
Útdráttur úr úrskurðum óbyggðanefndar 
í málum nr. 1/2004 - 6/2004 á Suðvesturlandi 

 
Óbyggðanefnd, sem starfar á grundvelli laga um þjóðlendur og ákvörðun marka eignarlanda, 
þjóðlendna og afrétta, nr. 58/1998 með síðari breytingum, kvað þann 31. maí 2006 upp 
úrskurði í málum nr. 1/2004-6/2004, sem öll varða landsvæði á Suðvesturlandi. Með vísan til 
1. mgr. 18. gr. laga nr. 58/1998 fer hér á eftir útdráttur úr úrskurðum óbyggðanefndar ásamt 
uppdrætti. Þeim úrskurðum óbyggðanefndar sem fela í sér eignarheimildir er þinglýst og allir 
úrskurðir eru birtir í heild sinni á heimasíðu nefndarinnar: www.obyggdanefnd.is.  

Samkvæmt 19. gr. laga nr. 58/1998 skal sá sem ekki vill una úrskurði óbyggðanefndar höfða 
einkamál innan sex mánaða frá útgáfudegi þess Lögbirtingablaðs sem útdráttur úr úrskurði er 
birtur í. Er þá samkvæmt ákvæðinu unnt að leggja til úrlausnar dómstóla hverja þá kröfu sem 
gerð hefur verið fyrir nefndinni.  

Mál nr. 1/2004, Grindavík og Vatnsleysuströnd. 
Úrskurður óbyggðanefndar er að engar þjóðlendur séu á landsvæði því sem um er fjallað í 
máli þessu.  
 
Mál nr. 2/2004, Stór-Reykjavíkursvæðið.  
Landsvæði það sem afmarkað er hér á eftir, þ.e. Afréttur Seltjarnarneshrepps hins forna, nú 
Kópavogsbæjar, Reykjavíkur og Seltjarnarneskaupstaðar, er þjóðlenda í skilningi 1. gr., sbr. 
einnig a-lið 7. gr. laga nr. 58/1998:  

Frá Sýslusteini austan Lyklafells eftir árfarvegi Lyklafellsárinnar fyrir sunnan 
Lyklafell og niður í Nautapoll. Úr Nautapolli meðfram heiðarbrún í vatnsfarveginn 
við norðurenda Vatna-ássins. Úr því ræður norðurkvísl Lyklafellsárinnar þangað til 
hún fellur í Fossvallaá. Syðsta kvíslin af Fossvallaám frá Lækjarmóti, sem rennur frá 
bænum, ræður upp að þúfu, sem stendur í Holtstanga fyrir neðan Neðrivötn, þaðan til 
útsuðurs í mógrýtisklett, með rauf í, er snýr suður, þaðan í Sandfellshnjúk. Þaðan til 
norðvesturs í suðvesturhorn á Selfjalli og þaðan í Markhól. Úr Markhól í Húsfell, 
þaðan í Þríhnjúka og áfram í Bláfjallahorn. Síðan eftir hæstu tindum Bláfjalla í stöpul 
á Vífilsfelli. Þaðan í fyrrgreindan Sýslustein. 
 

Sama landsvæði er jafnframt afréttur jarða í Seltjarnarneshreppi hinum forna, nú 
Seltjarnarneskaupstað, Kópavogsbæ og Reykjavíkurborg, í skilningi 1. gr. og b-liðar 7. gr. 
laga nr. 58/1998.  

Landsvæði það sem afmarkað er hér á eftir, þ.e. Afréttur Álftaneshrepps hins forna 
(norðaustanverður hluti Almenningsskóga Álftaness), er þjóðlenda í skilningi 1. gr., sbr. 
einnig a-lið 7. gr. laga nr. 58/1998:  

Frá Húsfelli er dregin lína suðaustur í Þríhnjúka og þaðan í Bláfjallahorn. Frá 
Bláfjallahorni vestur í Litla-Kóngsfell og þaðan í norðaustur í átt að Stóra-Kóngsfelli 
þar til norðurmörk Krýsuvíkur skera línuna. Þaðan ráða dæmd norðurmörk 
Krýsuvíkur þar til komið er að skurðarpunkti við línu sem liggur frá Húsfelli með 
stefnu yfir Hæstaholt á Dauðadölum. Frá þeim skurðarpunkti er þeirri línu síðan fylgt 
í áðurnefnt Húsfell.  



Sama landsvæði er jafnframt afréttur jarða í Álftaneshreppi hinum forna, nú Garðabæ, 
Hafnarfirði og sveitarfélaginu Álftanesi, í skilningi 1. gr. og b-liðar 7. gr. laga nr. 58/1998.  

Skógræktarsvæði það norðan Krýsuvíkur en sunnan Garðakirkjulands, sem er til meðferðar í 
máli þessu, svo sem það er afmarkað hér á eftir, er þjóðlenda í skilningi 1. gr., sbr. einnig a-lið 
7. gr. laga nr. 58/1998:  

Frá Markrakagili í Undirhlíðum er farið norðaustur að Hæstaholti á Dauðadölum. 
Þaðan er dregin lína til suðurs með því að tekin er stefna af Húsfelli og þeirri stefnu 
fylgt frá framangreindu Hæstaholti á Dauðadölum að skurðarpunkti við dæmd 
norðurmörk Krýsuvíkur. Frá þeim skurðarpunkti ráða norðurmörk Krýsuvíkur til 
vesturs að fyrrnefndu Markrakagili í Undirhlíðum.  

 
Landsnet hf. fer með eignarrétt að Búrfellslínu 2, Búrfellslínu 3, Sogslínu 2, Sogslínu 3 og 
Brennimelslínu 1, sem liggja yfir framangreinda afrétti og nánar hefur verið fjallað um í 
úrskurðinum og nýtur lögvarins réttar til nýtingar þeirra.  

Gerður er fyrirvari um hnitasetningu þjóðlendulínu að liðnum málsskotsfrestum eða að 
fenginni dómsniðurstöðu.  

Í framangreindum niðurstöðum óbyggðanefndar felst ekki afstaða til ágreinings um 
staðarmörk sveitarfélaga.  

Mál nr. 3-4/2004, Kjalarnes og Kjós.  
Úrskurður óbyggðanefndar er að engar þjóðlendur séu á landsvæði því sem um er fjallað í 
máli þessu.  

Mál nr. 5/2004, Grafningur.  
Grafningsafréttur, svo sem hann er afmarkaður hér á eftir, er þjóðlenda í skilningi 1. gr., sbr. 
einnig a-lið 7. gr. laga nr. 58/1998:  

Úr Skeggja í Borgarhól, úr Borgarhól í vörðu á Moldbrekkum, úr vörðu á 
Moldbrekkum í Klofningstjörn, þaðan í Sköflung og úr Sköflungi í Skeggja. 

Sama landsvæði er jafnframt afréttur jarða í fyrrum Grafningshreppi, nú innan Grímsnes- og 
Grafningshrepps, í skilningi 1. gr. og b-liðar 7. gr. laga nr. 58/1998.  

Á þessu svæði fer Landsnet hf. með eignarrétt að Sogslínu 3 sem nánar hefur verið fjallað um 
í úrskurðinum og nýtur lögvarins réttar til nýtingar hennar.  

Gerður er fyrirvari um hnitasetningu þjóðlendulínu að liðnum málsskotsfrestum eða að 
fenginni dómsniðurstöðu. Þá getur skipan þjóðlendu innan staðarmarka sveitarfélaga komið til 
endurskoðunar.  

Mál nr. 6/2004, Ölfus.  
Landsvæði það sem afmarkað er hér á eftir, þ.e. Ölfusafréttur og Selvogsafréttur, er þjóðlenda 
í skilningi 1. gr., sbr. einnig a-lið 7. gr. laga nr. 58/1998:  

Úr Fálkakletti í Geitafelli í Kálfahvamm og þaðan í Litla-Kóngsfell. Frá Litla-
Kóngsfelli til austurs í Bláfjallahorn og eftir hæstu tindum Bláfjalla í stöpul á 
Vífilsfelli. Þaðan í stefnu í Sýslustein austan Lyklafells, áfram í Sýsluþúfu og í stöpul á 
Borgarhólnum. Þá til suðausturs í Vörðuskeggja og þaðan í punkt við Hengilssyllur 



og síðan í rauðleitan Melhnjúk fyrir framan Kýrgilshnjúka. Frá þeim punkti verður 
línan dregin beint í hæsta hnjúk á Reykjafelli. Þaðan í vörðu á Skarðsmýrarfjalli, 
þaðan beint í Sleggju, þaðan beina stefnu yfir Húsmúlann í Miðmúlahornið, þaðan í 
vörðu er ber í Lambafellsháls og úr þeirri vörðu beint í fyrrgreindan hnjúk á 
Reykjafelli. Frá þeim punkti er línan dreginn beint í Lambafell, þaðan í Rauðhól og í 
vörðu norðaustan til á há-Geitafellinu og loks í fyrrgreindan Fálkaklett.  

Sama landsvæði er jafnframt afréttur jarða í fyrrum Ölfushreppi og Selvogshreppi, nú í 
Sveitarfélaginu Ölfusi, í skilningi 1. gr. og b-liðar 7. gr. laga nr. 58/1998.  

Landsvæði á Hellisheiði, sunnan Ölfusafréttar, svo sem það er afmarkað hér á eftir, er 
þjóðlenda í skilningi 1. gr., sbr. einnig a-lið 7. gr. laga nr. 58/1998:  

Frá hæsta hnjúki á Reykjafelli beina sjónhendingu í Hengladalsá við Orustuhól syðst í 
Litla Skarðsmýrarfjalli, en þaðan fylgir markalínan Hengladalsá niður að Lambavaði 
við neðra ístopp. Frá Lambavaði er línan dregin beint í austur í norðurenda 
einkennilegrar gjár og þaðan til norðvesturs í rauðleitan melhjnúk fyrir framan 
Kýrgilshnjúka. Frá því marki liggur línan beina sjónhendingu í fyrrgreindan hnjúk á 
Reykjafelli. 

Sama landsvæði er í afréttareign eigenda eftirtalinna jarða: Ytri-Þurár, Núpa, Vatna, 
Kröggólfsstaða og Þúfu og Litla- og Stóra-Saurbæjar, sbr. 2. mgr. 5. gr. og c-lið 7. gr. sömu 
laga.  

Á þessu svæði fer Landsnet hf. með eignarrétt að Búrfellslínu 2, Búrfellslínu 3, Sogslínu 2 og 
Sogslínu 3 sem nánar hefur verið fjallað um í úrskurðinum og nýtur lögvarins réttar til 
nýtingar þeirra.  

Gerður er fyrirvari um hnitasetningu þjóðlendulínu að liðnum málsskotsfrestum eða að 
fenginni dómsniðurstöðu. Þá getur skipan þjóðlendu innan staðarmarka sveitarfélaga komið til 
endurskoðunar.  

 

Reykjavík, 16. júní 2006. 
Óbyggðanefnd.  

 


