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Veiðifélög  
samkvæmt lax- og silungsveiðilögum nr. 61/2006 

Meginverkefni þessarar ritgerðar er að gera veiðifélögum ítarleg skil og þeim sérstöku sam-
eignarreglum sem þau starfa eftir samkvæmt lax- og silungsveiðilögum nr. 61/2006. Þá 
verða kannaðar helstu breytingar sem lögin kveða á um fyrir umrætt réttarsvið og metið hvort 
þau leggi auknar skyldur á herðar veiðifélögum. Að lokum verður athyglinni beint að þeirri 
skylduaðild sem að veiðifélögum er og það kannað hvort slík skylduaðild standist ákvæði 
íslensku stjórnarskrárinnar og þær kröfur sem Mannréttindasáttmáli Evrópu gerir til verndar 
eignarréttar og félagafrelsis.  
 Þær eignarheimildir, sem fólgnar eru í veiðirétti í ám og vötnum, eru sérstaks eðlis. 
Umrædd auðlind, er í raun sérstök sameign allra þeirra fasteignareigenda sem land eiga að 
tilteknu fiskihverfi ferskvatnsfiska. Af hinu sérstaka eðli leiðir að eldri lagahugmyndir um 
einkarétt fasteignareiganda til veiði á og fyrir sínu landi lúta í lægra haldi fyrir meginreglum 
eignarréttar um sérstaka sameign og nýtingu hennar. Rétti fasteignareiganda til hagnýtingar 
þessarar auðlindar eru því settar að lögum eðlilegar og nauðsynlegar takmarkanir sem hafa 
það að markmiði að viðhalda skynsamlegri, hagkvæmri og sjálfbærri nýtingu hennar og 
verndun með hagsmuni annarra sameigenda að leiðarljósi. 
 Með lax- og silungsveiðilögum nr. 61/2006 er veiðifélögum ætlað aukið hlutverk. 
Þannig verða veiðifélög í ákvörðunum sínum að fylgja málsmeðferðarreglum sem byggjast á 
grundvallarreglum stjórnsýsluréttar. Ákvarðanir þeirra eru nú kæranlegar til Fiskistofu án 
þess að veiðifélögum hafi verið veitt eiginleg staða stjórnvalds í skilningi stjórnsýsluréttar. Í 
ákvörðunum sínum um veiðinýtingu og verndun búsvæða þurfa veiðifélög að vera meðvituð 
um inntak sjálfbærrar nýtingar. Þegar veiðifélög rækja hlutverk sitt samkvæmt lögunum þurfa 
þau jafnframt að vera meðvituð um og taka tillit til varúðarreglunnar sem kveður á um að 
villtir dýrastofnar og umhverfi þeirra skuli njóta vafans í öllum ákvörðunum er lúta að nýtingu 
og verndun stofnanna og búsvæða þeirra. Þá má skortur á vísindalegum upplýsingum ekki 
verða til þess að ekki verði gripið til nauðsynlegra verndaraðgerða eða þeim slegið á frest.  
 Telja verður í ljósi þeirra nánu hagsmunatengsla, sem eru á milli veiðiréttarhafa, að 
skylduaðild að íslenskum veiðifélögum standist ákvæði 74. gr. stjórnarskrárinnar. Af niður-
stöðum í máli Chassagnou o.fl. gegn Frakklandi er hins vegar ekki unnt að fullyrða að 
skylduaðild að íslenskum veiðifélögum myndi í öllum tilvikum standast þær kröfur sem 11. 
gr., sbr. 9. gr. Mannréttindasáttmálans, gerir til verndunar hins neikvæða félagafrelsis. Það 
er þó ekki óvarlegt að fullyrða að meginþorri fólks sé hlynntur því að fiskstofnar í ferskvatni 
séu nýttir með skynsamlegum, hagkvæmum og sjálfbærum hætti í samræmi við markmiðs-
yfirlýsingu laga nr. 61/2006 um lax- og silungsveiði. Af því má draga þá ályktun að í lang-
flestum tilvikum stæðist skylduaðild veiðiréttarhafa að veiðifélögum 11. gr. Mannréttindasátt-
mála Evrópu.  

Þá verður að telja að skylduaðild að veiðifélögum standist eignarréttarákvæði 72. gr. 
íslensku stjórnarskrárinnar en hún ætti einnig að standast eignarréttarvernd 1. gr. 1. samn-
ingsviðauka Mannréttindasáttmála Evrópu með vísan til sögu og markmiða eignarréttar-
ákvæðis sáttmálans, valdheimilda dómstólsins og þá sérstaklega með vísan til markmiða og 
lagaumgjörðar skylduaðildar að veiðifélögum að íslenskum rétti sem er allt annars eðlis en í 
fyrrgreindum dómi í máli Chassagnou o.fl. gegn Frakklandi. Þannig er það grundvallaratriði 
að fjárhagslegir hagsmunir veiðiréttarhafa eru tryggðir með arðkerfi laga um lax- og 
silungsveiði nr. 61/2006 og í raun eru umrædd, verðmæti sem fólgin eru í veiðiréttinum sem 
slíkum, hámörkuð.  
 
  
 
 

 
 
 

 



 

   
 

Association of river owners 
in accordance with the Act on Salmon and Trout Fishing, No. 61/2006 

The main objective of this thesis is to provide a detailed account of associations of river 
owners (Icel. Veiðifélög), together with the special partnership rules according to which they 
operate, as provided for in the Act on Salmon and Trout Fishing, No. 61/2006. An examin-
ation is also undertaken of the principal changes made by the Act to the legal domain con-
cerned, to assess whether the Act places additional obligations on the river owners’ associ-
ations. Finally, attention is focused on the mandatory membership to which river owners are 
subject, to examine whether such complies with the provisions of the Icelandic constitution 
and the requirements of the European Convention on Human Rights concerning protection 
of private property and freedom of association.  
 Due to the unique nature of the resource concerned, normal and necessary restrict-
ions are made by law to the rights of a property owner to its utilisation. These are aimed at 
maintaining rational, efficient and sustainable utilisation of the resource, with a view to the 
interests of other co-owners.    
 The Act on Salmon and Trout Fishing, No. 61/2006, expands the role of associations 
of river owners. It provides for associations of river owners to take their decisions following 
procedural rules based on the basic principles of administrative law. Their decisions can now 
be referred to the Directorate of Fisheries, even though river owners’ associations have not 
been granted actual status as public authority. When associations of river owners perform 
the role assigned to them by law, they must be conscious of the meaning of sustainable utili-
sation and have regard for the precautionary principle, which states that wild animal stocks 
and their environment are to enjoy the benefit of the doubt in all decisions concerning the 
utilisation and protection of stocks and their habitats.  
 Given the closely related and mutual interests of the holders of angling rights, 
mandatory membership of Icelandic associations of river owners must be deemed to comply 
with the provisions of Art. 74 of the Constitution. To judge by the verdict in the case 
Chassagnou and others v. France, however, it cannot be asserted that the mandatory 
membership of Icelandic associations would in all instances satisfy the requirements set by 
Art. 11 cf. Art. 9 of the Convention on Human Rights for protection of negative freedom of 
association. It is safe to assert, however, that the vast majority of people are in favour of 
rational, efficient and sustainable utilisation of freshwater fish stocks, in accordance with the 
declared objective of Act No. 61/2006, on Salmon and Trout Fishing. From this it can be con-
cluded that, in by far the greatest number of instances, mandatory membership of associ-
ations of river owners would comply with Art. 11 of the European Convention on Human 
Rights.  

Mandatory membership of associations of river owners must also be regarded as 
consistent with the provisions of Art. 72 of the Icelandic Constitution on private property, as 
well as the protection of private property provided for in Art. 1 of Protocol 1 of the European 
Convention on Human Rights, having regard to the history and objectives of the 
Convention’s provisions on property rights and the jurisdiction of the court. Here the object-
ives and legal framework for mandatory membership of river owners' associations under 
Icelandic law are of special significance and of a completely different nature than in the 
above-mentioned case Chassagnou and others v. France. In this context it is of key import-
ance that the financial interests of holders of angling rights are ensured with the dividend 
system of the Act on Salmon and Trout Fishing, No. 61/2006, in effect maximising the value 
inherent in the angling rights as such.  
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1. Inngangur 
Ákvæði um veiði hafa verið í íslenskri löggjöf alla tíð eða allt frá stofnun allsherjar-

ríkis. Í Grágás, lögum íslenska þjóðveldisins, var sett fram meginreglan um einka-

veiðirétt landeiganda, þ.e. að hver maður ætti veiði fugla og fiska fyrir sínu landi.1 

Jónsbók (1281) kvað á um sömu meginreglu og hefur lagaumhverfi á sviði eignar-

réttar fasteignareiganda og reglur um heimildir hans til nýtingar auðlinda á landi sínu 

mótast með hliðsjón af henni. Strax á tímum Grágásar sætti einkaréttur landeiganda 

til veiði þó takmörkunum en óheimilt var að þverleggja ár nema það skilyrði væri upp-

fyllt að landeigandi ætti einn alla ána. Eignarráð landeiganda hvað varðar heimildir til 

nýtingar veiðiréttar í ferskvatni hafa í aldanna rás þurft að sæta æ fleiri takmörkunum 

vegna eignarréttarlegra hagsmuna annarra og síðar jafnframt af umhverfisréttar-

legum toga.  

 Hugmyndin um friðun á laxi var fyrst til umræðu á Alþingi árið 1867 en þá var 

til meðferðar bænarskrá frá Mýrasýslu um friðun á laxi. Hjálmur Pétursson þing-

maður Mýramanna hóf inngangsumræður um bænarskrána. Kvað hann að fyrir 

þinginu lægi að athuga hvort málefnið væri þess vert að því væri gaumur gefandi og 

vonaði að þingið yrði samdóma sér í því að um væri að tefla einn af bjargræðis-

vegum þjóðarinnar og að hann þyrfti verndunar við. Hann taldi málið margbrotið og 

vonaði að þingið tæki það til rækilegrar íhugunar og meðferðar og stakk því upp á að 

fimm manna nefnd yrði skipuð til fjalla um málið. Sveinn Níelsson þingmaður Snæ-

fellinga tók næstur til máls og sagði:  
Sú skoðun hefir lengi verið almenn, að ekki þyrfti laxinn að spara, heldur væri honum varið 
sem fiskinum í sjónum, að hver mætti veiða hann sem hann vildi og gæti. En það er nú sýnt 
og sannað, að þessi hugsun er skökk. Laxinn leitar ávallt aptur til sömu stöðva, og ungviðið 
gengur í hina sömu á og það er fætt í; þegar menn eyða því er það öldungis eins og menn 
færu að drepa lömbin undan ánum um fráfærur; það er því nauðsynlegt að vekja athygli 
manna á þessu og reyna að fyrirgirða með lögum, að laxveiðin eyðileggist öldungis, sem ekki 
mun dragast lengi með þessari aðferð, og það því fremur sem útlendir nú eru farnir að hjálpa 
okkur til.2 
 

Laxveiðimálið kom til undirbúningsumræðu eftir að nefnd sú sem skipuð var hafði 

samið frumvarp til tilskipunar um friðun laxa á Íslandi.3 Í þeim umræðum tók Benedikt 

Sveinsson þingmaður Árnesinga svo til orða um mikilvægi málsins: 

                                                 
1  Í 50. kafla Landabrigðisþáttar Grágásar segir: „Um veiðar og almenningar. Veiða á hver maður 

fugla og fiska á landi sínu, nema heimildum sé annan veg farið.“ Grágás. Lagasafn íslenska 
þjóðveldisins. Reykjavík 2001, bls. 349. 

2  Tíðindi frá Alþingi Íslendinga, 1867, bls. 128-130. 
3  Sama heimild, bls. 572. 
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Eg skal taka það enn fram, að mál þetta er sannarlegt velferðarmál ekki einungis fyrir Ísland 
heldur og Danmörku sjálfa. Eg vil taka það sterklega fram, að aðaltilgangur þessara laga er 
einnig sá að sporna við því, að eigingjarnir og ágengir útlendingar komi og spilli, já alveg eyði-
leggi atvinnuveg landsins og níðist á eignarrétti landsmanna eptir gildandi lögum, af því þau 
eru ekki nógu skilmerkileg fyrir alþýðu; vér eigum, segi eg, að hafa það hugfast að friða og 
helga atvinnuvegi Íslendinga, meðal annara móti eigingjörnum útlendingum, sem án eptirlits 
hins opinbera laga- og heimildarlaust gjöra allt sitt til að eyða þeim.4  

 
Umræður á Alþingi árið 1867 og frumvarp það sem nefndin samdi, sem varð þó ekki 

að lögum fyrr en áratug seinna og í breyttri mynd sem viðaukalög,5 voru án efa upp-

hafið að miklum og mikilvægum breytingum á lagaumgjörð veiðiréttar í ferskvatni á 

Íslandi. Þær voru upphafið að auknum skilningi manna hér á landi á því hvaða verð-

mæti væru í húfi og að þau þyrftu verndunar við.     

 Breytingar á réttarsviðinu síðustu ár og áratugi hafa meðal annars komið til 

vegna aukinnar samfélagsvitundar, náttúruverndar og þróunar hugmynda um sjálf-

bæra nýtingu auðlinda. Í ljósi eldri lagahugmynda um einkarétt fasteignareiganda til 

veiði vatnafiska á og fyrir sínu landi er hugtakið sameiginlegur veiðiréttur og nýting 

auðlindarinnar samkvæmt lax- og silungsveiðirétti áhugavert álitaefni sem vert er að 

skoða nánar og kryfja til mergjar. Á Alþingi Íslendinga árið 1867 fjallaði Benedikt 

Sveinsson um lagalegt eðli sameiginlegs veiðiréttar og færði undir lagahugmyndina 

um sameign:   
Hvað samveiði í vötnum, hvað hennar lagalegt eðli annars snertir, enn fremur viðvíkur, þá 
heyrir hún eptir minni hyggju undir hugmyndina um res jacentes communes, nefnilega sam-
veiðirétturinn er jafn aðgengur fyrir alla, hvern fyrir sínu landi að taka fiskana úr vatninu eptir 
skynsemi og dugnaði sínum, eins og guð vill láta honum í skaut falla. Samveiði heyrir því 
undir lagahugmyndina sameign, og af þessu eðli hennar fljóta sameiginlegar takmarkanir á 
veiði-aðferð allra, er í hlut eiga, og sameiginleg bönd að varast allt, sem eyðir guðsblessun 
innan þessara sameiginlegu réttartakmarka.6 

 
Veiðifélög eru hornsteinn þeirrar umgjarðar sem er um nýtingu veiðiréttar ferskvatns-

fiska að íslenskum rétti. Það verður því meginverkefni þessarar ritgerðar að kanna 

hlutverk veiðifélaga og þau sérstöku réttindi sem þau hafa yfir að ráða samkvæmt 

lax- og silungsveiðilögum nr. 61/2006. Lögin mæla fyrir um skyldu manna til að hafa 

með sér félagsskap um veiði í hverju fiskihverfi í því skyni að markmiðum laganna 

skv. 1. gr. þeirra verði náð. Markmiðin eru nánar tiltekið að kveða á um veiðirétt í 

ferskvatni og skynsamlega, hagkvæma og sjálfbæra nýtingu fiskstofna i ferskvatni og 

verndun þeirra.   

                                                 
4  Sama heimild, bls. 582. 
5  Alþingi samþykkti árið 1875 frumvarp sem varð að lögum nr. 16/1876, viðaukalög við 56. kapítula   

Landsleigubálks Jónsbókar um friðun á laxi. 
6  Tíðindi frá Alþingi Íslendinga, 1867, bls. 588. 
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 Samhengisins vegna verður eignarréttarlegu inntaki þeirrar auðlindar sem um 

ræðir gerð skil með yfirferð yfir eignarréttindi og eignarráð fasteignareiganda. Þá 

verður farið yfir forsögu og þróun lax- og silungsveiðiréttar allt frá Grágás. Loks í 

meginkafla ritgerðarinnar verður veiðifélögum gerð ítarleg skil þar sem þau verða í 

upphafi skoðuð í sögulegu samhengi. Eðli veiðifélaga verður kannað í ljósi þeirra 

sérstöku sameignarréttinda sem þau fara með og þau borin saman við sambærileg 

félög. Því næst verður farið yfir hlutverk og starfsemi veiðifélaga í ljósi VI. kafla lax- 

og silungsveiðilaga nr. 61/2006 og verður þá leitast við að rannsaka helstu breytingar 

sem lögin frá 2006 fólu í sér fyrir umrætt réttarsvið. Einnig verður leitað svara við því 

hvort efni markmiðsákvæðis 1. gr. lax- og silungsveiðilaga nr. 61/2006 leggi nýjar 

eða auknar skyldur á herðar veiðifélögum og hver ábyrgð þeirra sé í því ferli að 

markmiðum laganna verði framfylgt og sjálfbærni auðlindarinnar viðhaldið. Að lokum 

verður athyglinni beint að þeirri skylduaðild sem að veiðifélögum er og það kannað 

hvort slík skylduaðild standist ákvæði íslensku stjórnarskrárinnar og þær kröfur sem 

Mannréttindasáttmáli Evrópu gerir til verndar eignarréttar og félagafrelsis.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

4 
 

2. Inntak eignarréttinda og eignarráða yfir fasteignum 
2.1 Um hugtökin eign, eignarréttindi og eignarheimildir 
2.1.1 Almennt 
Hugtakið eign hefur ekki fastmótaða merkingu í íslenskum rétti en það hefur verið 

talið ná til þeirrar réttarstöðu sem veitir ákveðnum aðila einkaforræði eða einkaumráð 

tiltekins hlutar eða verðmætis. Í lagamáli er notkun hugtakanna eignarréttur og 

eignarréttindi ekki með einhlítum hætti en þau vísa til heimilda rétthafa til umráða og 

ráðstöfunar verðmæta. Vegna þeirrar ákveðnu réttarstöðu sem hugtökin lýsa getur 

rétthafi í skjóli hennar fylgt eftir heimildum sínum með þvingunum ef svo ber undir og 

þá með atbeina dómstóla eða annarra handhafa opinbers valds.7 

 Fullnægjandi eignarheimildir verða að liggja að baki eignarréttarlegu tilkalli 

aðila að fasteign eða fasteignarréttindum. Með eignarheimildum í þeirri merkingu er 

fyrst og fremst vísað til hins efnislega grundvallareignarréttar sem viðkomandi rétthafi 

byggir eignartilkall sitt á.8 

Frumstofnunarháttur yfir fasteignarréttindum á Íslandi á landnámsöld var nám 

(occupatio) en með því slá menn eign sinni á land sem er einskis manns eign (res 

nullius). Eftir það hafa eignarréttindi flust áfram milli manna og kynslóða á grundvelli 

annarra eignarheimilda. Í efnislegri merkingu hafa eignarheimildir verið flokkaðar í 

nám, hefð, venjurétt, afsalsgerninga, erfðir, almenna rétttöku og bein fyrirmæli í sett-

um lögum. Á síðari árum hafa enn frekari eignarheimildir komið til sögunnar og má 

þar vísa til þess að Mannréttindadómstóll Evrópu hefur byggt á því að réttmætar 

væntingar einstaklinga eða lögaðila til þess að njóta eigna sinna séu með sjálfstæð-

um hætti verndaðar af 1. gr. 1. samningsviðauka Mannréttindasáttmála Evrópu en 

honum var veitt lagagildi hér á landi með lögum nr. 62/1994.9 Hugtakið eignarheim-

ildir hefur aðra þýðingu í formlegri merkingu og er þá notað sem heiti eða tilgreining 

gagna sem hafa að geyma skráðar upplýsingar um eignarréttindi yfir fasteignum.10  

 Eignarréttarlega hugtakið taka gegnir þýðingarmiklu hlutverki á sviði veiðiréttar 

en með töku er unnt að stofna til eignarréttinda yfir eigendalausum verðmætum og er 

veiði dæmi þess. Skilyrði fyrir stofnun eignarréttar yfir veiði er það að dýrið, andlag 

veiðinnar, hafi verið lagt að velli eða veiðimaður fari með bein umráð þess með 

                                                 
7  Þorgeir Örlygsson, Kaflar úr eignarétti I. Handrit. Reykjavík 1998, bls. 4-5. 
8  Karl Axelsson, „Landnáma í dómum Hæstaréttar“. Í Guðrúnarbók. Afmælisrit til heiðurs Guðrúnu 

Erlendsdóttur 3. maí 2006. Reykjavík 2006, bls. 346. 
9  Hér eftir skammstafað MSE þegar vísað er til ákvæða Mannréttindasáttmálans. 
10  Karl Axelsson, „Landnáma í dómum Hæstaréttar“, bls. 346-347. 
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öðrum hætti. Vörslur yfir veiðiandlagi skipta máli með þeim hætti að sleppi dýrið úr 

umráðum veiðimanns fellur eignarréttur hans yfir veiðinni samhliða niður. Sömu sjón-

armið og að framan greinir gilda jafnt um veiði fugla, fiska og spendýra á landi og 

innan netlaga.11  

 

2.1.2 Um jákvæða og neikvæða skilgreiningu eignarréttar 
Jákvæð skilgreining eignarréttar felst í því að telja upp þær heimildir sem í eignarrétti 

felast. Með því er eignarréttur skilgreindur sem réttur eiganda til umráða og nota hlut-

ar, ásamt tengdum réttindum, svo sem rétti til breytinga og afhendingar eða rétti til 

að banna öðrum tiltekin not. Eldri norrænir fræðimenn á sviði lögfræði aðhylltust hina 

jákvæðu skilgreiningu eignarréttar en í síðari tíma lögfræði hefur hugtakið almennt 

verið skilgreint með neikvæðum hætti. Hin neikvæða skilgreining telur ekki upp 

hverjar þær heimildir eru sem eigandi hefur yfir ákveðnum hlut eða verðmæti heldur 

er eigandinn talinn njóta allra þeirra heimilda sem ekki hafa með beinum hætti, með 

samningi eða lögum, verið undanskildar eignarráðum hans. Hefur hugtakið þá al-

mennt verið skilgreint á þá leið að í eignarrétti felist einkaréttur ákveðins aðila til þess 

að ráða yfir tilteknu verðmæti með þeim takmörkunum einum sem þeim rétti hafa 

verið settar með lögum eða vegna óbeinna (takmarkaðra) eignarréttinda annarra 

manna. Íslensk réttarskipan byggir á framangreindu meginviðhorfi að í eignarrétti 

felist mjög víðtækur réttur til nýtingar og ráðstöfunar. Til marks um það eru ýmis 

ákvæði friðunarlöggjafar og lagaákvæði sem mæla fyrir um hagnýtingu réttinda sem 

tengjast fasteignum. Hin neikvæða skilgreining hefur því þótt betur til þess fallin að 

lýsa eðli og efni þeirra heimilda sem í eignarrétti felast. Hvað sem líður jákvæðri eða 

neikvæðri skilgreiningu eignarréttarhugtaksins er almennt ekki ágreiningur um hvaða 

heimildir teljist til mikilvægustu heimilda sem eignarréttur að tilteknu verðmæti veitir 

eiganda þess. Er þar um að ræða umráðarétt eiganda, hagnýtingarrétt, ráðstöfunar-

rétt, skuldsetningarrétt, rétt eiganda til þess að láta eign ganga að erfðum og rétt 

hans til þess að leita verndar handhafa opinbers valds til verndar eigninni.12   

 

                                                 
11  Þorgeir Örlygsson, Kaflar úr eignarétti I, bls. 94; Karl Axelsson og Arnar Þór Stefánsson, „Um 

veiðifélög“. Úlfljótur 2007 (2), bls. 257. 
12  Þorgeir Örlygsson, Kaflar úr eignarétti I, bls. 10-15. 
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2.1.3 Helstu flokkar eignarréttinda (bein og óbein eignarréttindi) 
Eignarréttindum hefur verið skipt í fjóra meginflokka, beinan eignarrétt, takmörkuð 

eða óbein eignarréttindi, kröfuréttindi og hugverka- og auðkennaréttindi. Flokkun 

með þessum hætti er ekki einhlít en hún lýsir með skýrum hætti þýðingarmestu við-

fangsefnum eignaréttar sem fræðigreinar. Aðgreining í bein og óbein eignarréttindi 

lýtur fyrst og fremst að ólíkum heimildum en ekki mismunandi andlögum eða verð-

mætum eins og einna helst á við um mörkin milli kröfuréttinda annars vegar og 

hugverka- og auðkennaréttinda hins vegar. Bein og óbein eignarréttindi eru í raun 

yfirhugtak enda geta menn átt bæði bein og óbein eignarréttindi yfir kröfuréttindum 

og hugverka- og auðkennaréttindum.13  

 Inntak hins beina eignarréttar, eða eignarréttar í þrengri merkingu, má leiða af 

neikvæðri skilgreiningu eignarréttar. Í neikvæðri skilgreiningu felst eins og áður grein-

ir réttur til hvers konar ráðstafana og umráða yfir hlut, að svo miklu leyti sem þeim 

rétti hafa ekki verið settar skorður eða takmarkanir með lögum eða vegna óbeinna 

eignarréttinda annarra. Handhafi beins eignarréttar telst eigandi eignar í skilningi 

eignarréttarins en eigandi beins eignarréttar að hlut eða verðmæti er aðeins einn 

nema um sameign sé að ræða. Aðrir sem réttindi eiga yfir viðkomandi eign teljast þá 

ekki eigendur í skilningi hins beina eignarréttar en þá ber að skoða sem rétthafa eða 

handhafa takmarkaðra eignarréttinda.14  

 Tveir eða fleiri aðilar geta farið með heimildir eignarréttar á þann veg að hver 

hafi ákveðna tegund eignarheimilda. Er þá annars vegar um að ræða handhafa 

beinna eignarréttinda en hins vegar handhafa óbeinna eða takmarkaðra eignarrétt-

inda sem njóta þá aðeins tiltekinna og afmarkaðra heimilda. Til þeirra er í langflest-

um tilvikum stofnað með samningi en stofnun óbeinna eignarréttinda getur einnig 

orðið með eignarnámi og fyrir hefð. Afnotaréttindi og tryggingarréttindi teljast til 

óbeinna eignarréttinda yfir fasteignum en undir tryggingarréttindi falla veðréttindi og 

haldsréttur. Ítaksréttindi eru óbein eignarréttindi eðlislík afnotaréttindum en þau veita 

ítakshafa þröng umráð og takmörkuð not fasteignar í eigu annars aðila. Forkaups-

réttur, kaupréttur og réttur samkvæmt kyrrsetningargerð falla einnig undir óbein 

eignarréttindi sem og afgjaldsskyldur.15  

                                                 
13  Sama heimild, bls. 21-22. 
14  Sama heimild, bls. 22-23. 
15  Sama heimild, bls. 25-32. 
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2.1.4 Eignarform 
Séreignarréttur er algengasta form eignarhalds hér á landi en það felur í sér að eig-

andi verðmæta fer einn með þær heimildir sem í eignarréttinum felast. Felst í því 

jafnframt einkaréttur til umráða og ráðstafana yfir viðkomandi verðmæti en sá réttur 

getur þó vissulega sætt takmörkunum að lögum eða vegna óbeinna eignarréttinda 

annarra. Sérstök sameign (óskipt sameign) er annað eignarform en í því felst að 

eignarréttindi að tilteknum hlut eða verðmætum skiptast á hendur sameigenda 

þannig að hver þeirra hefur allar þær eignarheimildir sem til staðar eru með þeim tak-

mörkunum sem gera verður vegna hagsmuna hinna sameigendanna. Nánar verður 

fjallað um hugtakið sérstaka sameign í kafla 2.3.5. Um önnur eignarform má nefna 

óðalsrétt og sjálfseignarstofnanir en eignarhald í félagslega íbúðakerfinu hefur einnig 

verið talið eitt afbrigði eignarforms.16  

 
2.2 Eignarréttarvernd samkvæmt stjórnarskrá og Mannréttindasáttmála Evrópu 
Eignarréttindi í víðtækri merkingu njóta verndar 72. gr. stjórnarskrár lýðveldisins 

Íslands nr. 33/1944. Er þar kveðið á um friðhelgi eignarréttarins en í því felst að eng-

inn verður skyldaður til að láta af hendi eign sína nema almenningsþörf krefji, lög 

bjóði og fullt verði komi fyrir. Fari slík lögboðin eignarafhending fram er um eignar-

nám að ræða. Af eignarréttarákvæði stjórnarskrárinnar verður ekki leidd sérstök 

eignarnámsheimild en eignarnámi eru þar hins vegar settar tilteknar skorður. Sú 

ályktun verður ekki dregin að þar með séu aðrar eignarskerðingar óheimilar heldur 

hefur efni ákvæðisins verið túlkað með þeim hætti að löggjafanum séu með því 

settar ákveðnar hömlur. Þannig getur löggjafinn sett eignarrétti ýmiss konar takmark-

anir, sem ná ekki þeim mörkum að þær verði taldar eignarnám. Mörkin þarna á milli 

eru ekki alltaf glögg og getur verið erfitt að greina á milli bótalausra skerðinga og 

bótaskyldra. Hefur 1. mgr. 72. gr. stjórnarskrárinnar verið túlkuð með þeim hætti að 

eignarrétti verði settar ákveðnar takmarkanir með lögum sem eigendur verða að þola 

bótalaust. Þær takmarkanir hafa verið nefndar almennar takmarkanir eignarréttar.17  

 Réttur manna og lögaðila til að njóta eigna sinna í friði er verndaður af 1. gr. 1. 

samningsviðauka MSE en þar segir að engan skuli svipta eign sinni, nema hagur al-

mennings bjóði og gætt sé ákvæða í lögum og almennra meginreglna þjóðaréttar. 

Skilyrði þess að hagsmunir verði bornir undir Mannréttindadómstólinn er að þeir 
                                                 
16  Sama heimild, bls. 16-21.    
17  Gunnar G. Schram, Stjórnskipunarréttur. Reykjavík 1999, bls. 543-556. 
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teljist eign í skilningi 1. gr. 1. samningsviðauka MSE en af dómaframkvæmd dóm-

stólsins er ljóst að skýring þess hugtaks er í stöðugri þróun og verður því ekki 

afmarkað með nákvæmum hætti hvað í því felst. Séu hagsmunir innan efnissviðs 

ákvæðisins tekur dómstóllinn það til athugunar hvort um skerðingu á eignarrétti sé 

að ræða, hvers eðlis hún sé sem og hvort skilyrði til skerðingar séu uppfyllt. Eignar-

réttarákvæði Mannréttindasáttmálans felur í sér þrjár reglur en sú fyrsta er hin al-

menna meginregla um að mönnum sé tryggður réttur til að njóta eigna sinna í friði. 

Önnur reglan setur eignarsviptingu skilyrði en sú þriðja tryggir að ríkið hafi rétt til að 

setja reglur um notkun eigna í þágu almannahagsmuna.18  

 Skilyrði sem eignarskerðing þarf að uppfylla koma fram í 2. málsl. 1. gr. 1. 

samningsviðauka MSE en þar er mælt fyrir um að eignarskerðingar verði að eiga sér 

stoð í lögum, vera í þágu almannahagsmuna og í samræmi við almennar megin-

reglur þjóðaréttar. Af dómframkvæmd Mannréttindadómstóls Evrópu er ljóst að 

skerðing þarf einnig að uppfylla kröfur meðalhófsreglunnar en í því felst að skerðing 

má ekki leiða til þess að nauðsynlegu jafnvægi milli almannaþarfa og verndar eignar-

réttar sé raskað. Við mat á síðastgreindu hefur dómstóllinn yfirleitt veitt ríkjum rúmt 

svigrúm til mats (e. margin of appreciation).19  

 Eignarsvipting samkvæmt túlkun Mannréttindadómstóls Evrópu eru fyrst og 

fremst ráðstafanir sem fela í sér afnám eða yfirfærslu eignarréttar svo sem eignar-

nám eða þjóðnýting en reglan um eignarsviptingu kemur fram í 2. málsl. 1. mgr.  

1. gr. 1. samningsviðauka MSE.20 Samkvæmt 2. mgr. sama ákvæðis er mælt fyrir um 

heimild yfirvalda til þess að setja notkun eigna skorður í almannaþágu. Ákvæðið 

kveður á um að 1. mgr. skuli þó ekki rýra á nokkurn hátt réttindi ríkis til þess að full-

nægja þeim lögum sem það telur að séu nauðsynleg til þess að geta haft hönd í 

bagga um notkun eigna í samræmi við hag almennings eða til þess að tryggja 

greiðslu skatta eða annarra opinberra gjalda eða viðurlaga. Skorður þær sem vísað 

er til samsvara þeim skerðingum sem í íslenskum rétti eru nefndar almennar tak-

markanir eignarréttar. Skerðingar sem hvorki falla beint undir eignarsviptingu skv. 1. 

mgr. 1. gr. 1. samningsviðauka MSE né þær takmarkanir sem um ræðir í 2. mgr. 

sama ákvæðis, falla undir almennu reglu 1. málsl. 1. mgr. en hún tryggir friðhelgi 

                                                 
18  Guðrún Gauksdóttir, „Friðhelgi eignarréttar“. Í Mannréttindasáttmáli Evrópu. Meginreglur, fram-

kvæmd og áhrif á íslenskan rétt. Reykjavík 2005, bls. 474-488. 
19  Sama heimild, bls. 488-489. 
20  Sama heimild, bls. 489-490.  
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eignarréttar og hefur sjálfstæða þýðingu um það atriði hvort skerðing teljist í sam-

ræmi við eignarréttarákvæði 1. gr. 1. samningsviðauka sáttmálans.21   

   

2.3 Eignarréttindi yfir fasteignum 
2.3.1 Hugtakið fasteign 
Hugtakið fasteign er venjulega talið fela í sér afmarkað land ásamt eðlilegum hlutum 

þess, lífrænum og ólífrænum, ásamt þeim mannvirkjum sem varanlega eru við landið 

skeytt. Með vísan til ólífrænna hluta jarðar er meðal annars átt við vatn sem um eign 

rennur eða á henni liggur, málma í jörðu, mold, sand eða grjót sem á eign finnst en 

með tilvísun til lífrænna hluta jarðar er t.d. átt við allan þann gróður sem á jörðinni 

vex. Þegar fyrrgreindir hlutir hafa verið skildir frá landi teljast þeir ekki lengur hluti af 

fasteign enda eru þeir þá ekki lengur í eðlilegu og náttúrulegu sambandi við viðkom-

andi eign.22 

 Einstakar heimildir eða þættir eignarréttar yfir fasteignum hafa verið talin sem 

sérstök réttindi og er þar átt við vatnsréttindi, námuréttindi, rekaréttindi og veiði-

réttindi svo eitthvað sé nefnt. Réttindi þessi eru þó samt sem áður hluti tiltekinnar 

fasteignar, hafi þau ekki verið löglega skilin frá henni og fengin öðrum aðila í hendur, 

og fellur nýting og ráðstöfun þeirra undir það að vera nýting og ráðstöfun fasteignar-

réttinda.23 

 

2.3.2 Flokkun fasteigna 
2.3.2.1 Almennt um flokkun fasteigna 
Í íslensku lagaumhverfi gefur að líta ýmiss konar flokkun á fasteignum. Hinir ýmsu 

flokkar hafa ólíka réttarstöðu en flokkunin ræðst af efni og tilgangi þeirra laga sem 

hverju sinni eiga við. Þannig eru fasteignir skv. 3. gr. jarðalaga nr. 81/2004 að-

greindar annars vegar í fasteignir í þéttbýli og hins vegar fasteignir þar fyrir utan, þá 

helst jarðir, jarðahluta o.fl. Ábúðarlög nr. 80/2004 kveða á um sérstaka flokkun fast-

eigna en lögin gilda um ábúð á jörðum og jarðahlutum en ekki um leigu á landi eða 

öðrum fasteignum nema sérstaklega hafi verið samið um það, sbr. 1. gr. laganna. 

Ein tegund aðgreiningar er tvískipting fasteigna í eignarlönd og þjóðlendur sam-

kvæmt 1. gr. laga nr. 58/1998 um þjóðlendur og ákvörðun marka eignarlanda, þjóð-

                                                 
21  Sama heimild, bls. 497-501. 
22  Þorgeir Örlygsson, Kaflar úr eignarétti I, bls. 59. 
23  Sama heimild, bls. 59. 
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lendna og afrétta, í daglegu tali nefnd þjóðlendulög. Við þessa flokkun, þ.e. í eignar-

lönd og þjóðlendur, er einnig stuðst í lögum um rannsóknir og nýtingu á auðlindum í 

jörðu nr. 57/1998 og jafnframt í sveitarstjórnarlögum nr. 45/1998. Loks má nefna fjöl-

eignarhús samkvæmt lögum um fjöleignarhús nr. 26/1994 sem flokk fasteigna. Er 

þar um að ræða hús sem annars vegar skiptist í séreignir í eigu fleiri en eins aðila og 

hins vegar í sameign sem getur verið í eigu allra en einnig sumra.24  

 

2.3.2.2 Flokkun á grundvelli eignarhalds 
Flokkun fasteigna í íslenskri löggjöf hefur lengst af ekki verið með samræmdum hætti 

en grundvallarbreyting þar á varð með tilkomu þjóðlendulaga nr. 58/1998. Í stað eldri 

flokkunar fasteigna í eignarlönd, afrétti, almenninga og önnur eigendalaus svæði 

sem mótast hafði á grundvelli dómaframkvæmdar hefur tekið við ný flokkun sem 

kveður á um eignarréttarlega tvískiptingu á öllu landi. Felur það í sér að eignarhaldi á 

landi er skipt annars vegar í eignarlönd og hins vegar þjóðlendur.25  

Samkvæmt skilgreiningu 1. gr. þjóðlendulaga er eignarland landsvæði sem 

háð er einkaeignarrétti þannig að eigandi landsins fer með öll venjuleg eignarráð 

þess innan þeirra marka sem lög segja til um á hverjum tíma. Þjóðlenda er svo skil-

greind sem allt landsvæði utan eignarlanda en einstaklingar og lögaðilar geta þó átt 

þar takmörkuð eignarréttindi. Landsvæði sem áður voru ýmist nefnd afréttir, almenn-

ingar, óbyggðir eða hálendi utan eignarlanda sem og jöklar utan eignarlanda tilheyra 

nú flest flokki þjóðlendna.26 Hugtakið afréttur er að lögum ekki lengur notað sem 

lýsing á ákveðnu eignarformi lands heldur skilgreint sem landsvæði utan byggðar 

sem að staðaldri hefur verið notað til sumarbeitar fyrir búfé. Auk þessarar almennu 

skilgreiningar í þjóðlendulögum, er hugtakið nú fremur notað sem lýsing á ákveðnum 

afnotaréttindum.27  

 
2.3.3 Mörk fasteigna 
2.3.3.1 Almennt 
Eignarráðum eiganda fasteignar á yfirborði jarðar eru þau takmörk sett að þau ná 

svo langt sem merki aðliggjandi fasteigna liggja. Eignarréttur fasteignareiganda nær 
                                                 
24  Nánar um flokkun fasteigna sjá: Viðar Már Matthíasson, „Fasteignarhugtakið“, bls. 34-35. 
25  Karl Axelsson, Hreinn Hrafnkelsson og Dýrleif Kristjánsdóttir, „Um jarðrænar auðlindir og 

framtíðarnýtingu þeirra“. Tímarit Lögréttu 2007 (2), bls. 117-118. 
26  Það skal þó tekið fram að afréttir geta verið í einkaeigu.  
27  Karl Axelsson, Hreinn Hrafnkelsson og Dýrleif Kristjánsdóttir, „Um jarðrænar auðlindir og 

framtíðarnýtingu þeirra“, bls. 119. 
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einnig jafnt til umráða undir yfirborði fasteignar sem yfir því. Við mat á því hversu 

langt þau umráð ná er ekki stuðst við ákveðnar mælieiningar heldur er sú almenna 

regla lögð til grundvallar að kröfur til umráða verði viðurkenndar að því marki sem 

eðlilegt er með tilliti til hagsmuna fasteignareigandans. Hvað teldist eðlilegt í þessu 

samhengi væru þau not sem heyra til venjulegrar hagnýtingar á eignarrétti yfir fast-

eignum. Þannig gætu mismunandi tegundir náttúruauðlinda ráðið viðmiðum hverju 

sinni. Upplýsingar um merki fasteigna á yfirborði jarðar má einna helst finna í landa-

merkjabréfum sem og öðrum þinglýstum heimildum en með landamerkjalögum  

nr. 5/1882 var lögleidd sú skipan að landeigendur skyldu gera merki um lönd sín, 

halda merkjum við og gera landamerkjaskrá fyrir hverja jörð. Núgildandi lög um 

landamerki nr. 41/1919 fylgja sömu stefnu.28  

 Um merki fasteigna innan þéttbýlis gilda almenn ákvæði skipulags- og 

byggingarlaga nr. 73/1997. Samkvæmt 29. gr. þeirra skulu sveitarstjórnir láta gera 

landeignaskrá yfir allar jarðir, lönd og lóðir innan sveitarfélagsins og á skráin að hafa 

tilvísun í afmörkun og eignarhald í samræmi við þinglýstar heimildir.29   

 

2.3.3.2 Fasteign liggur að stöðuvatni eða á  
2.3.3.2.1 Þegar á eða lækur (vatnsfall) skilur að fasteignir 
Þegar á eða lækur skilur landareignir að er meginreglan sú að hvor landareign á land 

í miðjan farveg og skal miða við staðhætti þegar ekki er vöxtur í vatni, sbr. 1. mgr. 3. 

gr. vatnalaga nr. 15/1923.30 Þótt farvegur breytist taka merki landareigna ekki breyt-

ingum, sbr. 2. mgr. sömu greinar. Fyrrgreind meginregla um að hvor landareign eigi 

land í miðjan farveg er valkvæð samkvæmt orðalaginu „nema önnur lögmæt skipan 

sé þar gerð“, sbr. 1. mgr. 3. gr. vatnalaga. Í því felst að ef annarri lögmætri skipan 

hefur verið komið á, t.d. með landamerkjabréfi sem þar til bærir aðilar hafa undirritað 

                                                 
28  Þorgeir Örlygsson, „Um auðlindir samkvæmt íslenskum rétti“. Í Auðlindanefnd. Áfangaskýrsla með 

fylgiskjölum. Reykjavík 1999, bls. 53-54; Karl Axelsson, Hreinn Hrafnkelsson og Dýrleif Kristjáns-
dóttir, „Um jarðrænar auðlindir og framtíðarnýtingu þeirra“, bls. 117. 

29  Sbr. 47. gr. nýrra skipulagslaga nr. 123/2010 sem munu taka gildi 1. janúar 2011; Viðar Már 
Matthíasson, „Fasteignarhugtakið“, bls. 30.  

30  Vatnalögin frá 1923 munu gilda áfram þar til Alþingi hefur samþykkt ný vatnalög en áætlað er að 
nýtt frumvarp til heildstæðra vatnalaga komi til afgreiðslu á Alþingi á haustþingi 2010. Frumvarp til 
laga um breytingu á vatnalögum, nr. 20/2006, með síðari breytingum, þskj. 1372, 675. mál. Vefút-
gáfa Alþingistíðinda, slóð: http://www.althingi.is/altext/138/s/1372.html. [Sótt á vefinn 23.10.2010]. 
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eða hefð, þá víkur meginreglan. Heimildir að baki annarri lögmætri skipan þurfa þó 

að vera skýrar og afdráttarlausar ef víkja á frá reglunni um miðjan fornan farveg.31 

 

2.3.3.2.2 Þegar stöðuvatn skilur að fasteignir 
Ef stöðuvatn, sem ekki nær 230 metrum á breidd, skilur að fasteignir ræður miðlína 

þess merkjum nema önnur lögmæt skipan hafi verið á gerð, sbr. 2. mgr. 4. gr. vatna-

laga nr. 15/1923. Þegar stöðuvatn er breiðara fylgir vatnsbotn þeim bakka sem hann 

verður talinn áframhald af 115 metra út í vatn, sbr. 1. mgr. 4. gr. vatnalaga. Er þar 

um að ræða hin svokölluðu netlög og eru þau talin hluti af viðkomandi fasteign eins 

og fast land væri. Séu í stöðuvatni eyjar, hólmar og sker þá fylgja þeim einnig netlög 

en eigi maður eyjar, hólma eða sker fyrir landi annars manns og sundið á milli er 

mjórra en 230 metrar þá ræður miðlína þess merkjum, sbr. 4. mgr. 4. gr. vatnalaga. 

Skal að jafnaði miða við lágflæði í vatni en það er venjulegt lægsta vatnsyfirborð og 

vaxi gras upp úr vatni við lágfæði þá fylgir vatnsbotn landi sem þurrt land væri, sbr. 

3. og 5. mgr. 4. gr. vatnalaga. Að lokum er kveðið á um það í 6. mgr. sömu greinar 

að verði breytingar á botni stöðuvatns þá skulu netlög vera sem áður voru. 

 

2.3.3.2.3 Tvær fasteignir eða fleiri liggja sömu megin að stöðuvatni, læk eða á  
Liggi tvær landareignir eða fleiri að vatni sömu megin skulu netlög ákveðin þannig að 

hver botndepill fylgi þeim bakka sem hann er næstur ef önnur skipan hefur eigi verið 

á gerð, sbr. 5. gr. vatnalaga nr. 15/1923. Orðalag greinarinnar ber ekki skýrt með sér 

hvort hún eigi að gilda jöfnum höndum um stöðuvatn, ár og læki en með Hrd. 1990. 

1124 var tekið af skarið um það að henni skyldi einnig beita um merki í ám. Hæsti-

réttur sagði að ákveða bæri merkin eftir 3. gr. vatnalaga en jafnframt skyldi taka mið 

af þeirri meginreglu sem fram kæmi í 5. gr. laganna.32     

 

2.3.3.3 Fasteign liggur að sjó 
Fjara fylgir fasteign sem fullkomið eignarland þess sem aðlægt land á, þar sem 

annað hefur ekki verið ákveðið. Í þessu sambandi merkir fjara svæðið milli stór-

                                                 
31  Þetta má ráða af dómum Hæstaréttar, t.d. Hrd. 1966. 845. Sjá athugasemdir við 10. gr. í greinar-

gerð með frumvarpi því sem varð að lögum nr. 20/2006, þskj. 281, 268. mál. Vefútgáfa Alþingistíð-
inda, slóð: http://www.althingi.is/altext/132/s/0281.html. [Sótt á vefinn 23.10.2010].   

32  Í 12. gr. laga nr. 20/2006 tekur orðalagið mið af þeirri reglu sem slegið var fastri með Hrd. 1990. 
1124 en greinin tiltekur bæði „stöðuvatn“ og „vatnsfall“ því til samræmis. Sjá athugasemdir við 12. 
gr. í greinargerð með frumvarpi því sem varð að lögum nr. 20/2006, þskj. 281, 268. mál. Vefútgáfa 
Alþingistíðinda, slóð: http://www.althingi.is/altext/132/s/0281.html. [Sótt á vefinn 23.10.2010].  
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straumsflóðmáls og stórstraumsfjörumáls. Þó þessi regla sé ekki sérstaklega orðuð í 

gildandi lögum þá byggir hún á ákvæðum Grágásar og Jónsbókar og hefur ætíð 

verið út frá henni gengið bæði í dómaframkvæmd og við lagasetningu hér á landi. 

Jafnframt er talið að fasteignareigandi eignist landauka þann sem myndist í fjöru 

hans.33  

Netlög í sjó fylgja fasteign þeirri sem að sjó liggur en það er hins vegar vafa-

mál hver séu þeirra ytri mörk. Bæði í Grágás og Jónsbók voru ytri mörk netlaga 

ákvörðuð þar sem 20 möskva djúp selnet næðu grunni. Þó óvíst sé hver sú dýpt sé 

nákvæmlega hefur þó verið talið að hún geti ekki verið meira en 2,9 metrar. Á grund-

velli þessarar fornu reglu fylgdu fasteignum að sjó engin netlög þar sem aðdýpi var 

meira en svo að 20 möskva selnet næði þar til botns.34  

Ákvörðun ytri marka netlaga þróaðist í yngri löggjöf þar sem breidd netlaga 

var tilgreind í stað dýptar. Netlögum var þannig lýst í 3. gr. veiðitilskipunarinnar frá 

1849 að eigandi jarðar að sjó ætti veiði á haf út 60 faðma frá stórstraumsfjörumáli og 

væru það netlög hans. Þróunin hélt áfram með því að í lögum nr. 33/1966 um fugla-

veiðar og fuglafriðun sagði í 3. mgr. 4. gr. að lægi landareign að sjó ætti landeigandi 

fuglaveiðar á haf út, 115 metra frá stórstraumsfjörumáli og væru það netlög hans. 

Með þeim sama hætti hafa ytri mörk netlaga oftast verið ákvörðuð í síðari tíma lög-

gjöf. Ytri mörk netlaga verða þó ekki ákvörðuð með nákvæmum hætti nema á grund-

velli þess um hvers konar hagnýtingu í netlögum er að ræða hverju sinni. Um hag-

nýtingarheimildir fasteignareiganda í netlögum sjávarjarða verður fjallað hér síðar en 

það skal tekið fram að það hefur verið talið álitamál hvort netlög í sjó séu háð sam-

bærilegum eignarráðum fasteignareiganda og landið fyrir ofan. Fræðimenn hafa þó 

fremur talið líkur á því að netlög séu háð einkaeignarrétti landeiganda og að þau séu 

þar með hluti þeirrar fasteignar sem að þeim liggur.35  

 

2.3.4 Inntak eignarráða fasteignareiganda 
2.3.4.1 Almennt 
Eigandi fasteignar hefur heimild til hvers konar ráðstöfunar og nýtingar innan þeirra 

marka sem lög eða réttindi þriðja manns setja heimildum hans hverju sinni. Umráða- 

                                                 
33  Viðar Már Matthíasson, „Fasteignarhugtakið“, bls. 32; Þorgeir Örlygsson, Kaflar úr eignarétti I, bls. 

72; Tryggvi Gunnarsson, „Landamerki fasteigna“. Í Afmælisrit – Gaukur Jörundsson sextugur 24. 
september 1994. Reykjavík 1994, bls. 516-519. 

34  Þorgeir Örlygsson, Kaflar úr eignarétti I, bls. 73. 
35  Sama heimild, bls. 73-77. 
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og ráðstöfunarréttur fasteignareiganda getur verið breytilegur frá einum tíma til 

annars en hann hefur lengi þurft að sæta veigamiklum takmörkunum að lögum. Svo 

sem fyrr greinir hefur almennt verið talið að eignarréttur fasteignareiganda nái til um-

ráða og nota jafnt undir yfirborði jarðar sem yfir því. Eignarlandi fylgir eignarréttur að 

auðlindum í jörðu en í þjóðlendum eru auðlindir í jörðu eign íslenska ríkisins, nema 

aðrir geti sannað eignarrétt sinn til þeirra, sbr. 3. gr. laga nr. 57/1998 um rannsóknir 

og nýtingu á auðlindum í jörðu, venjulega nefnd auðlindalög.36  

 

2.3.4.2 Auðlindahugtakið 
Það verður ekki tæmandi talið hvaða eignarhæfu auðlindir við Íslendingar nýtum. 

Auðlindahugtakið tekur í sinni víðustu merkingu ekki aðeins til náttúruauðlinda heldur 

einnig til annarra verðmæta sem hafa orðið til fyrir aðgerðir manna, mannauðs, 

gagnagrunna, þekkingarkerfa eða annarra sams konar verðmæta. Auðlindahugtakið 

nær í raun til hvers konar takmarkaðra gæða. Ýmis náttúrugæði, svo sem hreint loft, 

hreint vatn, ósnortin náttúra og sólarljós, eða afstæð nýting þeirra, falla ekki undir 

hugtakið náttúruauðlindir í þrengri merkingu og rúmast ekki innan skilgreiningar 

eignarhæfra náttúruauðlinda. Helstu náttúruauðlindir okkar í þrengri skilningi verða 

hér ekki með tæmandi hætti tilgreindar en þær eru þessar helstar: jarðefni (námur); 

jarðhiti, þ.m.t. til orkunýtingar; grunnvatn; önnur vatnsnýting á og yfir yfirborði fast-

eignar, þ.m.t. til orkunýtingar; veiði fugla og spendýra; nýting nytjastofna sjávar; 

nýting örvera; gróðurnýting í víðtækum skilningi, þ.m.t. til beitar og skógræktar; reka-

hlunnindi; kolvetni; lífrænar og ólífrænar auðlindir á og undir hafsbotni; rafsegul-

bylgjur til fjarskipta og er þá enn ótalin ein mesta náttúruauðlind okkar Íslendinga frá 

örófi alda en það er veiði ferskvatnsfiska.37 Mun umfjöllun í kaflanum hér á eftir um 

hagnýtingu auðlinda fyrst og fremst snúa að heimildum fasteignareiganda til nýtingar 

þeirrar auðlindar sem felst í veiði og annarri nýtingu ferskvatnsfiska á og fyrir landi 

fasteignar og hverjar þær helstu takmarkanir eru sem sá réttur þarf að sæta.   

 

                                                 
36  Sama heimild, bls. 84-85. 
37  Karl Axelsson, Hreinn Hrafnkelsson og Dýrleif Kristjánsdóttir, „Um jarðrænar auðlindir og 

framtíðarnýtingu þeirra“, bls. 114-115. 
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2.3.4.3 Nánar um hagnýtingarheimildir í eignarlöndum 
2.3.4.3.1 Almennt  
Svo sem komið hefur verið að fer heimildin til að ráðstafa og hagnýta auðlind saman 

við heimildina til ráðstöfunar og hagnýtingar þeirrar fasteignar þar sem auðlindina er 

að finna. Sá sem á eignarrétt að tilteknu landi hefur þannig heimild til þess að hag-

nýta þær auðlindir sem þar er að finna og ráðstafa þeim til annarra með þeim tak-

mörkunum sem leiðir af löggjöf á hverjum tíma. Samkvæmt þessu eru auðlindir 

þáttur í eignarrétti fasteignareiganda sem njóta verndar eignarréttarákvæðis 72. gr. 

íslensku stjórnarskrárinnar og verða þær þar með ekki skertar bótalaust.38 Nýting 

náttúruauðlinda og hlunninda sem finnast á eða undir yfirborði fasteignar sætir að 

meginstefnu til ekki öðrum takmörkunum en þeim sem eru tilkomnar vegna óbeinna 

eignarréttinda annarra eða lagafyrirmæla á hverjum tíma.39  

 

2.3.4.3.2 Heimildir fasteignareiganda til veiði ferskvatnsfiska fyrir sínu landi 
Eignarlandi hverju fylgir veiðiréttur í vatni á eða fyrir því landi enda mæli lög ekki fyrir 

um aðra skipan, sbr. 1. mgr. 5. gr. lax- og silungsveiðilaga nr. 61/2006. Þegar fleiri 

en ein fasteign liggja að sama vatni sem veiðiréttur fylgir er það forn meginregla að 

hver maður á einn veiði fyrir sínu landi. Í ám og lækjum má ætla að veiðiréttur fast-

eignareiganda nái að meginstefnu til út í miðjan farveg nema önnur lögmæt skipan 

hafi verið gerð þar á, sbr. 3. gr. vatnalaga nr. 15/1923. Hvað varðar veiðirétt í stöðu-

vötnum afmarkast einkaréttur fasteignareiganda til veiði fyrir sínu landi af ytri mörk-

um netlaga sé vatnið yfir 230 metrar á breidd en annars á hver maður veiði að mið-

línu þess. Um heimildir fasteignareiganda til veiði utan netlaga stöðuvatns, þ.e. í al-

menningi þess, verður fjallað hér síðar. Þrátt fyrir að með vatni sé fyrst og fremst átt 

við straum- og stöðuvötn ber að geta þess að silungsveiðar eru heimilaðar í net-

lögum sjávarjarða og nær meginregla fyrrgreinds ákvæðis því einnig til slíkrar veiði.40 

Án þess að um það verði fullyrt að netlög í sjó séu háð sömu eða sambærilegum 

eignarráðum fasteignareiganda og landið fyrir ofan er þó víst að ytri mörk eignarráða 

og nýtingarheimilda hans samkvæmt lax- og silungsveiðilögum eru 115 metrar út frá 

stórstraumsfjöruborði landareignar. Að lokum má geta þess að heimildir fasteignar-

eiganda til veiði geta breyst verði breytingar á farvegi straumvatns eða taki stöðuvatn 
                                                 
38  Þorgeir Örlygsson, „Um auðlindir samkvæmt íslenskum rétti“, bls. 54-55. 
39  Karl Axelsson, „Um skorður umhverfisréttar við nýtingu lands og náttúruauðlinda“. Tímarit lögfræð-

inga 1996 (2), bls. 85. 
40  Alþingistíðindi, A-deild, 2005-2006, bls. 3519-3520. 
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sér nýtt leg en þá færist veiðiréttur til eigenda þeirra fasteigna er land eiga undir með 

þeim takmörkunum sem leiðir af ákvæðum 7. og 8. gr. vatnalaga, sbr. 5. mgr. 5. gr. 

lax- og silungsveiðilaga.  

 Reynt hefur á meginregluna um að hver maður eigi veiði fyrir sínu landi, sbr. 

1. mgr. 5. gr. laga um lax- og silungsveiði, í tveimur nýlegum dómum Hæstaréttar: 
Hrd. 556/2008 frá 30. apríl 2009 (Samkomulag um veiðiheimildir í Hvítá) 
R, S og H áttu þrjár jarðir í samfelldri röð að Hvítá og fylgdu jörðunum veiðiréttindi. Ríkti lengst 
af samkomulag á milli þeirra um að skipta þessum heimildum á þann hátt að þær tækju til 
veiða fyrir landi þeirra allra í senn. Frá veiðitímabilinu 2006 leit H hins vegar svo á að sér væri 
frjálst að ráðstafa veiði fyrir sínu landi án samstarfs við R og S. Töldu R og S að H hafi með 
þessu meinað þeim að nýta veiðiréttindi sín, meðal annars með því að ráðstafa veiði sem þau 
hafi átt að ráða yfir. Kröfðu þau H um skaðabætur sem svöruðu til missis tekna af sölu veiði-
leyfa árin 2006 og 2007. Talið var að hver maður ætti rétt til veiða fyrir landi sínu, sbr. 1. mgr. 
5. gr. laga um lax- og silungsveiði. Sameiginlegt skipulag á veiðum væri háð samkomulagi. 
Tækist það ekki væri hverjum og einum frjálst að ráðstafa veiði fyrir sínu landi án afskipta 
hinna. Þá var það fyrirkomulag að veiðifélagið hafi um árabil úthlutað jörðunum þremur í einu 
lagi veiðiheimildum ekki talið hafa myndað með því einu sameign um þessi veiðiréttindi og 
ekki lægi fyrir að önnur stoð gæti verið fyrir slíkri skipan. Væri samstarf eigenda jarðanna ekki 
óhjákvæmilegt til að koma við nýtingu veiðiréttindanna. Var í málinu talið ósannað að H hafi á 
árunum 2006 og 2007 fénýtt sér veiðiréttindi sem að réttu lagi tilheyrðu R og S. Var H því 
sýknaður af kröfum R og S. 

 
Hrd. 552/2008 frá 15. október 2009 (Apavatn) 
Aðilar málsins deildu um hvort veiðiréttur í Apavatni fylgdi spildu sem seld hafði verið úr jörð. 
E hafði keypt með afsali í maí 1979 spildu úr landi jarðarinnar V af H, þáverandi eiganda 
jarðarinnar. E kvaðst ætíð hafa talið sig eiga veiðirétt í A á grundvelli eignarhalds að umræddri 
landspildu við vatnið og veitt sem slíkur í því. Höfðaði hann mál og krafðist þess að viður-
kenndur yrði veiðiréttur hans í vatninu. M, núverandi eigandi jarðarinnar V, mótmælti kröfu E 
og bar því við að veiðiréttur sá sem frá fornu hefði tilheyrt V hefði aldrei verið frá henni skilinn. 
Þótt E hefði eignast spildu úr jörðinni fyrir sumarhús hefði hann ekki eignast við það hlutdeild í 
veiðirétti jarðarinnar. Í afsalinu til E var ekki kveðið á um það hvort réttur til veiði ætti að fylgja 
með í kaupunum. Þá varð ekki beinlínis ráðið af texta þess hvernig mörk landspildu E gagn-
vart vatninu væru, þótt orðalagið benti fremur til þess að spildan hefði átt að ná alla leið að A. 
Það væri forn regla í íslenskum rétti að hver maður ætti veiði fyrir landi sínu, sbr. dóma 
Hæstaréttar nr. 1963.173, 1994.924 og 1996.2245 og hefði samsvarandi regla verið lögfest í 
lögum um lax- og silungsveiði. Þar sem réttur E til veiða í A hefði ekki verið sérstaklega 
undanþeginn þegar umræddri spildu var afsalað til hans yrði að telja að sá réttur hefði fylgt 
með í kaupunum. Var krafa E um viðurkenningu á veiðirétti í vatninu A tekin til greina. 

 
2.3.4.4 Hagnýting auðlinda í þjóðlendum 
2.3.4.4.1 Almennt 
Þjóðlendulög byggja á því að ekki beri að fara með þjóðlendur eins og hefðbundnar 

eignir ríkisins heldur fari ríkið með varðveislu og forræði á sameiginlegum gæðum 

þjóðarinnar. Þrátt fyrir það verður ríkið að taka tillit til hagsmuna þeirra sem áður hafa 

áunnið sér réttindi til nytja innan þjóðlendna. Tekjum, sem mögulega kunna að falla 

til fyrir afnot eða nýtingu landsgæða innan þjóðlendu, skal varið sérstaklega í þágu 

verkefna innan þjóðlendna og renna þar með ekki í ríkissjóð eða einstaka sveitar-

sjóði. Með þeirri meginreglu sem kveðið er á um í 3. gr. auðlindalaga er þannig búið 
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um hnútana að öll nýting í þjóðlendum á vatns- og jarðhitaréttindum er háð leyfi for-

sætisráðherra. Nýting lands og landsréttinda innan þjóðlendu að öðru leyti er háð 

leyfi sveitarstjórnar. Eignarráð íslenska ríkisins í þjóðlendum sæta aftur á móti tak-

mörkunum skv. 5. gr. þjóðlendulaga en þar er tekið fram að þeir sem hafi nýtt land 

innan þjóðlendu sem afrétt fyrir búfénað eða haft þar önnur hefðbundin not sem af-

réttareign fylgja skulu halda þeim rétti og gildi það sama um önnur réttindi sem 

maður færir sönnur á að hann eigi.41  

 

2.3.4.4.2 Heimildir fasteignareiganda til veiði ferskvatnsfiska í almenningi 
stöðuvatns og vötnum á afrétti í þjóðlendu   
Almenningur stöðuvatns er skilgreindur sem sá hluti vatns og vatnsbotns sem liggur 

utan 115 metra netlaga fasteignar, mældur frá vatnsbakka, sbr. 1. gr. vatnalaga nr. 

15/1923 og 3. gr. laga um lax- og silungsveiði nr. 61/2006. Af þjóðlendulögum verður 

ekki skýrt ráðið hvort almenningar stöðuvatna geti haft stöðu þjóðlendu. Í Hrd. 1981. 

182 (Mývatnsbotn) var því hafnað að ríkið færi með eignarrétt að botni Mývatns utan 

netlaga og botnsverðmæta þar í skilningi einkaréttar en í skjóli valdheimilda sinni réði 

ríkið allt að einu meðferð og nýtingu þessa svæðis. Af dómnum verður ráðið að í 

krafti fullveldisréttar ríkisins sé staða þess og hagnýtingarheimildir í almenningi 

stöðuvatna sams konar hvort sem skilgreining þjóðlendu nái yfir slíka almenninga 

eður ei. Er þá ekkert því til fyrirstöðu og í raun eðlilegt að skilgreining þjóðlendu skv. 

1. gr. þjóðlendulaga verði látin ná yfir almenninga stöðuvatna.42  

 Fasteignareigendum er land eiga að stöðuvatni er einum heimil veiði í al-

menningi vatnsins og er hún þeim öllum jafnheimil, þar með talin dorgveiði um ís, 

sbr. 6. gr. lax- og silungsveiðilaga nr. 61/2006. Í sömu grein segir að sé forn venja til 

þess að veiðiréttur í almenningi stöðuvatns fylgi tiltekinni eða tilteknum fasteignum 

gildir sú skipan mála. Ákvæðið tekur til veiðiréttar í almenningi þeirra stöðuvatna sem 

umlukin eru eignarlöndum en við setningu laganna þótti ekki ástæða til að mæla sér-

staklega fyrir um veiðirétt í almenningi stöðuvatna í þjóðlendum umfram það sem 

fram kæmi í 2. mgr. 5. gr. lax- og silungsveiðilaganna og leitt yrði eðli málsins sam-

kvæmt af þjóðlendulögum. Síðastgreind málsgrein kveður á um að íslenska ríkið sé 
                                                 
41  Fyrirkomulag varðandi leigu á vatns- og jarðhitaréttindum í eigu íslenska ríkisins. Skýrsla nefndar 

forsætisráðherra sem skipuð var samkvæmt III. bráðabirgðaákvæði laga nr. 58/2008. Reykjavík 
mars 2010, bls. 25-26. Skýrslan er aðgengileg á eftirfarandi slóð:   
http://www.forsaetisraduneyti.is/media/Skyrslur/leiga-a-vatns-og-jardhitarettindum.pdf. 

42  Karl Axelsson, Hreinn Hrafnkelsson og Dýrleif Kristjánsdóttir, „Um jarðrænar auðlindir og framtíðar-
nýtingu þeirra“, bls. 123. 
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eigandi veiðiréttar samkvæmt lögunum í þjóðlendum með þeim takmörkunum sem af 

veiðirétti afréttareiganda leiðir. Þannig segir í 7. gr. sömu laga að jörðum sem rétt 

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

rétti eru en með vötnum er bæði átt við stöðu- og straumvötn. Ekki þótti þörf á sér-

reglum um veiði í almenningum þeirra vatna sem um ræðir í 7. gr. enda strangt til 

tekið hvorki um netlög né almenninga að ræða í þeim vötnum vegna stöðu þeirra 

innan þjóðlendu. Regla 1. málsl. 7. gr. tekur fyrst og fremst mið af samafnotaafréttum 

en um veiðirétt í vötnum á öðrum afréttum í þjóðlendu fer að jafnaði eftir almennum 

reglum laganna. Í því felst að ef réttur til upprekstrar á afrétt í þjóðlendu fylgir jörð þá 

fer sú jörð með veiðiréttindi í vötnum þeim sem á þeim afrétti eru. Þar sem ekki er 

um að ræða upprekstrarrétt einstakra jarða heldur afréttarréttindi í eigu einka- eða 

lögaðila, eru viðkomandi aðilar handhafar veiðiréttarins en hann hvílir þá ekki sjálf-

stætt á hendi einstakra jarða. Slíkt gæti hafa komið til með afsali slíkra afrétta frá ríki, 

kirkju eða einstökum jörðum til annarra aðila, svo sem sveitarfélags. Framangreindur 

munur felst í því hver sé handhafi veiðiréttarins. Þrátt fyrir þennan formlega mun ætti 

hann í framkvæmd ekki að skipta verulegu máli enda fer veiðifélag að jafnaði með 

hagnýtingu og ráðstöfun veiðiréttar á afrétti í þjóðlendu.43   
 

2.3.4.5 Takmarkanir á hagnýtingarrétti yfir auðlindum tilheyrandi fasteign 
2.3.4.5.1 Óbein eignarréttindi þriðja manns  
Óbein eignarréttindi þriðja manns geta haft töluverð áhrif á hagnýtingarrétt yfir auð-

lindum tilheyrandi fasteign. Yfir fasteignum verður stofnað til hvers konar óbeinna 

eða takmarkaðra eignarréttinda. Algengast er að sá aðili sem fer með beinan eignar-

rétt að fasteign stofni til óbeinna eignarréttinda yfir henni með samningi við annan 

aðila, þannig að sá síðarnefndi fái í hendur tilteknar heimildir eða réttindi yfir hlutn-

um, svo sem afnotarétt. Þrátt fyrir að til óbeinna eignarréttinda yfir fasteignum sé að 

jafnaði stofnað til með samningi þá verður það einnig gert með öðrum hætti, svo sem 

með eignarnámi eða hefð. Með löggjöf hefur verið reynt að sporna við stofnun 

ákveðinna takmarkaðra eignarréttinda yfir eign en lög nr. 113/1952 um lausn ítaka af 

jörðum eru til marks um það. Jafnframt má í því sambandi nefna þau ákvæði veiði-

löggjafarinnar sem leggja verulegar hömlur á heimild fasteignareiganda til að skilja 

                                                 
43  Alþingistíðindi, A-deild, 2005-2006, bls. 3520-3521.  
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veiðirétt frá landareign nema um takmarkaðan tíma, sbr. 9. gr. lax- og 

silungsveiðilaga nr. 61/2006 um bann við aðskilnaði veiðiréttar frá fasteign.44  

 

2.3.4.5.2 Um almennar takmarkanir eignarráða yfir fasteignum 
Skorður og takmarkanir á nýtingu og meðferð eignarréttinda sem leiða má beint af 

lögum eða sem þar eru heimilaðar eru oftast nefndar almennar takmarkanir eignar-

réttar. Þær fela að jafnaði í sér almennt bann eða takmörkun sem beint er jafnt að 

öllum eignum sem eins er ástatt um. Alla jafna hafa almennar takmarkanir óverulegt 

fjárhagslegt tjón í för með sér og leiða að meginstefnu ekki til yfirfærslu eða afnáms 

eignarheimilda. Það er staðreynd að löggjafinn hefur með almennum takmörkunum 

sett umráða- og nýtingarrétti fasteignareiganda fjölþættari og veigameiri skorður en 

nokkrum öðrum eignarréttindum. Samhliða flóknari samfélagsgerð hafa takmarkanir 

síðustu ár aukist og orðið þýðingarmeiri. Þær hafa snúið að ýmsum sviðum en það 

er forvitnilegt og einstakt að í lögum hafa fundist yfirgripsmiklar takmarkanir um-

hverfisréttarlegs eðlis við nýtingu fasteignareiganda á eignarheimildum sínum langt 

áður en umhverfisréttur fékk stöðu sem réttarsvið í hinu lagalega umhverfi sam-

tímans.45    

 

2.3.4.5.3 Nánar um skorður umhverfisréttar við nýtingu auðlinda 
Helstu takmarkanir sem auðlindanýting sætir eru af umhverfisréttarlegum toga og 

miða að skynsamlegri og sjálfbærri nýtingu. Reglur af umhverfisréttarlegum toga 

setja fasteignareiganda ýmsar skorður við nýtingu og meðferð helstu náttúruauðlinda 

sem fyrirfinnast á fasteign hans. Markmið og tilgangur takmarkana af umhverfis-

réttarlegum toga eru einna helst náttúruvernd og varðveisla og nýting náttúruauð-

linda en þættir eins og verndun menningarverðmæta, mengunarvarnir og skipulags- 

og byggingarmál eiga jafnframt við.46 Löggjafinn hefur sett nýtingu náttúruauðlinda í 

eignarlöndum margvíslegar skorður en þær lúta ekki aðeins að nýtingunni sem slíkri 

og stýringu hennar heldur er auk þess um að ræða takmarkanir á heimildum til að-

skilnaðar náttúruauðlinda frá einstökum fasteignum og ákvæði tengd verndun al-

mannaréttar.47 Auðlindanýting sætir þó einnig takmörkunum á grundvelli nábýlis-

                                                 
44  Þorgeir Örlygsson, Kaflar úr eignarétti I, bls. 25-28. 
45  Karl Axelsson, „Um skorður umhverfisréttar við nýtingu lands og náttúruauðlinda“, bls. 87-88.  
46  Sama heimild, bls. 89-90. 
47  Karl Axelsson, Hreinn Hrafnkelsson og Dýrleif Kristjánsdóttir, „Um jarðrænar auðlindir og 

framtíðarnýtingu þeirra“, bls. 121.  
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reglna en fasteignareigandi má ekki nýta fasteign sína eða hlunnindi sem á henni eru 

þannig að hann brjóti gegn þeim lögvörðu hagsmunum sem eigandi nágrannaeignar 

hefur til samsvarandi eða annarrar notkunar. Hvað varðar heimildir fasteignareig-

anda til hagnýtingar veiðiréttar samkvæmt lax- og silungsveiðilögum á og fyrir fast-

eign sinni hefur verið staðhæft að sá réttur sæti veigameiri skorðum en nokkur önnur 

auðlindanýting sem lýtur eignarráðum fasteignareiganda. Í grófum dráttum mætti 

skipa umræddum skorðum í víðtæk friðunarákvæði, umfangsmiklar skorður við 

veiðiaðferðum og heimilum veiðitækjum, fyrirmæli um mannvirkjagerð sem lúta 

ströngum reglum og að loks felast umfangsmiklar takmarkanir í þeirri skylduaðild 

sem að veiðifélögum er.48 Framangreindar takmarkanir á veiðirétti samkvæmt lax- og 

silungsveiðilögum eru umhverfisréttarlegs eðlis og stuðla að því að markmiðum 

laganna um skynsamlega, hagkvæma og sjálfbæra nýtingu fiskstofna í ferskvatni 

verði náð.   

  

2.3.5 Eignarréttindi fasteignareiganda í sérstakri sameign49 
Sérstök sameign eða óskipt sameign kallast sú réttarstaða þegar eignarréttindi að til-

teknum hlut skipast á hendur fleiri aðilum með þeim hætti að hver þeirra hafi allar 

þær eignarheimildir sem um ræðir með þeim takmörkunum einum sem gera verður 

vegna hagsmuna hinna aðilanna. Um sérstaka sameign hafa ekki verið sett heildar-

lög en á víð og dreif er að finna ákvæði er varða afmarkaða flokka sérstakrar sam-

eignar. Í þessu tilliti má í dæmaskyni nefna lög um fjöleignarhús nr. 26/1994, lög um 

lax- og silungsveiði nr. 61/2006, landskiptalög nr. 46/1941, jarðalög nr. 81/2004, 

ákvæði XI. kafla vatnalaga nr. 15/1923 um vatnafélög, ákvæði 20. kapítula Kaupa-

bálks Jónsbókar um slit sérstakrar sameignar sem ekki hafa verið numin úr lögum 

sem og ákvæði 2. og 3. mgr. 8. gr. laga um nauðungarsölu nr. 90/1991 sem einnig 

taka til slita á sérstakri sameign. 

 Stofnunarhættir sérstakrar sameignar hafa helst verið taldir þrenns konar. Í 

fyrsta lagi verður stofnað til sérstakrar sameignar með löggerningi og í öðru lagi með 

því að jafngóðum heimildum lendi saman. Þá hefur í þriðja lagi verið talið að stofnun 

sérstakrar sameignar geti átt sér stað í sambúð sambýlisfólks.  

                                                 
48  Karl Axelsson og Arnar Þór Stefánsson, „Um veiðifélög“, bls. 257-258; Karl Axelsson, „Um skorður 

umhverfisréttar við nýtingu lands og náttúruauðlinda“, bls. 95-96; Gaukur Jörundsson, Um 
eignarnám, bls. 250-287. 

49  Kaflinn byggir á: Gaukur Jörundsson, Eignaréttur I. Reykjavík 1982-1983, bls. 20-29; Sjá einnig um 
sérstaka sameign: Ólafur Lárusson, Eignaréttur I. Reykjavík 1950, bls. 71-78. 
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 Hlutdeild sameigenda eða réttur hvers þeirra nær til eignar í heild sinni en ef 

réttur aðila nær aðeins til afmarkaðs hluta tiltekinnar eignar er ekki um sérstaka sam-

eign að ræða. Þá er ekki um sérstaka sameign að ræða þegar hver aðili hefur mis-

munandi heimildir en sem dæmi um það má nefna þá stöðu þegar tveir menn eiga 

bát saman og annar þeirra á aðeins sjálfa vélina en hinn fer með eignarhald að bátn-

um án hennar. Hvað varðar eignarhlutföll þá eru sameigendur taldir eiga sameignina 

í sérstökum hlutföllum. Er þá vísað til þess að verðmæti eignar skuli við sameignar-

slit skipast milli sameigenda í ákveðnum hlutföllum. Meirihluti og minnihluti sameig-

enda er jafnframt ákvarðaður út frá eignarhlutföllum og þá er það meginregla að 

tekjur og gjöld af sameigninni skuli skiptast á sameigendur í ljósi eignarhlutfalla 

þeirra í sameigninni. Í öðrum tilvikum getur þótt réttara að kostnaður skiptist eftir not-

um fremur en eignarhlutföllum en um slíkt eru t.d. sérákvæði í lögum um fjöleignar-

hús. Eignarhlutföll má oft ráða, beint eða óbeint, af samningi sem liggur til grund-

vallar sérstakri sameign. Ef til sérstakrar sameignar hefur stofnast fyrir samruna 

verðmæta eða samblöndun þeirra ráðast eignarhlutföll af verðgildi þeirra verðmæta 

sem frá hverjum aðila stafa. Þá ráðast eignarhlutföll enn fremur oft af framlögum 

hvers aðila.  

Varðandi nýtingu og ráðstafanir má segja að hverjum sameiganda sé heimil 

nýting og ráðstafanir sem bagalausar eru öðrum sameigendum þannig að ekki sé 

brotið á hagsmunum þeirra. Ráðstafanir sem gengið hefur verið út frá við stofnun 

sameignar er hverjum sameiganda heimilt að grípa til en það sama á við um ráðstaf-

anir sem lögboðnar eru á hverjum tíma. Sameiganda er einnig heimilt að gera þær 

ráðstafanir sem nauðsynlegar eru til að varna yfirvofandi tjóni á sameigninni en þær 

heimildir eru í samræmi við reglur um óbeðinn erindrekstur. Mörkin milli þess hvaða 

ráðstafanir meirihluti sameiganda getur ákveðið og ráðstafana sem samþykki allra 

þarf til eru oft óljós en ganga má út frá því sem almennri reglu að til allra venjulegra 

ráðstafana sem eru í samræmi við það sem gert hefur verið ráð fyrir í upphafi nægir 

samþykki einfalds meirihluta. Meginreglan er þó væntanlega sú að samþykki allra 

sameigenda þurfi til óvenjulegra og meiriháttar ráðstafana og ráðstafana sem víkja 

frá því sem gengið hefur verið út frá við stofnun sameignarinnar.50  

                                                 
50  Til hliðsjónar má vísa til reglna varðandi ákvarðanatöku um sameiginleg málefni í fjöleignarhúsum, 

sbr. 41. gr. laga nr. 26/1994 um fjöleignarhús en þær byggja á svipuðum sjónarmiðum og eiga 
almennt við um ákvarðanatöku í sérstakri sameign. Meginreglan skv. D-lið 41. gr. ákvæðisins er að 
til ákvarðana í húsfélagi þurfi samþykki einfalds meirihluta eigenda miðað við hlutfallstölur á 
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 Ábyrgð sameigenda út á við þegar um sérstaka sameign er að ræða er soli-

darísk en hver sameigandi ber þá óskipta ábyrgð á greiðslu skulda sem löglega 

hefur verið stofnað til út af sameigninni. Þegar dómsmál rís út af sérstakri sameign 

kemur ákvæði 18. gr. laga um meðferð einkamála nr. 91/1991 um samaðild til álita 

en það getur verið nauðsynlegt að allir sameigendur standi að málshöfðun eða að 

mál sé höfðað á hendur þeim öllum.  

 Meginreglan er sú að hver sameigandi geti krafist slita á sérstakri sameign. 

Fyrirmæli annarra laga eða samnings geta þó staðið í vegi fyrir því að slík krafa nái 

fram að ganga. Um slit sérstakrar sameignar að landi þegar verðmæti eru í sameign 

fleiri býla eru sérákvæði í landskiptalögum.51 Enn má styðjast við reglur 20. kapítula 

Kaupabálks Jónsbókar um að sameignarslit skuli fara þannig fram að hver sameig-

andi skuli fá hluta af eigninni í samræmi við eignarhlutfall sitt ef því verður við komið 

án þess að tjón hljótist af.52 Í 2. mgr. 8. gr. laga um nauðungarsölu er svo mælt fyrir 

um rétt eins eða fleiri sameigenda til að krefjast nauðungarsölu til slita á óskiptri 

sameign án tillits til vilja sameigenda. 

 Hér að framan hafa helstu meginreglum sem gilda um sérstaka sameign verið 

gerð skil. Fjallað verður frekar um hugtakið sérstaka sameign hér síðar í ljósi 

ákvæða lax- og silungsveiðilaga um veiðifélög, sérstaks eðlis þeirra og þess hvernig 

fer með ábyrgð á skuldbindingum veiðifélags.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                        
löglega boðuðum húsfundi en slík ákvörðun er bindandi fyrir aðra eigendur þrátt fyrir að þeir séu 
henni mótfallnir.  

51  Landskiptalögum verður ekki beitt nema um sé að ræða mannvirki eða land, sem tvö eða fleiri býli 
hafa eða hafa haft til samnota en sú túlkun kemur skýrt fram í Hrd. 289/2006 og í Hrd. 1976. 26.  

52  Nánar um slit sérstakrar sameignar sjá Gaukur Jörundsson, Eignaréttur I, bls. 28-29. 
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3. Forsaga og þróun lax- og silungsveiðiréttar 
3.1 Ákvæði um veiði í Grágás og Jónsbók 
Meginreglan um einkarétt landeiganda til veiði hefur verið í íslenskum rétti allt frá 

stofnun allsherjarríkis. Þannig kvað 50. kafli Landabrigðisþáttar Grágásar á um þá 

meginreglu að landeigandi ætti einn rétt til að veiða fisk í vötnum á landi sínu.53  

 Einkarétti landeiganda til veiði voru nokkur takmörk sett strax í Grágás en 

segja má að lokaákvæði 52. kafla Landabrigðisþáttar sem fjallaði um veiðar í vötnum 

hafi falið í sér grenndarsjónarmið og verndaráform á frumstigi þó ekki hafi verið um 

umfangsmiklar takmarkanir að ræða. Þannig var bannað að leggja net um þvera á 

eða gera teinur í, sem voru körfur úr viðarteinungum til að veiða í fisk, eða þvergirða 

þær með öðrum hætti svo sem með því að gera garða eða ker, nema einn maður 

ætti alla ána.54  

 Með svipuðum hætti og Grágás, byggði Jónsbók55 á meginreglunni um einka-

rétt landeiganda til veiði á landi sínu en í upphafi 56. kapítula Landsleigubálks sagði: 

„Hver maður á vötn og veiðistöð fyrir sinni jörðu og á, svo sem að fornu hefir verið, 

nema með lögum sé frá komið.“ Einkarétti landeiganda til veiði voru settar eðlislíkar 

takmarkanir í Jónsbók og þeim sem áður voru á einkarétti landeiganda í Grágás. 

Þannig mátti hver veiðieigandi gera veiðivél í sinni á með því skilyrði að fiskur gæti 

gengið upp ána en það var þó ekki talið eiga við þegar veiðiá var í eigu eins manns: 

„Hver maður má gjöra veiðivæl í sinni á og gjöri þó svo að fiskar megi fara upp að á 

hverri. Ganga skal guðs gjöf til fjalls og fjöru ef gengið vill hafa.“56 

  Það má segja að fyrirmæli Jónsbókar hafi öðrum þræði verið af nábýlisréttar-

legum toga með það að markmiði að koma í veg fyrir gjörnýtingu veiðivatna ein-

stakra veiðiréttarhafa á kostnað annarra landeigenda með aðgang að sama veiði-

vatni. Jónsbók hafði hins vegar ekki að geyma ákvæði um skorður við veiðarfærum 

eða friðun í því skyni að sporna við ofnýtingu stofnanna.57  

                                                 
53   Grágás. Lagasafn íslenska þjóðveldisins. Reykjavík 2001, bls. 349.  
54  Sama heimild, bls. 351.  
55  Þess ber að geta að ákvæði voru einnig um veiði í Landabrigðabálki Járnsíðu sem lögtekinn var 

1271-1272 en þau voru tekin efnislega óbreytt upp í Jónsbók 1281, sjá Snorri Þorsteinsson, 
„Regluverk og lög um veiði og friðun vatnafiska“. Í Landsamband veiðifélaga. Afmælisrit 1958-
2008. Reykjavík 2008, bls. 43.  

56  Jónsbók. Lögbók Íslendinga hver samþykkt var á alþingi árið 1281 og endurnýjuð um miðja 14. öld 
en fyrst prentuð árið 1578. Már Jónsson tók saman. Reykjavík 2004, bls. 195-196; Gaukur 
Jörundsson, Um eignarnám, bls. 251. 

57  Karl Axelsson og Arnar Þór Stefánsson, „Um veiðifélög“, bls. 258. 
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 Réttarreglur Jónsbókar um lax- og silungsveiði voru í gildi í margar aldir eða 

allt fram yfir miðja 19. öld.58 Það var ekki fyrr en árið 1849 að sett voru á ný ákvæði 

um veiði þegar tilskipun um veiði á Íslandi var gefin út. Hún tók þó aðeins til dýra- og 

fuglaveiða og sela- og hvalveiða en fjallaði ekki um veiði í vötnum og ám.59 

 

3.2 Aðdragandi viðaukalaga nr. 16/1876 um friðun á laxi  
Kistuveiði60 varð mjög umdeild á 19. öld og þá sérstaklega sú veiði sem bóndinn á 

Laxamýri stóð fyrir í Laxá í Aðaldal en kistur hans voru brotnar sumarið 1861 og risu 

af því málaferli í kjölfarið. Sömu sögu var að segja með veiði í Elliðaánum þar sem 

veiðiréttur hafði frá fornu fari tilheyrt Viðeyjarklaustri og síðar konungi.61 Danskur 

kaupmaður í Reykjavík, Ditlev Thomsen, keypti árið 1853 veiðiréttinn af konungi og 

setti niður laxakistur í ósana. Sonur hans eignaðist síðar veiðiréttinn og taldi sig 

einan eiga veiðirétt í ánum og þvergirti hann báðar kvíslar árinnar og kom þar fyrir 

laxakistum. Thomsen stóð vegna þessa í málaferlum við þá er veiðirétt áttu ofar í 

ánum.62  

 Hugmyndum um friðun á laxi var ekki hreyft á Alþingi fyrr en árið 1867 þegar 

bænarskrá frá Mýrasýslu var tekin til umræðu. Var í bænarskránni farið fram á að 

þingið tæki laxveiðimálin til meðferðar þar sem ásókn í veiði hefði aukist á undan-

förnum árum vegna nýhafins útflutnings á laxi, hlýðni við reglur um laxveiði væri 

minni en áður og að við veiðarnar væri gengið þannig fram að hætta væri á að veiði 

gengi til þurrðar ef ekkert yrði að gert.63 Ekki varð af því að lög yrðu sett um friðun á 

laxi að þessu sinni en málið var til meðferðar á Alþingi á árunum 1871 og 1873. Árið 

1875 kom að því að Alþingi samþykkti frumvarp er varð að lögum nr. 16/1876, við-

aukalög við 56. kapítula Landsleigubálks Jónsbókar, um friðun á laxi. Mæltu viðauka-

lögin fyrir um að lax skyldi friðaður fyrir hvers konar veiði frá 1. september til 20. maí 

                                                 
58  Gaukur Jörundsson, Um eignarnám, bls. 251. 
59  Alþingistíðindi, A-deild, 2005-2006, bls. 3507; Tíðindi frá Alþingi Íslendinga, 1849, bls. 66 í viðb. B. 
60  Laxakistum var lýst með þeim hætti að á þeim var lok með lás fyrir, þeim var komið fyrir niður í 

miðjum árkvíslunum og stíflugarðar hlaðnir að þeim frá bökkum báðum megin. Laxakisturnar 
lokuðu ánni þannig að laxinn átti ekki annars úrkosta völ en að ganga beint inn í kistuna. Opið und-
an straumi var það stórt að hvaða lax sem var gat komist í gegn en inn af því voru þéttir en mjúkir 
tunnusveigar sem laxinn glennti greiðlega í sundur. Vegna fjaðurmagns tunnusveiganna kippa þeir 
sér aftur eftir að laxinn hefur gengið inn í gildruna en hann getur eftir það ekki snúið við: Sjá, Snorri 
Þorsteinsson, „Regluverk og lög um veiði og friðun vatnafiska“, bls. 45. 

61  Sama heimild, bls. 45; Gaukur Jörundsson, Um eignarnám, bls. 252.  
62  Nánar um þróun veiðiaðferða og átök um kistuveiðar sjá Snorri Þorsteinsson, „Regluverk og lög 

um veiði og friðun vatnafiska“, bls. 42-48; sjá einnig Gaukur Jörundsson, Um eignarnám, bls. 250-
255. 

63  Snorri Þorsteinsson, „Regluverk og lög um veiði og friðun vatnafiska“, bls. 46. 



 

25 
 

ár hvert. Í lögunum voru ákvæði er mæltu fyrir um gerð og umbúnað heimilla veiðar-

færa sem lutu að því meðal annars að banna tiltekin veiðarfæri eða aðferðir sem 

tækju smálax. Jafnframt var tiltekið í lögunum að óheimilt væri að spilla veiði með því 

að hindra að lax gengi í ár og vötn eða upp að þeim.64  

 Setning viðaukalaga um friðun á laxi var bæði eðlileg og tímabær í ljósi þeirra 

veiðiaðferða sem viðhafðar voru á 18. og 19. öld. Vegna eftirspurnar eftir söltuðum 

laxi til útflutnings hækkaði laxinn samhliða því í verði og laxveiði var þar af leiðandi 

stunduð af meira kappi en áður hafði þekkst er líða tók á 19. öldina. Hin fábrotnu 

ákvæði Jónsbókar svöruðu ekki lengur breyttum veruleika hvað varðaði veiði á þess-

um tíma og fór mönnum að verða ljós nauðsyn fyllri laxveiðilöggjafar. Þannig urðu 

deilur og málaferli af ýmsum toga meðal annars kveikjan að breyttum viðhorfum 

manna í þessu efni.65  

 

3.3 Lög nr. 5/1886 um friðun á laxi 
Laxveiðimálin og friðunarhugmyndir voru enn til meðferðar á Alþingi árin 1877, 1879 

og 1885 en það átti að mestu leyti rætur að rekja til fyrrnefnds ágreinings um veiðiað-

ferðir og veiðirétt í Elliðaánum á sjöunda áratug aldarinnar. Árið 1885 var samþykkt á 

Alþingi frumvarp um friðun á laxi sem varð að lögum nr. 5/1886 og námu þau úr gildi 

bæði 56. kapítula Landsleigubálks Jónsbókar og viðaukalögin frá 1876. Lögin mæltu 

fyrir um ýmis nýmæli sem miðuðu í flestum atriðum að aukinni friðun á laxi ef frá eru 

talin fyrirmæli þess efnis að heimilt væri að þvergirða á ef hún væri í eigu eins 

manns. Svokölluð vikufriðun var nýmæli á veiðitíma þar sem laxinn var friðaður 

ákveðinn tíma í viku hverri. Notkun vissra veiðitækja var jafnframt bönnuð en stofnun 

veiðifélaga heimiluð með tilteknum skilyrðum.66 

 

3.4 Friðun silungs, vatnalög og fiskiræktarfélög 
Fyrstu ákvæðin um friðun silungs voru sett með lögum nr. 55/1909 um samþykktir 

um friðun silungs og veiðiaðferðir í vötnum. Ekki var um að ræða almenn ákvæði um 

friðun en þau kváðu á um heimildir til að gera samþykktir um friðun og veiði silungs 

ef þess kröfðust 3/5 hluti þeirra manna sem veiðirétt áttu í vatni. Árið 1923 voru sett 

                                                 
64  Alþingistíðindi, A-deild, 2005-2006, bls. 3507-3508. 
65  Gaukur Jörundsson, Um eignarnám, bls. 251. 
66  Alþingistíðindi, A-deild, 2005-2006, bls. 3508. Nánar verður vikið að sögu og þróun veiðifélaga í 

kafla 4.  
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vatnalög nr. 15/1923 sem höfðu að geyma ýmis ákvæði er snertu veiði og veiðirétt 

en ákvæði laga nr. 5/1886 um friðun á laxi héldu þó áfram gildi sínu að því er varðaði 

laxveiði og selveiði. Gildi laga nr. 55/1909 var jafnframt óbreytt.67  

Í XIII. kafla vatnalaga var að finna almenn ákvæði um veiði í vötnum og var 

þar tekið upp ákvæði um bann við því að skilja að veiðiréttinn og landið, sbr. 2. mgr. 

121. gr. laganna.68 Bannið var hliðstætt ákvæði 4. gr. veiðitilskipunarinnar frá 1849 

sem enn kveður á um að enginn jarðeigandi megi skilja að veiðiréttinn og landið en á 

þessum tíma lék vafi á því hvort bannið í tilskipuninni næði til fiskveiði í ám og vötn-

um.69 Samkvæmt vatnalögum gekk bannið skemmra en í veiðitilskipuninni þar sem 

vatnalögin heimiluðu aðskilnað veiðiréttar frá landareign um tiltekið árabil þó aldrei 

lengur en tíu ár í senn nema með leyfi ráðherra eða önnur hlunnindi, sem ekki væru 

metin minna virði fyrir landareignina en veiðirétturinn, kæmu á móti.70  

Nokkrum árum eftir gildistöku vatnalaganna var með lögum nr. 6/1929 um 

fiskiræktarfélög heimiluð stofnun fiskræktarfélaga en sú heimild var veitt eigendum 

veiðiréttar í sama fiskihverfi. Undir fiskrækt samkvæmt lögunum féllu hvers konar að-

gerðir sem líklegar voru til að skapa eða auka fiskimagn vatna en í því samhengi má 

nefna klak, innflutning fiskseiða, eyðingu sels og annars veiðivargs og friðun á fiski.71  

 

3.5 Fyrstu heildstæðu lögin um lax- og silungsveiði nr. 61/1932  
Atvinnumálaráðherra hafði skipað nefnd árið 1929 með það að markmiði að endur-

skoða öll lagafyrirmæli um veiði í ám og vötnum og semja frumvarp til nýrra laga um 

allt það sem að veiði í ám og vötnum og fiskrækt lyti. Afrakstur þess starfs skilaði sér 

í lögum nr. 61/1932 og voru það fyrstu heildstæðu lögin um lax- og silungsveiði á 

Íslandi. Megintilgangur þeirra laga var að bæta hlut þeirra er borið höfðu skarðan hlut 

frá borði við skiptingu veiði úr ám og vötnum og koma í veg fyrir ofveiði og rányrkju 

þannig að veiði til frambúðar yrði tryggð. Að mati nefndarinnar höfðu það einkum 

verið þeir sem bjuggu með ánum ofanverðum sem fram að setningu laganna hefðu 

haft of litla hlutdeild í veiðinni. Frumvarpið sem var lagt fram á Alþingi árin 1930 og 

1931 var ekki útrætt á þeim þingum en samþykkt á Alþingi árið 1932 með nokkrum 

breytingum eftir allharðar deilur um ýmis atriði þess. Lög nr. 61/1932 um lax- og 

                                                 
67  Alþingistíðindi, A-deild, 2005-2006, bls. 3508. 
68  Stjórnartíðindi, A-deild, 1923, bls. 61.  
69  Alþingistíðindi, A-deild, 1921, bls. 204.   
70  Alþingistíðindi, A-deild, 2005-2006, bls. 3508.  
71  Sama heimild, bls. 3508. 



 

27 
 

silungsveiði felldu úr gildi lög nr. 5/1886 um friðun á laxi, lög nr. 55/1909 um sam-

þykktir um friðun silungs og veiðiaðferðir í vötnum, XIII. kafla vatnalaga nr. 15/1923 

og lög um fiskiræktarfélög nr. 6/1929.72  

 Helstu breytingar sem lög nr. 61/1932 kváðu á um voru að takmarkanir á ráð-

stöfunarrétti manna yfir veiði voru hertar frá því sem vatnalögin höfðu sagt fyrir um. 

Aðskilnaður veiðiréttar að nokkru eða öllu leyti frá landareign var bannaður skv. 4. 

mgr. 2. gr. laganna, hvort heldur fyrir fullt og allt eða um tiltekinn tíma en frá því var 

sú undantekning gerð að landeiganda var heimilt að skilja rétt til stangveiði um tiltek-

inn tíma frá landareign. Sá tiltekni tími mátti ekki fara fram úr tíu árum nema til kæmi 

leyfi ráðherra og bæði veiðimálanefnd og veiðimálastjóri mæltu með leyfisveiting-

unni. Í breytingunum fólst að einungis varð heimilt að skilja að stangveiðiréttinn frá 

landareign en ekki veiðiréttinn í heild sinni.73 Á fyrrgreindu banni var jafnframt gerð 

sú undantekning í 2. mgr. 55. gr. laganna að fiskræktarfélagi var með nánar tiltekn-

um skilyrðum heimilað að taka veiði leigunámi, þ.e. eignarnámi til leigu.74 Sérstök 

ákvæði voru sett um innlausnarrétt eigenda landareigna á veiðiréttindum sem aðskil-

in höfðu verið frá þeim fyrir gildistöku laganna. Innlausnarréttar varð að neyta innan 

fimm ára frá gildistöku laganna en rétturinn var einnig bundinn því skilyrði að veiði-

félag yrði stofnað til að hagnýta veiðina. Fresturinn til innlausnar var þrívegis lengdur, 

síðast til loka ársins 1951 en með lögum nr. 53/1957 var tekin ákvörðun um að rétt-

urinn skyldi haldast án tímamarka. Samkvæmt 10. gr. lax- og silungsveiðilaga nr. 

61/2006 hefur rétti til innlausnar aftur verið settur tímafrestur en ákvæðið mælir fyrir 

um að innlausnar skuli krefjast innan fimm ára frá gildistöku laganna. Friðunarákvæði 

voru hert að nokkru leyti en þannig voru ákvæði sett sem takmörkuðu veiði á svæð-

um þar sem talið var að veiði væri hættuleg fiskstofni. Þá var laxveiði í sjó bönnuð að 

meginstefnu til en silungsveiði heimiluð. Fiskveiðar í ósum áa og stöðuvatna og 100 

metra upp frá slíkum ósum og 250 metra niður frá þeim var bönnuð en frá þessu var 

heimilt að veita undanþágu, svo sem algengt var. Fjölmörg ákvæði lutu að veiðitækj-

um og veiðiaðferðum og var yfirleitt farin sú leið að tiltaka heimil veiðitæki en kveða 

síðar nánar á um umbúnað, gerð og tilhögun þeirra. Þá voru í lögunum ákvæði um 

matsgerðir og skaðabætur og skyldi matsnefnd, við ákvörðun bóta og endurgjalds 

                                                 
72  Sama heimild, bls. 3508-3509. 
73  Stjórnartíðindi, A-deild, 1932, bls. 118. 
74  Gaukur Jörundsson, Um eignarnám, bls. 262. 
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sem greiða ætti samkvæmt lögunum, fara að fyrirmælum þágildandi laga um fram-

kvæmd eignarnáms.75  

 Lög nr. 61/1932 kváðu á um skyldu manna til þátttöku í fiskræktarfélögum að 

vissum skilyrðum uppfylltum og var veiðifélögum ætlaður sérstakur kafli í lögunum. 

Var mönnum heimilt að gera með sér félagsskap um veiði í þeim tilgangi annars 

vegar að félagið sjálft léti stunda veiði og hins vegar að félagið seldi á leigu rétt til 

stangveiði, sbr. 1. mgr. 56. gr. laganna. Ef aukinn meirihluti manna samþykkti félags-

stofnun samkvæmt nánari reglum í lögunum var öllum öðrum, sem á fundinn voru 

boðaðir, skylt að gerast félagar. Hvað veiðifélögin varðaði skyldi skv. 64. gr. laganna 

jafnframt gerð arðskrá er sýndi hluta af veiði eða arð af veiði sem koma ætti í hlut 

hverrar jarðar eða jarðarhluta er veiðirétt ætti í vatni eða vötnum á félagssvæðinu.76  

 Lax- og silungsveiðilög nr. 61/1932 byggðu að því er virðist á því að eignartak-

markanir sem af lögunum leiddi eða kynni að leiða væru ekki bótaskyldar samkvæmt 

stjórnarskrá nema þær eignartakmarkanir sem lögin beinlínis kváðu á um að bóta-

skyldar væru. Lögunum var breytt sjö sinnum fram til ársins 1940 og sjaldan í veiga-

miklum atriðum. Þó má nefna að með lögum nr. 79/1936 varð veigamikil breyting á 

afstöðu löggjafans til eignarskerðinganna sem lög nr. 61/1932 höfðu eða gátu haft í 

för með sér. Þannig var tekið upp almennt bótaákvæði sem mælti fyrir um rétt til 

skaðabóta úr ríkisjóði til handa veiðieiganda ef hann hefði misst með öllu veiði vegna 

ákvæða í lögunum sem fyrirmunuðu honum tiltekna veiðiaðferð sem hann einni hafði 

komið við áður.77  

 Árið 1941 voru þær breytingar sem gerðar höfðu verið á lögum nr. 61/1932, 

felldar inn í meginmál laganna og þau endurútgefin í heild svo breytt sem lög nr. 

112/1941. Þeim lögum var breytt sex sinnum frá þeim tíma og fram til ársins 1957 en 

þær breytingar voru hvorki þýðingar- né veigamiklar.78  

 

3.6 Lög um lax- og silungsveiði nr. 53/1957 
Til grundvallar nýjum heildarlögum um lax- og silungsveiði nr. 53/1957 lá almennt 

séð ekki veruleg stefnubreyting. Þau juku þó mjög á friðun lax og silungs í flestu tilliti 

en talið var að eldri lög hafi verið orðin ófullnægjandi af þeim sökum að betri veiði-

tæki en áður höfðu þekkst hefðu komu til sögunnar og veiði verið stunduð í meira 
                                                 
75  Alþingistíðindi, A-deild, 2005-2006, bls. 3509. 
76  Sjá nánar IX. kafla laga nr. 61/1932, Stjórnartíðindi, A-deild, 1932, bls. 133-137.  
77  Alþingistíðindi, A-deild, 2005-2006, bls. 3509-3510. 
78  Sama heimild, bls. 3510. 
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mæli en áður hefði verið gert ráð fyrir. Ákvæði lutu meðal annars að friðun, tilhögun 

stangveiði og netaveiði, stangafjölda í ám, fjarlægð veiðivéla og lax- og silungsveiði í 

sjó. Um helstu nýmæli má nefna að stangveiðitími var gerður jafnlangur netaveiði-

tíma eða þrír mánuðir í hverju veiðivatni ár hvert, daglegur veiðitími skyldi ekki vera 

lengri en tólf klukkustundir og bann sett við því að stangveiði yrði stunduð á þeim 

stöðum þar sem önnur veiðitæki væru notuð. Heimilum veiðitækjum í ám var einnig 

fækkað. Má jafnframt geta þeirra breytinga sem gerðar voru á ákvæðum um fisk-

ræktarfélög og veiðifélög sem vörðuðu einkum stofnun þeirra félaga og frest til ve-

fengingar á stofnun þeirra, atkvæðagreiðslur og fundarboðun. Þá voru einnig gerðar 

breytingar á ákvæðum um niðurjöfnun veiði og skiptingu arðs.79 

 

3.7 Lög um lax- og silungsveiði nr. 76/1970 
Á Alþingi árið 1970 voru samþykktar breytingar á lögum um lax- og silungsveiði  

nr. 53/1957 með breytingarlögum nr. 38/1970 en meginmál þeirra var fellt inn í þau 

fyrrnefndu sem síðan voru endurútgefin sem lög um lax- og silungsveiði nr. 76/1970. 

Með þeim lögum var ýmsu breytt til samræmis við breytta hætti eða til skýringar á 

eldri lögum en þau kváðu einnig á um nokkrar nýjungar. Nýtt ákvæði kom inn sem 

heimilaði að vikufriðunartími yrði styttur vegna annarrar veiði en stangveiði úr 80 

klukkustundum í 60 enda teldi veiðimálastjóri, veiðimálanefnd og hlutaðeigandi veiði-

félag enga hættu á að um þverrandi fiskstofn væri að tefla á viðkomandi veiðisvæði. 

Ef hætta var á þverrandi fiskstofni var að sama skapi heimilt að lengja friðunartímann 

um allt að 24 klukkustundir. Með lögunum var Fiskræktarsjóði komið á fót er fór með 

það hlutverk að efla fiskrækt og fiskeldi hérlendis með lánum og beinum styrkjum.80  

Þær breytingar sem voru hvað þýðingarmestar lutu að félagslegu skipulagi 

veiðimála en veiðifélög voru gerð að skylduaðildarfélögum og skyldu samkvæmt því 

starfa við öll fiskihverfi landsins. Fiskræktarfélög voru hins vegar lögð niður þar sem 

tilætluðum tilgangi þeirra hafði aldrei verið náð. Loks má geta þess að viðurlög við 

brotum á lögunum voru hert verulega og má rekja ástæðu þess til aukinnar ásóknar 

manna í ólöglegar lax- og silungsveiðar árin á undan.81  

 Fram til ársins 2006 var lögum nr. 76/1970 breytt alloft en þó ekki í meiriháttar 

atriðum. Með breytingarlögum nr. 63/1994 komu til sögunnar ákvæði um fiskeldi og 

                                                 
79  Sama heimild, bls. 3510. 
80  Sama heimild, bls. 3510-3511. 
81  Sama heimild, bls. 3510-3511. 
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hafbeit en einnig voru nokkrar breytingar gerðar á ákvæðum laganna um friðun lax 

og silungs. Árlegur veiðitími var rýmkaður um hálfan mánuð og lok árlegrar veiði 

færð aftur um tíu daga. Ákvæði um hvenær sólarhringsins mætti veiða voru rýmkuð 

á þann hátt að veiði gæti staðið til þrjú eftir miðnætti en ekki var hróflað við því fyrir-

komulagi að stangveiði mætti ekki stunda lengur en tólf klukkustundir á sólarhring. 

Þá var lögfest heimild fyrir ráðherra til að friða viss svæði í sjó sem væru nálægt 

ósum laxveiðiáa þar sem miklar laxagöngur færu um á leið sinni í þær en að auki var 

lögfest heimild til að friða vatnasilung fyrir allri veiði.82  

 Breytingarlög nr. 50/1998 vörðuðu einkum þrennt. Í fyrsta lagi fluttu þau stjórn-

sýsluverkefni frá landbúnaðarráðherra til veiðimálastjóra, í öðru lagi renndu þau 

styrkari stoðum undir lagaákvæði er lutu að verndun og viðhaldi náttúrulegra stofna 

laxfiska og í þriðja lagi var Fiskræktarsjóður efldur. Skýrari og ítarlegri ákvæði um 

fiskeldi og hafbeit voru svo sett með breytingarlögum nr. 83/2001 en fábrotin eldri 

löggjöf var ekki talin veita stjórnvöldum nægt svigrúm til mótunar atvinnugreinarinnar 

sem slíkrar.83  

 

3.8 Lög um lax- og silungsveiði nr. 61/2006 
3.8.1 Almennt 
Löggjöf á sviði lax- og silungsveiðiréttar var tekin til heildarendurskoðunar á árinu 

2006 þar sem eldri löggjöf var skipt upp í fimm flokka með lögtöku fimm lagafrum-

varpa. Er þar um að ræða lög nr. 57/2006 um eldi vatnafiska, lög nr. 58/2006 um 

fiskrækt, lög nr. 59/2006 um Veiðimálastofnun, lög nr. 60/2006 um varnir gegn fisk-

sjúkdómum og að lokum lög nr. 61/2006 um lax- og silungsveiði.84  

 Áður hefur verið vikið að því að veiði ferskvatnsfiska falli í hóp einna mestu 

náttúruauðlinda landsins með vísan til umfjöllunar um auðlindir og helstu takmarkanir 

á hagnýtingu þeirra í kafla 2.3.4. Við setningu nýrra heildarlaga um lax- og 

silungsveiði árið 2006 var gætt nauðsynlegs samræmis með vísan til þeirrar endur-

skoðunar og samræmingar sem þegar hafði átt sér stað á ákvæðum íslenskrar lög-

gjafar er lúta að auðlindum landsins, eignarhaldi þeirra og nýtingu. Þá samræmingu 

má telja rökrétta enda mæla lög um lax- og silungsveiði fyrir um auðlindanýtingu sem 

eðlilegt er að stýra og meta í samhengi og samræmi við aðra nýtingu lífrænna og 

                                                 
82  Sama heimild, bls. 3511. 
83  Sama heimild, bls. 3511. 
84  Karl Axelsson og Arnar Þór Stefánsson, „Um veiðifélög“, bls. 261. 
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ólífrænna auðlinda landsins. Lax- og silungsveiðilöggjöf er í eðli sínu löggjöf um nýt-

ingu auðlindar á því sviði og fellur því í sama flokk og önnur auðlindalöggjöf og má í 

því samhengi nefna lög nr. 64/1994 um vernd, friðun og veiðar á villtum fuglum og 

villtum spendýrum, auðlindalög nr. 57/1998, þjóðlendulög nr. 58/1998 og raforkulög 

nr. 65/2003. Í flestum atriðum fylgja lög nr. 61/2006 þeim meginsjónarmiðum um 

eignarhald og takmarkanir eignarráða sem fram koma og einkenna íslenska auð-

lindalöggjöf en hún byggir á viðhorfum sem hafa verið ráðandi á þessu réttarsviði allt 

frá upphafi lagasetningar hér á landi um það efni.85 

 

3.8.2 Efnisskipan og helstu nýmæli 
Lög nr. 61/2006 um lax- og silungsveiði kváðu á um ýmis nýmæli. Kaflaskipan 

laganna var einfölduð frá eldri löggjöf og skipt upp í samræmi við viðtekna uppbygg-

ingu auðlindalöggjafar. Verða nú helstu nýmælum hvers kafla gerð skil.86 

 

 I. kafli: Markmið og gildissvið. 

Tekin hafa verið upp í lögin ákvæði um markmið og gildissvið og er mælt fyrir 

um það í 1. gr. að nýting skuli vera sjálfbær. Fyrirkomulag stjórnsýslu sam-

kvæmt lögunum hefur verið breytt, meðal annars með tilkomu Landbúnaðar-

stofnunar sem leysti veiðimálastjóra af hólmi, en stjórnsýsla er nú á hendi 

Fiskistofu, samkvæmt breytingarlögum nr. 81/2008.87  

 

 II. kafli: Um veiðirétt.  

Í ákvæðum kaflans er nú gerður greinarmunur á veiði í eignarlöndum annars 

vegar og þjóðlendum hins vegar í samræmi við lögtöku þjóðlendulaga. Réttur 

til innlausnar er bundinn endanlegum tímatakmörkunum á þann hátt að hafi 

innlausn ekki farið fram innan fimm ára frá gildistöku laganna fellur slíkur 

réttur endanlega niður.88 

 

 III. kafli: Um veiðistjórn. 

Kaflinn mælir fyrir um þær takmarkanir veiðiréttar sem leiða má af friðun. 

Veiðitími á laxi hefur verið styttur úr þremur og hálfum mánuði í 90 daga. Hins 
                                                 
85  Alþingistíðindi, A-deild, 2005-2006, bls. 3506. 
86  Sama heimild, bls. 3514-3517. 
87  Sama heimild, bls. 3517-3518. 
88  Sama heimild, bls. 3519-3523. 
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vegar, af þeirri ástæðu að í sumum veiðivötnum eru fyrir hendi villtir veiði-

stofnar en annars staðar hafa stofnar orðið til við viðvarandi sleppingar 

seiða.89 þá er veiðiþol síðastgreindra stofna meira og því yfirleitt óhætt að 

stunda veiðar úr þeim lengur heldur en úr villtum stofnum. Til að mæta mis-

munandi aðstæðum í veiðivötnum hefur Fiskistofa nú heimild til að lengja 

veiðitímabil í veiðivötnum þar sem veiðiþol er meira, í allt að 120 daga. Í 

þessu felst einnig heimild til að flytja veiðitímabil aftur til 31. október ár hvert 

en jafnframt til lengingar veiðitíma um fimmtán daga í veiðivötnum þar sem öll-

um veiddum fiski er sleppt.90  

 Veiðifélögum er falið meira ákvörðunarvald um fyrirkomulag veiðitíma í 

samráði við Fiskistofu, og Veiðimálastofnun, en um ákvörðun daglegs veiði-

tíma skal þó gætt að meginreglunni um 84 stunda vikufriðun. Ósaveiði á stöng 

er jafnframt að meginreglu heimil.91  

 

 IV. kafli: Um veiðitæki og veiðiaðferðir. 

Öll ákvæði eldri laga um veiðitæki og veiðiaðferðir hafa verið sameinuð í 

þennan kafla. Gert hefur verið ráð fyrir því í meginatriðum að veiðar verði eftir-

leiðis lítið stundaðar á önnur veiðitæki en færi, stöng, lagnet og króknet.92  

 

 V. kafli: Um fiskvegi og aðra mannvirkjagerð í og við veiðivötn.  

Reglum um gerð fiskvega hefur verið breytt á þá lund að Fiskistofu, er veitt 

heimild til að loka fiskvegum um lengri eða skemmri tíma með þeim skilyrðum 

sem kveðið er á um í 1. mgr. 34. gr. laganna. Reglur um mannvirkjagerð í 

veiðivötnum hafa verið hertar og gert er ráð fyrir því að öll mannvirkjagerð eða 

rask við veiðivatn, sem áhrif getur haft á fiskigengd, skuli háð umsögn starf-

andi veiðifélags. Þá hefur verið tekin upp sérstök bótaregla af þessu tilefni.93   

 

 

 

                                                 
89  Þess ber að geta að t.d. í Rangánum verður stofninn til við sleppingar frá ári til árs en enginn við-

varandi hrygningarstofn kemst á legg. 
90  Alþingistíðindi, A-deild, 2005-2006, bls. 3523; Athugasemdir við 17. gr. í greinargerð með frum-

varpi til lax- og silungsveiðilaga. Sama heimild, bls. 3525-3526. 
91  Sama heimild, bls. 3515. 
92  Sama heimild, bls. 3515. 
93  Sama heimild, bls. 3515-3516. 
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 VI. kafli: Um veiðifélög. 

Þær breytingar hafa orðið á skipan mála veiðifélaga að ákvarðanir félags-

fundar eða félagsstjórnar veiðifélags eru kæranlegar til Fiskistofu sem getur 

fellt þær úr gildi. Þeim atriðum sem veiðifélögum er skylt að taka upp í sam-

þykktir sínar hefur verið fjölgað með það að markmiði að gera rekstur og 

ákvarðanatöku í veiðifélögum skýrari og skilvirkari og til að tryggja betur réttar-

öryggi einstakra félagsmanna sem sæta þurfa skylduaðild. Veigamiklar breyt-

ingar hafa verið gerðar á tilhögun atkvæðisréttar á félagsfundum veiðifélags. 

Meginreglan er nú sú að eitt atkvæði skuli fylgja hverri jörð sem taldist lögbýli 

við gildistöku eldri jarðalaga nr. 65/1976. Á þessu er gerð sú undantekning að 

ef lagt verður fyrir fund í veiðifélagi að ráðast í framkvæmdir vegna starfsemi 

félagsins sem hafa fjárútlát í för með sér sem nema a.m.k. 25% af tekjum 

félags af veiði á því starfsári, getur hver félagsmaður krafist þess að ákvörðun 

muni ráðast með greiðslu atkvæða er hafi vægi í samræmi við arðskrá félags-

ins. Þá er heimilt að ákveða í samþykktum veiðifélags að framangreind regla 

um atkvæðagreiðslur skuli gilda í fleiri tilvikum hvað varðar ákvarðanatöku á 

vettvangi veiðifélags.94  

 

VII. kafli: Um matsgerðir og skaðabætur.  

Matsreglur og reglur um ákvörðun bóta samkvæmt þessum kafla fela í sér 

miklar breytingar frá eldri lögum. Markmið breytinganna er að stytta verulega 

þann tíma sem mat og úrlausn annarra ágreiningsefna taka og draga úr kostn-

aði. Í stað tveggja stjórnsýslustiga, þ.e. undirmats og yfirmats, er nú eingöngu 

gert ráð fyrir einu matsstigi.95  

 
3.8.3 Helstu breytingar sem orðið hafa frá setningu laganna 
Lax- og silungsveiðilög nr. 61/2006 hafa ekki tekið veigamiklum breytingum síðan 

þau voru samþykkt árið 2006 en þeim hefur verið breytt fjórum sinnum. Þá ber helst 

að nefna þær breytingar sem urðu með lögum nr. 81/2008 um breytingar á ýmsum 

lögum vegna flutnings stjórnsýslu- og eftirlitsverkefna á sviði lax- og silungsveiði, 

fiskræktar o.fl. til Fiskistofu. Með síðastnefndum lögum var stofnað sérstakt lax- og 

silungsveiðisvið Fiskistofu sem annast skyldi framkvæmd stjórnsýslu og eftirlits sam-
                                                 
94  Sama heimild, bls. 3516. 
95  Sama heimild, bls. 3540. 
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kvæmt lögum um lax- og silungsveiði. Nýrri grein, 4. gr. a. um veiðieftirlitsmenn, var 

bætt við lögin sem kvað á um að Fiskistofa sæi um skipun eftirlitsmanna með veiði 

samkvæmt lax- og silungsveiðilögum eins og þurfa þætti enda færi annað hvort 

veiðifélag fram á það eða veiðiréttarhafi þar sem ekki hefði verið stofnað veiðifélag. 

Jafnframt skyldi Veiðimálastofnun safna veiðiskýrslum sem stofnunin myndi útbúa og 

leggja til í umboði Fiskistofu. Þá er einnig vert að geta breytingarlaga nr. 119/2009 

sem skeyttu orðunum „þar á meðal eyðijarðir“ við 3. málsl. 1. mgr. 40. gr. laganna. 

Með setningu laga nr. 61/2006 var ekki ætlunin að gera grundvallarbreytingu á fyrir-

komulagi atkvæðisréttar í veiðifélögum hvað varðar eyðijarðir en vegna breytts orða-

lags í lögunum frá 2006 misstu eyðijarðir atkvæðisrétt sinn í framkvæmd. Með fyrrn-

efndum breytingarlögum frá 2009 öðluðust eyðijarðir atkvæðisrétt í veiðifélagi með 

skýrum hætti að nýju. Þau mæltu einnig fyrir um að sú háttsemi að hefja framkvæmd 

í veiðivatni án þess að leyfi hafi verið aflað yrði refsiverð.96   

 Nú á 139. löggjafarþingi hefur verið lagt fram nýtt frumvarp til breytingar á lög-

um um lax- og silungsveiði nr. 61/2006 og varða þær innlausn veiðiréttar og breytta 

skipan matsnefnda. Með frumvarpinu er lagt til að tímabundinn innlausnarréttur skv. 

10. gr. laganna sem á að gilda til 30. júní 2011 verði framlengdur um fimm ár. Frum-

varpið leggur einnig til breytingar á skipan matsnefndar skv. 44. gr. lax- og silungs-

veiðilaganna en í stað þess að tveir nefndarmenn séu tilnefndir af Hæstarétti og að 

annar þeirra skuli vera formaður þá er lagt til að einn nefndarmaður skuli skipaður af 

ráðherra án tilnefningar og hann skuli vera formaður nefndarinnar.97 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
96  Sjá athugasemdir við 1. og. 2. gr. í greinargerð með frumvarpi til laga um breytingu á lögum nr. 

61/2006, um lax- og silungsveiði, með síðari breytingum, þskj. 184, 165. mál. Vefútgáfa Alþingis-
tíðinda, slóð: http://www.althingi.is/altext/138/s/0184.html. [Sótt á vefinn 21.11.2010]. 

97  Sjá athugasemdir í greinargerð með frumvarpi til laga um breytingu á lögum nr. 61/2006, um lax- 
og silungsveiði, með síðari breytingum, þskj. 219, 202. mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: 
http://www.althingi.is/altext/139/s/0219.html. [Sótt á vefinn 21.11.2010].  
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4. Veiðifélög 
4.1 Sögulegt yfirlit  
Fyrsta vísinn að veiðifélögum má rekja aftur til ársins 1886 þegar með 6. gr. laga  

nr. 5/1886 um friðun á laxi var í fyrsta skipti mælt fyrir um heimild til að stofna félags-

skap um veiði en ákvæðið var með eftirfarandi hætti:       
Nú vill meiri hluti veiðieigenda í á, sem lax gengur í, veiða í fjelagi, til að koma á meiri friðun, 
en lög þessi ákveða, og skulu þá þeir, sem friðunina vilja fram hafa, leggja málið fyrir 
hlutaðeigandi sýslunefnd. Álíti sýslunefnd rjetti einskis hallað, skal hún semja reglur fyrir 
veiðiaðferðinni og skiptingu á veiðinni, og eru allir hlutaðeigendur skyldir því að hlíta. Þegar 
svona stendur á, skal höfuðáin og allar laxgengar ár, sem í hana renna, álítast sem ein á.98 
 

Félagsskapur sem þessi fór að fá á sig fastmótaðri mynd með tilkomu ákvæða í 

vatnalögum nr. 15/1923 um stofnun og starfrækslu vatnafélaga sem kváðu á um að 

starfsemi einstakra félaga gæti tekið til hinna mismunandi vatnsnota. Endanlega var 

þó skilið á milli veiði og annarra vatnsnota með heildarlögum um lax- og silungsveiði 

nr. 61/1932. Þremur árum áður en heildarlögin voru samþykkt voru lög um fisk-

ræktarfélög lögtekin, sbr. lög nr. 8/1929, en þau heimiluðu veiðiréttareigendum í 

sama fiskihverfi að gera með sér félagsskap um fiskrækt samkvæmt nánari fyrirmæl-

um í lögunum. Lægi samþykki 2/3 hluta eigenda fyrir félagsstofnun var öllum á 

félagssvæðinu skylt að gerast félagar.99  

 Með lögum nr. 61/1932 var kveðið á um skyldu manna til þátttöku í fiskræktar-

félögum að vissum skilyrðum uppfylltum en í lögunum var einnig sérstakur kafli um 

veiðifélög, sbr. IX. kafla þeirra. Mönnum var heimilt samkvæmt 1. mgr. 56. gr. lag-

anna að gera með sér félagsskap um veiði í þeim tilgangi að félagið sjálft léti stunda 

veiði og að það seldi á leigu rétt til stangveiði. Ef aukinn meirihluti manna samþykkti 

félagsstofnun í samræmi við nánari reglur kaflans var öllum öðrum á félagssvæðinu 

skylt að gerast félagar.100 Færi svo skyldi í veiðifélagi gerð skrá sem sýndi þann hluta 

veiði eða arðs af veiði sem ætti að koma í hlut hverrar jarðar eða jarðarhluta sem 

veiðiréttur fylgdi í vatni eða vötnum á félagssvæðinu. Skyldi svo jafna veiði eða arði 

af veiði eftir veiðimagni eða áætluðu veiðimagni jarðanna og skyldi skráin gerð með 

                                                 
98  Stjórnartíðindi, A-deild, 1886, bls. 26; Alþingistíðindi, A-deild, 1885, bls. 298.  
99  Karl Axelsson og Arnar Þór Stefánsson, „Um veiðifélög“, bls. 262-263; Snorri Þorsteinsson, 

„Veiðifélög og saga þeirra“. Í Landsamband veiðifélaga. Afmælisrit 1958-2008. Reykjavík 2008, 
bls. 64-65. 

100  Skv. 62. gr. laga nr. 61/1932 i.f. sagði: „Ef 2/3 þeirra manna, sem á fundinum mæta, samþykkja 
félagsstofnunina, skal öllum hinum, sem boðaðir voru á fundinn, skylt að gerast félagar.“ Stjórnar-
tíðindi, A-deild, 1932, bls. 135.  
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hliðsjón af veiðiskýrslum undanfarinna tíu ára ef til væru, sbr. 1. mgr. 64. gr. lag-

anna,101 en síðustu 30 ára, sbr. 9. gr. breytingarlaga nr. 79/1936, ef til væru.102      

 Breytingar urðu á ákvæðum um fiskræktarfélög og veiðifélög með lögum  

nr. 53/1957 sem vörðuðu einkum stofnun þeirra félaga, atkvæðagreiðslur, fundar-

boðun og frest til vefengingar á stofnun félaganna. Ákvæðum um niðurjöfnun veiði 

og skiptingu arðs, að því er varðar veiðifélögin sérstaklega, var breytt. Horfið var frá 

þeirri reglu að miða við veiðireynslu tiltekin ár aftur tímann, við niðurjöfnun á veiði og 

skiptingu arðs, en í staðinn litið til þriggja meginatriða: aðstöðu við netaveiði og 

stangveiði fyrir jörð, landlengdar jarðar að veiðivatni og hrygningar- og uppeldisskil-

yrða fisks fyrir jörð,103 sbr. 1. mgr. 70. gr. laganna. Í greininni voru ekki með tæmandi 

hætti talin þau atriði sem skyldi taka tillit til við niðurjöfnun veiði eða arðs af henni en 

hún kvað á um að meðal annars skyldi taka tillit til fyrrgreindra þriggja atriða.104 Þá 

má geta ákvæðis sem kom nýtt inn í lögin með 3. mgr. 69. gr. en það mælti fyrir um 

að í samþykkt veiðifélags mætti ákveða að veiðifélag skyldi starfa í deildum og myndi 

hver deild þá ráðstafa veiði með þeim takmörkunum sem aðalfundur setti.105  

 Félagslegt skipulag veiðimála tók miklum breytingum árið 1970 með lögum  

nr. 76/1970. Með þeim breytingum voru fiskræktarfélögin lögð niður þar sem þau 

höfðu ekki náð þeirri hylli og útbreiðslu sem vænst hafði verið þegar ákvæði um þau 

voru leidd í lög en veiðifélög voru hins vegar gerð að skylduaðildarfélögum. Þannig 

skyldu veiðifélög starfa í öllum fiskihverfum landsins og meðal annars á afréttum þar 

sem slík félög gátu eftir aðstæðum náð yfir fleiri en eitt fiskihverfi. Með þessu var 

ætlun löggjafans að breyta því fyrirkomulagi að veiðifélög störfuðu í sumum fiski-

hverfum en ekki öðrum þar sem stjórn og rekstur veiðimála var jafnan í góðu horfi 

þar sem veiðifélög störfuðu.106  

 Lög um lax- og silungsveiði nr. 61/2006 kváðu að nokkru á um grundvallar-

breytingu hvað veiðifélög varðar en með 43. gr. þeirra var mælt fyrir um að ákvarð-

                                                 
101  Alþingistíðindi, A-deild, 2005-2006, bls. 3509. 
102  Gaukur Jörundsson, Um eignarnám, bls. 275. 
103  Alþingistíðindi, A-deild, 2005-2006, bls. 3510.  
104  Ákvæðið sagði: „Við niðurjöfnun veiði eða arðs af henni skal m.a. taka tillit til aðstöðu við netjaveiði 

og stangarveiði, landlengdar að veiðivatni, til hrygningarskilyrða og uppeldisskilyrða fisks.“ 
Stjórnartíðindi, A-deild, 1957, bls. 203.   

105  Gaukur Jörundsson, Um eignarnám, bls. 287; Stjórnartíðindi, A-deild, 1957, bls. 202.  
106  Alþingistíðindi, A-deild, 2005-2006, bls. 3510-3511; Sjá rökstuðning fyrir skylduaðild í athugasemd-

um með frumvarpi því sem varð að lögum nr. 38/1970, Alþingistíðindi, A-deild, 1968-1969, bls. 
1606-1607. 
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anir veiðifélaga yrðu kæranlegar til Fiskistofu, án þess að veiðifélög fengju eiginlega 

stöðu stjórnvalds í skilningi stjórnsýsluréttar.107  

 

4.2 Sérstakt eðli veiðifélaga 
4.2.1 Eðli veiðifélaga og þeirra eignarréttinda sem umráð þeirra ná til 
Veiðifélög eru sérstakur félagsskapur að mörgu leyti en þau fara með og ráðstafa 

þeim mikilsverðu eignarréttindum félagsmanna sem fólgin eru í veiðiréttinum að 

ferskvatnsfiskum. Að veiðifélögum er skylduaðild sem hefur verið talin grundvallarfor-

senda góðs ástands veiðimála hér á landi á þessu sviði en um fyrirkomulagið eru þó 

vissulega skiptar skoðanir. Við aðild að veiðifélagi á sér nefnilega stað afsal á 

ákveðnum ráðstöfunarrétti á tilteknum eignarréttindum.108  

Með þessari skipan hefur verið leitt í ljós að betur er farið með þá auðlind sem 

felst í veiðiréttinum samkvæmt lax- og silungsveiðilögum en gert er í öðrum löndum 

þar sem hver landeigandi veiðir fyrir sínu landi.109  

 Inntak eignarréttarins er það að eigandi, í krafti eignarheimilda sinna, má fara 

með tiltekna eign sem sína. Heimildirnar verða ekki tæmandi taldar en eru þær 

helstar að eiganda er heimilt að ráða yfir eign sinni, nota hana og ráðstafa að vild110 

með þeim takmörkunum sem leiða má af lögum og óbeinum eignarréttindum 

annarra. Eignarréttindi sem fólgin eru í veiðirétti í ám og vötnum eru hins vegar sér-

staks eðlis. Sjálfa auðlindina mynda fiskarnir sem fara um tiltekið vatnasvið en eign-

arréttindi samtvinnuð þessari auðlind felast í veiðiréttinum sem slíkum. Þannig getur 

fasteignareigandi ekki gert eignarréttarlegt tilkall til þeirra fiska sem fram hjá eða um 

land hans synda en hann sem eigandi fasteignar nýtur þeirra verðmæta sem fólgin 

eru í hagnýtingarréttinum, þ.e. hinum eiginlega veiðirétti sem fasteign hans fylgir. 

Umrædd auðlind er í raun sérstök sameign allra fasteignareigenda í tilteknu fiski-

hverfi.  

Af þessum sökum lúta eldri lagahugmyndir um einkarétt fasteignareiganda til 

veiði á og fyrir sínu landi, í lægra haldi fyrir meginreglum eignarréttar um sérstaka 

sameign. Af eðli auðlindarinnar, þ.e. veiðiréttindum í sérstakri sameign, „fljóta“ því 

bæði eðlilegar og nauðsynlegar takmarkanir sem hafa að markmiði að viðhalda 
                                                 
107  Karl Axelsson og Arnar Þór Stefánsson, „Um veiðifélög“, bls. 263. 
108  Gylfi Pálsson, „Viðtal við Óðin Sigþórsson, formann Landssambands veiðifélaga. Skylduaðild að 

veiðifélögum er forsenda sjálfbærrar nýtingar laxastofna á Íslandi“. Í Landsamband veiðifélaga. 
Afmælisrit 1958-2008. Reykjavík 2008, bls. 112-113.  

109  Sama heimild, bls. 113. 
110  Ólafur Lárusson, Eignaréttur I, bls. 11.  
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skynsamlegri, hagkvæmri og sjálfbærri nýtingu hennar og verndun, með hagsmuni 

annarra sameigenda að leiðarljósi.  

 

4.2.2 Veiðifélög og sambærileg félög 
Veiðifélög og starfsemi þeirra lúta ekki reglum félagaréttar með þeim sama hætti og 

önnur hefðbundin félög. Eðli þeirra hefur fremur verið lýst á þann veg að veiðifélög 

séu lögbundin skylduaðildarsamtök um sérstaka sameign sem heyri frekar undir 

reglur eignarréttar en félagaréttar. Húsfélög samkvæmt lögum um fjöleignarhús  

nr. 26/1994 eiga samstöðu með veiðifélögum og eru eðlislík að því leyti að í hvorugu 

tilviki er um félag að ræða í hinum hefðbundna lögfræðilega skilningi heldur skyldu-

bundið samstarf eigenda um eign í sérstakri sameign.111  

 Vatnafélög samkvæmt XI. kafla vatnalaga nr. 15/1923 er dæmi um sams 

konar félagsskap og veiðifélög en þau eru jafnframt lögákveðin og skyldubundin að 

vissum skilyrðum uppfylltum. Má um þetta vísa til 2. mgr. 101. gr. vatnalaga i.f. sem 

kveður á um að 2/3 eigenda landareigna þeirra sem ætlast er til að taki þátt í félags-

skapnum samþykki stofnun félagsins og er þá hinum skylt að gerast félagar.112   

 Hvað önnur eðlislík félög varðar má nefna 14. gr. frumvarps til jarðalaga sem 

var til umfjöllunar á Alþingi á 130. löggjafarþingi en greinin kvað á um félög um 

eignarhald, fyrirsvar og rekstur jarða. Ákvæðið eins og það var upphaflega sett fram 

mælti fyrir um að eigendum jarða skyldi vera skylt að hafa með sér félag um eignar-

hald, fyrirsvar og rekstur jarðarinnar ef eigendur væru fleiri en einn. Í meðförum Al-

þingis var gerð breyting á ákvæðinu þar sem meirihluti landbúnaðarnefndar taldi það 

varhugavert að skylda menn til að stofna með sér félag um rekstur jarðar og til aðild-

ar að því. Hið breytta ákvæði kveður svo á um, sbr. 12. gr. jarðalaga nr. 81/2004, að 

séu eigendur jarðar fleiri en þrír skuli þeir tilnefna fyrirsvarsmann sem hafi umboð til 

að koma fram fyrir hönd annarra eigenda jarðarinnar við úrlausn mála sem lúta að 

réttindum og skyldum eigenda o.fl.113 Ætla má að jarðir í sérstakri sameign hér á 

                                                 
111  Karl Axelsson og Arnar Þór Stefánsson, „Um veiðifélög“, bls. 263; Áslaug Björgvinsdóttir, Félaga-

réttur, bls. 14-15.   
112  Í vatnalögum nr. 20/2006 er gert ráð fyrir mun einfaldari reglum um vatnafélög og mæla þau fyrir 

um brottfall skylduaðildar að slíkum félögum enda brjóti slíkt að óbreyttu í bága við fyrirmæli 2. 
mgr. 74. gr. stjórnarskrár, sbr. 11. gr. mannréttindasáttmála Evrópu: Sjá V. kafla almennra athuga-
semda í greinargerð með frumvarpi til vatnalaga, þskj. 281, 268. mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, 
slóð: http://www.althingi.is/altext/132/s/0281.html. [Sótt á vefinn 23.11.2010].  

113  Sjá nefndarálit meirihluta um frv. til jarðalaga, þskj. 1753, 783. mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: 
http://www.althingi.is/altext/130/s/1753.html. [Sótt á vefinn 23.11.2010]; Sjá einnig 14. gr. frum-
varps og athugasemdir við 14. gr. í greinargerð með frumvarpi til jarðalaga, þskj. 1194, 783. mál. 
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Íslandi skipti hundruðum og í mörgum tilvikum standa að baki eignarhaldi á einni jörð 

margir tugir eigenda vegna framsals- og afsalsgerninga ýmiss konar. Margþætt 

deilumál eru líklega óhjákvæmileg þegar eignarhaldi er svo háttað og má þá velta 

fyrir sér hvort 9. gr. jarðalaga eins og hún var tekin upp í lögin taki með fullnægjandi 

hætti á hinu rammíslenska og mjög svo útbreidda vandamáli sem fylgir eignarhaldi á 

jörðum í sérstakri sameign margra. Skylduaðild að umræddum félögum hefði þó vart 

staðist með vísan til 2. mgr. 74. gr. stjórnarskrár en um skylduaðild að veiðifélögum í 

ljósi þess ákvæðis verður fjallað í kafla 4.4.2. 

 Það skal tekið fram að fjölmargt er sameiginlegt með veiðifélögum og hefð-

bundnum félögum og þá sérstaklega hvað skipulag og starfrækslu varðar. Grund-

vallarmunur felst þó í þeim sérreglum sem leiða má af hinu sameiginlega eignarhaldi 

sem aftur er talið réttlæta hina lögbundnu skylduaðild að veiðifélögum.114  

 

4.3 Um veiðifélög samkvæmt VI. kafla lax- og silungsveiðilaga nr. 61/2006 
4.3.1 Stofnun og umdæmi veiðifélaga 
Í því skyni að markmiðum laga um lax- og silungsveiði verði náð ber mönnum skylda 

til að hafa með sér félagsskap um veiði í hverju fiskihverfi, sbr. 1. mgr. 37. gr. lax- og 

silungsveiðilaga. Frumkvæðisréttur að stofnun veiðifélags er skv. 1. mgr. 39. gr. 

laganna í fyrsta lagi á hendi veiðiréttarhafa, þar sem ekki er starfandi veiðifélag fyrir, 

en í öðru lagi er frumkvæðisrétturinn á hendi Fiskistofu, sbr. einnig 1. gr. reglugerðar 

um starfsemi veiðifélaga nr. 1024/2006. Á frumkvæði Fiskistofu ætti þó ekki að reyna 

nema í þeim tilvikum þegar veiðiréttarhafar sinna ekki þeirri skyldu sinni að stofna til 

félags.115 

Sá sem hefur frumkvæði að stofnun veiðifélags skal boða alla þekkta veiði-

réttarhafa á fyrirhuguðu félagssvæði til stofnfundar. Um boðun til stofnfundar og 

dagskrá hans fer eftir 2. og 3. gr. reglugerðar um starfsemi veiðifélaga nr. 

1024/2006. Á stofnfundi skal liggja fyrir ákvörðun Fiskistofu um umdæmi veiðifélags, 

sbr. 2. mgr. 2. gr. fyrrnefndrar reglugerðar. Umdæmaskipan veiðifélaga getur verið 

                                                                                                                                                        
Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: http://www.althingi.is/altext/130/s/1194.html. [Sótt á vefinn 
23.11.2010]: Í athugasemdum við 14. gr. er gert ráð fyrir því að umrædd félög yrðu með svipuðu 
móti og húsfélög en félagsmenn gætu valið um félagsform. Miðað yrði við að heimildir fyrirsvars-
manns til töku ákvarðana og framkvæmd ráðstafana fyrir félagið yrðu svipaðar þeim sem húsfélagi 
væri heimilt að takast á hendur með samþykki einfalds meirihluta en samþykki allra sameigenda 
þyrfti til annarra ráðstafana sem teldust meiriháttar en slíkt leiddi af meginreglum um sérstaka 
sameign. 

114  Karl Axelsson og Arnar Þór Stefánsson, „Um veiðifélög“, bls. 263. 
115  Alþingistíðindi, A-deild, 2005-2006, bls. 3535. 
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með fernum hætti skv. 1. mgr. 38. gr. lax- og silungsveiðilaga. Í fyrsta lagi getur um-

dæmi einstaks veiðifélags tekið yfir heilt fiskihverfi, í öðru lagi einstakt veiðivatn í 

fiskihverfi, í þriðja lagi hluta af veiðivatni þar sem sérstaklega hagar til um veiði eða 

vatnskosti og í fjórða lagi veiðivötn á afrétti sem eru hluti af einu eða fleiri fiskihverf-

um og eru á sama landsvæði. Þrátt fyrir ákvæði 2. mgr. 38. gr. laganna, sem segir 

að Fiskistofa skuli ákveða umdæmi veiðifélags að höfðu samráði við veiðiréttarhafa á 

væntanlegu félagssvæði, þá er ólíklegt að reyni á þessa reglu nema í undantekning-

artilvikum þar sem á grundvelli eldri laga er þegar komin á föst umdæmaskipan veiði-

félaga sem reynst hefur vel.116  

 Á stofnfundi skal setja veiðifélagi samþykktir og hefur 3. mgr. 39. gr. að geyma 

fyrirmæli um það hvaða efnisatriði sé nauðsynlegt að þar komi fram. Í samþykktum 

skal greina frá nafni félags, heimilisfangi og varnarþingi. Ætlast er til að í samþykkt-

um séu taldar upp þær fasteignir sem veiðiréttindi eiga en hafi veiðiréttur verið skilinn 

frá fasteign skulu þeir aðilar sem hinn aðskilda veiðirétt eiga taldir upp. Í samþykktum 

skulu talin upp verkefni félagsins sem og skipun og starfssvið félagsstjórnar. Með 

lax- og silungsveiðilögum frá 2006 var veiðifélögum ætlað aukið hlutverk við fram-

kvæmd laganna þó þau hafi ekki verið gerð að stjórnvaldi í skilningi stjórnsýsluréttar. 

Af því leiðir að gerðar eru ríkar kröfur til vandaðrar málsmeðferðar af þeirra hálfu þar 

sem þau fjalla í störfum sínum um þýðingarmikil réttindi manna og skyldur. Með hlið-

sjón af þessu skal í samþykktum kveða á um málsmeðferðarreglur. Auk ákvæða um 

reikninga félags og endurskoðun skal í samþykktum veiðifélags kveðið á um skyldu 

til að leggja fram fjárhagsáætlun komandi starfsárs á aðalfundi félagsins. Í samþykkt-

um skal einnig mæla fyrir um meðferð afla félags eða arðs og greiðslu kostnaðar af 

starfsemi félagsins. Um frekari efnisatriði samþykkta vísast til fyrirmyndar í fylgiskjali 

með reglugerð um starfsemi veiðifélaga nr. 1024/2006 en þar er að finna fyrirmynd 

að samþykktum veiðifélags.117  

Þá má að lokum nefna að skv. 4. mgr. 39. gr. lax- og silungsveiðilaga má í 

samþykktum ákveða að félag skuli starfa í deildum enda taki hver deild yfir tiltekið 

veiðivatn eða hluta vatns. Samkvæmt ákvæðinu skal hver deild ráðstafa veiði í um-

dæmi sínu með þeim skilyrðum sem aðalfundur veiðifélagsins setur.  

 Svo samþykktir veiðifélags teljist löglega gerðar þarf 2/3 hluti allra at-

kvæðisbærra manna að greiða þeim atkvæði sitt, sbr. 5. mgr. 39. gr. lax- og 
                                                 
116  Sama heimild, bls. 3534-3535. 
117  Sama heimild, bls. 3535. 
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silungsveiðilaga, en sama magn þarf einnig til svo samþykktum verði breytt. Sé 

fundarsókn á boðuðum stofnfundi ekki næg skal boða til annars fundar og ræður þar 

afl atkvæða. Þannig geta þeir fundarmenn sem mættir eru á þeim fundi ráðið sam-

þykktum til lykta óháð fjölda mættra félagsmanna en þá þurfa fleiri að greiða sam-

þykktunum jáyrði en neiyrði svo þær öðlist gildi.118  

 Félagsstjórn skal eftir setningu samþykkta senda Fiskistofu þær til staðfesting-

ar. Þrátt fyrir að hvorki séu um það ákvæði í lögum nr. 61/2006 né í fyrrgreindri reglu-

gerð nr. 1024/2006 þá má ætla að Fiskistofa geti sent félagsstjórnum samþykktir til 

baka með athugasemdum um hverju sé ábótavant ef það er mat stofnunarinnar að 

þær séu ekki fullnægjandi, sbr. 52. gr. eldri laga um lax- og silungsveiði nr. 76/1970. 

Eftir að Fiskistofa hefur staðfest samþykktir veiðifélags, hvort sem er óbreyttar eða 

að þeim lagfærðum, skulu þær birtar í B-deild Stjórnartíðinda. Samþykktir verða þó 

ekki birtar fyrr en eftir að sex mánaða málskotsfrestur til að vefengja lögmæti stofn-

aðs veiðifélags fyrir dómstólum er liðinn, en frestur samkvæmt framansögðu byrjar 

að líða frá og með stofnfundi veiðifélags, sbr. 7. og 8. mgr. 39. gr. laganna. Slík ve-

fengingarmál verða rekin eftir almennum málsmeðferðarreglum laga um meðferð 

einkamála nr. 91/1991.119  

 Hafi veiðifélag ekki sett sér lögmætar samþykktir þrátt fyrir skyldu þar um 

getur Fiskistofa sett félagi samþykktir sem yrðu þá í gildi þar til lögmætar samþykktir 

hafa verið settar af félaginu sjálfu, sbr. 6. mgr. 39. gr. lax- og silungsveiðilaga.  

 

4.3.2 Hlutverk veiðifélaga og helstu verkefni  
4.3.2.1 Almennt 
Með lögum nr. 61/2006 um lax- og silungsveiði er veiðifélögum ætlað meira hlutverk 

en áður samkvæmt framkvæmd eldri laga.120 Helstu hlutverk veiðifélaga eru tilgreind 

í dæmaskyni í a- til e-liðum 1. mgr. 37. gr. laganna. Verða þeim verkefnum nú gerð 

ítarleg skil.   

 

4.3.2.2 Framfylgd við reglur um veiðistjórnun og veiðiaðferðir 
Veiðifélag skal skv. a-lið 1. mgr. 37. gr. lax- og silungsveiðilaga sjá til þess að reglum 

laganna og samþykktum viðkomandi félags um veiðistjórnun og veiðiaðferðir sé 

                                                 
118  Karl Axelsson og Arnar Þór Stefánsson, „Um veiðifélög“, bls. 271. 
119  Sama heimild, bls. 271. 
120  Alþingistíðindi, A-deild, 2005-2006, bls. 3534. 
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framfylgt á félagssvæði þess. Til að því verki sé framfylgt með fullnægjandi hætti 

geta veiðifélög óskað eftir því á grundvelli 1. mgr. 4. gr. a. laga um lax- og silungs-

veiði að Fiskistofa skipi eftirlitsmenn með veiði þar sem þurfa þykir. Veiðifélög bera 

sjálf kostnað af slíku eftirliti. Það skal áréttað að brot gegn reglum um veiði í einstök-

um veiðivötnum, samþykktum veiðifélaga sem og hinum ýmsu ákvæðum lax- og 

silungsveiðilaga eru refsiverð samkvæmt nánari upptalningu í 50. gr. laganna og 

geta þau varðað sektum eða fangelsi allt að tveimur árum, ef miklar sakir eru.121  

 

4.3.2.3 Tryggja vöxt og viðgang fiskstofna og sjálfbæra nýtingu 

Eftir því sem þörf krefur heyrir það undir hlutverk veiðifélaga að stunda fiskrækt á 

félagssvæðum, til að tryggja vöxt og viðgang fiskstofna og sjálfbæra nýtingu þeirra, 

sbr. b-lið 1. mgr. 37. gr. lax- og silungsveiðilaga. Veiðifélög verða í ljósi ákvæðisins, 

sem endurspeglar markmið laganna, að vera meðvituð um inntak sjálfbærrar nýting-

ar. Sjálfbær nýting felur í sér að nýting sé hófleg og ekki sé gengið svo á veiðistofna 

að þeir spillist heldur geti þeir áfram endurnýjað sig og skapað þar með möguleika á 

áframhaldandi veiði. Í raun hvílir mikil ábyrgð á veiðifélögum að framfylgja þessu 

hlutverki með fullnægjandi hætti. Þannig segir í athugasemdum með 1. gr. frumvarps 

til laganna að í ákvörðunum sínum um veiðinýtingu og verndun búsvæða skuli veiði-

félög og veiðiréttarhafar taka tillit til varúðarreglunnar (e. Precautionary principle).122 

Varúðarreglan kveði á um að villtir dýrastofnar og umhverfi þeirra skuli njóta vafans í 

öllum ákvörðunum er lúti að nýtingu og verndun stofnanna og búsvæða þeirra. Þá 

megi skortur á vísindalegum upplýsingum ekki verða til þess að ekki verði gripið til 

nauðsynlegra verndaraðgerða eða þeim sé slegið á frest.123 Með hliðsjón af framan-

greindu þurfa veiðifélög einnig að vera meðvituð um og taka tillit til varúðarreglunnar 

þegar þau rækja hlutverk sitt samkvæmt lögunum, þ. á m. þegar þau taka ákvörðun 

hvort þörf sé á að stunda fiskrækt eður ei.   

 Fiskrækt veiðifélags í því skyni að tryggja vöxt og viðgang fiskstofna og sjálf-

bæra nýtingu fer fyrst og fremst fram á grundvelli laga nr. 58/2006 um fiskrækt. 

Veiðifélög þurfa ekki að afla sérstakrar heimildar frá Fiskistofu til að veiða lax eða 

silung til hrognatöku vegna fiskræktar en þá niðurstöðu má leiða af 26. gr. lax- og 

silungsveiðilaga og 7. gr. laga um fiskrækt. Slíkar veiðar eru undanþegnar ákvæðum 
                                                 
121  Karl Axelsson og Arnar Þór Stefánsson, „Um veiðifélög“, bls. 268. 
122  Ísland er fullgildur aðili að Norður-Atlantshafslaxverndunarstofnuninni NASCO og Alþjóðahafrann-

sóknaráðinu ICES en varúðarreglan hefur verið tekin upp af báðum þessum stofnunum. 
123  Alþingistíðindi, A-deild, 2005-2006, bls. 3517.  
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III. og IV. kafla laganna en forsenda þess er þó allt að einu sú að fylgt sé fyrirmælum 

laga um fiskrækt og að fyrir liggi samþykkt fiskræktaráætlun.124   

 

4.3.2.4 Skipta veiði eða arði af veiði milli félagsmanna  

Það er hlutverk veiðifélags skv. c-lið 1. mgr. 37. gr. lax- og silungsveiðilaga að skipta 

veiði eða arði af veiði milli félagsmanna í samræmi við rétt þeirra. Eignarlandi hverju 

fylgir veiðiréttur í vatni á eða fyrir því landi samkvæmt grundvallarreglu 5. gr. lag-

anna. Eigandi veiðiréttar skv. 5. gr. getur þó ekki veitt að vild úr vatni sínu vegna 

eðlis umræddra réttinda og réttinda annarra. Þannig þarf eigandi veiðiréttar að sæta 

því eftir stofnun veiðifélags í fiskihverfi hans að eftirleiðis taki félagið til allrar veiði í 

umdæmi þess og öllum sé þar með óheimilt, þ. á m. viðkomandi veiðiréttarhafa, að 

veiða í vatni á félagssvæðinu, sbr. 3. mgr. 37. gr. laganna, nema samkvæmt heimild 

frá félaginu.125 Sú tilhögun er viðhöfð í einstaka veiðifélagi að skipta veiði milli félags-

manna með þeim hætti að deila stöngum eða netum niður á jarðirnar, þ.e. á þær 

fasteignir sem veiðiréttur tilheyrir. Dæmi um slíka tilhögun er til umfjöllunar í Hrd. 

556/2008 sem áður hefur verið nefndur en þar var um það að ræða að veiðifélag 

hafði um árabil úthlutað þremur jörðum veiðiheimildum í einu lagi.  
Hrd. 556/2008 frá 30. apríl 2009 (Samkomulag um veiðiheimildir í Hvítá) 
R, S og H áttu þrjár jarðir í samfelldri röð að Hvítá og fylgdu jörðunum veiðiréttindi. Sam-
kvæmt arðskrá fyrir V fylgdu jörðum R og S veiðiréttindi í Hvítá, sem metin voru til 20 eininga 
en réttindi jarðar H voru metin til 40 eininga. Það lá fyrir í málinu samkvæmt ákvörðun veiðifél-
agsins að félagsmönnum hefði á vatnasvæðinu verið hverjum fyrir sínu landi frjálst að stunda 
þar laxveiðar og ráðstafa leyfum til slíkra veiða á stöng. Þá lá einnig fyrir að félagið hefði um 
árabil úthlutað í einu lagi til jarða málsaðilanna heimildum til veiða á þremur stöngum. Ríkti 
lengst af samkomulag á milli þeirra um að skipta þessum heimildum á þann hátt að þær tækju 
til veiða fyrir landi þeirra allra í senn. Næsta ógerlegt hefði verið að skipta þremur stöngum á 
milli þriggja jarða ekki í jöfnum hlutföllum vegna mismunandi eignarhlutfalla þeirra í arðskrá. 
Frá veiðitímabilinu 2006 leit H hins vegar svo á að sér væri frjálst að ráðstafa veiði fyrir sínu 
landi án samstarfs við R og S. Töldu R og S að H hafi með þessu meinað þeim að nýta veiði-
réttindi sín, meðal annars með því að ráðstafa veiði sem þau hafi átt að ráða yfir. Kröfðu þau 
H um skaðabætur sem svöruðu til missis tekna af sölu veiðileyfa árin 2006 og 2007. Talið var 
að hver maður ætti rétt til veiða fyrir landi sínu, sbr. 1. mgr. 5. gr. laga um lax- og silungsveiði. 
Sameiginlegt skipulag á veiðum væri háð samkomulagi. Tækist það ekki væri hverjum og 
einum frjálst að ráðstafa veiði fyrir sínu landi án afskipta hinna. Þá var það fyrirkomulag að 
veiðifélagið hafi um árabil úthlutað jörðunum þremur í einu lagi veiðiheimildum ekki talið hafa 
myndað með því einu sameign um þessi veiðiréttindi og ekki lægi fyrir að önnur stoð gæti 
verið fyrir slíkri skipan. Væri samstarf eigenda jarðanna ekki óhjákvæmilegt til að koma við 
nýtingu veiðiréttindanna. Var í málinu talið ósannað að H hafi á árunum 2006 og 2007 fénýtt 
sér veiðiréttindi sem að réttu lagi tilheyrðu R og S. Var H því sýknaður af kröfum R og S. 
 

Þegar veiðifélög starfa í deildum, sbr. 4. mgr. 39. gr. lax- og silungsveiðilaga, skal 

hver deild ráðstafa veiði í sínu umdæmi með þeim skilyrðum sem aðalfundur setur.  

                                                 
124  Sama heimild, bls. 3528-3529; Karl Axelsson og Arnar Þór Stefánsson, „Um veiðifélög“, bls. 268. 
125  Karl Axelsson og Arnar Þór Stefánsson, „Um veiðifélög“, bls. 268. 
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 Um rétt veiðiréttarhafa til arðs af veiði, ef henni hefur verið ráðstafað annað, 

fer eftir arðskrá sem sett er á vettvangi veiðifélags, sbr. 41. gr. laganna. Við niður-

jöfnun veiði eða úthlutun arðs af henni fer eftir þeim sjónarmiðum sem fram koma í 

a- til c-liðum 2. mgr. 41. gr. laganna. Í kafla 4.3.5. verður fjallað nánar um 41. gr. lax- 

og silungsveiðilaga.   

 

4.3.2.5 Ráðstöfun stangveiðiréttar í fiskihverfi 
Veiðifélagi ber að ráðstafa rétti til stangveiði í fiskihverfi í heild eða að hluta með 

hagsmuni félagsmanna að leiðarljósi en þó þannig að gætt sé markmiða laganna um 

sjálfbæra nýtingu, sbr. d-lið 1. mgr. 37. gr. lax- og silungsveiðilaga. Fyrirkomulagið 

hefur oftast verið þannig í framkvæmd að veiðifélög leigja tilteknum aðila allan veiði-

rétt í veiðivatni til ákveðins tíma. Endurgjald vegna leigunnar myndar þá þann stofn 

sem til úthlutunar kemur sem arður til félagsmanna. Slíka ákvörðun um ráðstöfun á 

veiðirétti veiðifélags skal taka á félagsfundi í félaginu, sbr. 4. gr. fyrirmyndar að sam-

þykktum veiðifélaga sem fylgir reglugerð um starfsemi veiðifélaga nr. 1024/2006, en 

ekki af félagsstjórn einni enda um að ræða mikla hagsmuni fyrir bæði félagið og 

félagsmenn. Í tengslum við þetta er vert að minnast á 4. mgr. 37. gr. laganna sem 

kom sem nýmæli inn í lög nr. 61/2006. Ákvæðið mælir fyrir um skyldu félagsmanna 

til að veita aðgang að veiðistöðum fyrir sínu landi hafi veiðifélag ráðstafað í heild 

stangveiði á félagssvæði.126 Í athugasemdum við þessa grein í frumvarpi til laganna 

segir að eðlilegt hafi verið að taka af öll tvímæli um að aðilar sem keypt hefðu stang-

veiðirétt af veiðifélagi og þeir sem frá þeim leiddu rétt sinn nytu ótvíræðrar heimildar 

til að nýta þann rétt með nauðsynlegum umferðarrétti og aðgengi um lönd þeirra fast-

eigna sem að veiðivötnum lægju. Til mótvægis við þessa íþyngjandi takmörkun eign-

arréttar manna er lögð á það rík áhersla í 2. málsl. 4. mgr. 37. gr. laganna að ávallt 

skuli þeir sem aðgangs njóti gæta þess að valda sem minnstri röskun á hagsmunum 

félagsmanns.127 

 
4.3.2.6 Hafa með höndum önnur verkefni samkvæmt lögunum 
Veiðifélag skal að öðru leyti gegna þeim hlutverkum sem því eru falin í lögunum og 

varða framkvæmd þeirra. Koma þar ýmis ákvæði til greina og verða þeim nú gerð 

skil eftir eðli þeirra verkefna sem þau mæla fyrir um. Hlutverk verða flokkuð eftir því 
                                                 
126  Sama heimild, bls. 269. 
127  Alþingistíðindi, A-deild, 2005-2006, bls. 3534. 



 

45 
 

hvort í þeim felist skylda til athafna, réttur eða heimild, eða eftir atvikum hvort um 

umsagnar-, álitsgjafa- eða samráðshlutverk sé að ræða. 

 

Skylda til athafna 

 Veiðifélag skal skila veiðiskýrslu til Fiskistofu, sbr. 3. mgr. 13. gr. 

 Veiðifélag skal, hvað laxveiðar varðar, setja nánari reglur um veiðitíma og 

veiðitakmarkanir í einstökum veiðivötnum, sbr. 4. mgr. 17. gr. 

 Veiðifélag skal, hvað veiðar göngusilungs varðar, setja nánari reglur um 

veiðitíma og veiðitakmarkanir í einstökum veiðivötnum, sbr. 3. mgr. 18. gr. 

 Veiðifélag skal, hvað veiðar á vatnasilungi varðar, setja nánari reglur um 

veiðitíma og veiðitakmarkanir í einstökum veiðivötnum, sbr. 2. mgr. 19. gr.  

 Veiðifélag skal, hvað álaveiðar varðar, setja nánari reglur um veiðitíma og 

veiðitakmarkanir í einstökum veiðivötnum, sbr. 2. mgr. 19. gr. 

 Veiðifélag skal setja reglur um gerð og möskvastærð silungsveiðineta á 

félagssvæði sínu ef ætlunin er að stunda þar netaveiðar á silungi, sbr. 3. 

mgr. 28. gr.  

 Veiðifélag skal, hvað stangveiði í straumvatni varðar, setja nánari reglur um 

stangveiði á veiðisvæði sínu sem gilda skulu a.m.k. í átta ár, sbr. 2. mgr. 

29. gr.  

 Veiðifélag skal, hvað veiðitæki og veiðiaðferðir í stöðuvötnum varðar, setja 

nánari reglur um veiði á veiðisvæði sínu, sbr. 3. mgr. 30. gr. 

 Félagsstjórn skal senda Fiskistofu samþykktir viðkomandi veiðifélags og 

arðskrá til staðfestingar, sbr. 2. mgr. 42. gr. 

 Stjórn veiðifélags er skylt að gefa Fiskistofu skýrslu um starfsemi félagsins 

og þau atriði önnur sem stofnunin kann að óska eftir og henni eru nauðsyn-

leg við framkvæmd laganna, sbr. 3. mgr. 42. gr.  

 Stjórn veiðifélags er skylt að annast innheimtu bóta á félagssvæði vegna 

bótaskyldrar skerðingar á veiðirétti sem af ákvörðun veiðifélags hefur 

hlotist, sbr. 2. mgr. 49. gr.  

 

Heimild til athafna  

 Veiðifélagi er heimilt með samþykki Fiskistofu að setja aðrar reglur um 

veiðar í námunda við fiskvegi, sbr. 3. málsl. 23. gr.  
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 Veiðifélagi er heimilt að veiða lax eða silung til hrognatöku vegna fiskræktar 

án samþykkis fiskistofu enda liggi fyrir fiskræktaráætlun, sbr. 1. mgr. 26. gr. 

 Veiðifélagi er heimil ádráttarveiði á göngusilungi á veiðisvæði sínu að 

fengnu leyfi Fiskistofu, sbr. 3. mgr. 27. gr.  

 Fiskistofa getur heimilað veiðifélagi að gera fiskveg eða önnur sambærileg 

mannvirki í vatni eða meðfram vatni, sbr. 1. mgr. 34. gr. 

 Ráðherra getur heimilað veiðifélagi að taka eignarnámi land, landsafnot, 

vatn eða afnot vatns sem með þarf til gerðar, starfrækslu og viðhalds fisk-

vegar eða annarra sambærilegra mannvirkja, sbr. 2. mgr. 34. gr.  

 

Umsagnarhlutverk 

 Veiðifélag skal veita faglega umsögn ef eftir því er leitað við setningu reglu-

gerða og reglna samkvæmt lögunum, sbr. 4. mgr. 4. gr. 

 Ráðherra skal leita umsagnar viðkomandi veiðifélag áður en hann tekur af-

stöðu til veitingar leyfis til innlausnar, sbr. 1. mgr. 10. gr.  

 Fiskistofa skal leita umsagnar viðkomandi veiðifélags áður en reglur um 

svæðisbundna friðun lax og göngu- og vatnasilungs eru settar, sbr. 1. og 2. 

mgr. 24. gr.  

 Fiskistofa skal leita umsagnar viðkomandi veiðifélags áður en eyðing fisks 

eða lagardýra úr veiðivatni er heimiluð vegna sjúkdóma eða sníkjudýra, sbr. 

25. gr.  

 Fiskistofa skal afla umsagnar viðkomandi veiðifélags áður en hún heimilar 

að fækka föstum veiðivélum í veiðivatni ef heimil veiðitæki samkvæmt lög-

unum þykja að mati Veiðimálastofnunar stofna viðgangi fiskstofns í veiði-

vatni í hættu, sbr. 6. mgr. 28. gr.  

 

Samráðshlutverk 

 Eigandi sjávarjarðar skal hafa fullt samráð við veiðifélag ef stangveiði er 

stunduð í netlögum sjávarjarða á nánar tilteknum svæðum, sbr. 4. mgr. 15. 

 Veiðar í vísindaskyni skulu eftir því sem kostur er stundaðar í samráði við 

veiðifélög, sbr. 3. mgr. 26. gr. 

 Rekstraraðila vatnsmiðlunar er skylt að hafa samráð við veiðifélag um 

vatnsmagnsbreytingar sem fyrirhugaðar eru á hverjum tíma og líklegar eru 

til að hafa áhrif á fiskför, sbr. 4. mgr. 35. gr.  
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Álitsgjafahlutverk 

 Með umsókn framkvæmdaraðila eða landeiganda til Fiskistofu um leyfi til 

framkvæmda við ár eða vötn skulu fylgja álit viðkomandi veiðifélags þegar 

það á við, sbr. 2. mgr. 33. gr. 

 

Ýmis verkefni veiðifélags 

 Veiðifélag fer að jafnaði með hagnýtingu og ráðstöfun veiði í vötnum á 

afrétti í þjóðlendu, sbr. 7. gr. 

 

Réttindi falin veiðifélögum til handa í lögunum 

 Veiðifélag getur farið fram á að Fiskistofa skipi eftirlitsmann með veiði, sbr. 

1. mgr. 4. gr. a.  

 Veiðifélag getur sett fram ósk við Fiskistofu um ófriðun selláturs og upptöku 

allra selalagna í eða við veiðivatn eða fiskihverfi, sbr. 2. mgr. 11. gr. 

 Veiðifélög getur lagt fram beiðni um að Fiskistofa setji reglur sem takmarki 

eða banni á tilteknum svæðum og um tiltekinn tíma veiði silungs ef slíkt er 

nauðsynlegt til þess að tryggja fiskigengd í nærliggjandi veiðivötn, sbr. 5. 

mgr. 15. gr.  

 Veiðifélag getur lagt fram beiðni um að Fiskistofa takmarki eða banni veiði 

sjávarfiska framan við árósa straumvatna ef sýnt þykir að slíkar veiðar geti 

spillt fiskigengd í viðkomandi veiðivötn eða það sé af öðrum ástæðum 

nauðsynlegt til verndar fiskstofnum veiðivatnsins, sbr. 1. mgr. 16. gr. 

 Veiðifélag getur sett fram ósk við Fiskistofu um að hún banni eða takmarki, 

umfram það sem greinir í 1. mgr. 21. gr., alla veiði eða tilteknar veiði-

aðferðir, þar með talið stangveiði, upp eða niður frá ósi, enda þyki slíkt 

nauðsynlegt vegna fiskigengdar og viðhalds veiði í vatninu, sbr. 2. mgr.  

21. gr.  

 
4.3.3 Stjórnskipulag veiðifélaga, stjórnhættir og ákvarðanataka 
Stjórnskipulag veiðifélaga er að mestu í samræmi við stjórnskipulag í almennum fél-

ögum. Aðalfundur fer með æðsta vald í málefnum veiðifélags en hann skal halda ár-

lega fyrir 1. júní ár hvert, sbr. 1. málsl. 4. mgr. 42. gr. laga um lax- og silungsveiði. 

Félagsstjórn veiðifélags skal boða skriflega alla veiðiréttarhafa til aðalfundar með 

a.m.k. tíu daga fyrirvara en nánar er mælt fyrir um boðun til aðalfunda og dagskrá 
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þeirra í 8. og 10. gr. reglugerðar um starfsemi veiðifélaga nr. 1024/2006. Nú lætur fé-

lagsstjórn undir höfuð leggjast að boða til aðalfundar fyrir 1. september ár hvert og er 

þá þeim sem fund vilja halda heimilt að boða hann, sbr. 2. málsl. 4. mgr. 42. gr. lag-

anna. Í veiðifélagi fer um atkvæðisrétt á fundum eftir 40. gr. laganna. Um málefni 

sem ekki er sérstaklega kveðið á um í lögum eða samþykktum félagsins segir í 8. 

mgr. 40. gr. að afl atkvæða ráði úrslitum. Þannig er það meginregla á veiðifélags-

fundum að meirihluti atkvæðisbærra félagsmanna er bær til ákvarðanatöku.128 

 Stjórn veiðifélags og deilda ef þær eru starfandi, skal kosin á aðalfundi til 

þriggja ára í senn en stjórn skulu skipa þrír, fimm eða sjö menn, formaður og með-

stjórnendur, sbr. 4. gr. reglugerðar um starfsemi veiðifélaga nr. 1024/2006. Í sama 

ákvæði greinir nánar frá skipan stjórnar, kjörgengi og fleiri atriðum en þess má geta 

að enginn atkvæðisbær maður getur skorast undan kosningu nema sérstök forföll 

hamli eða hann hafi þegar verið í stjórn í þrjú ár. Mælt er fyrir um verksvið stjórnar í 

5. gr. fyrrgreindrar reglugerðar. Segir þar að það sé verk stjórnar að hafa með hendi 

allar framkvæmdir félagsins milli aðalfunda. Aðalfundur ákveður þóknun fyrir störf 

stjórnar en stjórnin getur við störf í þágu félagsins, sem vinna þarf á hverjum tíma, 

fengið menn sér til aðstoðar og semur stjórnin sjálf við þá um þóknun fyrir þá vinnu. 

Formaður er fulltrúi félagsins út á við og hefur yfirumsjón með öllum störfum félags-

ins og fjárreiðum.  

 Sú skylda hvílir á veiðifélögum að setja í samþykktir ákvæði um málsmeð-

ferðarreglur við ákvarðanatökur á vettvangi félaganna. Eins og áður hefur komið 

fram má leiða af þessu nýmæli lax- og silungsveiðilaganna frá 2006 að veiðifélög fari 

með aukið hlutverk við framkvæmd laganna en þau höfðu í tíð eldri laga. Hið aukna 

hlutverk gerir ríkar kröfur til vandaðrar málsmeðferðar af hálfu veiðifélaga enda fjalla 

þau meðal annars um stjórnarskrárvarin eignarréttindi. Í 6. gr. reglugerðar um starf-

semi veiðifélaga nr. 1024/2006 eru reglur um málsmeðferð og hæfi. Segir þar að 

stjórnarmenn skuli víkja sæti við meðferð mála félagsins sem snerta hagsmuni þeirra 

sjálfra eða venslamanna þeirra sérstaklega umfram aðra félagsmenn. Jafnframt skuli 

stjórn sjá til þess að mál sem tekin séu til meðferðar séu nægilega upplýst áður en 

ákvörðun er tekin í þeim og að félagsmaður skuli fá að neyta andmælaréttar áður en 

ákvörðun er tekin í máli sem snertir hagsmuni hans.129 Í 5. mgr. 6. gr. reglugerðar um 

starfsemi veiðifélaga er svo mælt fyrir um að félagsmenn eigi rétt á aðgangi að þeim 
                                                 
128  Karl Axelsson og Arnar Þór Stefánsson, „Um veiðifélög“, bls. 272. 
129  Sama heimild, bls. 272-273. 
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gögnum sem félagsstjórn hefur undir höndum. Stjórn sé heimilt í undantekningartil-

vikum að undanskilja tiltekin gögn aðgangi félagsmanna, eigi þau ekki erindi til ein-

stakra félagsmanna sökum eðlis síns, eða rétt þyki vegna viðskiptalegra sjónarmiða 

að um þau gildi trúnaður í tiltekinn tíma. Það segir þó í 5. mgr. i.f. að aflétta skuli 

trúnaði af gögnum um leið og skilyrði til þess séu fyrir hendi.  

 Félagsmenn geta kært ákvarðanir veiðifélags eða félagsstjórnar til Fiskistofu 

innan þriggja mánaða frá því að ákvörðun var tekin, sbr. 1. mgr. 43. gr. laganna.130 Á 

grundvelli 2. mgr. 43. gr. skal Fiskistofa hafa lokið afgreiðslu máls innan tveggja 

mánaða frá því að kæra barst en stofnunin hefur heimild til að fella ákvörðunina úr 

gildi reynist hún ólögmæt, sbr. 3. mgr. sama ákvæðis. Tekið skal fram að ákvörðun 

Fiskistofu verður samkvæmt ákvæðinu ekki kærð til landbúnaðarráðherra en deilur af 

þessum toga verða almennt leystar fyrir dómstólum vilji menn ekki una við úrskurð 

Fiskistofu. Um heimildir til að kæra aðrar stjórnvaldsákvarðanir Fiskistofu fer eftir 26. 

gr. stjórnsýslulaga nr. 37/1993.131 

 

4.3.4 Atkvæðisréttur í veiðifélögum 
Meginreglan um atkvæðisrétt í veiðifélögum er sú að eitt atkvæði fylgi hverri jörð sem 

veiðirétt á, sbr. 1. mgr. 40. gr. lax- og silungsveiðilaga. Með jörð í framangreindum 

skilningi er átt við þær jarðir, þar á meðal eyðijarðir,132 sem fullnægðu skilyrðum laga 

til að teljast lögbýli við gildistöku eldri jarðalaga nr. 65/1976. Af þessu leiðir að sumar 

fasteignir sem eiga land að veiðivatni en töldust ekki til lögbýla við gildistöku eldri 

jarðalaga, eiga ekki atkvæðisrétt í viðkomandi veiðifélagi en samt veiðirétt í um-

ræddu veiðivatni í samræmi við meginreglu 1. mgr. 5. gr. laganna, sem og rétt til 

arðs af veiði í því ef svo ber undir. Framangreint getur meðal annars átt við um 

eignarlóð, útskipta lóð undir frístundahús og jarðir sem ekki teljast lögbýli samkvæmt 

jarðalögum.133 Svo lengi sem meginreglan er sú að öllum fasteignum sem land eiga 

að veiðivötnum tilheyri veiðiréttur þá eru það einungis eigendur eða ábúendur jarða í 

fyrrgreindum skilningi sem að meginstefnu fara með atkvæðisrétt í veiðifélagi.134  

 Meginreglan um að eitt atkvæði fylgi hverri jörð gildir með sama hætti um 

veiðifélög sem einungis taka til veiðivatna á afréttum í þjóðlendu, sbr. 2. málsl. 1. 

                                                 
130  Sbr. einnig 6. mgr. 6. gr. reglugerðar um starfsemi veiðifélaga nr. 1024/2006. 
131  Alþingistíðindi, A-deild, 2005-2006, bls. 3539-3540. 
132  Sbr. 1. gr. breytingarlaga nr. 119/2009.  
133  Karl Axelsson og Arnar Þór Stefánsson, „Um veiðifélög“, bls. 274-275. 
134  Alþingistíðindi, A-deild, 2005-2006, bls. 3537. 
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mgr. 40. gr. lax- og silungsveiðilaga. Í 7. gr. laganna segir að þeim jörðum sem rétt 

eiga til upprekstrar á afrétt í þjóðlendu fylgi veiðiréttur í vötnum þeim sem á þeim 

afrétti eru. Af þessu leiðir að ef viðkomandi jörð telst lögbýli í skilningi eldri jarðalaga 

þá fylgir henni eitt atkvæði í veiðifélagi sem starfrækt er á svæðinu.135  

 Af fyrrgreindri meginreglu um að eitt atkvæði fylgi hverri jörð leiðir það nýmæli 

að ekki kemur að sök þó sami aðili eigi fleiri en eina jörð því hann fer nú með at-

kvæði fyrir hverja þeirra. Felst í þessu breyting frá eldri lögum þar sem mælt var fyrir 

um að þrátt fyrir að maður ætti fleiri en eina jörð við sama veiðivatn þá færi hann ein-

ungis með eitt atkvæði í heild.136  

 Ef eigendur jarðar eða veiðiréttar, eða ábúendur jarðar, eru fleiri en einn skulu 

þeir gera með sér skriflegan samning um það hver fari með atkvæðisréttinn og til-

kynna það veiðifélagi með sannanlegum hætti, sbr. 2. mgr. 40. gr. lax- og 

silungsveiðilaga, en hið sama á við þegar jörð hefur löglega verið skipt í ákveðnum 

hlutföllum milli eigenda. Hafi jarðir sem veiðirétt hafa, verið sameinaðar, fylgir eitt at-

kvæði hinni sameinuðu jörð, sbr. 3. mgr. 40. gr. laganna. Samkvæmt 4. mgr. 40. gr. 

skal eitt atkvæði koma fyrir þá jörð eða það land sem veiðirétturinn tilheyrði upphaf-

lega hafi hann löglega verið skilinn frá jörðinni eða land hefur verið fellt úr tölu jarða 

með samþykki réttra yfirvalda. Hafi landareign verið leigð samkvæmt ábúðarlögum 

skal ábúandi skv. 5. mgr. 40. gr. fara með atkvæðisrétt ábúðarjarðar sinnar, nema á 

annan hátt hafi verið samið, sbr. 3. mgr. 5. gr. lax- og silungsveiðilaga. Samkvæmt 6. 

mgr. 40. gr. laganna getur félagsmaður falið öðrum að fara með atkvæði sitt en um-

boð þar um skal vera skriflegt og ekki eldra en þriggja mánaða en umboðsins skal 

getið í fundargerðarbók.  

 Reynt hefur á reglur um atkvæðisrétt og það álitaefni hvort jörð teldist lögbýli í 

Hrd. 1999. 486. 
Hrd. 1999. 486 (Litli-Langidalur) 
Jörðin Litli-Langidalur hafði frá árinu 1932 verið talin til tveggja matshluta í fasteignamati, Litli-
Langidalur fremri og Litli-Langidalur ytri. Í fasteignamati árið 1970 var jörðin þó metin sem 
einn hluti en því mati var breytt með millimati síðar. Í veiðifélagi sem stofnað hafði verið árið 
1970 í kjölfar gildistöku laga nr. 76/1970 reis ágreiningur um hvort líta bæri á jörðina sem eitt 
eða tvö lögbýli og þar með hvort jörðinni bæri eitt eða tvö atkvæði í veiðifélaginu. Í úrlausn 
sinni leit Hæstiréttur til löggjafar um landbúnaðarmálefni þar sem hugtakið lögbýli væri skil-
greint, og mat það svo að ekki yrði talið að fasteignamat jarðar leiddi umsvifalaust til þess að 
litið yrði á hana sem lögbýli. Ekkert þótti fram komið um að Litli-Langidalur fremri hefði eftir 
árið 1941 fullnægt skilyrðum ábúðarlaga til þess að teljast lögbýli. Hefði Litli-Langidalur þannig 
verið eitt lögbýli bæði í reynd og samkvæmt því fasteignamati sem gilti við stofnun veiðifélags-

                                                 
135  Sama heimild, bls. 3537; Sjá einnig athugasemdir við 7. gr. frumvarps til lax- og silungsveiðilaga: 

Sama heimild, bls. 3520-3521. 
136  Karl Axelsson og Arnar Þór Stefánsson, „Um veiðifélög“, bls. 275. 
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ins árið 1970. Þá var tekið fram að reglur um atkvæðisrétt í veiðifélagi væru ófrávíkjanlegar og 
engu skipti þótt félagar hefðu samþykkt skipan á atkvæðisrétti sem færi í bága við reglur lag-
anna. Var niðurstaðan sú að jörðinni Litla-Langadal bæri aðeins eitt atkvæði í veiðifélaginu.137 

 
Meginregla 1. mgr. 40. gr. lax- og silungsveiðilaga nr. 61/2006 um að eitt atkvæði 

fylgi hverri jörð sem veiðirétt á felur í sér óbreytta tilhögun frá eldri lögum. Að baki 

þessari tilhögun, sem löngum hefur verið umdeild, býr það markmið að tryggja 

áframhaldandi sjálfstæði og rekstrargrundvöll þeirra jarða sem byggja afkomu sína, 

að öllu leyti eða að hluta, á veiðinytjum. Ör þróun breytinga á eignarhaldi fasteigna 

utan þéttbýlis sem og atvinnu- og samfélagsháttum hafa hins vegar haft í för með sér 

ýmsar breytingar fyrir umrætt réttarsvið. Höfundum frumvarps til laga um lax- og 

silungsveiði var ljóst hvaða afleiðingar þessi öra þróun gæti haft. Þannig gætu 

ákvæði laganna um atkvæðisrétt t.d. valdið því að vægi þeirra manna sem tiltölulega 

stóra hlutdeild ættu í útdeildum arði í veiðifélagi, myndi ekki endurspeglast í at-

kvæðisrétti þeirra í félaginu. Var við þessu brugðist með setningu undantekningar-

reglu í 7. mgr. 40. gr. lax- og silungsveiðilaga um að hverri jörð fylgi eitt atkvæði.138 

Ákvæðið kveður á um að ef lagt er fyrir fund í veiðifélagi að ráðast vegna starfsemi 

félagsins í framkvæmdir, sem hafi fjárútlát í för með sér er nemi a.m.k. 25% af 

tekjum félagsins af veiði á því starfsári, þá geti hver félagsmaður krafist þess að 

ákvörðun ráðist með greiðslu atkvæða er hafi vægi í samræmi við arðskrá félagsins, 

og gildi þá hver eining í arðskrá sem eitt atkvæði. Í sömu málsgrein er gert ráð fyrir 

því að í samþykktum veiðifélags sé heimilt að ákveða að sama regla um atkvæða-

greiðslur gildi í fleiri tilgreindum tilvikum sem varða ákvarðanatöku í veiðifélagi. Sé 

ætlunin að koma á slíkri tilhögun ber að fara eftir reglum laganna um breytingar á 

samþykktum, sbr. 5. mgr. 39. gr. þeirra. Meginregla 1. mgr. 40. gr. laganna um 

atkvæðisrétt myndi gilda við atkvæðagreiðslu til breytinga á samþykktum í þessu 

skyni.139  

 Ákvæði undantekningarreglu 7. mgr. 40. gr. lax- og silungsveiðilaga kristallar 

vel átökin milli þeirra sem vilja halda í gildi gamla landbúnaðarkerfisins og svo þeirra 

sem vilja einfaldlega „hlutafélagavæða“ veiðifélögin þannig að fasteignir greiði at-

kvæði í samræmi við hlutfall þeirra í arðskrá. Búast má við því að áfram verði deilt 

um tilhögun atkvæðisréttar í veiðifélögum.     

 

                                                 
137  Sama heimild, bls. 275. 
138  Alþingistíðindi, A-deild, 2005-2006, bls. 3536. 
139  Karl Axelsson og Arnar Þór Stefánsson, „Um veiðifélög“, bls. 274. 
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4.3.5 Arðskrá veiðifélaga 
4.3.5.1 Um gerð arðskrár 
Gerð arðskrár er eitt mikilvægasta atriðið í starfrækslu þeirrar umgjarðar sem er um 

nýtingu veiðiréttar ferskvatnsfiska að íslenskum rétti. Arðskrá á að endurspegla 

eignarhlutföll einstakra fasteigna eða veiðiréttarhafa í auðlind viðkomandi veiðivatns 

og er í raun ákveðið form til þess að meta og dreifa arði af nýtingu auðlindarinnar.140   

 Veiðifélagi ber skylda til að láta gera arðskrá er mæli fyrir um þann hluta af 

veiði eða arð af veiði sem koma skal í hlut hverrar fasteignar, lögaðila eða 

einstaklings er veiðirétt á í vatni á félagssvæði, sbr. 1. mgr. 41. gr. lax- og 

silungsveiðilaga.141 Samkvæmt 2. mgr. 41. gr. laganna skal við niðurjöfnun veiði eða 

úthlutun arðs af henni meðal annars taka tillit til: a) aðstöðu til netaveiði og stang-

veiði, b) landlengdar að veiðivatni, vatnsmagns og stærðar vatnsbotns og c) 

hrygningar- og uppeldisskilyrða fisks. Fyrrgreind atriði b-liðar sem kveða á um að litið 

skuli til vatnsmagns og stærðar vatnsbotns eru nýmæli frá eldri lögum og koma til 

fyllingar fyrirmælum um landlengd, þ.e. bakkalengd, en þessir matsþættir þykja 

skipta verulegu máli.142 

 Í reglugerð um arðskrár veiðifélaga nr. 412/2007 eru fyllri fyrirmæli um gerð 

arðskrár. Þannig er í 2. málsl. 1. mgr. 1. gr. vísað til þess að við gerð arðskrár skuli 

horft til þeirra sjónarmiða sem rakin eru í 4. og 5. gr. sömu reglugerðar. Sjónarmið 

þau sem vísað er til eru mun ítarlegri en viðmið 2. mgr. 41. gr. lax- og 

silungsveiðilaganna en hvorug fyrirmælin hafa að geyma tæmandi talningu á þeim 

atriðum sem hafa ber til hliðsjónar við arðskrárgerð en fela þó í sér grundvallaratriði 

eða meginþætti.  

 Samkvæmt 2. mgr. 4. gr. reglugerðar um arðskrár veiðifélaga nr. 412/2007 

skal taka tillit til eftirfarandi meginþátta: a) landlengdar að veiðivatni, b) flatarmáls og 

gerðar vatnsbotns, c) veiðitalna í stangveiði, d) aðstöðu til stangveiði, meðal annars 

með tilliti til breyttra veiðiaðferða, agns og fleira, e) réttinda til netaveiða, meðal 

annars með tilliti til sögulegrar veiði, f) vatnsmagns, g) hrygningar- og uppeldisskil-

yrða. Við mat þessara þátta skal meta vægi þeirra við verðmætasköpun veiðivatns-

ins, sbr. 3. mgr. 4. gr. umræddrar reglugerðar. Aðrir þættir sem líta ber til varða að-

stæður og ýmsar fiskræktar- og umhverfisframkvæmdir við ár samkvæmt nánari upp-

                                                 
140  Alþingistíðindi, A-deild, 2005-2006, bls. 3537. 
141  Sbr. einnig 1. málsl. 1. mgr. 1. gr. reglugerðar um arðskrár veiðifélaga nr. 412/2007. 
142  Alþingistíðindi, A-deild, 2005-2006, bls. 3538. 
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talningu í 1. mgr. 5. gr. reglugerðar um arðskrár veiðifélaga.143 Samkvæmt 2. mgr. 5. 

gr. fyrrgreindrar reglugerðar er veiðifélagi heimilt að fengnu samþykki félagsfundar 

að taka til mats í arðskrá, svæði utan félagssvæðis veiðifélagsins, t.d. vegna ófisk-

gengra uppeldissvæða, að fengnu samþykki eiganda viðkomandi fasteignar.  

 Að lokum má nefna að arðskrá skal sýna heildarfjölda eininga sem til úthlutun-

ar eru á félagssvæðinu svo og arðshlut hverrar fasteignar í einingum talið, sbr. 2. 

mgr. 1. gr. reglugerðar um arðskrá veiðifélaga nr. 412/2007.   

 Ef arðskrá tilgreinir ekki með skýrum hætti innbyrðis hlutföll fasteigna, eða 

ágreiningur stendur þar um milli félagsmanna veiðifélags, standa ákvæði lax- og 

silungsveiðilaga því ekki í vegi að arði verði ráðstafað í samræmi við samþykkt aðal-

fundar en slíkt má leiða af Hrd. 118/2003. 
Hrd. 118/2003 frá 9. október 2003 (Veiðifélag Eystri-Rangár I) 
Samkvæmt arðskrá fyrir Eystri-Rangá áttu K og fimm aðrar jarðir sameiginlega tiltekinn hluta 
arðs vegna veiðihlunninda í ánni. Deilur höfðu staðið um innbyrðis skiptingu arðsins. Á aðal-
fundi V var ákveðið að úthluta öllum arðinum til fyrrgreindra fimm jarða og jafnframt skuld-
bundu eigendur jarðanna sig til að greiða hlut K, ef síðar kæmi í ljós að hún ætti rétt til hluta 
greiðslunnar. S, eigandi K, fékk lagt lögbann við útborgun arðsins. Í héraðsdómi, sem stað-
festur var með vísan til forsendna hans, var talið að þar sem arðskrá tiltæki ekki innbyrðis 
skiptingu milli jarðanna sex, stæðu ákvæði laga um lax- og silungsveiði nr. 76/1970 því ekki í 
vegi að V myndi ráðstafa arði í samræmi við samþykkt aðalfundar, enda hefðu þeir sem 
greiðslurnar fengju heitið endurgreiðslu. Talið var að réttarreglur um skaðabætur vernduðu 
hagsmuni S nægjanlega og því þóttu skilyrði lögbanns ekki vera fyrir hendi. Kröfum S var því 
hafnað. 
 

Dómur Héraðsdóms Suðurlands í máli nr. E-83/2008 fjallaði um efnislega hlið þessa 
máls.  

Héraðsdómur Suðurlands frá 6. apríl 2009. E-83/2008. (Veiðifélag Eystri-Rangár II) 
S krafðist þess sem eigandi jarðarinnar K að viðurkenndur yrði veiðiréttur þess í Eystri-Rangá 
og Fiská. Aðila málsins greindi á um það hvort jörðin K hefði verið byggð úr jörðinni Velli og 
því átt land að ánni. Þá var í málinu einnig deilt um gildi arðskrár sem samþykkt hafði verið á 
aðalfundi V 25. mars árið 1999. Stefndu byggðu sýknukröfu sína á aðildarskorti þar sem K 
hefði aldrei átt land að bökkum Rangár en það hefði frá örófi verið grundvallarskilyrði veiði-
réttar. Dómurinn taldi að lögfestur þær sem K byggði mál sitt á frá árunum 1731, 1753 og 
1776 væru einhliða lýsing á merkjum og hefðu lögfestur einar sér ekki verið taldar fullnægj-
andi gögn fyrir beinum eignarrétti í dómsmálum hér á landi. Af landamerkjum þeim sem 
mörkuð hefðu verið með landamerkjadómi frá árinu 1922 taldi dómurinn ljóst að jörðin K hefði 
hvorki átt land að Eystri Rangá né Fiská. Þá hefði S ekki tekist að sýna fram á að K hefði átt 
land í óskiptri sameign með jörðinni V. Með vísan til áður- og núgildandi lax- og 
silungsveiðilaga um að veiðiréttur yrði ekki skilinn frá jörð og að það væri rótgróin regla 
íslensk réttar að landeigandi ætti einn rétt til veiða á og fyrir sínu landi var málsástæðum S, 
um að það hafi átt land að ánni allt til ársins 1963, hafnað. Með sömu rökum var því hafnað 
að aðild að V veitti S veiðirétt í ánni. Þá tók dómurinn einnig fram að hvað sem liði gildi um-

                                                 
143  Skv. 1. mgr. 5. gr. reglugerðar um arðskrár veiðifélaga nr. 412/2007 skal taka tillit til eftirfarandi 

þátta: a) meta á þær þverár sem renna í veiðivatn. Horft skal til þess hvort þverárnar leggi verð-
mæti til veiðivatnsins, m.a. í formi uppeldissvæða eða veiði, b) horft skal til þess hvort sleppitjarnir 
séu á veiðisvæði og til þess hvaða áhrif þær hafi á heildarveiði sem og staðbundna veiði við tjarn-
irnar, c) horft skal til þess hvort laxastigar og/eða fiskvegir séu á veiðisvæðinu, sem og lokun slíkra 
mannvirkja, d) framkvæmda á vegum veiðifélags svo sem fyrirstöðu, gildra eða lokunar kvísla sem 
áhrif hafa á veiðisvæði, e) annarra þátta sem matsnefnd telur að rétt sé að horfa til við úthlutun 
arðs eða niðurjöfnun veiði.  
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ræddrar arðskrár yrði ekki talið að samþykki hennar og birting veitti S veiðirétt en hugsanlegt 
væri að S ætti rétt á arðgreiðslum af veiðinni án þess að til veiðiréttar hefði stofnast. Í málinu 
hefði einungis verið krafist viðurkenningar á veiðirétti og yrði því ekki fjallað frekar um hugsan-
legan rétt S að þessu leyti.144 

 
4.3.5.2 Um samþykkt, staðfestingu og endurskoðun arðskrár 
Arðskrá skal leggja fram til samþykktar eða synjunar félagsmanna á löglega boðuð-

um félagsfundi en til samþykktar henni þarf atkvæði 2/3 hluta allra atkvæðisbærra 

félagsmanna, sbr. 3. mgr. 41. gr. lax- og silungsveiðilaga. Sé fundarsókn ekki næg 

skal boða til annars fundar með sama hætti og að framan greinir og ræður þá afl at-

kvæða.145  

 Samkvæmt 4. mgr. 41. gr. lax- og silungsveiðilaga146 er fjallað um það á hvern 

hátt skuli brugðist við ef ekki næst tilskilinn atkvæðafjöldi til samþykktar arðskrá. Ber 

stjórn veiðifélags þá að óska eftir mati matsnefndar skv. VII. kafla laganna á arðsrétti 

einstakra veiðiréttareigenda. Í framkvæmd er það í raun meginreglan að stjórn veiði-

félags óski eftir mati matsnefndar enda er það afar sjaldgæft að samkomulag náist 

með öðrum hætti um grundvöll arðskrár. Hafi arðskrá hins vegar verið samþykkt á 

fundi skv. 3. mgr. 41. gr. er sérhverjum félagsmanni, innan tveggja mánaða, rétt að 

krefjast mats með fyrrgreindum hætti, sbr. 2. málsl. 4. mgr. 41. gr. laganna. 

Í matsnefnd sitja þrír menn skipaðir af landbúnaðarráðherra en nánar um skip-

an nefndarinnar, málsmeðferð fyrir henni, kostnað af matsgerð, úrskurði hennar og 

málshöfðunarfresti, fer samkvæmt VII. kafla lax- og silungsveiðilaga. Þó ber að nefna 

að félagsmaður sem sættir sig ekki við úrskurð matsnefndar, og vill af því tilefni 

reyna að fá honum hnekkt, getur aðeins skotið honum til dómstóla en ekki til annarra 

stjórnvalda, sbr. 48. gr. laganna. Úrskurð nefndarinnar skal bera undir dómstóla 

innan sex mánaða frá því að honum var birtur úrskurður nefndarinnar, sbr. 2. mgr. 

48. gr. laganna.147  

 Arðskrá sem hefur fengist samþykkt á félagsfundi skal staðfest af Fiskistofu 

og birt í B-deild Stjórnartíðinda eftir að tveggja mánaða málskotsfrestur til matsnefnd-

ar er liðinn, sbr. 5. mgr. 41. gr. lax- og silungsveiðilaga,148 en hún tekur fyrst gildi 

tveimur mánuðum eftir slíka birtingu. Hafi krafa um matsgerð matsnefndar komið 

fram skv. VII kafla laganna, gildir eldri arðskrá, ef henni er til að dreifa, þar til mats-
                                                 
144  Dómi héraðsdóms hefur verið áfrýjað til Hæstaréttar þar sem mál um efnislega niðurstöðu þessa 

ágreinings er nú rekið. 
145  Sbr. einnig 1. mgr. 2. gr. reglugerðar um arðskrár veiðifélaga nr. 412/2007.  
146  Sbr. einnig 1. mgr. 3. gr. reglugerðar um arðskrár veiðifélaga nr. 412/2007. 
147  Karl Axelsson og Arnar Þór Stefánsson, „Um veiðifélög“, bls. 277. 
148  Sbr. einnig 2. mgr. 2. gr. reglugerðar nr. 412/2007 um arðskrár veiðifélaga. 
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gerð liggur fyrir og arðskrá á grundvelli hennar hefur verið staðfest og birt, sbr. 5. 

mgr. 41. gr. i.f.149 Sé um að ræða fyrstu arðskrá veiðifélags í slíku tilviki gildir hún 

með afturvirkum hætti.150  

 Loks er í 6. mgr. 41. gr. lax- og silungsveiðilaga kveðið á um að veiðifélagi og 

einstökum félagsmönnum sé heimilt að krefjast endurskoðunar á arðskrá átta árum 

eftir gildistöku hennar.  

 
4.3.5.3 Nánar um breytt vægi matsþátta til grundvallar arðskrá 
Í 2. mgr. 41. gr. lax- og silungsveiðilaga gefur, sem fyrr segir, að líta þá meginþætti 

sem öðru fremur ber að taka tillit til við arðskrárgerð. Þau grundvallaratriði sem þar 

er kveðið á um eru í grunninn þau sömu og voru leidd í lög með 70. gr. laga  

nr. 53/1957. Á þeirri rúmu hálfri öld sem liðin er síðan þessi meginatriði voru fyrst 

lögtekin hefur mikið vatn runnið til sjávar. Afstaða manna til vægis þeirra einstöku 

þátta sem til grundvallar arðskrármati liggja hefur breyst og ný sjónarmið hafa komið 

til sögunnar.151  

Þegar rýnt er í niðurstöður yfirmats vegna arðskrárgerða frá seinni árum er 

augljóst að vægi aðstöðu til netaveiði hefur minnkað jafnt og þétt. Í athugasemdum 

við 41. gr. frumvarps til lax- og silungsveiðilaga nr. 61/2006 segir að vandasamt hafi 

verið að ætla að breyta í grundvallaratriðum þeim forsendum sem arðskrárgerð hefur 

verið byggð á um langan aldur en þær séu óhjákvæmilega undirstaðan í gildandi 

mati í öllum helstu veiðivötnum landsins. Þó var lagt til eins og áður hefur komið fram 

að auk þeirra atriða sem líta skyldi til skv. 1. mgr. 50. gr. laga nr. 76/1970 skyldi að 

auki litið til vatnsmagns og stærðar vatnsbotns fyrir landi viðkomandi fasteignar til 

fyllingar fyrirmælum um landlengd.152  

Um breytt vægi aðstöðu til netaveiði var fjallað í nýlegum dómi Hæstaréttar frá 

4. febrúar 2010 í máli nr. 88/2009 en niðurstöður í þeim dómi eru bæði athyglis-

verðar og þýðingarmiklar í þessu samhengi. Þess skal þó getið að arðskrá sú sem 

um ræðir í dómnum er byggð á eldri lögum um lax- og silungsveiði nr. 76/1970.  

                                                 
149  Sbr. einnig 2. mgr. 3. gr. reglugerðar nr. 412/2007 um arðskrár veiðifélaga, sem kveður að auki á 

um það að lokinni birtingu úrskurðar fyrir eigendum veiðiréttar skv. 5. mgr., sbr.1. mgr. 46. gr. lax- 
og silungsveiðilaga skuli arðskrá á grundvelli úrskurðarins send Fiskistofu til birtingar í B-deild 
Stjórnartíðinda.  

150  Karl Axelsson og Arnar Þór Stefánsson, „Um veiðifélög“, bls. 278. 
151  Alþingistíðindi, A-deild, 2005-2006, bls. 3538. 
152  Sama heimild, bls. 3538. 
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Hrd. 88/2009 frá 4. febrúar 2010 (G. o.fl. gegn Veiðifélagi Miðfirðinga) 
G o.fl. höfðuðu mál vegna sex jarða, Litla-Óss, Stóra-Óss, Syðsta-Óss, Saura, Barðs og 
Sanda, sem eru ósajarðir á félagssvæði Veiðifélags Miðfirðinga, og kröfðust þess að arðskrá 
félagsins yrði felld úr gildi. Fyrir lá í málinu að talsverðar netaveiðar hefðu verið á laxi fyrir 
landi þessara jarða áður en veiðifélagið var stofnað, en tekið hafi verið fyrir þær í samþykktum 
þess, þar sem ákveðið hefði verið að friða ár á félagssvæðinu fyrir hvers konar aðferðum til 
laxveiða öðrum en stangveiðum. Veiðifélagið hafði fengið dómkvadda tvo menn í september 
2002 til að gera nýja arðskrá fyrir félagið. Að fenginni þeirri niðurstöðu leituðu nokkrir af aðil-
um málsins yfirmats, sem var lokið í júlí 2006. Í yfirmatinu féllu í hlut stefnenda, samtals 70,7 
af 1000 einingum. Í héraðsdómi, sem staðfestur var í Hæstarétti, sagði að í yfirmatsgerð hefði 
réttilega verið tekið fram að réttur til netaveiði væri jafngildur rétti til stangveiði. Yfirmatsmenn 
hafi komist að þeirri niðurstöðu að jörðum sem lagt hefðu af netaveiði til hagsbóta fyrir heild-
ina bæri að fá þann skaða bættan svo fremi sem tekjur af stangveiði, sem komið hefðu í stað 
netaveiði, væru ekki meiri en þeim skaða næmi. Til að meta tjón þeirra jarða sem lagt hefðu af 
netaveiði hefðu yfirmatsmenn notað upplýsingar um fjölda fiska sem veiddir hefðu verið í net á 
ákveðnu tímabili. Þeir hafi síðan framreiknað verðmæti aflans miðað við áætlaða meðalþyngd 
og ætlaðan hagnað af hverju kílói. Hefðu yfirmatsmenn að teknu tilliti til þessa komist að þeirri 
niðurstöðu að rétt væri að úthluta 10 einingum til þeirra vegna aðstöðu til netaveiði. G o.fl. 
töldu að aðferð yfirmatsmanna við mat á aðstöðu til netaveiða fyrir landi jarðanna sex hefði 
ekki verið í samræmi við ákvæði þágildandi laga nr. 76/1970 um lax- og silungsveiði, en þeim 
hafi verið óheimilt að beita sjónarmiðum um skaðabætur þegar þeir hefðu lagt mat á aðstöðu 
til netaveiði. Talið var að þótt í 1. mgr. 50. gr. laga nr. 76/1970 hefði án tæmandi talningar 
verið greint frá helstu þáttum, sem tekið skyldi mið af við gerð arðskrár fyrir félagssvæði veiði-
félags, hefði öll frekari ákvörðun í þeim efnum verið háð mati stjórnvalds. Héraðsdómur taldi 
að það væri í verkahring matsmanna að ákvarða vægi einstakra þátta eftir aðstæðum hverju 
sinni. Yrði því ekki annað séð en að matsmenn hefðu haft skýlausa lagaheimild til að meta að-
stöðu til netaveiði með þeim hætti sem gert hafi verið. Héraðsdómur tók jafnframt fram að af 
málatilbúnaði G o.fl. yrði ekki annað ráðið en að í raun væru þeir að krefjast aukinnar hlut-
deildar í arði veiðifélagsins fyrir það að veiða ekki í net og halda því fram að með því væru 
þeir að auka arð annarra félagsmanna. Augljóslega mætti ætla að minni tekjur fengjust af 
leigu árinnar til stangveiði ef fiskur væri veiddur í net fyrir löndum G o.fl. Hins vegar væri líka 
ljóst að hagnaður stefnenda af netaveiði yrði ekki mikill þegar tekið hefði verið tillit til kostn-
aðar sem þeir hefðu af veiðinni. Þá yrði að fallast á sjónarmið yfirmatsmanna og félagsmanna 
veiðifélagsins annarra en G o.fl. þess efnis að ekki yrði framhjá því horft að verðmæti neta-
fisks væri nú sáralítið í samanburði við fisk sem veiddur væri á stöng. Af gögnum málsins 
mætti ráða að gjörbreyting hefði orðið á verðmæti þessara þátta hin síðari ár en tekjur af 
stangveiði hefðu hækkað mjög mikið meðan lítil ef nokkur hækkun hefði orðið á verðmæti 
fisks sem veiddur væri í net. Að þessu virtu væri augljóst að stefnendur fengju hærri arð-
greiðslu vegna hækkandi leigutekna undanfarinna ára sem eingöngu væru tilkomin vegna 
hækkunar á veiðileyfum til stangveiði. Að mati dómsins yrði að fallast á það að aðstaða til 
netaveiða yrði ekki slitin úr samhengi við það hvaða verðmætum slík aðstaða myndi skila en 
þau væru nú sáralítil í samanburði við verðmætin sem stangveiði skilaði til veiðifélagsins. Þá 
yrði ekki séð að yfirmatsmönnum hafi verið óheimilt að ákveða að jarðir sem nú fengju meiri 
tekjur af stangveiðihlunnindum en næmu áætluðum tekjum af nýtingu netahlunninda fengju 
ekki reiknaðar neinar bætur. Að lokum tók héraðsdómur fram að G o.fl. hefðu í málatilbúnaði 
sínum vísað til samninga sem gerðir hefðu verið um upptöku neta í öðrum ám. Slíkir samning-
ar hefðu ekki áhrif á lögmæti aðferða yfirmatsmanna í þessu máli. Í Hvítá í Borgarfirði fengju 
bændur greitt fyrir að veiða ekki í net en þeir fengju ekki arð af sölu stangveiðileyfa í berg-
vatnsánum sem í hana rynnu. Í Ölfusá og Hvítá í Árnessýslu væri einnig greitt fyrir að veiða 
ekki í net en veiðiréttarhafar ráðstöfuðu sjálfir sínum veiðirétti þannig að þeir sem seldu stang-
veiðileyfi fyrir sínu landi fengju þá væntanlega hærra verð fyrir sín veiðileyfi. Með hliðsjón af 
þessu var niðurstaðan sú að hvorki yrði litið svo á að arðskrá samkvæmt yfirmatinu væri reist 
á ólögmætum né ómálefnalegum sjónarmiðum. Við svo búið væri það ekki á færi dómstóla að 
taka til endurskoðunar forsendur, sem færðar hefðu verið fyrir niðurstöðu yfirmats. Var kröfum 
G o.fl. því hafnað. 
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Niðurstöður dómsins eru þýðingarmiklar fyrir túlkun 2. mgr. 41. gr. lax- og 

silungsveiðilaganna. Í dómnum kemur fram að þrátt fyrir að réttur til netaveiði væri 

jafngildur rétti til stangveiði, þá væri það í verkahring matsmanna að ákvarða vægi 

einstakra þátt eftir aðstæðum hverju sinni. Þannig hefðu matsmenn skýlausa laga-

heimild til að meta aðstöðu til netaveiði með þeim hætti sem gert hefði verið. Af 

niðurstöðu dómsins leiðir að vald matsmanna er mikið þegar kemur að ákvörðun um 

vægi einstakra matsþátta 2. mgr. 41. gr. lax- og silungsveiðilaga. Telja verður að svo 

lengi sem matsmenn byggja arðskrá, og vægi einstakra þátta, á lögmætum og mál-

efnalegum sjónarmiðum verði mati matsmanna í því efni ekki hnekkt af dómstólum, 

eða a.m.k. verður það erfitt í ljósi fordæmisgildis þessa dóms. 

 

4.3.6 Ábyrgð félagsmanna á skuldbindingum veiðifélags 
Í ljósi hins sérstaka eðlis veiðifélaga sem leiða má af því að þau eru lögbundin 

skylduaðildarsamtök um sérstaka sameign verður að huga sérstaklega að því 

hvernig háttað sé ábyrgð á fjárhagslegum skuldbindingum veiðifélaga og félags-

manna þeirra. Að jafnaði eru samningar um ráðstöfun veiði, gerð mannvirkja, svo 

sem byggingu veiðihúsa, fiskvega og þess háttar, gerðir í nafni veiðifélaganna 

sjálfra. Þarf í þessu tilliti að kanna ábyrgð einstakra félagsmanna á skuldbindingum 

sem stofnað hefur verið til í nafni veiðifélags eða vegna þess, en einnig stöðu þriðja 

manns sem eignast kröfu á hendur veiðifélaginu.153  

 Lög um lax- og silungsveiði kveða ekki á um efnisfyrirmæli hér að lútandi, 

öndvert við lög nr. 26/1994 um fjöleignarhús sem hafa að geyma ítarleg fyrirmæli í 

þessa veru, þá einkum í III. og IV. kafla þeirra laga. Í þessu sambandi verður 

væntanlega að miða við þá meginreglu um sérstaka sameign að ábyrgð einstakra 

félagsmanna sé sólidarísk gagnvart þriðja manni, óháð því hvernig innbyrðis réttar-

stöðu og eignarhlutföllum einstakra félagsmanna sé háttað. Af þessu má leiða að 

þriðji maður geti almennt valið að krefja veiðifélagið sjálft um efndir fjárskuldbindinga 

á þess vegum eða einstakra veiðiréttarhafa í félaginu. Forsenda ábyrgðar félags-

manna á slíkum skuldbindingum yrði þó jafnan sú að til viðkomandi skuldbindingar 

hafi verið stofnað með löglegum hætti og í því samhengi þarf slík skuldbinding sann-

anlega að varða meðferð þeirra sameiginlegu réttinda sem undir viðkomandi veiði-

félag heyra. Ljóst er að heimildir meirihluta í veiðifélagi til ráðstafana, sem mæta 

                                                 
153  Karl Axelsson og Arnar Þór Stefánsson, „Um veiðifélög“, bls. 278. 
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andstöðu ákveðins minnihluta, verða í ljósi skylduaðildarinnar metnar ströngum 

mælikvarða. Þær þurfa þannig sannanlega að rúmast innan þess tiltölulega þrönga 

valdsviðs sem veiðifélagi er ætlað að lögum og samkvæmt samþykktum einstakra 

félaga.154  

 Samkvæmt 6. mgr. 37. gr. lax- og silungsveiðilaganna tilheyra sjálfstæðar 

eignir veiðifélags þeim fasteignum á félagssvæðinu sem veiðirétt eiga og í arðskrár-

hlutfalli. Hvað varðar fullnustu krafna á hendur veiðifélagi skal þessi lagagrein höfð í 

huga. Þannig segir í athugasemdum við viðkomandi ákvæði í frumvarpi því sem varð 

að umræddum lögum að með ákvæðinu væri áréttuð sú eignarréttarstaða í skiptum 

veiðifélags og félagsmanna að félagið sjálft væri ekki handhafi neins konar eignar-

réttarheimilda, heldur tilheyrðu sjálfstæðar eignir félagsins einstökum félagsmönnum 

og veiðiréttarhöfum í samræmi við hlutdeild þeirra í arðskrá.155 Skipan sú sem um 

ræðir var með sama hætti í eldri lögum, sbr. 2. mgr. 59. gr. laga nr. 76/1970 en sams 

konar tilhögun gildir um húsfélög samkvæmt lögum nr. 26/1994. Af 6. mgr. 37. gr. 

lax- og silungsveiðilaga verður í raun ráðið að veiðifélögin hafi sjálf ekki yfir að ráða 

eignum sem geti verið andlag fullnustugerða, þrátt fyrir að tilteknar eignir séu skráðar 

á félagið samkvæmt þinglýsingu eða skráningu í fasteignamati þar um, heldur ein-

stakir félagsmenn sem eigendur fasteigna sem veiðirétt eiga á félagssvæðinu.156  

 Hafi lögmæt krafa á hendur veiðifélagi öll verið greidd af einum eða fleiri 

félagsmönnum, fer um innbyrðis uppgjör milli félagsmanna vegna greiðslunnar eftir 

arðskrárhlutfalli. Hafi einstakur félagsmaður greitt kröfuna ætti hann endurkröfu á 

aðra félagsmenn eftir þeim hlutföllum og í þeim mæli sem þeir taka arð í félaginu, að 

frádregnum eigin hluta þess félagsmanns sem greiddi kröfuna.157 

 

                                                 
154  Hafi krafa á hendur veiðifélagi stofnast með lögmætum hætti að forminu til, gæti þriðji maður eftir 

eigin vali leitað fullnustu allrar kröfunnar, hafi hún ekki verið greitt, hjá veiðifélaginu sjálfu og/eða 
eftir atvikum einstökum félagsmönnum. Þriðji maður þyrfti ekki að sæta mótbárum gegn kröfu sinni 
af þeim sökum að stjórn eða félagsfundi hafi brostið efnislegar heimildir til ákvarðanatöku. Þegar 
þannig háttar gæti einstakur félagsmaður hins vegar á grundvelli þess að hann teldi rétt á sér brot-
inn sótt endurkröfu eða skaðabótakröfu á hendur þeim stjórnarmönnum eða félagsmönnum sem 
að viðkomandi samþykkt stóðu. Karl Axelsson og Arnar Þór Stefánsson, „Um veiðifélög“, bls. 278-
279. 

155  Alþingistíðindi, A-deild, 2005-2006, bls. 3534. 
156  Karl Axelsson og Arnar Þór Stefánsson, „Um veiðifélög“, bls. 279. 
157  Sama heimild, bls. 279. Nefna má að höfundar framangreindrar greinar taka fram hvað umfjöllun 

um ábyrgð á skuldbindingum veiðifélags varðar að við hana verði óhjákvæmilega að gera fyrirvara 
þar sem álitaefni, sem þar eru reifuð, séu ódæmd að íslenskum rétti.  
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4.4 Nánar um skylduaðild að veiðifélögum 
4.4.1 Skylduaðild samkvæmt lax- og silungsveiðilögum nr. 61/2006 
Í því skyni að markmiðum lax- og silungsveiðilaga nr. 61/2006 verði náð er í 1. mgr. 

37. gr. þeirra mælt fyrir um skilyrðislausa skyldu manna til að hafa með sér félags-

skap um skipulag veiði í hverju fiskihverfi. Markmið laganna er samkvæmt upphafs-

ákvæði þeirra að kveða á um veiðirétt í ferskvatni og skynsamlega, hagkvæma og 

sjálfbæra nýtingu fiskstofna í ferskvatni og verndun þeirra. Félagsmenn eru skil-

greindir sem allir veiðiréttarhafar á viðkomandi félagssvæði, þ.e. þeir aðilar sem 

teknir eru upp í skrá skv. 12. gr. og réttinda njóta á grundvelli arðskrár, sbr. 41. gr. en 

skilgreining félagsmanna með þessum hætti er nýmæli sem kom inn í lögin með 2. 

mgr. 37. gr. laganna. Kveður 3. mgr. sömu greinar annars vegar á um fortakslaust 

forræði veiðifélags í umdæmi þess hvað varðar alla veiði og hins vegar bann við 

veiði félagsmanna án heimildar félagsins.158  

Með öðrum nýmælum sem komu inn í lögin er ákvæði 4. mgr. 37. gr. lax- og 

silungsveiðilaga sem áður hefur verið greint frá en það kveður á um að einstökum 

félagsmönnum sé skylt að heimila aðgang að veiðistöðum fyrir landi sínu hafi veiði-

félag ráðstafað stangveiði í heild á félagssvæðinu. Þá skal einnig geta skuld-

skeytingarreglu 5. mgr. 37. gr. laganna en samkvæmt henni er nýjum aðila sem tekið 

hefur við veiðirétti fyrir afsal eða á grundvelli ábúðarsamnings skylt að gerast félags-

maður í veiðifélagi og taka á sig skuldbindingar fráfarandi félagsmanns.159  

 
4.4.2 Skylduaðild að veiðifélögum í ljósi hins neikvæða félagafrelsis 
Ákvæði 1. málsl. 2. mgr. 74. gr. stjórnarskrárinnar hefur að geyma hið svokallaða 

neikvæða félagafrelsi sem felst í réttinum til að standa utan félaga en þar segir að 

engan megi skylda til aðildar að félagi. Samkvæmt 2. málsl. sömu málsgreinar má þó 

með lögum kveða á um slíka skyldu ef það er nauðsynlegt til að félag geti sinnt lög-

mæltu hlutverki vegna almannahagsmuna eða réttinda annarra en í þessu felst 

undantekning frá þeirri meginreglu sem 1. málsl. mælir fyrir um. Framangreind 

ákvæði komu inn í íslensku stjórnarskrána með 12. gr. stjórnarskipunarlaga  

nr. 97/1995 og voru þessar breytingar rökstuddar í athugasemdum við 12. gr. frum-

varps til þeirra laga á þann hátt að við ákveðnar aðstæður gætu hagsmunatengsl 

milli manna orðið svo náin að nauðsynlegt þætti að leggja þá skyldu á þá að virða 
                                                 
158  Alþingistíðindi, A-deild, 2005-2006, bls. 3534. 
159  Sama heimild, bls. 3534. 
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hvors eða hvers annars hagsmuni með því að standa að sameiginlegu félagi í því 

skyni. Voru veiðifélög tekin sem dæmi um slíka aðstöðu en í veiðifélögum væri eig-

endum veiðiréttar gert að standa að sameiginlegu félagi vegna þeirra nánu hags-

munatengsla sem á milli þeirra væru.160  

 Félagafrelsisákvæði 11. gr. MSE verndar samkvæmt orðanna hljóðan einung-

is réttinn til að stofna og ganga í félög en verndar ekki með beinum hætti hið nei-

kvæða félagafrelsi líkt og ákvæði 2. mgr. 74. gr. íslensku stjórnarskrárinnar gerir. Af 

dómaframkvæmd Mannréttindadómstóls Evrópu má hins vegar ráða að 11. gr. MSE 

verndi réttinn til að standa utan félaga en dómstóllinn hefur í dómsúrlausnum sínum 

þó enn ekki tekið afstöðu til þess með beinum hætti hvort hinn neikvæði þáttur 

félagafrelsis njóti jafn ríkrar verndar og hinn jákvæði.161 Mannréttindadómstóllinn 

hefur forðast að taka almenna afstöðu til inntaks hins neikvæða félagafrelsis og 

metið í hverju máli fyrir sig hvort skylduaðild að félagi sé brot á 11. gr. MSE. 

Takmarkanir á félagafrelsi þurfa að eiga sér stoð í lögum, vera í þágu lögmætra 

markmiða, þ.e. í því skyni að vernda þjóðaröryggi eða almannaheill, firra glundroða 

eða glæpum, til verndar heilsu eða siðgæði manna eða réttindum og frelsi, og að 

auki mega þær ekki ganga lengra en nauðsyn ber til í lýðræðisþjóðfélagi, sbr. 2. mgr. 

11. gr. MSE.162  

Reynt hefur á skylduaðild að tilteknum frönskum veiðifélögum fyrir Mann-

réttindadómstól Evrópu í ljósi hins neikvæða félagafrelsis. Umrædd veiðifélög voru 

þó annars eðlis en veiðifélög samkvæmt íslensku lax- og silungsveiðilögunum þar 

sem um var að ræða skylduaðild landeigenda jarða af tiltekinni stærð að félögum um 

villidýraveiði. Verður nú með ítarlegum hætti farið yfir dóminn í ljósi félagafrelsis-

þáttar hans en hér síðar verður þeim þætti í dómnum er snýr að eignarréttarákvæði 

1. gr. 1. samningsviðauka MSE gerð skil.   
 

                                                 
160  Alþingistíðindi, A-deild, 2005-2006, bls. 3512; Alþingistíðindi, A-deild, 1994-1995, bls. 2108. 
161  Í dómi MDE í málinu Sigurður Sigurjónsson gegn Íslandi tók Mannréttindadómstóllinn í fyrsta skipti 

fram með beinum hætti að hið neikvæða félagafrelsi væri verndað af 11. gr. MSE. Flest mál Mann-
réttindadómstólsins sem fjallað hafa um hið neikvæða félagafrelsi hafa varðað réttinn til að standa 
utan stéttarfélaga. Svo var einnig í máli Sorensen og Rasmussen gegn Danmörku en þar tók dóm-
stóllinn fram að hann hefði ekki tekið á því álitaefni með beinum hætt hvort hinn neikvæði þáttur 
félagafrelsisins væri verndaður með jafn ríkum hætti af 11. gr. og hinn jákvæði en útilokaði þó ekki 
að þessir þættir ættu að njóta jafnrar verndar á því sviði sem málið varðaði: Dómur MDE í málinu 
Sorensen og Rasmussen gegn Danmörku frá 11. janúar 2006, mgr. 55 og 56. Aðgengilegur á 
www.echr.coe.int; Sjá einnig Harris, David, O´Boyle, Michael, Bates, Ed, og Buckley, Carla, Law of 
the European Convention on Human Rights. Oxford 2009, bls. 540-542. 

162  Elín Blöndal, „Funda- og félagafrelsi“. Í Mannréttindasáttmáli Evrópu. Meginreglur, framkvæmd og 
áhrif á íslenskan rétt. Reykjavík 2005, bls. 400-406. 
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Dómur MDE í málinu Chassagnou o.fl. gegn Frakklandi (2. mgr. 11. gr.) 
Fyrir Mannréttindadómstól Evrópu í máli Chassagnou o.fl. gegn Frakklandi frá 29. apríl 1999 
reyndi á það hvort skylduaðild að tilteknum veiðifélögum stæðist 11. gr. MSE. Á sumum 
svæðum í Frakklandi var við lýði fyrirkomulag sem kvað á um skylduaðild landeigenda jarða 
af tiltekinni stærð að félögum um villidýraveiði. Skylduaðild að þessum tilteknu veiðifélögum 
átti sér stoð í lögum og var hlutverk þeirra að hindra veiðiþjófnað á svæðinu og stuðla að upp-
byggingu villibráðarstofna og eyðingu rándýra. Kærendur voru náttúruverndarsinnar sem 
höfðu tekið yfirlýsta afstöðu gegn veiðum. Þeir héldu því fram að þeir hefðu verið þvingaðir til 
aðildar að félagi og til að flytja veiðiréttindi þeirra á landi sínu yfir til þess félags þrátt fyrir sið-
ferðislegar skoðanir þeirra sem fóru þvert á tilgang félagsins. Þeir urðu þannig sjálfkrafa 
félagsmenn veiðifélags sem þeir voru á móti og gátu ekki hindrað veiðar á landi í þeirra eigu. 
Héldu kærendur því fram að slíkt væri brot á ákvæðum 9. gr. MSE um hugsana- og 
samviskufrelsi, 11. gr. um félagafrelsi og 1. gr. 1. samningsviðauka sem veitti rétti manna til 
að njóta eigna sinna í friði vernd. Kærendur byggðu mál sitt á því að skylduaðild að umræddu 
veiðifélagi fæli í sér brot á hverri fyrrgreindri grein fyrir sig en einnig brot á hverri þeirra í ljósi 
14. gr. MSE um bann við mismunum.163 Dómstólnum þótti óumdeilt að slík lagaskylda og um 
ræddi fæli í sér takmarkanir á neikvæðu félagafrelsi kærenda og tók hann ætlað brot á 11. gr. 
til skoðunar í ljósi 9. gr. þar sem verndun persónulegra skoðana væri eitt af markmiðum 
félagafrelsisins. Því næst tók dómstóllinn til athugunar hvort umræddar takmarkanir á nei-
kvæðu félagafrelsi kærenda gætu talist heimilar á grundvelli 2. mgr. 11. gr. Mannréttindadóm-
stóllinn komst að þeirri niðurstöðu að enda þótt kveðið hefði verið á um skylduaðildina í lögum 
og hún þjónaði lögmætu markmiði þá gæti hún ekki talist nauðsynleg í lýðræðisþjóðfélagi. 
Taldi dómstóllinn, í rökstuðningi fyrir þessari niðurstöðu, að líta yrði til þess að kærendur væru 
andsnúnir veiðum af siðferðislegum ástæðum og að þær ástæður byggðust á skoðunum sem 
virtar væru í lýðræðisríkjum. Hin umdeildu lög næðu aðeins til hluta landeigenda og þannig 
ekki til tiltekinna opinberra aðila sem ættu land. Skylduaðildin væri aðeins við lýði í fjórðungi 
sveitarfélaga og ætti aðeins við um eigendur landareigna undir ákveðinni stærð. Taldi dóm-
stóllinn að þvingun einstaklinga til að ganga í félög gagnstætt sannfæringu sinni og gera þeim 
skylt að láta af hendi réttindi yfir landi sínu í því skyni að hlutaðeigandi félag gæti náð fram 
markmiðum sem kærendur væru í grundvallaratriði á móti gengi lengra en nauðsynlegt væri í 
lýðræðisþjóðfélagi og yrði skylduaðildin því ekki réttlætt á grundvelli 2. mgr. 11. gr. MSE. 
Komst dómstóllinn að þeirri niðurstöðu að franska ríkið hefði brotið gegn 11. gr. MSE en hann 
taldi einnig vera fyrir hendi brot á 11. gr. í ljósi 14. gr. um mismunum þar sem skylduaðildin 
hefði einungis tekið til eigenda landareigna undir ákveðinni stærð.164  
 

Tilgangur skylduaðildar að veiðifélögum skv. 37. gr. lax- og silungsveiðilaga  

nr. 61/2006 er eins og áður sagði að stuðla að því að markmið laganna náist en þau 

eru skv. 1. gr. laganna að kveða á um eignarhald veiðiréttar í ferskvatni og skynsam-

lega, hagkvæma og sjálfbæra nýtingu fiskstofna í ferskvatni og verndun þeirra. Áður 

en skylduaðild að veiðifélögum var lögfest með lögum nr. 76/1970 var skipulagsleysi 

ríkjandi og fiskrækt vart hugsanleg vegna skorts á samstarfi. Slíkt ástand gat haft 

þær afleiðingar að einstaka veiðibændur gátu á grundvelli skipulagsleysis komið ár 

sinni vel fyrir borð á kostnað annarra. Af þessu leiðir að skylduaðild að veiðifélögum 

hér á landi þjónar því markmiði að vernda réttindi annarra í skilningi 2. mgr. 11. gr. 

                                                 
163  Dómur MDE í málinu Chassagnou o.fl. gegn Frakklandi frá 29. apríl 1999, mgr. 66. Aðgengilegur á 

www.echr.coe.int.    
164  Dómstóllinn taldi ekki þörf á því að taka til skoðunar hvort skylduaðildin fæli í sér sérstakt brot á 9. 

gr. sáttmálans um hugsana- og samviskufrelsi í ljósi niðurstaðna í málinu að öðru leyti. Dómur 
MDE í málinu Chassagnou o.fl. gegn Frakklandi frá 29. apríl 1999, mgr. 96-125. Aðgengilegur á 
www.echr.coe.int; Elín Blöndal, „Funda- og félagafrelsi“, bls. 403-404; Alþingistíðindi, A-deild, 2005 
-2006, bls. 3512-3513.        
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MSE og lýtur verndin þá að þeim eignarréttindum sem fólgin eru í veiðiréttinum sem 

slíkum. Við mat á því hvort hið íslenska fyrirkomulag sé nauðsynlegt í lýðræðisþjóð-

félagi skv. 2. mgr. 11. gr. MSE má að vissu leyti hafa hliðsjón af þeim sjónarmiðum 

sem fram koma í fyrrnefndum dómi Mannréttindadómstólsins í máli Chassagnou o.fl. 

gegn Frakklandi. Grundvallarmunur er þó á hinu íslenska fyrirkomulagi samanborið 

við aðstæður þær sem fyrir hendi voru í dómnum og er þá vísað til þess að skyldu-

aðild að hinum frönsku veiðifélögum laut að veiði villtra landdýra en eðli slíkra dýra er 

allt annað en vatnafiska. Vatnafiskar lifa í vötnum, ám og sjó og takmarkast ferðir 

þeirra um hin ýmsu svæði af því leyti. Nýting eins veiðiréttarhafa á lax- og 

silungsveiði tiltekinnar ár getur haft miklar afleiðingar á nýtingarmöguleika annars 

veiðiréttarhafa við sama veiðivatn og eru afleiðingarnar í þessu samhengi allt aðrar 

heldur en þegar um er að ræða nýtingu fleiri fasteignareigenda á stofnum landdýra 

sem á og um land þeirra fara. Þá má einnig nefna að íslensku lögin um lax- og 

silungsveiði gera öllum sem eins er ástatt um skylt að vera aðilar að veiðifélagi að 

því gefnu að þeir séu tveir eða fleiri í tilteknu fiskihverfi. Er því í hinu íslenska fyrir-

komulagi ekki fyrir hendi mismunun líkt og um var að ræða í fyrrgreindum dómi 

Mannréttindadómstólsins þar sem skylduaðildin tók til eigenda lands að tiltekinni 

stærð.165   

 Af niðurstöðum í máli Chassagnou o.fl. gegn Frakklandi hvað varðar réttinn til 

að standa utan félaga í ljósi 11. gr., sbr. 9. gr. MSE er ekki unnt að fullyrða að 

skylduaðild að íslenskum veiðifélögum myndi í öllum tilvikum standast þær kröfur 

sem Mannréttindasáttmálinn gerir til verndunar hins neikvæða félagafrelsis. Ef veiði-

réttarhafi hefði raunverulegra andstæðra hagsmuna að gæta, væri t.d. alfarið and-

snúinn veiðum af siðferðislegum ástæðum þá er ekki hægt að útiloka að skyldan 

sem þvingaði hann til aðildar að félagi um slíkar veiðar teldist brot á ákvæðum 11. gr. 

MSE, og eftir atvikum 9. eða 10. gr. MSE.166 Það er þó ekki óvarlegt að fullyrða að 

meginþorri fólks sé hlynntur verndun fiskstofna í ferskvatni, þó þannig að þeir séu 

nýttir með skynsamlegum, hagkvæmum og sjálfbærum hætti í samræmi við mark-

miðsyfirlýsingu lax- og silungsveiðilaga nr. 61/2006. Af því má draga þá ályktun að í 

langflestum tilvikum stæðist skylduaðild veiðiréttarhafa að veiðifélögum 11. gr. MSE.    

                                                 
165  Alþingistíðindi, A-deild, 2005-2006, bls. 3513-3514.    
166  Ákvæði 10. gr. MSE verndar tjáningarfrelsi en í máli Sigurðar Sigurjónssonar, Framamálinu svo-

kallaða, komst Mannréttindadómstóllinn að því að þar sem þvingun til aðildar að Frama væri and-
stæð skoðunum Sigurðar þá fælist í því brot á 11. gr., sbr. 9. og 10. gr. MSE. Elín Blöndal, „Funda- 
og félagafrelsi“, bls. 402.      
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 Í ljósi þess sem fyrr greinir um að stjórnarskrárgjafinn hafi haft veiðifélög í 

huga við setningu undantekningarreglu 2. málsl. 2. mgr. 74. gr. stjórnarskrárinnar, 

sbr. 12. gr. stjórnarskipunarlaga nr. 97/1995, verður að telja að skylduaðild að veiði-

félögum samkvæmt lax- og silungsveiðilögum nr. 61/2006 standist félagafrelsis-

ákvæði íslensku stjórnarskrárinnar. Þá sérstaklega með vísan til þess að skylduaðild 

sé nauðsynleg til að veiðifélög geti sinnt lögmæltu hlutverki sínu vegna réttinda ann-

arra, þ.e. í ljósi þeirra nánu tengsla sem eru á milli hagsmuna eigenda veiðiréttar í 

sama fiskihverfi, sbr. tilvísun 2. málsl. 2. mgr. 74. gr. stjórnarskrár til réttinda annarra.  

 

4.4.3 Skylduaðild að veiðifélögum gagnvart friðhelgi eignarréttarins167 
Að íslenskum rétti falla, sem fyrr segir, almennar takmarkanir eignarréttar ekki undir 

vernd 72. gr. stjórnarskrárinnar um friðhelgi eignarréttarins og leiða af þeirri ástæðu 

ekki til bótaskyldu. Eignarréttarákvæði 1. gr. 1. samningsviðauka MSE hefur að 

þessu leyti rýmra inntak þar sem allar eignarskerðingar hverju nafni sem þær nefnast 

falla undir ákvæðið og þurfa að fullnægja kröfum meðalhófsreglunnar.168 Í þessu 

samhengi er áhugavert að skoða niðurstöðu í áðurgreindum dómi Mannréttindadóm-

stóls Evrópu í máli Chassagnou o.fl. gegn Frakklandi, hvað þetta atriði varðar:  
Dómur MDE í málinu Chassagnou o.fl. gegn Frakklandi (1. gr. 1. samningsviðauka) 
Félagsaðild kærenda í áðurgreindu máli Chassagnou o.fl. gegn Frakklandi fól í sér framsal á 
veiðirétti landeigenda til viðkomandi veiðifélags. Eftir framsal var öllum veiðimönnum sem bú-
settir voru í viðkomandi sveitarfélagi þar með heimilt að veiða á landareignum í þeirra eigu. 
Þeir landeigendur sem áttu landareignir yfir ákveðinni stærð gátu skorast undan skylduaðild 
að veiðifélagi en landareignir kærenda náðu ekki tilskildum lágmarks stærðarmörkum. Kær-
endur héldu því fram að skyldan til að flytja veiðirétt yfir landi í þeirra eigu til viðkomandi veiði-
félags fæli í sér óheimilar takmarkanir á rétti þeirra til að njóta eigna sinna í friði sem verndað-
ur væri af 1. gr. 1. samningsviðauka MSE. Það var ekki ágreiningur um það milli aðila málsins 
að hið tilskilda framsal á veiðirétti til lögbundins veiðifélags skyldi tekið til skoðunar í ljósi 2. 
mgr. 1. gr. 1. samningsviðauka MSE, sem veitti ríkjum heimild til að setja notkun eigna 
skorður í almannaþágu.169 Ágreiningur milli aðila málsins laut hins vegar að því hvort um væri 
að ræða skerðingu á rétti kærenda til að nota eign sína. Dómstóllinn tók fram að þrátt fyrir að 
kærendur hefðu ekki verið sviptir rétti til að nota eign sína, leigja hana eða selja, þá hefði 
skyldan til framsals veiðiréttinda yfir landi þeirra til veiðifélags hindrað þá í að nýta veiðiréttind-
in á hvern þann hátt sem þeir hefðu helst kosið, en veiðiréttindi væru í beinum tengslum við 
eignarréttinn sem slíkan. Kærendur hefðu kosið að á landi þeirra yrði ekki stunduð veiði og 
mótmæltu þeirri staðreynd að aðrir gæti farið inn á þeirra land til að veiða. Þrátt fyrir mótmæli 
af þeirra hálfu gegn veiðum af siðferðislegum ástæðum þá var þeim gert að þola viðveru 
vopnaðra manna og veiðihunda á landi sínu ár hvert. Taldi dómstóllinn að takmarkanir á rétti 
til frjálsrar nýtingar fælu án efa í sér skerðingu á rétti kærenda til að njóta eigna sinna og því 
ætti 2. mgr. 1. gr. 1. samningsviðauka MSE við um atvik málsins. Af langri dómaframkvæmd 
dómstólsins væri ljóst að takmörkun mætti ekki leiða til þess að nauðsynlegu jafnvægi milli 

                                                 
167  Almennt um eignarréttarvernd samkvæmt íslensku stjórnarskránni og Mannréttindasáttmála 

Evrópu vísast til kafla 2.2. 
168  Guðrún Gauksdóttir, „Friðhelgi eignarréttar“, bls. 505. 
169  Umrætt ákvæði svarar til þeirra skerðinga sem í íslenskum rétti hafa verið nefndar almennar 

takmarkanir eignarréttar. 
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almannaþarfa og grundvallarréttinda einstaklingsins yrði raskað. Einnig þyrfti í ljósi meðalhófs-
reglunnar að vera eðlilegt samband milli þeirra markmiða sem takmörkun stefndi að og þeirra 
hagsmuna sem í húfi væru en ríki hefðu víðtækt svigrúm til mats á því hvað teldust lögmæt 
markmið í þágu almannahagsmuna. Dómstóllinn komst að því að þrátt fyrir að umræddar tak-
markanir hefðu haft lögmæt markmið þá hefðu þær leitt af sér aðstæður sem raskað hefðu 
jafnvæginu milli verndar eignarréttarins og almanna hagsmuna. Dómstóllinn taldi að óhófleg 
byrði hefði verið lögð á kærendur þar sem þeir hefðu verið þvingaðir til að framselja veiði-
réttindi yfir landi sínu í því skyni að aðrir gætu notið þeirra á þann hátt sem stríddi gegn sið-
ferðislegum skoðunum þeirra og hún yrði ekki réttlætt á grundvelli 2. mgr. 1. gr. 1. viðauka 
MSE. Það hefði því af þessari ástæðu verið brotið gegn umræddu ákvæði. Dómstóllinn komst 
jafnframt að því að mismunandi staða landeigenda fæli í sér eignarréttarlega mismunun í 
skilningi 14. gr. MSE þar sem eigendur lands yfir tilteknum stærðarmörkum gætu notið eigna 
sinna í ljósi samvisku sinnar að vild meðan þeir sem ekki áttu land yfir þessum ákveðnu 
stærðarmörkum þyrftu að sæta skylduaðild að veiðifélögum sem hefði þær afleiðingar að þeir 
gætu ekki notið eigna sinna á þann hátt sem þeir kysu. Af þessu leiddi að um brot á 1. gr. 1. 
samningsviðauka MSE í ljósi 14. gr. hans væri einnig að ræða.170  
 

Réttindi tryggð í Mannréttindasáttmála Evrópu byggja á málamiðlun milli réttinda ein-

staklingsins og nauðsynjar á verndun hagsmuna þjóðfélagsins í heild. Niðurstöður 

dómsins eru athyglisverðar í ljósi markmiða og túlkunar bæði dómstólsins og fræði-

manna á eignarréttarákvæði 1. gr. 1. samningsviðauka og því hlutverki sem ákvæð-

inu er ætlað. Má í þessu samhengi nefna að í upphafi, við undirbúning og mótun 

ákvæða Mannréttindasáttmálans, varð mikill ágreiningur um það með hvaða hætti 

ákvæði sáttmálans um verndun eignarréttar skyldi orðað. Það fór svo að ekki náðist 

samkomulag um orðalag og efnislega vernd eignarréttarákvæðisins fyrir undirritun 

Mannréttindasáttmálans en það var síðar tekið upp í fyrsta samningsviðauka við sátt-

málann. Ákvæðið eins og það var að lokum samþykkt veitir eignarréttinum aðeins 

lágmarksvernd en ríkjum hins vegar mikið vald til að setja eignarréttinum takmark-

anir. Mannréttindadómstóllinn hefur í dómsúrlausnum sínum ítrekað vísað til sögu-

legs aðdraganda eignarréttarákvæðis sáttmálans en það hefur haft talsverð áhrif til 

viðurkenningar á því mikla svigrúmi sem ríkjum er eftirlátið til að setja eignarréttinum 

skorður.171 Þá má einnig nefna að dómstóllinn lætur ríkjum venjulega eftir matið á því 

hvað sé í þágu almannahagsmuna hverju sinni og er mat ríkja í þessu samhengi 

sjaldan endurskoðað. Það kemur því ekki á óvart að Mannréttindadómstóllinn hefur í 

málum sem varða eignarréttarákvæði 1. gr. 1. samningsviðauka MSE játað ríkjum 

víðtækt svigrúm til mats og komist að þeirri niðurstöðu að almannahagsmunir vegi 

þyngra en hagsmunir einstaklingsins.172 

                                                 
170  Dómur MDE í málinu Chassagnou o.fl. gegn Frakklandi frá 29. apríl 1999, mgr. 70-95. Aðgengi-

legur á www.echr.coe.int; Sjá einnig Guðrún Gauksdóttir, „Friðhelgi eignarréttar“, bls. 500-501. 
171  Harris, O´Boyle, Bates, og Buckley, Law of the European Convention on Human Rights, bls. 655. 
172  Sama heimild, bls. 667. 
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 Heimildir ríkja til að setja eignarrétti manna takmarkanir eru rúmar þegar 

takmörkun fellur innan 2. mgr. 1. gr. 1. samningsviðauka MSE. Með dómframkvæmd 

Mannréttindadómstólsins hefur sú regla mótast að þegar mál varðar takmarkanir skv. 

2. mgr. þá tekur dómstóllinn það sérstaklega til skoðunar hvort jafnvægis hafi verið 

gætt milli almanna- og einstaklingshagsmuna, með hliðsjón af bæði lögmætisregl-

unni og meðalhófsreglunni. Þannig verða takmarkanir sem kveðið er á um í lögum 

að vera í þágu almannahagsmuna, byrði á einstaklinginn má ekki vera ónauðsynlega 

þungbær og meðalhófs þarf að hafa verið gætt.173  

Telja verður að Mannréttindadómstóllinn hafi ekki í fyrrgreindu máli veitt 

franska ríkinu það svigrúm sem ríkjum er venjulega veitt í málum sem varða 1. gr. 1. 

samningsviðauka MSE. Dómurinn gerir tilteknum einstaklingshagsmunum hærra 

undir höfði en þeim almannahagsmunum sem frönsku lögin höfðu að markmiði. Slíkt 

væri ef til vill eðlilegt í málum sem varða önnur ákvæði Mannréttindasáttmálans en 

ekki samkvæmt túlkun eignarréttarákvæðis hans. Sératkvæði Costa í dómnum er 

athyglisvert og telja verður að það hafi í mörgu tilliti að geyma eðlilegri niðurstöðu.174 

Atkvæði í dómnum féllu á þann hátt að 12 dómarar gegn fimm greiddu atkvæði með 

því að um sjálfstætt brot á 1. gr. 1. samningsviðauka MSE hafi verið að ræða.175 
Dómur MDE í málinu Chassagnou o.fl. gegn Frakklandi  
Sératkvæði Costa (1. gr. 1. samningsviðauka) 
Með hliðsjón af orðanna hljóðan og anda eignarréttarákvæðis 1. gr. 1. samningsviðauka hefur 
dómstóllinn, sérstaklega með tilliti til 2. mgr. ákvæðisins, ávallt viðurkennt að ríki hafi rétt til að 
framfylgja þeim lögum sem þau telja nauðsynleg í því skyni að hafa stjórn á eða takmarka 
eignarréttindi í þágu almannahagsmuna.176  
 

Dómstóllinn hefur að vísu ítrekað krafist þess að við takmarkanir á frjálsri notkun eigna skuli 
meðalhófs gætt sem og jafnvægis, milli almannahagsmuna og grundvallarréttinda.177  
 

Af heilum hug getur maður aðhyllst hugmyndir um frelsi og réttarríki – til jafns við þá sem að 
mótun Mannréttindasáttmálans komu – án þess þó endilega að líta á frelsi einstaklingsins 
sem algjört eða undanskilja almannahagsmuni frá réttarríkinu – en slíkt var augljóslega ekki 
ætlun þeirra sem stóðu að gerð og mótun samningsins. Löggjöf margra evrópskra ríkja á sviði 
veiða skerða einkaeignarréttinn í því skyni að koma á tiltekinni stefnu í veiðum. Veiðar varða 
það svið þar sem ríki ættu að hafa víðtækt svigrúm til mats en mér virðist sem niðurstaða 
dómstólsins feli í sér mjög einstaklingsmiðaða stefnu sem mun leiða til þess að erfitt verður 
fyrir ríki að koma á tiltekinni stefnu í veiðum. Af þeim sökum á ég mjög erfitt með að komast 
að því í fyrirliggjandi máli að um brot á 1. gr. 1. samningsviðauka sé að ræða.178 
 

                                                 
173  Sama heimild, bls. 686-688. 
174  Önnur sératkvæði dómsins eru einnig áhugaverð, er þá sérstaklega vísað til sératkvæðis 

Zupancic. 
175  Niðurstaða Mannréttindadómstólsins um ætlað brot gegn ákvæði 1. gr. 1. samningsviðauka, í ljósi 

14. gr. MSE, var sú að 14 dómarar greiddu atkvæði gegn þremur að um brot hafi verið að ræða.  
176 Dómur MDE í málinu Chassagnou o.fl. gegn Frakklandi frá 29. apríl 1999, mgr. 7 í sératkvæði 

Costa.  Aðgengilegur á www.echr.coe.int.  
177 Sama heimild, mgr. 8. 
178 Sama heimild, mgr. 10. 
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Almennar takmarkanir eignarréttar að íslenskum rétti fela ekki í sér afsal eignarréttar 

heldur takmarkanir á umráðarétti eða afnota- og ráðstöfunarrétti eiganda. Dæmi um 

slíkar umráðatakmarkanir er friðunarlöggjöf ýmiss konar. Takmarkanir sem eru þess 

eðlis að eigandi er ekki beinlínis sviptur beinum eða óbeinum eignarráðum verða í 

skilningi 72. gr. stjórnarskrár Íslands ekki taldar eignarnám og þess vegna leyfilegar 

án bóta ef þær byggja á almennum efnislegum ástæðum, beinast ekki gegn fáum 

eigendum með handahófskenndum hætti og taka til allra eigna af tilteknu tagi.179  

Skylduaðild að veiðifélögum samkvæmt lax- og silungsveiðilögum felur í sér 

ákveðið afsal á ráðstöfunarrétti yfir tilteknum eignarréttindum, þ.e. veiðiréttinum sem 

slíkum. Hið afmarkaða afsal er þó ekki algjört og líkist fremur takmörkunum að því 

leytinu til að eigandi hefur enn í hendi sér heimildir til að taka virkan þátt í störfum 

veiðifélagsins og hafa þannig áhrif á mótun stefnu þess í málum er varða ákvörðun 

um það hvernig skuli ráðstafa réttindum hans til veiði. Þessar takmarkanir réttlætast 

af málefnalegum markmiðum laganna sem endurspegla meðvitaða þjóð sem horfir á 

þjóðfélagshagsmuni til lengri tíma litið. Er þá vísað til inntaks sjálfbærrar nýtingar. Án 

takmarkana af þessu tagi er einsýnt að skipulagsleysi og einstaklingshagsmunir 

gætu valdið óbætanlegu tjóni á lax- og silungsveiðiauðlindinni til frambúðar. Telja 

verður að skylduaðild að veiðifélögum standist eignarréttarákvæði íslensku stjórnar-

skrárinnar en hún ætti einnig að standast eignarréttarvernd 1. gr. 1. samnings-

viðauka MSE með vísan til sögu og markmiða ákvæðisins, valdheimilda dómstólsins, 

og þá sérstaklega með vísan til markmiða og lagaumgjörðar skylduaðildar að veiði-

félögum að íslenskum rétti sem er allt annars eðlis en í fyrrgreindum dómi í máli 

Chassagnou o.fl. gegn Frakklandi. Þannig er það grundvallaratriði að fjárhagslegir 

hagsmunir veiðiréttarhafa eru tryggðir með arðkerfi laga um lax- og silungsveiði  

nr. 61/2006 og í raun eru umrædd verðmæti sem fólgin eru í veiðiréttinum sem 

slíkum hámörkuð.  

 

 

 

 

 

 
 
                                                 
179 Sjá Gunnar G. Schram, Stjórnskipunarréttur, bls. 555. 
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5. Lokaorð 
Hér að framan hefur verið komist að þeirri niðurstöðu að þær eignarheimildir sem 

fólgnar eru í veiðirétti í ám og vötnum eru sérstaks eðlis. Umrædd auðlind, er í raun 

sérstök sameign allra þeirra fasteignareigenda sem land eiga að tilteknu fiskihverfi 

ferskvatnsfiska. Af hinu sérstaka eðli leiðir að eldri lagahugmyndir um einkarétt 

fasteignareiganda til veiði á og fyrir sínu landi lúta í lægra haldi fyrir meginreglum 

eignarréttar um sérstaka sameign og nýtingu hennar. Rétti fasteignareiganda til hag-

nýtingar þessarar auðlindar eru því settar að lögum eðlilegar og nauðsynlegar tak-

markanir sem hafa það að markmiði að viðhalda skynsamlegri, hagkvæmri og sjálf-

bærri nýtingu hennar og verndun, með hagsmuni annarra sameigenda að leiðarljósi.    

 Í ljósi skylduaðildar og sérstaks eðlis þeirra réttinda sem veiðifélög hafa til um-

ráða lýtur starfsemi þeirra ekki reglum félagaréttar með sama hætti og önnur hefð-

bundin félög. Eðli þeirra hefur fremur verið lýst á þann veg að veiðifélög séu lög-

bundin skylduaðildarsamtök um sérstaka sameign sem heyri fremur undir reglur 

eignarréttar en félagaréttar.   

 Með lax- og silungsveiðilögum nr. 61/2006 er veiðifélögum ætlað aukið 

hlutverk. Þannig verða veiðifélög í ákvörðunum sínum að fylgja málsmeðferðar-

reglum sem byggja á grundvallarreglum stjórnsýsluréttar. Þá eru ákvarðanir veiði-

félaga nú kæranlegar til Fiskistofu án þess að þeim hafi verið veitt eiginleg staða 

stjórnvalds í skilningi stjórnsýsluréttar.  
 Tilgangur skylduaðildar að veiðifélögum er að stuðla að því að markmið laga 

um lax- og silungsveiði náist en þau eru skv. 1. gr. þeirra að kveða á um eignarhald 

veiðiréttar í ferskvatni og skynsamlega, hagkvæma og sjálfbæra nýtingu fiskstofna í 

ferskvatni og verndun þeirra. Eitt meginhlutverk veiðifélaga er að tryggja vöxt og við-

gang fiskstofna og sjálfbæra nýtingu þeirra á félagssvæðum eftir því sem þörf krefur. 

Í þessu samhengi leggur markmiðsákvæði laganna auknar skyldur á herðar veiði-

félögum í því ferli að markmiðum laganna verði náð. Þannig verða veiðifélög í 

ákvörðunum sínum um veiðinýtingu og verndun búsvæða að vera meðvituð um 

inntak sjálfbærrar nýtingar. Sjálfbær nýting felur í sér að nýting er hófleg og ekki er 

gengið svo á veiðistofna að þeir spillist heldur geti þeir áfram endurnýjað sig og 

skapað þar með möguleika á áframhaldandi veiði.  

Þegar veiðifélög rækja hlutverk sitt samkvæmt lögunum, þ. á m. þegar þau 

taka ákvörðun um hvort þörf sé á því að stunda fiskrækt eður ei, þurfa þau jafnframt 
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að vera meðvituð um og taka tillit til varúðarreglunnar (e. Precautionary principle). 

Varúðarreglan kveður á um að villtir dýrastofnar og umhverfi þeirra skuli njóta vafans 

í öllum ákvörðunum er lúti að nýtingu og verndun stofnanna og búsvæða þeirra. Þá 

má skortur á vísindalegum upplýsingum ekki verða til þess, að ekki verði gripið til 

nauðsynlegra verndaraðgerða eða þeim slegið á frest. Það hvílir því í raun mikil 

ábyrgð á veiðifélögum að framfylgja hlutverki sínu samkvæmt lögunum með full-

nægjandi hætti. 

 Leitað hefur verið svara við því hvort skylduaðild að veiðifélögum standist 

ákvæði íslensku stjórnarskrárinnar en einnig þær kröfur sem Mannréttindasáttmáli 

Evrópu gerir til verndar eignarréttar og félagafrelsis.  

 Telja verður í ljósi þeirra nánu hagsmunatengsla sem eru á milli veiðiréttar-

hafa, að skylduaðild að íslenskum veiðifélögum standist ótvírætt ákvæði 74. gr. 

stjórnarskrárinnar. Þá verður að telja að af niðurstöðum í máli Chassagnou o.fl. gegn 

Frakklandi sé ekki unnt að fullyrða að skylduaðild að íslenskum veiðifélögum myndi í 

öllum tilvikum standast þær kröfur sem 11. gr., sbr. 9. gr. MSE gerir til verndunar 

hins neikvæða félagafrelsis. Hins vegar er ekki óvarlegt að fullyrða að meginþorri 

fólks sé hlynntur því að fiskstofnar í ferskvatni séu nýttir með skynsamlegum, 

hagkvæmum og sjálfbærum hætti í samræmi við markmiðsyfirlýsingu lax- og 

silungsveiðilaga nr. 61/200. Af því má draga þá ályktun að í langflestum tilvikum 

stæðist skylduaðild veiðiréttarhafa að veiðifélögum 11. gr. MSE. 

Loks hefur skylduaðild að veiðifélögum verið metin í ljósi eignarréttarverndar 

stjórnarskrár og Mannréttindasáttmála Evrópu. Telja verður að skylduaðild að veiði-

félögum standist eignarréttarákvæði íslensku stjórnarskrárinnar en hún ætti einnig að 

standast eignarréttarvernd 1. gr. 1. samningsviðauka MSE með vísan til sögu og 

markmiða ákvæðisins, valdheimilda dómstólsins, og þá sérstaklega með vísan til 

markmiða og lagaumgjörðar skylduaðildar að veiðifélögum að íslenskum rétti sem er 

allt annars eðlis en í fyrrgreindum dómi í máli Chassagnou o.fl. gegn Frakklandi. 

Þannig er það grundvallaratriði að fjárhagslegir hagsmunir veiðiréttarhafa eru 

tryggðir með arðkerfi laga um lax- og silungsveiði nr. 61/2006 og í raun eru umrædd 

verðmæti sem fólgin eru í veiðiréttinum sem slíkum hámörkuð.  
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