgi utan netlaga lögbýla, sbr. 3. mgr. 5. gr. Þessi réttur til veiða 

var þó bundinn við íslenska ríkisborgara eina og veiðarnar því óheimilar útlendingum. Með 5. 

gr. laga, nr. 63/1954, var horfið frá þeim meginsjónarmiðum veiðitilskipunar að landeigendur 

einir ættu veiðirétt í afréttum. Einkaréttur landeigenda til fuglaveiða á eignarlöndum hélst þó 

óskertur, sbr. 1. mgr. 2. gr. laganna. Auk þess var réttur landeigenda til fuglaveiða tryggður í 

almenningum þeirra stöðuvatna sem voru umlukin eignarlöndum.

  

44Ákvæði laga, nr. 63/1954, 

um fuglaveiðirétt voru tekin orðrétt upp í síðari lögum, nr. 33/1966, um fuglaveiðar og 

fuglafriðun. Heyrðu ákvæði fuglaveiðiréttar jafnframt til sömu greina beggja laga. Eru þessi 

tvenn lög hér eftir nefnd sérlög um fuglaveiðar til einföldunar.45

Ekki voru allir sáttir með ákvæði 2. mgr. 5. gr. sérlaga um fuglaveiðar og fannst vegið að 

réttindum landeigenda. Kom það skýrt fram í ályktun Búnaðarþings bænda árið 1988: 

 

 
Búnaðarþing leggur áherslu á, að það hefur alla tíð verið bjargföst skoðun þeirra, sem 
upprekstur eiga í þau lönd, sem ekki hafa fylgt lögbýlum svo sannað verði, að veiðiréttur fylgi 
öðrum afnotum, nema annað væri sérstaklega fram tekið. Því hafa menn litið á ákvæði gildandi 
laga nr. 33/1966 um veiðar og fuglafriðun, um þetta efni, sem yfirgang og réttindasviptingu.46

 
 

Ákvæði sérlaga um fuglaveiðar viku vissulega frá þeim einkarétti landeigenda til 

fuglaveiða í afréttum sem veiðitilskipunin hafði veitt. Er það því álitamál hvort þessi 

ákvörðun löggjafans hafi falið í sér réttindasviptingu og brot á eignarréttarvernd 72. gr. 

stjórnarskrárinnar (þá 67. gr.), eins og ályktun Búnaðarþings virðist vísa til. Ekki hefur reynt á 

það fyrir dómstólum og ekki unnt að fullyrða um það efni í þessari umfjöllun. 

 

5 Gildandi réttarreglur um veiðar á villtum fuglum 
5.1 Lög um vernd, friðun og veiðar á villtum fuglum og villtum spendýrum 

Með lögum, nr. 64/1994, um vernd, friðun og veiðar á villtum fuglum og villtum spendýrum 

(hér eftir nefnd veiðilög) var heildstæðri veiði- og verndarlöggjöf villtra dýra komið á. Veiðar 

sela og hvala heyra þó ekki undir veiðilögin og gilda því enn sérstök lög um slíkar veiðar. 
                                                 
43 Alþt. 1953, A-deild, bls. 598; 603; sbr. Alþt. 1951, A-deild, bls. 121. 
44 Sigurður Líndal: ,,Útilífsréttur“, bls. 44-45. 
45 Alþt. 1953, A-deild, bls. 592; sbr. Alþt. 1965, A-deild, bls. 181. 
46 Haukur Brynjólfsson: ,,Skotveiðar utan eignarlanda“, bls. 44-45. 



14 
 

Veiðilögin eru rammalög sem leggja fram grundvallarreglur varðandi veiðar á villtum dýrum 

auk friðunar- og verndunarákvæða. Sem rammalög er gert ráð fyrir því í lögunum að 

reglugerðir séu settar til nánari útfærslu á ákvæðum þeirra. Í lögunum eru ríkar heimildir 

umhverfisráðherra til útgáfu slíkra reglugerða eins og nánar verður vikið að síðar.47

Meginsjónarmið veiðilaga er að öll villt dýr eru friðuð á Íslandi og veiðar því aðeins 

heimilar með þeim undantekningum sem lögin og reglugerðir á grundvelli laganna veita, sbr. 

1. mgr. 6. gr. Aðeins mýs, rottur og minkar eru undanskilin frá þessu sjónarmiði friðunar.

 Áður en 

lengra er haldið skal áréttað að veiðilögin byggja á eldri flokkun eignarhalds yfir landi og 

tekur þessi umfjöllun því mið af þeirri flokkun eins og fjallað var um í þriðja kafla. 

48 

Aukin umsvif friðunar- og dýraverndunarákvæða einkenna veiðilögin en meginreglur 

fuglaveiðiréttar byggjast á fyrri sérlögum fuglaveiða sem áður hefur verið fjallað um. Áður en 

lengra er haldið í umfjöllun veiðiréttar er þó rétt að taka fram að villt dýr í náttúru Íslands eru 

ekki háð einkaeignarrétti jafnvel þótt réttur til veiða þeirra á tilteknum landssvæðum sé það. 

Veiðimaður öðlast ekki eignarrétt yfir villtu dýr fyrr en hann hefur fellt það og telst það þá 

eign hans svo fremi sem veiðarnar brjóti ekki gegn fyrirmælum laga.49

Þar sem almannaréttur til fuglaveiða takmarkast almennt af einkarétti landeigenda til veiða 

er þörf á að gera hvoru tveggja góð skil í þessari umfjöllun. Meginreglur veiðiréttar koma 

fram í IV. kafla veiðilaga og í VI. kafla eru sérákvæði um veiðar tiltekinna dýrategunda. 

Meginreglan um einkarétt landeigenda til veiða í eigin eignarlandi er að finna í 2. mgr. 8. gr. 

laganna, auk eftirfarandi málsgreina ákvæðisins þar sem nánari skýringar eru gefnar á inntaki 

og skiptingu þessa einkaréttar. Þar er í 6. mgr. 8. gr. sú regla að landeigendur eiga einir 

veiðirétt í almenningum stöðuvatna þar sem eignarlönd umlykja stöðuvatnið. Er öllum 

landeigendum þar veiði jafnheimil. Einkarétti landeiganda til veiða í eigin landi fylgir einnig 

réttur til ráðstöfunar veiðanna. Hefur landeigandi því heimild til að leyfa öðrum aðilum veiðar 

innan lands síns og er ekkert því til fyrirstöðu að veiðimenn eða samtök þeirra geti gert 

samning við landeiganda um veiðinýtingu.

 

50

Almannaréttur til veiða kemur fram í 1. mgr. 8. gr. veiðilaga. Þar eru veiðar á villtum 

fuglum og spendýrum heimilaðar í almenningum og afréttum utan landareigna lögbýla. Þó 

með þeim takmörkunum að enginn geti sannað eignarrétt sinn til afréttanna eða hluta þeirra. 

Hve víðtækur almannaréttur til veiða er í afréttum er ekki fyllilega ljóst samkvæmt þessu 

ákvæði. Er því þörf á nánari skýringu þessa ákvæðis eins og nú verður farið í. 

 

                                                 
47 Einar Guðmann: Veiðar á villtum fuglum og spendýrum, bls. 273; Alþt. 1993-1994, A-deild, bls. 1286, 1288. 
48 Alþt. 1993-94, A-deild, bls. 1288. 
49 Gaukur Jörundsson: Eignarréttur II, bls. 138. 
50 Kjartan Júlíusson: Fuglaveiðiréttur, bls. 43. 
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5.2 Skýring 1. mgr. 8. gr. laga nr. 64/1994 

Almannaréttur til veiða takmarkast almennt af einkaveiðirétti landeigenda, þótt veiðirétturinn 

sem slíkur geti verið háður opinberum takmörkunum eins og vikið verður að síðar. Um 

veiðirétt landeigenda segir í 2. mgr. 8. gr. veiðilaga að: [l]andeigendum einum eru heimilar 

dýraveiðar og ráðstöfunarréttur þeirra á landareign sinni nema lög mæli öðruvísi fyrir.“ 

Samkvæmt orðskýringu laganna, sbr. 1. gr. þeirra, er landareign skilgreind svo að þar sé átt 

við ,,jörð eða annað landsvæði sem er háð beinum eignarrétti einstaklings eða lögaðila, þar 

með talið sveitarfélag eða ríki.“ (feitletrun höfundar) Landeigendur hafa einir veiðirétt á 

landareign sinni og veiðilögin skilgreina landareign sem landsvæði sem er háð beinum 

eignarrétti. Samkvæmt þessu virðast veiðilögin veita þá skýringu að einkaveiðiréttur 

landeigenda sé bundinn við þau landsvæði sem eru háð beinum eignarrétti hans. Leiðir þetta 

vissulega líkur að því til hvaða landsvæða almannaréttur til veiða tekur. Áður en nokkuð er þó 

fullyrt í þeim efnum er þörf að leita nánar eftir afstöðu löggjafans til þessa almannaréttar til 

veiða eins og hann kemur fyrir í veiðilögum. 

Um almannarétt til veiða segir svo í 1. mgr. 8. gr. veiðilaga: „Öllum íslenskum 

ríkisborgurum, svo og erlendum ríkisborgurum með lögheimili hér á landi, eru dýraveiðar 

heimilar í almenningum, á afréttum utan landareigna lögbýla, enda geti enginn sannað 

eignarrétt sinn til þeirra, og í efnahagslögsögu Íslands utan netlaga landareigna.“ Með sönnun 

eignarréttar í ákvæðinu er átt við sönnun eignarréttar yfir afréttarlandi. Varðandi almenninga 

er augljóst að almannaréttur til veiða tekur til þeirra samkvæmt þessu ákvæði 1. mgr. 8. gr. 

Álitamálið snýr að því hvers eðlis sá eignarréttur þarf að vera sem veitir landeiganda einkarétt 

til veiða í afréttarlandi. Tekur ákvæðið einungis til afréttarlands sem telst fullkomið 

eignarland og er háð beinum eignarrétti eða einnig til afréttareignar sem teljast til óbeinna 

eignarréttinda? 

Athugasemdir með frumvarpi til laga sem síðar varð að veiðilögum eru rýrar varðandi 8. 

gr. laganna. Segir þar að ákvæði 8. gr. sé efnislega samhljóða 5. gr. laga, nr. 33/1966, þar sem 

ekki hafi verið ástæða til að breyta gildandi reglum um veiðirétt. Er því vísað til fyrri sérlaga 

um fuglaveiðar og þeirra meginreglna veiðiréttar sem þar koma fram.51 Skiptir þar engu þótt 

lög, nr. 33/1966, hafi verið bundin við fuglaveiðar ólíkt núgildandi veiðilögum sem taka til 

allra villtra dýra, utan sela og hvala. Sama afstaða kemur fram í nefndaráliti meirihluta 

umhverfisnefndar við meðferð frumvarpsins á Alþingi árið 1993.52

                                                 
51 Alþt. 1993-94, A-deild, bls. 1292. 

 Það er ljóst að ákvæðum 8. 

gr. hefur verið ætlað að viðhalda fyrri meginreglum veiðiréttar, eins og þau komu fram í 

52 Alþt. 1993-94, A-deild, bls. 4677. 
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sérlögum um fuglaveiðar. Veiðiréttarákvæði sérlaga um fuglaveiðar, nr. 63/1954 og nr. 

33/1966, voru algerlega samhljóða. Skýringar á ákvæðum er varða veiðirétt er hins vegar 

aðeins að finna í athugasemdum með frumvarpi sem síðar varð að lögum, nr. 63/1954. Þarf 

því að fjalla nánar um þau lög til að leita skýringa á ákvæðum almannaréttar til veiða 

samkvæmt núgildandi veiðilögum. 

Ákvæði almannaréttar til veiða er að finna í 2. mgr. 5. gr. laga, nr. 63/1954, sbr. 2. mgr. 5. 

gr. laga, nr. 33/1966, og er svo hljóðandi: ,,Öllum íslenzkum ríkisborgurum eru fuglaveiðar 

heimilar í afréttum og almenningum utan landareigna lögbýla, enda geti enginn sannað 

eignarrétt sinn til þeirra.“53

Áður en frumvarp til laga, nr. 63/1954, var tekið til umræðna á Alþingi voru lagðar fram 

breytingartillögur frá sýslunefndum er vörðuðu 5. gr. Sýslunefnd V. og A. Húnavatnssýslu 

lagði til að almannaréttur til fuglaveiði yrði aðeins heimilaður í almenningum, þ.e. utan 

landareigna lögbýla og afrétta hreppsfélaga eða upprekstrarfélaga.

 Í athugasemdum við 5. gr. í frumvarpi til laganna eru engar 

skýringar á hvers eðlis sá eignarréttur sé. Hins vegar er slíkar skýringar að finna í 

athugasemdum með frumvarpinu er varðaði umsagnir sýslunefnda. 

54 Sýslunefnd N. og S. 

Þingeyjarsýslu taldi hins vegar að alfriða ætti afrétti og almenninga sem enginn gæti sannað 

eignarrétt sinn til. Öllum tillögum sýslunefnda um breytingar á 5. gr. var hafnað af höfundum 

frumvarpsins sem töldu það andstætt þróun veiðiréttar að útiloka aðra en landeigendur frá því 

að eiga fuglaveiðirétt á Íslandi. Bentu höfundar frumvarpsins einnig á að landeigendur 

heiðalanda sem lögð hafa verið til afrétta hrepps- eða sýslufélaga hafi einir rétt til fuglaveiði á 

þessum heiðalöndum svo fremi sem þeir geti sannað eignarrétt sinn til þeirra.55 Þessar 

breytingartillögur gáfu höfundum frumvarps til laganna þó tilefni til eftirfarandi skýringar á 

eignarréttarhugtaki ákvæðisins sem rennir sterkum stoðum undir afstöðu löggjafans í þessu 

álitamáli: ,,Á það skal bent, að með orðinu eignarréttur í 5. gr. 2. mgr. frv. er einungis átt við 

bein eignarréttindi að landi eða landsvæðum.“56

                                                 
53 Alþt. 1953, A-deild, bls. 592. 

 (feitletrun höfundar) Þá skýringu 

eignarréttarhugtaks 5. gr. laga, nr. 63/1954, er vel unnt að heimfæra upp á 1. mgr. 8. gr. 

núgildandi veiðilaga. Samkvæmt því tekur almannaréttur til veiða til afrétta sem ekki eru 

háðir beinum eignarrétti. Er það í samræmi við það sem veiðilögin segja um veiðirétt 

landeigenda, sbr. 1. mgr. 8. gr. laganna, um að hann taki til eignarlanda sem eru háð beinum 

eignarrétti eins og áður segir. Tekur Ólafur Sigurgeirsson í grein sinni Almannaréttur til 

54 Alþt. 1953, A-deild, bls. 615. 
55 Kjartan Júlíusson: Fuglaveiðiréttur, bls. 35; Alþt. 1953, A-deild, bls. 615. 
56 Alþt. 1953, A-deild, bls. 616; Ólafur Sigurgeirsson: ,,Almannaréttur til fuglaveiða“, bls. 132. 
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fuglaveiða undir þessi sjónarmið og endurorðar ákvæði 1. og 2. mgr. 8. gr. með eftirfarandi 

hætti: 
 

Landeigendum einum eru heimilar dýraveiðar og ráðstöfunarréttur þeirra á því landi þeirra, sem 
háð er beinum eignarrétti [. ...] Öllum íslenskum ríkisborgurum, svo og erlendum ríkisborgurum 
með lögheimili hér á landi, eru dýraveiðar heimilar á öllu landi, sem enginn aðili getur sannað 
beinan eignarrétt sinn til.57

 
 

Ljóst er að veiðilögin sjálf takmarka einkarétt landeigenda til veiða við landsvæði sem er 

háð beinum eignarrétti hans, sbr. 2. mgr. 8. gr. Vilji löggjafans um almannarétt til veiða er 

einnig ljós varðandi 1. mgr. 8. gr. eins og rakið hefur verið. Er dýraveiði því almennt heimil á 

þeim landssvæðum sem ekki eru háð beinum eignarrétti. Er því vel unnt að fallast á skýringu 

Ólafs Sigurgeirssonar. Í ljósi framangreindrar umfjöllunar má, að svo stöddu, leiða þá 

almennu reglu út frá ákvæðum 8. gr. veiðilaga að almannaréttur til veiða taki til almenninga 

og þeirra afréttarlanda sem teljast til afréttareignar. Einkaréttur landeigenda til veiða er hins 

vegar bundinn við eignarlönd og afrétti sem teljast fullkominn eignarlönd. 

 

5.3 Fuglaveiðar 

Samkvæmt veiðilögum eru villt dýr á Íslandi vernduð, sbr. 1. mgr. 6. gr. laganna. Lögin veita 

undanþáguheimildir frá þessari verndun sem felst í því að aflétta friðun tiltekinna dýrategunda 

innan ramma laganna.58

Veiðilögin leggja vissar takmarkanir á veiðimenn, s.s. varðandi veiðileyfi og veiðiaðferðir. 

Auk þess er kveðið í lögunum á um umgengni veiðimanna við náttúruna og villt dýr og 

skyldur lagðar á veiðimenn í þeim efnum. Dæmi um slíkar skyldur er að veiðimönnum er 

óheimilt að veiða særða fugla né fugla í fuglabjörgum, sbr. 4. og 5. mgr. 17. gr. Í ljósi 

mannúðlegra veiði villtra dýra er einnig sú skylda lögð á veiðimenn að hirða bráð sína og elta 

uppi dýr sem þeir hafa sært og aflífa ef þess er kostur, sbr. 2. mgr. 10. gr. Gildir það einu þótt 

dýrið fari inn á eignarland þar sem ekki er heimild til veiða. Þetta ákvæði veitir vissar 

undanþágur frá einkaveiðirétti landeiganda í eignarlöndum. Hins vegar eignast landeigandi 

bráðina ef hún er felld á hans landareign. Er það gert með það sjónarmið í huga að ákvæðið ýti 

ekki undir veiðiþjófnað í eignarlöndum.

 Ber að skýra undanþáguheimildir laganna þröngt og því aðeins 

heimilt að veiða þær dýrategundir sem lögin tiltaka sérstaklega. 

59

                                                 
57 Ólafur Sigurgeirsson: ,,Almannaréttur til fuglaveiða“, bls. 133. 

 Veiðar á villtum dýrum eru auk þess aðeins 

heimilar í þeim tilgangi að nýta kjöt og afurðir dýra eða til þess að verjast tjóni eins og fram 

58 Alþt. 1993-94, A-deild, bls. 1290. 
59 Alþt. 1993-94, A-deild, bls. 1292. 
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kemur í 1. mgr. 4. gr. reglugerðar, nr. 456/1994, um fuglaveiðar og nýtingu hlunninda af 

villtum fuglum, ásamt síðari breytingum, sbr. 1. mgr. 7. gr. veiðilaga. 

 

5.3.1 Veiðitímabil 

Í 1. mgr. 17. gr. veiðilaga er tiltekið hvaða tegundir fugla má aflétta friðun á og þar af leiðandi 

veita heimild til veiða þeirra. Aðeins er heimilt að veita heimild til veiða þeirra fuglategunda 

sem þar eru sérstaklega tilgreindar.60

Með breytingum á reglugerð, nr. 456/1994, getur umhverfisráðherra, í ljósi heimildar 

sinnar, rýmkað eða takmarkað veiðar innan ramma veiðilaga og jafnvel alfriðað þær 

fuglategundir sem veiðilögin tiltaka. Blesgæsir voru t.a.m. alfriðaðar með þeim hætti að orðið 

Blesgæs var einfaldlega numið brott úr 3. tölul. 2. mgr. 8. gr. reglugerðar, nr. 456/1994, og 

tegundin því alfriðuð á ný, sbr. 1. gr. reglugerðar, nr. 519/2006, um breytingar á reglugerð nr. 

456/1994. Skýrasta dæmið um þessar heimild er þó varðandi veiði á rjúpu. Tíðar breytingar á 

veiðitímabilum rjúpu hafa verið gerðar, þau ýmist þrengd eða tegundin alfriðuð um tíma, sbr. 

t.d. 1. gr. reglugerðar, nr. 716/2003, um breytingar á reglugerð nr. 456/1994. Ráðherra er enn 

fremur heimilt að takmarka veiði tiltekinna tegunda innan veiðitímabila við ákveðinn tíma 

dags eða ákveðna daga veiðitímabils, sbr. 2. mgr. 17. gr. veiðilaga. Slíkt er nú gert varðandi 

veiðitímabil rjúpu, sbr. 5. tölul. 2. mgr. 8. gr. reglugerðar, nr. 456/1994. Umhverfisráðherra 

getur einnig undanskilið viss landsvæði frá veiðum þegar friðun tiltekinna tegunda er aflétt 

sbr. 1. og 3. mgr. 17. gr. veiðilaga, eins og nú er gert með banni við veiðum rjúpu á 

Reykjanesi og nágrenni Reykjavíkur í 9. gr. reglugerðar, nr. 456/1994. 

 Með setningu reglugerðar hefur umhverfisráðherra 

heimild til að aflétta friðun þeirra fuglategunda, innan þeirra tímamarka sem ákvæði 1. mgr. 

17. gr. veitir. Hefur reglugerð, nr. 456/1994, um fuglaveiðar og nýtingu hlunninda af villtum 

fuglum, ásamt síðari breytingum verið sett um þær heimildir. Þessi reglugerð er gildandi réttur 

um veiðitímabil þeirra fuglategunda sem heimilt er að veiða á Íslandi. Til þess að heimila 

veiðar tiltekinna fuglategunda er svo kveðið á um í reglugerð að friðun þeirra sé aflétt, sbr. 2. 

mgr. 8. gr. reglugerðar, nr. 456/1994. Þetta ákvæði tiltekur auk þess mislöng tímabil ársins þar 

sem friðun tiltekinna fuglategunda er aflétt og veiði því heimil innan tímabilsins. Einu 

tegundir fugla þar sem friðun er aflétt allt árið eru svartbakur, sílamáfur, silfurmáfur og hrafn. 

Í flestum tilvikum eru ákvæði reglugerðar, nr. 456/1994, um veiðitímabil mun takmarkaðri 

en þær heimildir sem veiðilögin veita. Aðeins með tilliti til veiðitímabils svartfugla nýtir 

reglugerðin heimildir laga um veiðitímabil að fullu, sbr. 4. tölul. 2. mgr. 8. gr. reglugerðar, nr. 

                                                 
60 Alþt. 1993-94, A-deild, bls. 1295. 
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456/1994. Í veiðilögunum og reglugerð, nr. 456/1994, eru þó undanþáguákvæði frá 

veiðitímabili svartfugla á afmörkuðum svæðum þar sem veiði þeirra í háf telst til hlunninda, 

sbr. 5. mgr. 20. gr. veiðilaga og 4. mgr. 11. gr. reglugerðarinnar. Í athugasemdum með 

frumvarpi til veiðilaga er vísað til Vestmannaeyja og Grímseyjar sem svæða þar sem þessi 

undanþága gildir en auk þeirra má einnig nefna ýmsar eyjar á Breiðafirði.61

 

 Heimilt er að nýta 

hlunnindi af svartfugli frá 1. júlí til 15. ágúst ár hvert en það skilyrði sett að fuglarnir séu 

veiddir í háf. Óheimilt er því út frá gagnályktun að beita öðrum veiðiaðferðum til þessarar 

nýtingar. Taka skal fram að hlunnindi sem þessi eru einkaréttarlegs eðlis og því er rétthafi 

þessara hlunninda landeigandi eða ábúandi, sbr. 2. mgr. 8. gr. veiðilaga. Hefur hann einn 

heimild til slíkra hlunnindaveiða eða ráðstöfunar þeirra. 

5.3.2 Veiðikort og veiðiaðferðir 

Allir þeir sem hyggjast stunda veiðar á villtum dýrum að undanskildum rottum, músum og 

minkum þurfa að hafa veiðikort sbr. 1. mgr. 11. gr. veiðilaga. Um veiðikort og hæfnispróf 

veiðimanna gildir reglugerð, nr. 291/1995, ásamt síðari breytingum. Veiðikortakerfinu var 

komið á árið 1995 og með því var öllum þeim sem hyggja á veiðar á villtum fuglum og 

spendýrum skylt að sækja um slíkt veiðikort og hafa þau meðferðis við veiðarnar. Veiðikort 

eru útgefin af Umhverfisstofnun en þau þarf að endurnýja árlega. Skilyrði þess að fá slíkt kort 

er að sækja námskeið og standast próf á vegum stofnunarinnar.62

Þrenns konar veiðikort eru gefin út: Almenn veiðikort, hlunnindakort og almennt 

hlunninda- og veiðikort. Almenn veiðikort eru ætluð almennum veiðimanni villtra dýra en 

ábúendur hlunnindajarða fá útgefin sérstök hlunnindakort sem aðeins eru ætluð til nýtingar 

hlunninda, sbr. 2. mgr. 11. gr. veiðilaga. Ef handhafi hlunnindakorts hefur rétt á almennu 

veiðikorti getur hann sótt um almennt hlunninda- og veiðikort.

 Einungis handhafar 

veiðikorta mega stunda skotvopnaveiðar á Íslandi enda hafi þeir skotvopnaleyfi, sbr. 2. mgr. 

4. gr. reglugerðar, nr. 291/1995. Skotvopnaleyfi eru útgefin af lögreglu að undangengnu 

námskeiði og prófi á vegum Umhverfisstofnunar og um skotvopnaleyfin gilda ákvæði 

vopnalaga, nr. 16/1998, og reglugerð, nr. 787/1998, um skotvopn, skotfæri ofl. 

63

Ákvæði um veiðiaðferðir villtra dýra er að finna í 9. gr. veiðilaga. Þar eru upptaldar þær 

veiðiaðferðir sem óheimilt er að beita við veiðar á villtum dýrum, sbr. 1. - 17. tölul. 1. mgr. 9. 

gr. veiðilaga Við slíkar veiðar er aðeins heimilt, með þröngum undantekningum, að nota 

 

                                                 
61 Alþt. 1993-94, A-deild, bls. 1296. 
62 Einar Guðmann: Veiðar á villtum fuglum og spendýrum, bls. 15. 
63 Einar Guðmann: Veiðar á villtum fuglum og spendýrum, bls. 16. 
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skotvopn sem úr má skjóta fríhendis frá öxl. Strangt bann er lagt við notkun vélknúinna 

farartækja til veiða nema báta til veiða á sjó, þó með hraðatakmörkunum. Aðeins er heimilt að 

beita tilteknum vélknúnum faratækjum á landi til að flytja veiðimenn til og frá veiðislóðum á 

merktum vegarslóðum. Tekur ákvæðið jafnt til fugla og dýraveiða en til fuglaveiða er þó 

óheimilt að nota haglabyssu með stærri hlaupvídd en nr. 12. Undantekningar frá notkun 

skotvopna til fuglaveiða eru þegar um er að ræða hefðbundnar veiðar á fýls-, súlu- og 

skarfsungum en þá er heimilt að nota barefli við veiðarnar. Þar að auki má veiða lunda, álku-, 

stuttnefju- og langvíu í háf. Hunda má nota til að sækja dauða eða særða bráð en óheimilt er 

að beita þeim til veiða. Um veiðiaðferðir við fuglaveiðar gildir reglugerð, nr. 456/1994. 

 

6 Þjóðlendur og veiðiréttur 
6.1 Þjóðlendulög nr. 58/1998 

Með lögum, nr. 58/1998, um þjóðlendur og ákvörðun marka eignarlanda, þjóðlendna og 

afrétta (hér nefnd þjóðlendulög) gerði íslenska ríkið eignartilkall til landssvæða sem ekki eru 

háð beinum eignarrétti. Nefnast þau landsvæði þjóðlendur, sbr. 1. gr. þjóðlendulaga. 

Eignarréttartilkalli ríkisins til eigendalausra landsvæða hafði ítrekað verið hafnað af hálfu 

dómstóla, sbr. Hrd. 1981, bls. 1584, en dómstólar töldu löggjafanum þó það heimilt að setja 

lög þess efnis að færa þessi landsvæði undir ríkiseign. Varð það tilefni til þess að hafist var 

handa við gerð frumvarps til laga er sem veitti ríkinu þennan eignarrétt.64 Eignarréttur ríkisins 

yfir þjóðlendum er þó nokkuð sérstaks eðlis enda ekki litið svo á að um hefðbundna ríkiseign 

sé að ræða heldur: ,,fari ríkið í þessu tilviki með varðveislu og forræði sameiginlegra gæða 

þjóðarinnar, þó svo að taka verði tillit til hagsmuna þeirra sem þegar hafa áunnið sér réttindi 

til nytja innan þeirra“, eins og segir í athugsemdum með frumvarpi til laga sem síðar varð að 

þjóðlendulögum.65 Sérstakar reglur gilda um meðferð og forræði landsréttinda þjóðlendna og 

er þjóðlendulögum ætlað hlutverk rammalaga utan um ráðstöfunarheimildir ríkisins er varða 

málefni þjóðlendna.66

Með þjóðlendulögum urðu breytingar á flokkun lands eftir eignarhaldi þar sem landi er nú 

aðeins skipt upp í eignarlönd og þjóðlendur en ekki í eignarlönd, afrétti og almenninga eins og 

áður var samkvæmt eldri flokkun eignarhalds yfir landi. Áður hefur verið fjallað um þessi 

atriði í þriðja kafla og vísast þangað ef nánari skýringa er þörf. 

 

                                                 
64 Alþt. 1997-98, A-deild, bls. 2596-2597. 
65 Alþt. 1997-98, A-deild, bls. 2626. 
66 Alþt. 1997-98, A-deild, bls. 2624-2625.  
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Um veiðirétt samkvæmt ákvæðum veiðilaga var komist að þeirri niðurstöðu í fimmta kafla 

að einkaréttur landeigenda til fugla- og dýraveiði væri bundinn við land sem háð er beinum 

eignarrétti hans, sbr. 2. mgr. 8. gr. veiðilaga. Enn fremur er öllum íslenskum ríkisborgurum, 

svo og erlendum ríkisborgurum með lögheimil hér á landi, dýraveiði heimil á landi þar sem 

enginn getur sannað beinan eignarrétt sinn, sbr. 1. mgr. 8. gr. veiðilaga. Utan þeirra landa er 

dýraveiði öllum heimil. Með þjóðlendulögum er land flokkað eftir eignarhaldi í eignarlönd og 

þjóðlendur. Aðeins eignarlönd eru háð beinum eignarrétti landeigenda og einkaréttur 

landeigenda til dýraveiði er því bundinn við slík eignarlönd. Utan þeirra er öllum dýraveiði 

heimil. Því má að svo stöddu leiða þá almennu reglu að almannaréttur til veiða taki til 

þjóðlendna, hvort sem þær teljist til afréttareignar eður ei, að því marki sem lög og reglur 

kunna að takmarka og óbein eignarréttindi annarra aðila ná til. 

 

6.2 Óbyggðanefnd 

Óbyggðanefnd hefur það hlutverk, samkvæmt 7. gr. þjóðlendulaga, að skera úr um mörk 

eignarlanda og þjóðlendna. Í því felst einnig að skera úr um mörk þess hluta þjóðlendna sem 

nýttur er sem afréttur og úrskurða um önnur óbein eignaréttindi innan þjóðlendna. Við 

framkvæmd þessa hlutverks hefur óbyggðanefnd skipt landinu upp í 11 grunnsvæði þar sem 

hver hluti landsins er tekinn eftir töluröð til meðferðar hverju sinni. Stefnt er að því að 

óbyggðanefnd ljúki verki sínu árið 2014. Nú á fyrri hluta árs 2010 hefur nefndin þegar lokið 

málsmeðferð á svæðum 1 til 7a eins og sjá má á korti í viðauka I. Þar eru nánar tilgreind mörk 

þjóðlendna sem og „innri“ flokkun þeirra eftir óbeinum eignarréttindum annarra aðila. 

Fyrirvara verður þó að setja við þau mörk þjóðlendna sem þar koma fram. Eftir að 

óbyggðanefnd hefur lokið málsmeðferð sinni með úrskurði er þeim sem ekki vilja una þeim 

úrskurði og hafa hagsmuna að gæta heimilt, skv. 19. gr. þjóðlendulaga, að höfða einkamál og 

vísa deilumálum til úrskurðar dómstóla. Enn eru mál frá svæði 4 til meðferðar hjá dómstólum 

og endanleg niðurstaða ekki fengin í mörgum málum.67

Óbyggðanefnd skiptir þjóðlendum í þrennt eftir því hvernig óbeinum eignarréttindum 

aðila er háttað innan þjóðlendnanna. Þessi „innri“ flokkun þjóðlendna er með eftirfarandi 

hætti: Afréttareign tiltekinnar jarðar eða jarða, afréttur sveitarfélaga og loks ,,aðrar 

þjóðlendur“. Afréttur í skilningi þjóðlendulaga er land sem nýtt er til sumarbeitar fyrir búfé en 

árétta skal að með þjóðlendulögum er hugtakið afréttur aðeins notað um tiltekin afnot lands en 

ekki sem sérstakt form eignarhalds yfir landi.

 

68

                                                 
67 Vefsíða óbyggðanefndar, 

 

http://www.obyggd.stjr.is  
68 Sif Guðjónsdóttir: ,,Megindrættir í þjóðlendumálum 1998-2005“, bls. 509. 

http://www.obyggd.stjr.is/�
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Þótt hugtakið afréttur í skilningi þjóðlendulaga feli einkum í sér beitirétt fjár að þá kunna 

þær jarðir eða sveitarfélög sem afrétturinn tilheyrir að eiga önnur óbein eignarréttindi innan 

þess svæðis, sbr. 1. og 2. mgr. 5. gr. þjóðlendulaga. Eru þau óbeinu eignarréttindi sem um 

ræðir einkum tiltekin nýtingarréttindi og geta þau réttindi ýmist byggt á lögum, venjurétti eða 

hefð. Sá sem heldur fram slíkum óbeinum eignarréttindum á grundvelli venju eða hefðar þarf 

þó samkvæmt meginreglu að færa sönnur fyrir þeim réttindum.69 Þar sem engar sérstakar 

sönnunarreglur eru í þjóðlendulögum ráðast úrskurðir óbyggðanefndar af almennum 

sönnunarreglum og þeim heimildum um eignarhald sem færðar eru fram í hverju máli.70

 

 

6.3 Skýring ákvæða 5. gr. þjóðlendulaga 

Ákvæðum 5. gr. þjóðlendulaga er ætlað það hlutverk að tryggja þau réttindi sem afréttareign 

fylgja auk annarra réttinda sem aðili kann að hafa öðlast fyrir gildistöku þjóðlendulaga eins og 

segir í athugasemdum með frumvarpi til laganna.71

Til að tryggja slík óbein eignarréttindi aðila var ákveðið í 1. mgr. 5. gr. þjóðlendulaga að: 

,,[þ]eir sem hafa nýtt land innan þjóðlendu sem afrétt fyrir búfénað eða haft þar önnur 

hefðbundin not sem afréttareign fylgja skulu halda þeim rétti í samræmi við ákvæði laga þar 

um.“ Ákvæði 1. mgr. vísar beint til þeirra hefðbundnu afnota sumarfjárbeitar sem í 

afréttareign felast. Þar að auki vísar ákvæðið til annarra lögbundinna afnota sem afréttareign 

fylgir. Ber þar helst að nefna rétt afréttareiganda til lax- og silungsveiði, sbr. 7. gr. laga, nr. 

61/2006, um lax- og silungsveiði. Einungis er vísað til réttinda sem ákvæði laga tiltaka og í 

ljósi þess virðist ákvæði 1. mgr. 5. gr. þjóðlendulaga aðeins vera bundið við lögbundin réttindi 

sem afréttareign fylgja innan þjóðlendna. 

 Innan þjóðlendna felur hugtakið 

afréttareign aðeins í sér tiltekin afnot lands sem óbein eignarréttindi. Skiptir ekki máli hvort 

þar sé um að ræða afréttareign tiltekinna jarða eða afrétt sveitarfélaga þar sem sömu réttindi 

fylgja þeim. Munurinn felst aðeins í því hverjir hafa þessi réttindi, einstakar jarðir eða allar 

jarðir tiltekinna sveitarfélaga. 

Til þess að tryggja önnur réttindi aðila en einungis þau sem eru lögbundin segir svo í 2. 

mgr. 5. gr. þjóðlendulaga: ,,[s]ama gildir um önnur réttindi sem maður færir sönnur á að hann 

eigi.“ Í athugasemdum með frumvarpi til þjóðlendulaga er það tekið skýrt fram að 2. mgr. 5. 

gr. tekur: ,,til réttinda sem aðili kann að færa sönnur á að hann hafi eignast innan þjóðlendu á 

öðrum grundvelli en vegna upprekstrar og þar með sem afréttareign. Þar undir gætu t.d. fallið 

                                                 
69 Alþt. 1997-98, A-deild, bls. 2627. 
70 Sif Guðjónsdóttir: ,,Megindrættir í þjóðlendumálum 1998-2005“, bls. 500. 
71 Alþt. 1997-98, A-deild, bls. 2627. 
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réttindi á grundvelli venjuréttar og hefðar.“72

Aðilar kunna því að eiga veiðirétt á grundvelli ákvæða 5. gr. þjóðlendulaga sem óbein 

eignarréttindi innan þjóðlendna. Geta þau réttindi verið lögbundin á grundvelli 1. mgr. 5. gr. 

eða grundvölluð á venju eða hefð, sbr. 2. mgr. 5. gr. laganna. Ákvæði 5. gr. þjóðlendulaga eru 

því mikilvæg í tilliti veiðiréttar ásamt því hlutverki óbyggðanefndar að staðsetja mörk 

þjóðlenda. Með því að tiltaka og skera úr um öll óbein eignarréttindi aðila innan þjóðlendna 

verður almannaréttur til veiða endanlega ljós. Lýsti framsögumaður allsherjarnefndar þessu 

vel í ræði sinni: 

 Ekki er nánar tiltekið hvers konar réttindi kunna 

að fylgja afréttareign en ljóst er að það eru ýmis afnotaréttindi sem grundvölluð eru á venju 

eða hefð, en ekki lögbundin. Ekkert mælir gegn því að aðili kunni að hafa óbein eignarréttindi 

til veiða á þeim grundvelli utan eignarlanda en það skilyrði er sett í samræmi við hefðbundnar 

sönnunarreglur að hver sá sem heldur slíkum fram rétti þarf að færa sönnur fyrir því. 

 
Þegar búið verður að staðsetja mörk þjóðlendna getur almenningur beitt þeim heimildum sem 
hann hefur til umgengni og nýtingar þessara landssvæða. Við þekkjum öll vandkvæðin sem hafa 
verið við fuglaveiðar. Slík mál verða úr sögunni þegar mörk þjóðlendna liggja fyrir.73

 
 

Það hlutverk að skera úr um umfang þeirra óbeinu eignarréttinda er í höndum 

óbyggðanefndar og eftir atvikum dómstóla. Er þeirri málsmeðferð ætlað að leysa úr allri 

réttaróvissu á þessu sviði. Enn hafa þó engin mál komið upp í úrskurðum óbyggðanefndar né 

fyrir dómstólum er varða slík óbein eignarréttindi til fuglaveiði innan þjóðlendna. 

 

7 Veiðiréttartakmarkanir friðlýsingar og náttúruverndar 
7.1 Friðun og friðlýsing í veiðilögum nr. 64/1994 

Veiðilög, nr. 64/1994, veita ríkar heimildir til friðlýsingar villtra dýra enda er meginreglan sú 

að öll villt dýr séu friðuð og veiðar heyri til undantekninga. Löggjafinn hefur í ljósi laganna 

og fyrri réttarþróunar talið sér heimilt, bótalaust, að setja réttarreglur um veiðirétt, friðun og 

vernd dýra sem ýmist auka eða skerða almannaveiðirétt.74

Veiðiheimildir einstakra dýrategunda byggjast á ákvörðun umhverfisráðherra innan marka 

laga sbr. ákvæði 7. gr. og 17. gr. veiðilaga eins og áður hefur verið fjallað um í kafla 5.2.1. 

Forsendur þess að friðun sé aflétt er að stofninn þoli veiðar eða að það sé gert til að varna tjóni 

af völdum dýra. Ráðherra er ekki skylt að heimila veiðar samkvæmt ákvæðum laganna, heldur 

einungis heimilt að aflétta friðun tiltekinna tegunda ef hann telur forsendur fyrir því. Í ljósi 

 

                                                 
72 Alþt. 1997-98, A-deild, bls. 2627. 
73 Alþt. 1997-98, B-deild, bls. 6636. 
74 Ólafur Sigurgeirsson: ,,Almannaréttur til fuglaveiða – landréttur“, bls. 111. 
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þessa er ráðherra í sjálfsvald sett með veiðilögum hvort hann dregur til baka heimildir 

reglugerða um veiðar á villtum dýrum og komi á altækri friðun tiltekinna villtra dýrategunda 

samkvæmt meginreglu veiðilaga um friðun, sbr. orðalag 1. mgr. 17. gr. veiðilaga: 

,,Umhverfisráðherra getur í reglugerð, að fengnum tillögum Umhverfisstofnunar og 

Náttúrufræðistofnunar Íslands, aflétt friðun eftirtalinna fuglategunda [...].“ (feitletrun 

höfundar) Í reglugerð, nr. 456/1994, eru nánari ákvæði um altæka friðun hafarnar, fálka, 

smyrils, snæuglu og branduglu, sbr. 2. mgr. 7. gr. veiðilaga. Nægjanlegt er þó að fella tiltekna 

fuglategund á brott frá undanþáguákvæðum 8. gr. reglugerðar, nr. 456/1994. 

Veiðilögin veita ráðherra einnig heimild til að undanskilja viss landsvæði frá veiðum eins 

og segir í 1. mgr. 10. gr. veiðilaga: ,,Veiðar skulu óheimilar á svæðum sem eru friðlýst vegna 

dýralífs. Umhverfisráðherra getur aflétt tímabundið eða rift þeirri friðun að fullu eða gagnvart 

tiltekinni tegund [...].“ Telur Ólafur Sigurgeirsson í grein sinni, Almannaréttur til fuglaveiða, 

að í ljósi þessa ákvæðis veiðilaga hafi almannaréttur til fuglaveiða verið þrengdur frá fyrri 

réttarframkvæmd.75 Í athugasemdum með frumvarpi til veiðilaga um 1. mgr. 10. gr. er vísað 

til þess að sú friðlýsing sem um ræðir er friðlýsing samkvæmt ákvæðum náttúrverndarlaga, 

sbr. nú lög, nr. 44/1999, um náttúruvernd. Felur því ákvæði 1. mgr. 10. gr. veiðilaga það í sér 

að veiði er almennt bönnuð á þeim svæðum sem eru friðlýst vegna dýralífs samkvæmt 

ákvæðum laga, nr. 44/1999. Hafa verður þó í huga að samkvæmt ákvæði 1. mgr. 10. gr. 

veiðilaga hefur umhverfisráðherra heimild til þess að víkja frá þessu veiðibanni á friðlýstum 

svæði og getur heimilað veiðar innan þeirra að öllu leyti eða með nánar tilgreindum 

takmörkunum, sbr. orðalag 2. málsl. 1. mgr. 10. gr. veiðilaga. Því er ekkert sjálfgefið að 

veiðar séu bannaðar á öllum svæðum sem eru friðlýst vegna dýralífs. Fer því eftir hverri 

friðlýsingu fyrir sig hvort umhverfisráðherra veitir heimild til veiða eður ei. 

Umhverfisráðherra getur þó í skjóli stjórnvalds síns breytt efni reglugerðar sem kann að 

rýmka eða takmarka rétt, s.s. á sviði veiðiréttar, án þess að almenningur geti komið vörnum 

við.76

Má því að framansögðu sjá að veiðilögin og reglugerðir settar með stoð í þeim veita 

stjórnvöldum ríkar heimildir til að takmarka dýraveiðar á grundvelli verndunarsjónarmiða. Er 

unnt að koma slíkri verndun á hvort heldur með altækri friðun tiltekinna dýrategunda eða með 

því undanskilja viss landsvæði frá veiðum. Verður nú nánar vikið að slíkri friðun landssvæða 

og þeim veiðitakmörkunum sem því fylgir. 

 

 

                                                 
75 Ólafur Sigurgeirsson: ,,Almannaréttur til fuglaveiða – landréttur“, bls. 133-134. 
76 Páll Sigurðsson: ,,Athugasemdir um nokkra þætti íslenskrar umhverfislöggjafar“, bls. 51-52. 
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7.2 Þjóðgarðar, friðlönd og verndun lífríkis 

Hlutverk náttúruverndar felst m.a. í því að varðveita náttúruna, sérkennilegt landslag, 

vistkerfi, dýralíf og náttúruminjar með friðlýsingu og stofnun þjóðgarða. Hefur löggjafinn 

látið sig þessi mál miklu varða.77 Eitt meginmarkmið laga, nr. 44/1999, um náttúruvernd (hér 

eftir skammstöfuð nvl.) er að stuðla að samskiptum manns og náttúru, tryggja almenningi 

aðgang að náttúru Íslands og eftir atvikum nýtingu landsgæða, sbr. ákvæði 1. gr. nvl. Heyrir 

þetta svið undir svonefnda félagslega náttúruvernd.78

Með almennum stjórnvaldsfyrirmælum í skjóli lagaheimilda hafa handhafar ríkisvalds 

heimildir til að takmarka almannarétt bótalaust og er víða að finna slíkar heimildir.

 

79

 

 

Löggjafinn hefur með lögum veitt stjórnvöldum ríkar heimildir til að framfylgja ákvæðum 

náttúrverndar þ.m.t. heimildir til friðlýsingar sem og stofnunar þjóðgarða. Sú regla hefur 

þegar verið leidd að almannaréttur til fuglaveiða gildir almennt í þjóðlendum, hvort sem þær 

teljast til afréttareignar eður ei. Viss landsvæði innan þjóðlendna eru þó undanskilin frá 

veiðum eða veiðar sæta þar ákveðnum takmörkunum. Þau landsvæði sem hér um ræðir eru 

þjóðgarðar, friðlönd og önnur friðlýst svæði. Yfirlitskort þessara svæða sem takmarka að öllu 

eða einhverju leyti veiðirétt í þjóðlendum er að finna í viðauka II. Er lesandanum bent á að 

bera það kort saman við þjóðlendukort í viðauka I til glöggvunar á því hvar veiðiréttur kann 

að vera undanskilinn innan þjóðlendna eða háður takmörkunum á grundvelli friðlýsinga og 

náttúruverndar. 

7.2.1 Þjóðgarðar 

Með stofnun þjóðgarða eru sérstök landsvæði friðuð með lögum eða reglugerðum á grundvelli 

laga en almenningi jafnan tryggður aðgangur og landnýting eftir ákveðnum fyrirmælum.80

                                                 
77 Gunnar G. Schram: Umhverfisréttur, bls. 149. 

 

Þjóðgarð er unnt að stofna á jörðum í ríkiseigu með reglugerð, sbr. 1. og 2. mgr. 51. gr. nvl. 

Þar sem ríkið hefur með þjóðlendulögum tekið þjóðlendur til ríkiseignar er ekkert því til 

fyrirstöðu að stofna fleiri þjóðgarða innan þjóðlendna með stoð í þessari lagaheimild. Gæta 

verður þó að óbeinum eignarréttindum sem aðilar kunna að hafa innan þjóðlendna. Á 

grundvelli þessarar heimildar hafa þrír þjóðgarðar verið stofnaðir en aðeins reglugerð um 

þjóðgarðinn Snæfellsjökul, nr. 568/2001, er enn í gildi. Skaftafellsþjóðgarður og 

Þjóðgarðurinn í Jökulsárgljúfrum teljast nú til Vatnajökulsþjóðgarðs. Löggjafanum er 

jafnframt heimilt að stofna þjóðgarð á grundvelli sérlaga eins og gert hefur verið með 

78 Stefán Már Stefánsson: ,,Almannaréttur og landnýting“, bls. 206. 
79 Björn Þ. Guðmundsson: ,,Umferðarréttur“, bls. 73. 
80 Gunnar G. Schram: Umhverfisréttur, bls. 167. 
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Vatnajökulsþjóðgarð, sbr. lög, nr. 60/2007, um Vatnajökulsþjóðgarð og með lögum, nr. 

59/1928, um friðun Þingvalla. Reglugerð gildir um aðgengi almennings að hverjum þjóðgarði, 

sbr. 4. mgr. 52. gr. nvl. 

Í þjóðgörðum er beini eignarrétturinn hjá ríkinu og af þeim sökum nær almannréttur ekki 

til þeirra. Veiðar á villtum dýrum eru því óheimilar í þjóðgörðum nema slíkt sé sérstaklega 

heimilað með lögum.81

 

 Innan Þingvallaþjóðgarðs eru t.a.m. öll villt dýr friðuð, sbr. 2. mgr. 2. 

gr. laga, nr. 59/1929. Hins vegar eru skotvopnaveiðar villtra fugla leyfðar á afmörkuðum 

svæðum Vatnajökulsþjóðgarðs, sbr. 19. gr. og 26. gr. reglugerðar, nr. 608/2008, sbr. 20. gr. 

laga, nr. 60/2007. Um slíka landnýtingu segir í 1. mgr. 26. gr. reglugerðar, nr. 608/2008: 

,,Hefðbundin landnýting, svo sem búfjárbeit, fuglaveiði, hreindýraveiði og veiði í ám og 

vötnum, er rétthöfum heimil á þeim svæðum sem afmörkuð eru í viðauka III enda séu uppfyllt 

ákvæði þeirra laga sem um nýtinguna fjalla. Annars staðar í þjóðgarðinum er slík nýting 

óheimil.“ Það kort sem fylgir reglugerð, nr. 608/2008, og afmarkar þau svæði 

Vatnajökulsþjóðgarðs þar sem fuglaveiði er m.a. heimil er að finna sem viðauka III í þessari 

ritgerð. Af framansögðu er því ljóst að veiðiheimildir innan þjóðgarða lúta algerlega þeim 

reglugerðum sem um þá gilda og eftir atvikum fyrirmælum laga. 

7.2.2 Friðlönd og verndun lífríkis 

Umhverfisráðherra hefur samkvæmt 1. tölul. 1. mgr. 53. gr. nvl. heimild til að friðlýsa tiltekin 

landsvæði til verndunar landslags eða lífríkis og nefnast þau þá friðlönd. Í dag eru 38 svæði 

landsins friðlýst sem friðlönd.82 Í 3. tölul. sama ákvæðis er heimild til að friðlýsa m.a. 

tilteknar lífverur og búsvæði þeirra. Getur slík friðlýsing verið staðbundin eða tekið til alls 

landsins, sbr. 2. mgr. 53. gr. Þetta er mjög víðtæk heimild sem gerir ráðherra það mögulegt að 

friðlýsa bússvæði tiltekinna dýra um allt landið, hvar sem þau kunna að finnast. Felst í þessu 

ákvæði viss tegundavernd en hún þarf ekki endilega að fela í sér veiðibann á dýrum t.a.m. 

getur friðlýsingin aðeins falist í banni gegn framkvæmdum sem raska lífríki og búsvæði 

dýra.83 Búsvæði Blesgæsar eru nú friðlýst samkvæmt ákvæðum 53. gr. nvl., sbr. auglýsingu 

umhverfisráðherra 3. maí 2002 en Blesgæsin sem tegund er nú einnig alfriðuð.84

                                                 
81 Ólafur Sigurgeirsson: ,,Almannaréttur til fuglaveiða – landréttur“, bls. 134. 

 Friðlýsing 

náttúruminja á hafi innan landhelgi, þ.m.t. hafsbotn, eyjar og sker er tiltekin í 54. gr. nvl. 

Tekið skal fram að friðlýsingar landsvæða samkvæmt ákvæðum náttúrverndarlaga taka jafnt 

til eignarlanda sem þjóðlendna. Landeigendur, ábúendur og aðrir verða að gæta að 

82 Vefsíða Umhverfisstofnunar, http://www.umhverfisstofnun.is  
83 Gunnar G. Schram: Umhverfisréttur, bls. 165. 
84 Stjórnartíðindi. 2002, B-deild, bls. 1075-1076. 
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fyrirmælum friðlýsingar og er óheimilt að raska því sem um getur í friðlýsingu sbr. 

auglýsingu.85

Ráðherra gefur friðlýsingu út með auglýsingu sem birt er í Stjórnartíðindum. Skal í efni 

hennar m.a. tilgreina forsendur, umfang og réttarlegar takmarkanir, sbr. 1. mgr. 60. gr. nvl. og 

er nýtingarréttur almennings háður þeim takmörkunum sem ráðherra setur með friðlýsingu. 

Náttúruverndarlög gefa mikið svigrúm til framkvæmda á friðlýsingu og er unnt að koma 

henni á við mjög breytilegar aðstæður.

 

86 Því er hægt að takmarka eða banna veiðar á villtum 

dýrum með friðlýsingu, jafnvel þótt það komi ekki fram berum orðum. Dæmi um slíkt er 

friðlandið Geitland þar sem segir í auglýsingu um friðlýsingu Geitlands í Borgarfirði að: 

,,[ó]heimilt er að skerða gróður, trufla dýralíf eða raska jarðmyndunum.“87

Eins og leitt hefur verið í ljós þá fer það eftir hverri friðlýsingu fyrir sig hvort veiði er 

óheimil innan friðlandsins eða sæti þar einhverjum takmörkunum. Almenna reglan er sú í ljósi 

1. mgr. 10. gr. veiðilaga að friðlýsing landssvæða feli í sér bann við veiðum en 

umhverfisráðherra hefur þó heimild til að veita undanþágur frá því. Þarf því að kanna efni 

hverrar friðlýsingar, umfang hennar og takmarkanir, eins og hún birtist í Stjórnartíðindum til 

þess að komast að raun um það hvort veiði sé þar heimil eður ei. Á vefsíðu 

Umhverfisstofnunar er að finna þær upplýsingar um friðlönd sem auglýstar friðlýsingar í 

Stjórnartíðindum tiltaka og kemst það næst að því að auðvelda almenningi aðgang að þessum 

upplýsingum.

 Í þessu felst 

augljóslega bann við veiðum þar sem veiðar eru óhjákvæmilega til þess fallnar að trufla 

dýralíf. 

88

Með ákvæðum veiðilaga, nr. 64/1994, og náttúruverndarlaga, nr. 44/1999, sem hér hefur 

verið fjallað um er ljóst að umhverfisráðherra hefur í skjóli stjórnvalds síns, víðtækar 

heimildir til þess að takmarka veiðar á villtum fuglum, jafnt innan þjóðlendna sem 

eignarlanda. Getur ráðherra komið þessum takmörkunum á með friðun tiltekinna dýrategunda 

eða með því að undanskilja viss landsvæði frá veiðum með friðlýsingu. Hvorki veiðilög né 

náttúruverndarlög takmarka á nokkurn hátt þessar heimildir ráðherra og virðist 

umhverfisráðherra því í sjálfvald sett hve víðtækar þessar takmarkanir á veiðum eru. 

 Hvergi er þó að finna heildstæða samantekt á veiðibanni eða takmörkunum 

veiða sem kunna að felast í hverju friðlandi. Það sama á við um veiðiheimildir innan 

þjóðgarða. Slíkt væri þó eflaust mikið hagræði fyrir veiðimenn og auðvelt að koma því við 

svo veiðiréttur innan þessara landssvæða sé almenningi ljós og aðgengilegur.  

                                                 
85 Gunnar G. Schram: Umhverfisréttur, bls. 167. 
86 Gunnar G. Schram: Umhverfisréttur, bls. 166. 
87Stjórnartíðindi. 1988, B-deild, bls. 652. 
88 Vefsíða Umhverfisstofnunar, http://www.umhverfisstofnun.is 

http://www.umhverfisstofnun.is/�
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8 Niðurstöður 
Sérlög um fuglaveiðar kváðu á um einkarétt landeigenda til veiða innan landa sem háð eru 

beinum eignarrétti eins og komist var að niðurstöðu um í kafla 5. 2. Utan þeirra var fuglaveiði 

öllum jafnheimil. Ákvæði 8. gr. veiðilaga, nr. 64/1994, viðhalda þeim meginreglum 

veiðiréttar sem kveðið var á um í sérlögum fuglaveiða. Almenningi er því fuglaveiði heimil á 

þeim svæðum sem ekki eru háð beinum eignarrétti landeigenda, sbr. 1. mgr. 8. gr. veiðilaga. 

Með þjóðlendulögum, nr. 58/1998, er land nú flokkað eftir eignarhaldi í eignarlönd og 

þjóðlendur, sbr. 1. og 7. gr. þjóðlendulaga. Óbyggðanefnd fer með það hlutverk að skera úr 

um mörk eignarlanda og þjóðlendna auk þess að úrskurða um óbein eignarréttindi aðila innan 

þjóðlendna. Afréttarhugtakið sem lýsing á eignarhaldi er afnumið með þjóðlendulögum og 

vísar nú aðeins til tiltekinna afnota lands hvort sem þau eru innan þjóðlendu eða eignarlands. 

Aðeins í eignarlöndum er beini eignarrétturinn hjá landeiganda. Takmarkast því einkaréttur 

landeigenda til fuglaveiða við eignarlönd. Utan eignarlanda er nú aðeins um þjóðlendur að 

ræða og því er veiði þar öllum heimil, sbr. 1. mgr. 8. gr. veiðilaga. Þjóðgarðar eru þó 

undanskildir almannarétti til veiða þar sem beini eignarrétturinn er þar hjá ríkinu. Engu að 

síður kunna lög og stjórnvaldsheimildir að heimila veiðar innan þeirra með takmörkunum. 

Einstaka aðilar kunna þó að eiga óbein eignarréttindi innan þjóðlenda eins og ákvæði 5. 

gr. þjóðlendulaga bera með sér. Ákvæði 2. mgr. 5. gr. þjóðlendulaga tekur til réttinda sem 

grundvölluð eru á hefð eða venju og rúmast veiðiréttur villtra fugla þar innan. Sá sem telur sig 

eiga slík réttindi á grundvelli hefðar eða venju hefur þó sönnunarbyrði fyrir því og þarf að 

bera þau réttindi fyrir sig gagnvart óbyggðanefnd. 

Ákvörðun um veiði einstakra fuglategunda er í höndum umhverfisráðherra innan þess 

ramma sem veiðilögin setja. Auk þess hefur löggjafinn veitt umhverfisráðherra ríkar 

stjórnvaldsheimildir til friðlýsingar lands og dýrategunda. Valdheimildir þessar eru vel til þess 

bærar að setja almannarétti til veiða þó nokkrar skorður í þágu náttúrverndar án þess að 

almenningur komi nokkrum vörnum við. 

Að teknu tilliti fyrirmæla laga sem gilda um fuglaveiðar má að lokum leiða þá niðurstöðu í 

ljós að almenningi er fuglaveiði almennt heimil utan eignarlanda og þar af leiðandi heimil 

innan þjóðlendna. Þessi almannaréttur til veiða er þó háður þeim takmörkunum eða banni til 

veiða sem umhverfisráðherra setur með friðlöndum og friðlýsingu. Að þeim takmörkunum 

tilteknum nær almannaréttur til fuglaveiða til allra þjóðlendna með þeim fyrirvara að enginn 

aðili geti sannað veiðirétt sinn á grundvelli hefðar eða venju innan þjóðlendu. Úrskurðir 

óbyggðanefndar og dómstóla um endanleg mörk þjóðlendna og umfang óbeinna réttinda 

innan þeirra munu leysa úr allri réttaróvissu á þessu sviði.  
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VIÐAUKI III 

Svæði þar sem hefðbundin landnýting er heimil innan Vatnajökulsþjóðgarðs* 
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