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Skýrsla þessi, um ráðstöfun lands og landsréttinda innan þjóðlendna og tekna af gjöldum fyrir 

slík réttindi, er lögð fyrir Alþingi í samræmi við ákvæði 5. mgr. 3. gr. laga nr. 58/1998 um 

þjóðlendur og ákvörðun marka eignarlanda, þjóðlendna og afrétta. Þar segir að 

forsætisráðherra skuli árlega gefa Alþingi skýrslu um ráðstöfun lands og landsréttinda innan 

þjóðlendna og tekna af gjöldum fyrir slík réttindi, sbr. 1. gr. forsetaúrskurðar nr. 71/2013 um 

skiptingu stjórnarmálefna milli ráðuneyta í Stjórnarráði Íslands. 

 

 

Almennt um þjóðlendur 
 

Hinn 1. júlí 1998 tóku gildi lög um þjóðlendur og ákvörðun marka eignarlanda, þjóðlendna og 

afrétta (hér eftir nefnd lögin). Í lögunum er fjallað um hvernig með þjóðlendur skuli fara, 

þ.m.t. leyfisveitingar vegna nýtingar lands og landsréttinda innan þeirra og meðferð þess fjár 

sem fellur til tengt þeirri nýtingu. Með lögunum var jafnframt sett á fót sjálfstæð 

stjórnsýslunefnd, óbyggðanefnd, sem ætlað er að kanna og skera úr um hvaða landsvæði 

teljast til þjóðlendna og hver eru mörk þeirra og eignarlanda. Hlutverk óbyggðanefndar er að 

úrskurða í þjóðlendumálum og þeim úrskurðum er hægt að skjóta til dómstóla. Í þeim 

tilvikum sem máli lyktar með úrskurði eða dómi um þjóðlendu kemur til kasta 

forsætisráðuneytis. Ráðuneytið skal þá fara með þau verkefni sem annars kæmi í hlut 

landeiganda að fjalla um og jafnframt sinna öðrum stjórnsýsluskyldum, lögum samkvæmt. 

Sveitarstjórnum er jafnframt ætlað hlutverk við ráðstöfun lands og landsréttinda innan 

þjóðlendna.  

 

Í 1. mgr. 3. gr. kemur fram sú meginregla að enginn megi hafa afnot af þjóðlendu fyrir 

sjálfan sig. Til slíkra afnota telst meðal annars að reisa mannvirki, hvers konar jarðrask sem 

og nýting hlunninda, vatns- og jarðhitaréttinda. Öll slík afnot eru leyfisskyld eins og nánar er 

mælt fyrir um í lögunum. Þetta er þó með þeirri undantekningu að þeir sem hafa nýtt land 

innan þjóðlendu sem afrétt fyrir búfénað eða haft þar önnur hefðbundin not, sem afréttareign 

fylgja, halda þeim rétti, sbr. 5. gr. laganna.  

 

Leyfisveitingarhlutverkinu í þjóðlendumálum er skipt á milli ráðherra annars vegar og 

sveitarstjórna hins vegar, sbr. 2. og 3. mgr. 3. gr. laganna. Nýting vatns- og jarðhitaréttinda, 
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náma og önnur jarðefnanýting innan þjóðlendna er háð leyfi ráðherra ásamt nauðsynlegum 

afnotum af landi til hagnýtingar þessara réttinda. Skv. 4. mgr. er ráðherra jafnframt heimilt að 

ákvarða eða semja um endurgjald (leigu) fyrir nýtingu ofangreindra réttinda. Enn sem komið 

er hefur lítið kveðið að slíkum ákvörðunum eða samningum. Að öðru leyti þarf leyfi 

hlutaðeigandi sveitarstjórnar til að nýta land og landsréttindi innan þjóðlendu. Hér fellur undir 

öll önnur nýting en ráðherra er falið að veita leyfi fyrir. Sé nýting heimiluð til lengri tíma en 

eins árs gera lögin þó ráð fyrir að samþykki forsætisráðherra þurfi einnig fyrir nýtingunni, sbr. 

2. ml. 3. mgr. 3. gr. laganna. Sveitarstjórn er með sama hætti og ráðherra heimilt, að fengnu 

samþykki forsætisráðherra, að semja um endurgjald vegna afnota sem hún heimilar. Ekki var 

á síðasta ári leitað til forsætisráðuneytisins með að samþykkja slíka gjaldtöku sveitarstjórnar.  

 

Skv. 4. mgr. 3. gr. skal tekjum af leyfum til nýtingar lands, sem ráðherra heimilar, 

varið til landbóta, umsjónar, eftirlits og annarra sambærilegra verkefna innan þjóðlendna, eftir 

nánari ákvörðun ráðherra. Ekki er gert að skilyrði að tekjur renni til verkefna sem sérstaklega 

tengjast þeirri þjóðlendu þar sem teknanna var aflað. Er þannig gert ráð fyrir að ákvörðun 

ráðherra geti markast af áherslum í uppbyggingu í þjóðlendum hverju sinni. Tekjum af 

leyfum, sem sveitarstjórnir veita, skal varið til hliðstæðra verkefna og að framan greinir, en 

það skilyrði er sett að tekjurnar skuli renna til verkefna innan þeirrar sömu þjóðlendu og 

teknanna var aflað frá. 

 

 

Störf óbyggðanefndar 
 

Samkvæmt upplýsingum frá óbyggðanefnd hefur þegar verið úrskurðað um þjóðlendur og 

mörk þeirra á svokölluðum svæðum 1 til 8a, sjá yfirlitskort óbyggðanefndar yfir stöðu 

þjóðlendumála í viðauka: 

 

 Svæði 1: Uppsveitir Árnessýslu. Úrskurðir kveðnir upp í málum nr. 1-7/2000 þann 21. 

mars 2002. 

 Svæði 2: Sveitarfélagið Hornafjörður. Úrskurðir kveðnir upp í málum nr. 1-5/2001 

þann 14. nóvember 2003. 

 Svæði 3: Rangárvallasýsla og Vestur-Skaftafellssýsla. Úrskurðir kveðnir upp í málum 

nr. 1-9/2003 þann 10. desember 2004. 
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 Svæði 4: Suðvesturland. Úrskurðir kveðnir upp í málum nr. 1-6/2004 þann 31. maí 

2006. 

 Svæði 5: Norðausturland. Úrskurðir kveðnir upp í málum nr. 1-5/2005 þann 29. maí 

2007. 

 Svæði 6: Austanvert Norðurland. Úrskurðir kveðnir upp í málum nr. 1-5/2007 þann 6. 

júní 2008. 

 Svæði 7a (7 suður): Vestanvert Norðurland, syðri hluti. Úrskurðir kveðnir upp í 

málum nr. 1-5/2008 þann 19. júní 2009. 

 Svæði 7b (7 norður): Vestanvert Norðurland, nyrðri hluti. Úrskurðir kveðnir upp í 

málum nr. 1-2/2009 þann 10. október 2011. 

 Svæði 8a (8 norður): Húnavatnssýsla vestan Blöndu ásamt Skaga. Úrskurðir kveðnir 

upp í málum nr. 1-5/2013 þann 19. desember 2014. 

 

Hefur nefndin nú lokið umfjöllun um nálægt 76% af landinu öllu (á svæðum 1-8a), þar af 

alls 92% af miðhálendinu, eins og það er skilgreint í svæðisskipulagi miðhálendisins. Er 

niðurstaðan sú að 45% lands (að flatarmáli), sem búið er að úrskurða um, telst til þjóðlendna 

en 55% eru eignarlönd, að teknu tilliti til dóma Hæstaréttar. Af þeim hluta miðhálendisins, 

sem búið er að úrskurða um, eru 88% þjóðlendur en 12% eignarlönd. 

 

Fram kemur hjá óbyggðanefnd að svæði 8b (8 vestur) og 9 eru nú til meðferðar hjá 

nefndinni. Svæði 8b nær yfir Mýra- og Borgarfjarðarsýslu að undanskildum fyrrum 

Kolbeinsstaðahreppi ásamt Langjökli. Þar er málsmeðferð langt komin og úrskurða að vænta 

á árinu 2015. Svæði 9 tekur til Snæfellsnessýslu og Dalasýslu ásamt fyrrum Bæjar- og 

Broddaneshreppum og fyrrum Kolbeinsstaðahreppi. Óbyggðanefnd veitti fjármála- og 

efnahagsráðherra frest til 1. mars 2015 til að lýsa kröfum um þjóðlendur á svæði 9 og áætlar 

óbyggðanefnd að málsmeðferð á því svæði fari að miklu leyti fram á yfirstandandi ári. Eftir er 

að taka til meðferðar svæði 10 og 11 en til þeirra teljast Vestfirðir (svæði 10) og Austfirðir 

(svæði 11). Ennfremur er eftir að taka til meðferðar eyjar umhverfis landið.  

 

Auk framangreinds skal þess getið að á árinu 2014 kvað óbyggðanefnd upp úrskurð í máli 

nr. S-1/2011, sem varðaði ágreining um staðarmörk sveitarfélaga á landsvæðum þeim sem 

voru til umfjöllunar í dómum Hæstaréttar frá 29. okt. 2009 í máli nr. 685/2008 um Afrétt 

Seltjarnarneshrepps hins forna og í dómi Hæstaréttar frá 11. nóvember 2010, máli nr. 
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768/2009, um Afrétt Álftaneshrepps hins forna (norðaustanverðan hluta Almenningsskóga 

Álftaness) og svokallað Skógræktarsvæði norðan Krýsuvíkur og sunnan Garðakirkjulands. 

Niðurstaða óbyggðanefndar var á þá leið að með úrskurði nefndar í máli nr. S-1/2011 var 

komist að þeirri niðurstöðu að sveitarfélagamörk innan nokkurra þjóðlendna hefðu breyst. 

Þjóðlendan Skógræktarsvæði norðan Krýsuvíkur en sunnan Garðakirkjulands er nú skv. 

úrskurði óbyggðanefndar í máli nr. S-1/2011, innan staðarmarka Hafnarfjarðarkaupstaðar en 

ekki Garðabæjar eins og áður. Þjóðlendan Álftaneshreppur hinn forni er nú skv. úrskurði 

óbyggðanefndar í máli nr. S-1/2011, innan staðarmarka Hafnarfjarðarkaupstaðar en ekki 

Garðabæjar eins og áður. Þjóðlendan Afréttur Seltjarnarneshreppur hinn forni er nú skv. 

úrskurði óbyggðanefndar í máli nr. S-1/2011, einungis innan staðarmarka Kópavogsbæjar en 

ekki Reykjavíkur og Seltjarnarnesbæjar eins og áður.  

 

 

Störf samstarfsnefndar um málefni þjóðlendna 
 

Ráðherra til aðstoðar við stjórn og ráðstöfun réttinda innan þjóðlendna er samstarfsnefnd um 

málefni þjóðlendna. Í henni eiga sæti fulltrúi forsætisráðherra, sem jafnframt er formaður 

nefndarinnar, fulltrúar þeirra ráðherra er fara með skipulagsmál, sveitarstjórnarmál, málefni 

iðnaðar og málefni landbúnaðar og tveir fulltrúar tilnefndir af Sambandi íslenskra 

sveitarfélaga. Í nefndinni eiga sæti Sigurður Örn Guðleifsson, lögfræðingur fyrir 

forsætisráðuneytið og formaður, Gunnar Gunnarsson, aðstoðarvegamálastjóri fyrir 

innanríkisráðuneytið, Helga Barðadóttir, sérfræðingur fyrir atvinnuvega- og 

nýsköpunarráðuneytið, Jón Geir Pétursson, skrifstofustjóri fyrir umhverfis- og 

auðlindaráðuneytið, Valtýr Valtýrsson, sveitarstjóri Bláskógabyggðar og Dagbjört Jónsdóttir 

sveitarstjóri í Þingeyjarsveit fyrir Samband íslenskra sveitarfélaga sem tók sæti í nefndinni á 

árinu í stað Guðnýjar Sverrisdóttur sveitarstjóra Grýtubakkahrepps. Regína Sigurðardóttir 

sérfræðingur í forsætisráðuneytinu er ritari nefndarinnar. 

 

Alls hélt samstarfsnefndin sjö fundi á árinu 2014. Lögð voru 82 erindi fyrir nefndina. Eru 

það tveimur erindum færra en árið 2013. Að meðaltali voru 12 erindi lögð fyrir á hverjum 

fundi nefndarinnar.  
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Störf ráðuneytisins 
Í töflu 1 má sjá samanburð á fjölda erinda sem komu til afgreiðslu ráðuneytisins á milli ára. Á 

árinu 2012 bárust ráðuneytinu 118 erindi og árið 2013 voru þau 143. Á síðasta ári fjölgaði 

þeim um 36 og voru í lok síðasta árs orðin alls 179 talsins. Í ljós kemur að beiðni um aðgang 

að þjóðlendulínum og erindum tengdum þinglýsingum eignarheimilda hefur fjölgað til muna 

milli ára. Mikil aukning var á beiðni sveitarfélaga og stofnana með ósk um gerð 

lóðaleigusamninga innan þjóðlendna. Leyfi aðila og sveitarfélaga til framkvæmda  innan 

þjóðlendna fer sömuleiðis fjölgandi milli ára og komu 12 erindi þessu tengd til ráðuneytisins á 

síðasta ári samanber fimm erindi á árinu 2013. Beiðni sveitarfélaganna um stofnun lóða innan 

þjóðlendna er svipuð á milli ára.  Umsóknum um stofnun þjóðlendna í fasteignaskrá fækkar á 

milli ára. Engin erindi um leyfi til rannsóknar bárust ráðuneytinu á liðnu ári.  Eins og áður eru 

umsagnir um skipulagstillögur sveitarfélaganna fyrirferðarmiklar í starfi ráðuneytisins á liðnu 

ári.  

Tafla 1: Samanburður á fjölda erinda milli áranna 2014, 2013 og 2012 

Tegund erinda
Fjöldi erinda á 

árinu 2014
Fjöldi erinda á 

árinu 2013
Fjöldi erinda á 

árinu 2012
Leyfi til rannsókna 0 2 6

Afmörkun lóða undir skála 6 7 2
Leyfi til framkvæmda innan þjóðlendna 12 5 3

Umsagnir um skipulagstillögur 21 30 9
Leyfi til nýtingar auðlinda 8 2 8

Aðgangur að upplýsingum um þjóðlendulínur 22 13 3
Umsóknir um stofnun þjóðlendna í fasteignskrá 5 25 58

Önnur erindi tengd þjóðlendum 32 39 27
Almennar fyrirspurnir varðandi þjóðlendur 30 11 2

Friðlýsingar og erindi tengd þeim 1 5 0
Þinglýsingar og erindi tengd þeim 14 4 0

Gerð lóðaleigusamninga innan þjóðlendna 12 0 0
Kortlagning réttinda innan þjóðlendna 7 0 0

Erindi tengd Landsskipulagsstefnu 6 0 0
Upplýsingar frá óbyggðanefnd 3 0 0

Samtals afgreidd erindi á árinu 2014 179 143 118  
 

Áhugavert er að skoða í hvaða mánuðum flest erindi berast ráðuneytinu og/eða hvenær 

ráðuneytið sendir flest erindi. Á myndum 1 og 2 sést fjöldi erinda sem berast ráðuneytinu 

og/eða ráðuneytið sendir frá sér, sundurliðað eftir mánuðum og skipt eftir hverjum málaflokki 

fyrir sig.  
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málefni þjóðlendna. Í henni eiga sæti fulltrúi forsætisráðherra, sem jafnframt er formaður 
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Mynd 1 sýnir fjölda þeirra erinda sem bárust og/eða ráðuneytið sendi frá sér á árinu 

2014, sundurliðað eftir mánuðum. Þannig sést skýrt í hvaða mánuðum flest erindi bárust 

og/eða voru send úr árinu 2014. Áberandi er hversu mörg erindi bárust og/eða voru send út í 

mars. Eftir það fer erindum fækkandi jafnt og þétt þar til kemur fram í septembermánuð. Rétt 

eins og árið 2013 berast fæst erindi í ágústmánuði. Svipað mörg erindi berast í október og 

nóvember en í desmbermánuði fjölgar erindum þó nokkuð frá fyrri mánuðum.  

 
 
Mynd 1: Fjöldi erinda eftir mánuðum 

 
Eins og fram kemur á mynd 1 er skýrt að flest erindi bárust og/eða voru send út í mars 

á árinu 2014. Í þeim mánuði vega hvað hæst almennar fyrirspurnir sem voru fyrirferðarmiklar 

á liðnu ári eins og sjá má á mynd 2. Er það aðeins í júlí og nóvember þar sem fæstar 

fyrirspurnir berast en það er í takt við það sem fram kemur á mynd 1, þar sem fá erindi berast 

yfir hásumarmánuðina og í nóvember. Almennur áhugi hjá sveitarfélögum, einstaklingum og 

stofnunum á málefnum tengdum þjóðlendum skýrir fjölda þeirra fyrirspurna sem bárust 

ráðuneytinu. Ætla má að sýnileiki ráðuneytisins í verki og störfum tengdum þjóðlendum hafi 

aukið áhuga fjölmargra aðila á málaflokknum. Þau erindi sem eru hvað mest áberandi í starfi 

ráðuneytisins á liðnu ári fyrir utan almenn erindi og fyrirspurnir eru helst beiðnir um aðgang 
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að starfrænum línum, sem og þinglýsing eignarheimilda á þjóðlendur og stofnun þeirra í 

fasteignaskrá.  

 

 

 

 
Mynd 2: Skipting erinda eftir málaflokkum 
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Ráðstöfun lands og landsréttinda 
 

Eitt meginhlutverk forsætisráðuneytisins skv. lögunum er meðferð og nýting þess lands og 

landsréttinda sem falla innan þjóðlendna. Felst það einkum í ráðstöfun lands og landsréttinda 

með leyfisveitingu og samningum um endurgjald fyrir þá nýtingu. En einnig felst í því að taka 

afstöðu til og samþykkja leyfi sveitarfélaga og tekjuöflun vegna ráðstöfunar lands og 

landsréttinda sem þau veita leyfi fyrir. 

 

Ráðstöfun lands og landsréttinda hefur ekki verið í miklum mæli á þeim tíma sem 

liðinn er frá gildistöku laganna. Kemur þar margt til. Varfærni í ráðstöfun lands og 

landsréttinda er til þess fallin að tryggja að ekki sé raskað að óþörfu og af vangá því landi og 

landsréttindum sem nú falla undir þjóðlendur.  

 

 Samband íslenskra sveitarfélaga í samvinnu við forsætisráðuneytið hefur tekið saman 

leiðbeiningar til sveitarstjórna sem ætlað er að auðvelda gerð samninga um nýtingu lands 

innan þjóðlendna. Um er að ræða þrenns konar gátlista yfir þau atriði sem sérstaklega þarf að 

huga að við slíka samningsgerð. Í fyrsta lagi vegna svæða undir fjallaskála og önnur 

mannvirki þar sem lóðarleigusamningur var gerður fyrir niðurstöðu óbyggðanefndar um að 

viðkomandi landsvæði tilheyrði þjóðlendu. Í öðru lagi vegna svæða undir fjallaskála og önnur 

mannvirki þar sem enginn lóðarleigusamningur hefur verið gerður en land hefur verið nýtt af 

tilteknum aðilum og loks vegna nýtingar landsvæðis sem ekki hefur áður verið nýtt og þ.a.l. 

hafa ekki verið reist mannvirki. Munu leiðbeiningarnar hjálpa þeim sveitarfélögum sem huga 

þurfa að gerð slíkra samninga og stuðla að samræmingu um nýtingu lands og landsréttinda 

fyrir landið allt sem telja verður mikilvægt. Leiðbeiningarnar má nálgast á heimasíðu 

sambandsins og forsætisráðuneytisins. 

 

 Þá samþykkti Sveitarfélagið Hornafjörður í bæjarstjórn þann 15. maí 2014 reglur um 

úthlutun leyfa til nýtingar í þjóðlendum, sem hafa það markmið að tryggja að meðferð og 

nýting þjóðlendna í sveitarfélaginu sé í samræmi við hagsmuni landeigenda og 

sveitarfélagsins hverju sinni með sjónarmið verndunar og sjálfbærrar nýtingar að leiðarljósi 

ásamt því að hæfilegt endurgjald komi fyrir notin, þar sem við á. Er þar að finna reglur um 

málsmeðferð og leyfisveitingar vegna nýtingar lands og landsréttinda innan þjóðlendna og 
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fleiri atriði sem huga þarf að þegar sveitarfélög veita heimild til afnota á landi eða 

landsréttindum innan þjóðlendna. Reglurnar má finna á heimasíðum sveitarfélagsins og 

forsætisráðuneytisins.  

 

 

Tekjur fyrir réttindi innan þjóðlendna 
 
Á árinu 2014 voru ekki innheimtar neinar tekjur vegna leyfa fyrir nýtingu lands eða 

landsréttinda innan þjóðlendna af hálfu forsætisráðuneytisins.  

 

Í 3. gr. laganna segir að sveitarstjórnir skuli árlega gera forsætisráðherra grein fyrir 

ráðstöfun fjár sem þau innheimta vegna afnota sem þeim er falið að veita heimild fyrir. Engar 

slíkar tilkynningar hafa borist frá sveitarfélögum þar sem þjóðlendur er að finna innan 

stjórnsýslumarka þeirra. Ekki eru forsendur til að álykta sem svo að sveitarfélög hafi ekki haft 

neinar tekjur af nýtingu þjóðlendna sem falla innan staðarmarka þeirra.  

 

 

Umsóknir um stofnun þjóðlendna í fasteignaskrá 
 

Þjóðlendur teljast fasteignir í skilningi laga nr. 6/2001 um skráningu og mat fasteigna og er 

því nauðsynlegt að stofna þær í fasteignaskrá eins og aðrar eignir. Slík skráning er einnig 

forsenda þess að hægt sé að skilgreina og veita lóðarréttindi í þjóðlendum. Samkvæmt sömu 

lögum kemur fram að umsóknir um stofnun fasteigna skuli leggja fram í viðkomandi 

sveitarfélagi. Það er því verkefni sveitarfélaga að stofna þjóðlendur í fasteignaskrá. 

 

Fyrir árið 2012 höfðu aðeins fjórar þjóðlendur verið stofnaðar í fasteignaskrá. Um er 

að ræða þjóðlendurnar Rangárvallarafrétt í Rangárþingi ytra, Álftaversafrétt, Síðumannaafrétt 

og Skaftártunguafrétt, allar í Skaftárhreppi. Á árinu 2012 voru 58 umsóknir um stofnun 

þjóðlendna sendar til sveitarfélaga á svæðum 1-5. Á árinu 2013 voru 25 umsóknir um stofnun 

þjóðlendna í fasteignaskrá sendar sveitarfélögum á svæðum 1-6. Á árinu 2014 voru fimm 

umsóknir um stofnun þjóðlendna í fasteignaskrá sendar sveitarfélögum á svæðum 5, 7a og 7b. 
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fleiri atriði sem huga þarf að þegar sveitarfélög veita heimild til afnota á landi eða 

landsréttindum innan þjóðlendna. Reglurnar má finna á heimasíðum sveitarfélagsins og 

forsætisráðuneytisins.  

 

 

Tekjur fyrir réttindi innan þjóðlendna 
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stjórnsýslumarka þeirra. Ekki eru forsendur til að álykta sem svo að sveitarfélög hafi ekki haft 

neinar tekjur af nýtingu þjóðlendna sem falla innan staðarmarka þeirra.  

 

 

Umsóknir um stofnun þjóðlendna í fasteignaskrá 
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sveitarfélagi. Það er því verkefni sveitarfélaga að stofna þjóðlendur í fasteignaskrá. 
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umsóknir um stofnun þjóðlendna í fasteignaskrá sendar sveitarfélögum á svæðum 5, 7a og 7b. 
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Í meðfylgjandi töflu má sjá yfirlit yfir fjölda umsókna sem sendar hafa verið til 

sveitarfélaga á síðustu þremur árum um stofnun þjóðlendna í fasteignaskrá og jafnframt 

hversu margar umsóknir sveitarfélög á hverju svæði fyrir sig hafa samþykkt.  

 
Tafla 2: Fjöldi umsókna sendar sveitarfélögum á árunum 2012-2014 

 
 

Á svæði 1 voru engar umsóknir um stofnun þjóðlendna sendar til sveitarfélaga á árinu 

2013. Þar er þegar búið að senda út 13 umsóknir til viðeigandi sveitarfélaga og hafa þau 

samþykkt þær allar. Ástæða þess að sveitarfélög á svæði 1 hafa samþykkt stofnun 14 umsókna 

stafar af því að Grímsnes- og Grafningshreppur hefur samþykkt stofnun einnar þjóðlendu, 

með þeim fyrirvara að þeirri þjóðlendu verði skipt upp eftir sveitarfélagamörkum (þar sem 

þjóðlendan nær yfir tvö sveitarfélög) og verður send umsókn fyrir hvorn hluta hennar. Þar 

sem ein þjóðlenda nær yfir fleiri en eitt sveitarfélag, þarf að skipta þjóðlendunni eftir 

sveitarfélagamörkum og útbúa sérumsókn fyrir hvort sveitarfélag. Sveitarfélög geta aðeins 

stofnað fasteign í sínu eigin sveitarfélagi.  

  

Á svæði 2 voru engar umsóknir sendar til hlutaðeigandi sveitarfélaga á síðasta ári en í 

heild hefur ráðuneytið sent út tíu umsóknir á því svæði. Þar á því aðeins eftir að senda þrjár 

umsóknir. Í árslok 2014 höfðu sveitarfélög á svæðinu samþykkt níu umsóknir af þeim tíu sem 

sendar hafa verið til sveitarfélagsins. Sveitarfélagið á aðeins eftir að samþykkja erindi 

ráðuneytisins um stofnun á þjóðlendunni sem kallast Lónsöræfi.  

  

Svæði til 
meðferðar 

Sendar 
umsóknir á 
árinu 2014 

Sendar 
umsóknir alls 

Umsóknir 
samþykktar af 
sveitarfélögum 

2014 

Umsóknir 
samþykktar af 
sveitarfélögum 

alls  

Svæði 1 0 13 0 14 
Svæði 2 0 10 9 9 
Svæði 3 0 21 0 7 
Svæði 4 0 5 0 2 
Svæði 5 1 24 1 5 
Svæði 6 0 12 2 10 
Svæði 7a 2 2 0 0 
Svæði 7b 2 2 0 0 
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Á svæði 3 voru engar umsóknir sendar til viðeigandi sveitarfélaga á síðasta ári. Á því 

svæði hefur ráðuneytið því alls sent út 21 umsókn til hlutaðeigandi sveitarfélaga. Þar hafa 

sveitarfélög samþykkt að stofna 7 þjóðlendur í fasteiganskrá frá árinu 2012.  

  

Á svæði 4 urðu engar breytingar frá því í árslok 2012 hvað varðar fjölda sendra 

umsókna og viðbrögð sveitarfélaga við beiðni ráðuneytisins um stofnun þjóðlendna í 

fasteignaskrá. Á svæði 4 hafa því alls fimm umsóknir um stofnun þjóðlendna verið sendar til 

sveitarfélaga á árunum 2012-2014. 

  

Á svæði 5 var send ein umsókn til hlutaðeigandi sveitarfélags á liðnu ári. Þar hafa 

sveitarfélög jafnframt samþykkt að stofna eina umsókn á árinu 2014 og því fimm í heild sinni. 

Á svæði 5 hafa því alls verið sendar út 24 umsóknir frá árinu 2014. 

  

Á svæði 6 hafa engar umsóknir verið sendar út til viðeigandi sveitarfélaga. Í árslok 

2014 höfðu sveitarfélög á þessu sama svæði þó samþykkt að stofna 10 þjóðlendur í 

fasteignaskrá.  

 

Á síðasta ári voru fyrstu umsóknirnar um stofnun þjóðlendna í fasteignaskrá sendar til 

viðeigandi sveitarfélaga á svæðum 7a og 7b. Á svæði 7a sem og á svæði 7b voru sendar út 

tvær umsóknir til hlutaðeigandi sveitarfélaga á viðkomandi svæðum. Þar eiga þó sveitarfélög 

eftir að samþykkja erindi ráðuneytisins um stofnun þessara þjóðlendna.  

 

 Á korti sem sýnir yfirlit yfir fjölda umsókna um stofnun þjóðlendna í fasteignaskrá, 

sem finna má í viðauka, má sjá hversu margar umsóknir hafa verið sendar út og hversu 

margar umsóknir á eftir að senda út á hverju svæði fyrir sig.  

 

Munur á heildarfjölda umsókna frá árinu 2012 og 2013 á svæðum 1 og 4 stafar af því, 

að á hvoru svæði fyrir sig, liggja þjóðlendurnar á milli tveggja sveitarfélaga. Í þeim tilvikum 

þarf að skipta viðkomandi þjóðlendu upp á milli sveitarfélaga og senda þeim sína umsóknina 

hvora. Þar með fjölgar þeim umsóknum sem þarf að senda út á hverju svæði.  Á svæði 4 stafar 

breyting á heildarfjölda umsókna þó ekki eingöngu af því að þjóðlenda liggur innan tveggja 

sveitarfélaga. Með dómi Hæstaréttar Íslands í máli nr. 617/2012 var Landsvæði á Hellisheiði, 

sunnan Ölfusafréttar dæmt eignarland. Með þeim dómi fækkaði umsóknum sem senda þurfti 

sveitarfélögum um eina.  
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Þinglýsing eignarheimilda á þjóðlendur 
 

Þegar Þjóðskrá hefur skráð þjóðlendu í landskrá fasteigna og viðkomandi þjóðlenda þar með 

stofnuð í fasteignskrá er hægt að huga að þinglýsingu eignarheimilda íslenska ríkisins á 

viðkomandi fasteign sem þá hefur fengið landsnúmer. Ráðuneytið sendir þá erindi til 

viðkomandi sýslumannsembættis með ósk um þinglýsingu eignarheimilda á viðkomandi 

fasteign. Með erindinu fylgir útdráttur úr úrskurði óbyggðanefndar, dómur ef við á og 

landspildublað þar sem fram kemur samþykki sveitarstjórnar eða skipulags- og 

byggingarfulltrúa fyrir stofnun þjóðlendunnar. Ráðuneytið hefur á undanförnu ári unnið að 

þinglýsingu eignarheimida og voru eignarheimildum íslenska ríksins þinglýst á 11 þjóðlendur 

eins og sjá má á meðfylgjandi töflu (tafla nr. 3). 

 
Tafla 3: Þinglýsing eignarheimilda á árinu 2014 

 

 

Umsókn um stofnun nýrra lóða í fasteignaskrá 
 

Eftir að búið er að stofna þjóðlendu í fasteignaskrá og þinglýsa eignarheimildum íslenska 

ríkisins er hægt að stofna lóðir innan þjóðlendunnar. Í framhaldi af því er unnt að þinglýsa 

fasteignaréttindum og gera lóðarleigusamninga um nýtingu lands eða landsréttinda.  

 

Á síðasta ári kom forsætisráðuneytið að stofnun sex nýrra lóða innan þjóðlendna, í 

samstarfi við Skútustaðahrepp, Ásahrepp, Rangárþing ytra og Skaftárhrepp. Lóðirnar voru 

stofnaðar við Bræðrafell, Drekagil, Búðarháls, Langasjó, Laufafell og Hörðubreiðarháls.  

Svæði til meðferðar Þinglýsing eignarheimilda á árinu 2014    

Svæði 1 0    
Svæði 2 0    
Svæði 3 2    
Svæði 4 0    
Svæði 5 0    
Svæði 6 9    
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Kortlagning réttinda innan þjóðlendna 
 

Með bréfi til sveitarstjórna þann 28. mars 2012 óskaði ráðuneytið eftir upplýsingum um 

nýtingu lands og landsréttinda innan þjóðlendna. Meðal upplýsinga sem ráðuneytið óskaði 

eftir voru hvort og þá hversu margar námur væru innan marka sveitarfélaga og lægju innan 

þjóðlendna og þá hvar þær væru staðsettar. Auk þess var óskað upplýsinga um skála og önnur 

mannvirki, lóðaleigusamninga, samninga sem sveitarstjórnir hefðu gert um úthlutun réttinda 

auk girðinga (aðal- og aukavarnarlínur). Nokkrar sveitarstjórnir svöruðu beiðni ráðuneytisins. 

Í nóvember 2013 var ósk ráðuneytisins ítrekuð og hefur nú meirihluti sveitarstjórna svarað 

fyrirspurn ráðuneytisins. Skapar það möguleika til að kortleggja land og landsréttindi innan 

þjóðlendna og um leið skapast tækifæri til að hafa betri yfirsýn yfir not innan þjóðlendna og 

þá starfsemi sem stunduð er innan þjóðlendna. 

 

Á yfirlitskorti yfir skála og fjarskiptamöstur innan þjóðlendna sem finna má í viðauka, 

má sjá hvar ofangreind fyrirbæri eru staðsett innan þjóðlendna. Athygli vekur hversu mikinn 

fjölda skála má finna á Suðurlandi. Þá sést á kortinu að fjarskiptamöstur Neyðarlínunnar ohf. 

má finna á víða um land. Auk upplýsinga frá sveitarfélögum aflaði ráðuneytið upplýsinga frá 

JÖRFÍ (Jöklarannsókarfélag Íslands), Neyðarlínunni ohf., af heimasíðu FÍ (Ferðafélag 

Íslands) og úr bók Jóns G. Snæland, Fjallaskálar á Íslandi (2010) við vinnslu yfirlitskortsins.  

 

Á yfirlitskorti yfir vatns- og jarðhitanotkun innan þjóðlendna sem finna má í viðauka 

eru upplýsingar um nýtingu vatns og jarðhita innan þjóðlendna sem fengnar eru úr skýrslu 

sem Orkustofnun vann fyrir ráðuneytið árið 2012. Á kortinu má sjá að vatns og jarðhitanotkun 

má í þó nokkrum mæli finna innan þjóðlendna. Kaldavatnsborholur eru hvað algengastar en 

finna má alls 81 kaldavatnsborholur skv. borholuskrá Orkustofnunar í þjóðlendum. Skv. 

skýrslu Orkustofnunar má gera ráð fyrir því að margar þessara borholna hafi verið boraðar í 

tengslum við rannsóknir vegna vatnsorkuvera en ekki til neysluvatnsnota.   

 

Vatns- eða gufutöku innan þjóðlendna má helst finna í tengslum við 

Hellisheiðarvirkjun auk þess sem nokkrar nýtingarholur eru í Kerlingarfjöllum. Þá er 

vatnsaflsvirkjanir að finna víða innan þjóðlendna.  
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Svæði 2 0    
Svæði 3 2    
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Kortlagning réttinda innan þjóðlendna 
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Vatns- eða gufutöku innan þjóðlendna má helst finna í tengslum við 
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Í borholuskrá Orkustofnunnar má finna 36 holur innan þjóðlendna sem skráðar eru 

sem heitavatns- eða gufuholur. Mest er um þess konar notkun á Suðurlandi.  

 

Brunnsvæði er sá hluti vatnsverndarsvæðis sem er í næsta nágrenni við vatnsból. 

Brunnsvæði geta gefið nokkra vísbendingu um hvar vatn er tekið upp þegar engar aðrar 

upplýsingar um vatnsveitu eru fyrir hendi á svæðinu. Brunnsvæði má finna á nokkrum stöðum 

innan þjóðlendna. Það eina sem þó er hægt að staðsetja með nokkurri nákvæmni er innan 

þjóðlendu í Sveitarfélaginu Ölfusi.   

 

Í framhaldi af vinnu ráðuneytisins frá síðasta ári óskaði ráðuneytið eftir upplýsingum 

frá Landsneti, Landsvirkjun og Vegagerðinni yfir línur, strengi, aflstöðvar, stíflur, stöðvarhús 

og námur sem finna má innan þjóðlendna. Með þessu móti gefst ráðuneytinu færi á að fá 

yfirsýn yfir nýtingu lands- og landsréttinda innan þjóðlendna. Með framangreindum 

upplýsingum er hægt að kortleggja þær upplýsingar sem óskað var eftir. 

 

Í viðauka er kort þar sem sjást upplýsingar um staðsetningu þeirra háspennulína og 

háspennustrengja Landsnets sem finna má innan þjóðlendna. Þar sést að Landsnet hefur 

háspennulínur á fjórum svæðum á landinu sem eru innan þjóðlendna. En háspennustrengir eru 

aðeins á einum stað innan þjóðlendna.  

 

Á miðhálendinu, í uppsveitum Árnessýslu og í Rangárþingi ytra (innan Norðanverðs 

Þingvallakirkjulands, Grímsnesafréttar, Laugardalsafréttar, Hrunamannaafréttar, Hrunaheiða, 

Flóa- og Skeiðamannaafréttar, Gnúpverjaafréttar, Landgræðslusvæðis í Þjórsárdal, Búrfells-

og Skeljafellssvæðis, Landmannaafréttar, Holtamannaafréttar og Skaftártunguafréttar) eru það 

Sigöldulína 4, Sultartangalína 1 og Búrfellslína 2 sem eru innan þjóðlendna. 

 

Við Stór-Reykjavíkursvæðið eru það Kópavogsbær, Reykjavíkurborg og 

Sveitarfélagið Ölfus sem hafa háspennulínur og strengi innan sinna marka með Nesjavallalínu 

1, Nesjavallastreng 1, Sogslínu 2, Sogslínu 3 (jarðstrengur), Kolviðarhólslínu 1 og 

Búrfellslínu 3.  

 

Í Sveitarfélaginu Hornafirði er það Prestbakkalína 1 sem liggur innan þriggja 

þjóðlendna við Jökulsárlón eða öllu heldur við þjóðlendurnar Fjall, Breiðármörk og 

Jökulsárlón.  
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Á Norðurlandi er aðeins ein háspennulína frá Landsneti sem liggur innan þjóðlenda og 

er það Rangárvallalína 1 sem liggur innan þjóðlendnanna Silfrastaðaafréttar og Bakkasels. 

 

Til að fá yfirsýn yfir starfsemi Lansvirkjunar innan þjóðlendna óskaði ráðuneytið eftir 

gögnum um aflstöðvar, stíflur og lón frá Landsvirkjun. Útkomuna má sjá á korti h. Á kortinu 

má sjá að Landsvirkjun hefur umfangsmikla starfsemi á Suðurlandi. Þar má finna virkjanir 

eins og Búrfells-, Sultartanga-, Búðarháls-, Hrauneyjarfoss-, Sigöldu- og Vatnsfellsvirkjun. Á 

þessu svæði eru auk þess staðsettar tvær tímabundnar vindaflsstöðvar merktar G og H á 

kortinu. Á Norðurlandi er það starfsemi (stíflur og Blöndulón) sem tengjast Blönduvirkjun 

sem eru innan þjóðlendu en virkjunin sjálf er utan þjóðlendu. Á Austurlandi er það helst 

starfsemi (stíflur og Hálslón) sem tengd eru Kárahnjúkavirkjun sem eru innan þjóðlendu. 

Hálslón er þar innan tveggja þjóðlendna, Brúaröræfa og Vesturöræfa.   

 

Við kortlagningu á nýtingu Vegagerðarinnar á landi innan þjóðlendna í formi 

efnistöku/náma notaðist Vegagerðin við upplýsingar sem byggðar voru á vegasjá (kortasjá) 

sem finna má á vefnum www.namur.is.  

 

Þegar skoðuð er staðan á námum hjá Vegagerðinni sést að ekki eru margar námur í 

notkun. Ein þeirra er á Holtamannaafrétti, önnur á þjóðlendunni Norðanvert 

Þingvallakirkjuland svo eru fjórar námur í notkun á Ölfusafrétti og Selvogsafrétti. Mikið er 

um námur innan þjóðlendna þar sem engar upplýsingar um efnistöku eru skráðar. Er það 

áberandi á miðhálendinu á svæðum eins og á Holtamannaafrétti, Landmannaafrétti og á 

Fljótshlíðarafrétti. Auk þess er mikill fjöldi óskráðra náma á Biskupstungnaafrétti og á 

Auðkúluheiði.  

 

Vegagerðin hefur lokið efnistöku sinni í námum á þó nokkrum stöðum. Það er einna 

helst á svæðum á Rangárvallaafrétti, Landmannaafrétti og Norðanverðu Þingvallakirkjulandi 

en einnig á Ölfusafrétti og Selvogsafrétti sem og á Skógræktarsvæði norðan Krýsuvíkur en 

sunnan Garðakirkjulands þar sem Vegagerðin hefur lokið efnistöku sinni.  

 

Þegar skoðaður er frágangur á námum hjá Vegagerðinni sést að stór hluti náma 

Vegagerðarinnar er fullfrágenginn. Ófrágengnar námur er helst að finna á Auðkúluheiði.   
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Tekið skal fram að öll kortin sem vísað er til hér að framan eru enn í vinnslu og 

fyrirhugað að vinna frekar að þeim á árinu 2015, auk þess sem kortin eru ekki tæmandi og 

frekari upplýsingar geta bæst við síðar.  

 

Verkferlar 
Á síðasta ári tók ráðuneytið saman heildstæða verkferla fyrir afgreiðslu tiltekinna tegunda 

stjórnsýslumála á sviði þjóðlendumála. Með því framtaki má finna á einum stað allar helstu 

upplýsingar við úrlausn flestra þeirra verkefna sem falla undir málaflokk þjóðlendna. 

Megintilgangur verkferlanna er að auðvelda ráðuneytinu vinnu við þjóðlendumál en ekki 

síður að upplýsa þá sem leita þurfa til ráðneytisins með erindi tengdum málaflokknum hvert 

verklag ráðuneytisins er. Með gerð verkferlanna verður öll afgreiðsla erinda og annarra 

verkefna samræmd og skilvirkari en ella væri. Verkferlarnir skapa jafnframt vettvang þar sem 

auðvelt og aðgengilegt er að sjá framgang, úrvinnslu og framvindu mála innan ráðuneytisins.  

 

Í fyrstu útgáfu verkferlanna er að finna níu mismunandi verkferla. Með hverjum og 

einum verkferli má finna sniðmát af bréfum, kortum ef við á og öðrum skjölum. Auk þess 

sem skýringar er að finna við hvern og einn verkferil eins og þurfa þykir hverju sinni. 

Skýringunum er ætlað að útskýra hugtök og veita nánari leiðbeiningar um það verklag sem 

fram kemur í verkferlunum. Með hverjum verkferli fylgir markmið sem ætlað er að skýra 

hlutverk hans. Tilgreint er hvaða bréfalykill í skjalaskrá forsætisráðuneytisins skal notaður við 

vinnslu hvers verkefnis. Er það gert til að auðvelda staðsetningu viðkomandi máls með réttum 

hætti í málaskrá. Jafnframt er tilgreint á hvaða lagagrundvelli viðkomandi verkefni byggir. 

Auk þess sem tilgreint er hver beri ábyrgð á verkefninu og hvaða starfsmaður annist úrlausn 

þess.  

Verkferlana má nálgst í heild sinni á eftirfarandi vefslóð 

http://www.forsaetisraduneyti.is/media/utgefidefni/verkferlar-tjodlendumala-til-utgafu.pdf.  
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Annað 
 

Skýrsla þessi er sú fjórða í röðinni, á jafn mörgum árum. Auk þeirra verkefna sem getið er 

sérstaklega hér að framan má nefna eftirfarandi verkefni.  

 

Í kjölfarið á gerð verkferlanna, var ráðist í að setja upp aðgengilegt, upplýsandi og 

notendavænt heimasvæði fyrir málefni þjóðlendna á vefsetri ráðuneytisins. Inni á vefsetrinu 

má finna ýmsar gagnlegar upplýsingar s.s. dagsetningu funda samstarfsnefndar um málefni 

þjóðlendna, fyrirlestra úr fundarferðum ráðuneytisins og fyrri skýrslur. Heimsíðuna má skoða 

inni á meðfylgjandi vefslóð http://www.forsaetisraduneyti.is/verkefni/thjodlendur/. 

 

Vinna við mótun landsskipulagsstefnu fyrir árin 2015 – 2026 hefur staðið yfir skv. 11 

gr. skipulagslaga nr. 123/2010. Hefur ráðuneytið fundað þó nokkru sinnum með fulltrúum 

Skipulagsstofnunar vegna stefnunnar og komið þar sínum ábendingum á framfæri.  

 

Ráðgert er að starfsmenn ráðuneytisins fundi á vormánuðum með þeim 

sveitarstjórnum þar sem þjóðlendur er að finna. Fyrri fundarferðir ráðuneytisins hafa skilað 

mörgum góðum ábendingum. Þar má sérstaklega nefna þá áherslu sveitarfélaga að hugað 

verði sérstaklega að skipulagsmálum innan þjóðlendna.  

 

Að lokum má þess geta að ráðuneytið hefur á síðasta ári sérstaklega litið til þess að 

móta þurfi stefnu um nýtingu og vernd einstakra svæða þar sem álag ferðamanna er 

umtalsvert eða verndargildi svæðanna hátt. Má þar nefna fyrirhugaða uppbyggingu við 

Fjallsárlón þar sem ráðuneytið, í tengslum við gerð deiliskipulags fyrir svæðið, lagði áherslu á 

látlausa uppbyggingu innviða fyrir ferðamenn sem að lóninu koma. Einnig vinnu við 

deiliskipulag fyrir Landmannalaugar, þar sem ráðuneytið hefur lagt áherslu á gott samráð við 

sveitarstjórn Rangárþings ytra og loks vegna þeirra hugmynda sem fram eru komnar um 

lagningu vegar og háspennulínu um Sprengisand. Slík uppbygging innan þjóðlendna kallar á 

að ríkisvaldið hefjist handa við það forgangsverkefni að móta eigendastefnu fyrir þjóðlendur, 

m.a. á grunni þeirrar vinnu sem nú er unnið að við mótun landskipulagsstefnu fyrir 

miðhálendið. 
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stjórnsýslumála á sviði þjóðlendumála. Með því framtaki má finna á einum stað allar helstu 

upplýsingar við úrlausn flestra þeirra verkefna sem falla undir málaflokk þjóðlendna. 

Megintilgangur verkferlanna er að auðvelda ráðuneytinu vinnu við þjóðlendumál en ekki 

síður að upplýsa þá sem leita þurfa til ráðneytisins með erindi tengdum málaflokknum hvert 

verklag ráðuneytisins er. Með gerð verkferlanna verður öll afgreiðsla erinda og annarra 

verkefna samræmd og skilvirkari en ella væri. Verkferlarnir skapa jafnframt vettvang þar sem 

auðvelt og aðgengilegt er að sjá framgang, úrvinnslu og framvindu mála innan ráðuneytisins.  

 

Í fyrstu útgáfu verkferlanna er að finna níu mismunandi verkferla. Með hverjum og 

einum verkferli má finna sniðmát af bréfum, kortum ef við á og öðrum skjölum. Auk þess 

sem skýringar er að finna við hvern og einn verkferil eins og þurfa þykir hverju sinni. 

Skýringunum er ætlað að útskýra hugtök og veita nánari leiðbeiningar um það verklag sem 

fram kemur í verkferlunum. Með hverjum verkferli fylgir markmið sem ætlað er að skýra 

hlutverk hans. Tilgreint er hvaða bréfalykill í skjalaskrá forsætisráðuneytisins skal notaður við 

vinnslu hvers verkefnis. Er það gert til að auðvelda staðsetningu viðkomandi máls með réttum 

hætti í málaskrá. Jafnframt er tilgreint á hvaða lagagrundvelli viðkomandi verkefni byggir. 

Auk þess sem tilgreint er hver beri ábyrgð á verkefninu og hvaða starfsmaður annist úrlausn 

þess.  

Verkferlana má nálgst í heild sinni á eftirfarandi vefslóð 

http://www.forsaetisraduneyti.is/media/utgefidefni/verkferlar-tjodlendumala-til-utgafu.pdf.  
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Annað 
 

Skýrsla þessi er sú fjórða í röðinni, á jafn mörgum árum. Auk þeirra verkefna sem getið er 

sérstaklega hér að framan má nefna eftirfarandi verkefni.  

 

Í kjölfarið á gerð verkferlanna, var ráðist í að setja upp aðgengilegt, upplýsandi og 

notendavænt heimasvæði fyrir málefni þjóðlendna á vefsetri ráðuneytisins. Inni á vefsetrinu 

má finna ýmsar gagnlegar upplýsingar s.s. dagsetningu funda samstarfsnefndar um málefni 

þjóðlendna, fyrirlestra úr fundarferðum ráðuneytisins og fyrri skýrslur. Heimsíðuna má skoða 

inni á meðfylgjandi vefslóð http://www.forsaetisraduneyti.is/verkefni/thjodlendur/. 

 

Vinna við mótun landsskipulagsstefnu fyrir árin 2015 – 2026 hefur staðið yfir skv. 11 

gr. skipulagslaga nr. 123/2010. Hefur ráðuneytið fundað þó nokkru sinnum með fulltrúum 

Skipulagsstofnunar vegna stefnunnar og komið þar sínum ábendingum á framfæri.  

 

Ráðgert er að starfsmenn ráðuneytisins fundi á vormánuðum með þeim 

sveitarstjórnum þar sem þjóðlendur er að finna. Fyrri fundarferðir ráðuneytisins hafa skilað 

mörgum góðum ábendingum. Þar má sérstaklega nefna þá áherslu sveitarfélaga að hugað 

verði sérstaklega að skipulagsmálum innan þjóðlendna.  

 

Að lokum má þess geta að ráðuneytið hefur á síðasta ári sérstaklega litið til þess að 

móta þurfi stefnu um nýtingu og vernd einstakra svæða þar sem álag ferðamanna er 

umtalsvert eða verndargildi svæðanna hátt. Má þar nefna fyrirhugaða uppbyggingu við 

Fjallsárlón þar sem ráðuneytið, í tengslum við gerð deiliskipulags fyrir svæðið, lagði áherslu á 

látlausa uppbyggingu innviða fyrir ferðamenn sem að lóninu koma. Einnig vinnu við 

deiliskipulag fyrir Landmannalaugar, þar sem ráðuneytið hefur lagt áherslu á gott samráð við 

sveitarstjórn Rangárþings ytra og loks vegna þeirra hugmynda sem fram eru komnar um 

lagningu vegar og háspennulínu um Sprengisand. Slík uppbygging innan þjóðlendna kallar á 

að ríkisvaldið hefjist handa við það forgangsverkefni að móta eigendastefnu fyrir þjóðlendur, 

m.a. á grunni þeirrar vinnu sem nú er unnið að við mótun landskipulagsstefnu fyrir 

miðhálendið. 



18 19

 18 

 

VIÐAUKI 
 

Kort til upplýsingar frá óbyggðanefnd: 

 

a) Yfirlitskort yfir þjóðlendur á svæðum 1 til 8a, samkvæmt úrskurðum 

óbyggðanefndar og niðurstöðum dómstóla 

b) Yfirlitskort um stöðu þjóðlendumála á öllu landinu 

 

Kort til upplýsingar frá forsætisráðuneytinu: 

 

c) Dæmi um landspildublað (Hluti Mýrdalsjökuls, mál 6/2003) 

d) Yfirlit yfir fjölda umsókna um stofnun þjóðlendna í fasteignaskrá 

e) Yfirlit yfir skála og fjarskiptamöstur innan þjóðlendna 

f) Yfirlit yfir vatns- og jarðhitanotkun innan þjóðlendna 

g) Háspennulínur og -strengir Landsnets innan þjóðlendna 

h) Aflstöðvar, stíflur og lón Landsvirkjunar innan þjóðlendna 

i) Staða náma Vegagerðarinnar innan þjóðlendna 

j) Frágangur á námum Vegagerðarinnar innan þjóðlendna 
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